
Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

Kriskommunikation
- eller

”Det snöade för mycket”

Författare:
Petra Wilhelmsson & Marina Årelid



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

Sammanfattning
Titel: kriskommunikation - eller ”Det snöade för mycket”

Författare: Petra Wilhelmsson och Marina Årelid

Bakgrund: När ett företag hamnar i en kris, är det viktigt att företaget utövar kris-
kommunikation gentemot omvärlden, via massmedia, på ett sätt som gör att före-
taget klarar sig igenom krisen på ett för företaget fördelaktigt sätt. Kommunikatio-
nens betydelse vid en krissituation är stor, inte bara för företaget utan även för
massmedia. Massmedias roll i kommunikationen mellan krisdrabbade företag och
omvärlden kan exempelvis tänkas ge vittgående konsekvenser för företag, när det
gäller allmänhetens och intressenters bedömning av företags situation och dess cri-
sis management. Det gäller med andra ord att det krisdrabbade företaget är väl
medvetet om att det kan finnas såväl skillnader som likheter mellan företags och
massmedias syfte med förmedlingen av företagets budskap till omvärlden. Lika
viktigt kan det tänkas vara för företagen att vara medvetna om vad som ska kom-
municeras ut samt när detta ska ske.

Syfte: Uppsatsens huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för, samt bidra med
kunskap om krisdrabbade företags kommunikation ut till omvärlden via massme-
dia. Som en del av detta syfte är att studera vad företag kommunicerar ut till mass-
media vid en krissituation, när detta kommuniceras ut samt varför det kommuniceras
ut. Uppsatsen syftar till att belysa detta både teoretiskt och empiriskt.

Genomförande: För vår studie har vi valt att studera SJ och SL med anledning av
den kris som drabbade företagen vid årskiftet. Vår studie fokuserar på företagens
kommunikation gentemot omvärlden via massmedia och då genom tidningarna
Dagens Nyheter och Expressen. Vi har intervjuat representanter från företagen och
journalister från de aktuella tidningarna för att utröna deras syn på kriskommunika-
tion. Vi har även studerat olika teoretikers resonemang gällande kriskommunika-
tion, för att erhålla ett utförlig stöd av ämnet ifråga.

Analys: Ur empirin och teoribildningen kan det utrönas att både företag och
massmedia ser det som att det är viktigt att kommunikation vid kriser sker snabbt.
Det är dessutom viktigt att budskap som delges är korrekta och uppdaterade. Vi
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har sett att SJ och SL hade en vilja att vara öppna med information vid vinterkrisen,
vilket kan ses som bara eftersom journalisterna såg detta som en mycket viktigt
faktor gällande företags kriskommunikation. Det har även framkommit att under
denna krisen var det viktigt att delge information gällande trafikinformation i bör-
jan av krisen, medan det senare under krisen mer eterfrågades information gällande
ansvarsfrågan.

Slutsatser: För ett krisdrabbat företag är kommunikation av stor vikt, varför
massmedia är en viktig intressent. Massmedia är för ett företag i kris en möjlighet
att nå ut till omvärlden med information gällande krissituationen, dock kan bud-
skapen på vägen ändras på grund av att företagens och massmedias syften med
kommunikationen i vissa fall går isär. Det kan inte heller med största säkerhet sägas
vilken typ av informationsinnehåll som är viktigast i vilken del av krisen, dock kan
viss information ha större betydelse i exempelvis början av krisen än i slutet och
tvärtom. Det kan sägas vara av vikt för företag att vara medvetna om detta innan
en kris utbryter för att på så sätt kunna kommunicera på ett fördelaktigt sätt under
krisen och därmed påverka omvärldens respons gentemot företaget i positiv rikt-
ning.

Sökord: Peter Gustavsson, Kris, Kommunikation, Crisis management, Massmedia,
Journalister
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1 Inledning
 detta kapitel målas bakgrunden till vår studie upp för att ge läsaren en förståelse för det ämne
vi har valt till denna uppsats. Först ges en bakgrund vilken ligger till grund för problemprecise-

ring som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. För att förtydliga detta ytterligare preciseras ett antal
problemfrågor. Därefter beskrivs de avgränsningar som gjorts avseende uppsatsens fokus och av-
slutningsvis ges en disposition av uppsatsens struktur, vilken är menad att ge läsaren en helhets-
mässig överblick över vad som komma skall.

1.1 Bakgrund
Då och då sker plötsliga och oväntade händelser, vilka ger negativa effekter på fö-
retag och får stor inverkan på dess framtid. Det kan till exempel röra sig om före-
tagsbundna händelser såsom interna konflikter och skandaler eller VD:s avgång.
Händelser av mer extern karaktär, exempelvis olyckor, krig eller naturkatastrofer,
kan också påverka framtiden för företag. Alla dessa händelser, vilka kan innebära
att företag hamnar i en kris, kräver att företagen tillämpar någon form av vad som
kallas crisis management.

Forskning kring kriser och crisis management började på allvar ta fart under 1960-
talet. Intresset för området gick främst att hänföra till det potentiella hot som den
ökade tekniska komplexiteten utgjorde. Det blev viktigt att i förväg utforma säker-
hetsplaner om och utifall något skulle hända. Under 1980-talet vidgades området
ytterligare, mycket på grund av att företags internationella relationer blev fler och
globaliseringen ökade. Exempelvis blev politisk instabilitet och risk intressant som
forskningsobjekt. Nu har intresset återigen ökat för crisis management, och då
främst ur ett organisatoriskt perspektiv. Bland annat på grund av den omvärld som
företag idag verkar inom kan sägas ha blivit mer komplex, dynamisk, svåröverskåd-
lig och även mindre greppbar.1  Frågor som studeras inom crisis management är:
Går det att planera för eventuella framtida kriser?2 Hur ska företaget på bästa sätt
agera för att ta sig ur en eventuell kris?3 Hur bör företag kommunicera internt och
externt vid krissituationer?4

                                                
1 Loosemore, M. (1996)
2 Fink, S. (1986), Kaufmann, J.B. et al. (1994), Aschcroft, L. (1997), Roughton, J.E. & Adewalla, C.A. (1998),
Turner, P. (1999), Reid, J. (2000)
3 Fink, S. (1986), De Greene, K.B. (1982), Skoglund, T. & Olsson, S. (1995), Mitroff, I.I. (1996),
4 Sturges, D.L. (1994), Kaufmann, J.B. et al. (1994), Aschcroft, L. (1997), Roughton, J.E. & Adewalla, C.A.
(1998), Coombs, W.T. (1999)
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Kommunikation med allmänheten via massmedia är en viktig del av crisis manage-
ment. Massmedia utgör en viktig länk mellan ett krisdrabbat företag och allmänhe-
ten, och fungerar som ett sätt för företag att kommunicera ut ett budskap till en
större ”massa”, till företagets omvärld5. Journalisterna utgör en av de absolut vikti-
gaste intressentgruppen för ett företag i kris. Detta därför att det är medierna som
förmedlar bilden av företaget till marknaden och alla andra intressenter.6 På senare
år har denna typ av kommunikation fått större betydelse på grund av flera anled-
ningar. Förr tog det exempelvis längre tid för informationen att förflyttas än vad
det gör idag. Detta medförde att företag kunde hålla information om ett problem
eller en kris borta från omvärlden, åtminstone tills viss tid hade passerat. Med andra
ord hade företagen större möjlighet att erhålla ett ”försprång” och kunde därmed
hantera kommunikationen på ett mer genomtänkt sätt. Numera återberättar inte
massmedia händelsen, utan information om personen, företaget eller händelsen kan
tas fram ögonblickligen samt flytta åhörarna direkt till platsen för den aktuella hän-
delsen.7 Detta medför bland annat att god kriskommunikation blivit extra viktigt
för krisdrabbade företag på senare tid, då det bland annat ställs krav på att kommu-
nikationen måste ske snabbare än tidigare. I dagens snabba informationssamhälle är
därför timing oerhört viktigt. Det gäller för företag att säga rätt saker vid rätt tid-
punkter.

Inte nog med att det nu finns tillgång och möjlighet till ögonblicklig information,
även volymmässigt har informationsmängden ökat. Antalet massmediekanaler och
människor som arbetar inom media har ökat och det finns dessutom ingenting som
indikerar att denna trend kommer avta i framtiden.8 Detta gör också att det finns
anledningar för företag att lägga energi på att tillämpa en god kommunikation för
att på så vis försäkra sig om att höras och synas på ”rätt sätt” i det informations-
överflöd som finns i samhället. Det gäller med andra ord att företaget är väl med-
vetet om vad det bör kommunicera ut, det vill säga vad dess budskap till omvärlden
bör innehålla. Det är genom företagets kommunikation ut till omvärlden, via
massmedia, som omvärlden får reda på vad det är som händer inom företaget. Vid
en företagskris kommer företaget till stor del att bedömas av omvärlden med
kommunikationen utåt som grund, varför kriskommunikation blir viktigt.

                                                
5 McQuail, D. (1994)
6 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
7 Marconi, J. (1997)
8 Marconi, J. (1997)
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Massmedia utgör, som tidigare nämnts, en viktig länk när det gäller kommunikatio-
nen mellan det krisdrabbade företaget och omvärlden. Det är genom massmedia
som mycket information når ut till företagets intressenter, men även till övriga om-
världen. Det är dock ett faktum att journalister har stort inflytande när det gäller
vilka frågor som tas upp respektive inte tas upp i media. Komplexa problem be-
handlas ibland på ett ”vinklat” sätt, samt att media ofta endast fokuserar på ytan av
händelser med stort nyhetsvärde och därmed inte förmedlar de underströmmar
som verkligen bestämmer samhällets färdriktning på lång sikt.9 Massmediernas roll i
samhället och det förtroende som allmänheten kan sägas ha för massmedia ställer
dock stora krav på korrekt och allsidig nyhetsförmedling10.

Sammanfattningsvis kan sägas att när ett företag hamnar i en kris, är det viktigt att
företaget utövar kriskommunikation gentemot omvärlden, via massmedia, på ett
sätt som gör att företaget klarar sig igenom krisen så bra som möjligt. Kommuni-
kationens betydelse vid en krissituation är stor, inte bara för företaget utan även för
massmedia. Massmedias roll i kommunikationen mellan krisdrabbade företag och
omvärlden kan exempelvis tänkas ge vittgående konsekvenser för företag när det
gäller allmänhetens och intressenters bedömning av företags situation och dess cri-
sis management. Det gäller med andra ord att vara väl medveten om att det kan
finnas vissa intressekonflikter mellan företag och massmedia i förmedlingen av fö-
retagets budskap till omvärlden.

1.2 Problemdiskussion
Det är viktigt att företaget tillämpar väl fungerande crisis management för att före-
taget ska kunna ta sig ur en kris på bästa möjliga sätt. Företagets tillämpning av cri-
sis management ligger även till stor del som grund för hur företagets situation för-
medlas av massmedia och därmed bedöms av omvärlden. För ett krisdrabbat före-
tag är kriskommunikation ett viktigt verktyg inom crisis management för att, via
media, exempelvis erhålla positiv kritik av omvärlden vad gäller företagets hantering
av krisen. Beroende på företagets kommunikation gentemot massmedia kommer
omvärlden att tolka och uppfatta företagets crisis management på ett visst sätt, vil-
ket bland annat kommer att spela en avgörande roll för hur väl företaget kommer
att återhämta sig från krisen.

                                                
9 Arvidsson, C. (1998)
10 www.sjf.se (2002-02-13)
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Enligt traditionell ekonomisk teori är företags främsta mål många gånger att klara
sin fortsatta överlevnad genom att vinstmaximera eller genom att kostnadsminime-
ra11, varför vi anser att det viktigaste för företaget är att klara sig ur krisen med mi-
nimala förluster, helst med erhållna vinster. Detta menar vi att krisdrabbade företag
har större möjlighet att uppnå om det krisdrabbade företaget tillämpar god kris-
kommunikation ut till omvärlden. Med detta menar vi att det inte bara blir viktigt
vad det krisdrabbade företaget gör, utan det blir minst lika viktigt med företagets
kommunikation ut till omvärlden. Företag som hamnar i en krissituation bör på
något sätt kommunicera med omvärlden, antingen för att företaget vill det eller för
att omvärlden kräver det. Företaget kommer därför att kommunicera ut ett eller
flera budskap som de vill ska nå ut till omvärlden. Som vi tidigare nämnt är mass-
media ett bra sätt att nå ut till omvärlden, genom att många människor nås. Det vi
finner intressant är vad de krisdrabbade företagens budskap innehåller och vill där-
för studera vilken typ av information som de krisdrabbade företagen vill ska nå ut
till massmedia, och därmed vidare till omvärlden. Det är även intressant att studera
varför företaget vill att dessa budskap ska nå omvärlden, och därmed få en ökad
förståelse för vad företag egentligen har för syfte med sin kriskommunikation.

Det är även intressant att undersöka när företagen väljer att delge dessa budskap. Är
det så att det ibland kan vara mer fördelaktigt att vänta med att kommunicera, eller
bör företagen delge all information på en gång? Finns det en viss typ av bud-
skapsinnehåll som är mer lämpligt att delge under vissa tidpunkter i samband med
krisen än andra?

Beroende på hur man ser på massmedias roll i ett företags kriskommunikation
kommer massmedia att påverka företagets budskap mer eller mindre. Massmedia
kan ses som en kanal ut till allmänheten och till företagets intressenter. Massmedia
är därmed budbärare och förmedlare av företagets budskap ut till omvärlden. Dock
finns det indikationer som tyder på att de budskap som krisdrabbade företag vill
ska nå ut till omvärlden ibland kan stå i konflikt med den bild som massmedia vill
förmedla till omvärlden. Vi finner det därför intressant att studera om det krisdrab-
bade företagets syfte med kommunikationen gentemot massmedia, skiljer sig från
de drivkrafter massmedia sporras av i sitt arbete med rapporteringen angående kri-
sen. Om syftena skiljer sig åt, vad kan detta bero på?

                                                
11 Lipsey, R. & Courant, P. (1996)
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Då det är ett faktum att kommunikation vid krissituationer är viktigt vill vi genom
denna uppsats öka vår förståelse för, samt bidra med kunskap om företags kris-
kommunikation med omvärlden, via massmedia. Vi har för avsikt att studera kris-
kommunikation utifrån variabler vilka vi ej funnit tidigare sammankopplade i någon
större utsträckning och kan därför sägas vara ett outforskat område. Denna diskus-
sion leder oss steget närmare, samt mynnar ut i, vårt syfte med denna uppsats:

1.3 Syfte
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för, samt bidra med kunskap om krisdrab-
bade företags kommunikation ut till omvärlden via massmedia. Som en del av detta syfte är att
studera vad företag kommunicerar ut till massmedia vid en krissituation, när detta kommunice-
ras ut samt varför det kommuniceras ut. Uppsatsen syftar till att belysa detta både teoretiskt och
empiriskt.

1.4 Syfteprecisering
För att försäkra oss om att vi uppfyller vårt syfte har vi nedan utarbetat ett antal
problemfrågor, vilkas svar tillsammans kommer att fungera som stöd vid uppfyl-
landet av syftet. Med andra ord anser vi att vi genom att besvara följande problem-
frågor kommer att uppfylla vårt syfte.
•  Vad har företag för syfte med kriskommunikation samt vad karaktäriserar god

kriskommunikation?
•  Finns det skillnader och likheter mellan företags syfte med kriskommunikation

och den roll, de drivkrafter samt de ramar som massmedia fungerar inom? I så
fall vilka?

•  Vad kommunicerar krisdrabbade företag ut till omvärlden via massmedia, det
vill säga vad är budskapet/ens innehåll?

•  Förändras budskapsinnehållet allteftersom krisen fortskrider, närmare bestämt
finns det budskapsinnehåll som är mer viktigt att kommunicera ut under olika
tidpunkter? Det vill säga när kommunicerar krisdrabbade företag ut olika typer
av budskap och varför?

1.5 Avgränsningar
Nedan kommer vi att redogöra för de avgränsningar vi valt att göra. Vi kommer
därmed att ta upp aspekter som skulle kunna rymmas i vårt syfte, men som vi valt
att inte behandla i denna uppsats.
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Kriser kan utlösas av ett flertal olika händelser och även variera beträffande om-
fattning. Då vi valt att studera företags kriskommunikation gentemot media innebär
detta att studien enbart grundar sig i företagskriser som fått stor uppmärksamhet i
media. Den typ av kriser vi valt att ha som grund när vi studerar kriskommunika-
tion är kriser som på något sätt inte bara drabbar företaget internt utan till stor del
intressenter till företaget. Detta är ett av skälen till att kriskommunikationen via
media blir extra intressant att studera, eftersom det är en kanal för att nå ut till des-
sa. För en närmare förklaring av hur vi definierar kriser, se kapitel 2.

Genom att studera variablerna vad företag kommunicerar ut till massmedia vid en
kris samt när och varför detta är viktigt för företag, ökar vår förståelse och kunskap
om kriskommunikation. Vi ökar även förståelsen och kunskapen om kriskommuni-
kation genom att studera vad företag har för syfte med sin kriskommunikation samt
vad som karaktäriserar god kriskommunikation. Det finns även andra variabler och
aspekter som skulle kunna öka förståelsen och kunskapen om kriskommunikation,
dessa har vi dock i vår studie valt att avgränsa bort.

För att öka förståelsen för kriskommunikation skulle det även vara möjligt att lyfta
in andra frågeställningar såsom hur kommunikationen sker samt vem eller vilka
som kommunicerar å företagets vägnar med massmedia. Vi kommer inte att gå in
specifikt på hur krisdrabbade företag bör kommunicera med media i avseendet hur
företagsrepresentanter bör agera vid kontakten med massmedia, det vill säga hur
denne bör tala och föra sig och så vidare. Denna aspekt anser vi främst vara intres-
sant att ta upp om vår studie skulle ha syftat till att jämföra exempelvis hur företag
bör kommunicera med olika typer av medier. Emellertid kommer vi ändå att snud-
da vid ”hur-frågan” särskilt i samband med att vi försöker komma fram till vad som
karaktäriserar kriskommunikation.

Vad det gäller vem som kommunicerar med massmedia har vi för denna studie av-
gränsat oss till att enbart intervjua personer vilka har som arbete att sköta kontakter
med massmedia och journalister på de, av oss, utvalda företagen. Även andra orga-
nisationsmedlemmar såsom medarbetare eller VD kan ha uttalat sig, samt kommu-
nicerat med massmedia angående krissituationen. Vi är dock främst intresserade av
att komma i kontakt med personer på företagen som har stor erfarenhet av kris-
kommunikation och massmedia.
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När det gäller vad ett företag förmedlar till massmedia åsyftar vi budskapen infor-
mationsinnehåll, det vill säga vilken typ av information som förmedlas. Vi avgrän-
sar därmed oss ifrån att inkludera exempelvis språkliga dimensioner såsom ordval,
val av formulering och så vidare.

Företag kan kommunicera med omvärlden på flera sätt, exempelvis via hemsidor,
kundupplysning eller via massmedia. Vi har valt att studera massmedia som kom-
munikationskanal. Inom begreppet massmedia  ryms mycket och vi har valt att av-
gränsa oss till att enbart ta upp tryckt massmedia, det vill säga nyhetstidningar eller
nyhetspress. Fortsättningsvis kommer vi främst att syfta till tryckt dagspress vilka
förmedlar nyheter, då massmedia benämns i uppsatsen. Anledningen till att vi har
valt tryckt dagspress är att vi finner detta vara ett intressant massmedium. Vi ser det
som intressant, eftersom företagets budskap först tolkas av journalisten som däref-
ter skriver en text angående den aktuella situationen. Denna text tolkas därefter av
individer i omvärlden, vilka läser artikeln. Detta gör att det under den långa vägen
kan uppstå missuppfattningar eller olikartade tolkningar, vilket leder till att företa-
gets budskap eventuellt har ”förvandlats” till något annat under vägens gång. Det
sätter därför press på det krisdrabbade företaget att vara extra tydligt och försiktig
när det gäller hanterandet av kommunikationen med denna typ av massmedia. Vi
kommer dock inte gå in på vad det är som gör att det uppstår feltolkningar, utan
istället främst koncentrera oss på att undersöka om det kan finnas skillnader när det
gäller syftet med kriskommunikationen hos företaget och hos massmedia. Ytterliga-
re anledning till att vi valt dagspress är att dessa tidningar utkommer dagligen och
förmedlar därmed information med stort nyhetsvärde. Denna typ av nyhetspress
kan jämföras med till exempel annan tryckt press såsom veckotidningar och må-
nadsjournaler. Vi anser att de senare inte förmedlar artiklar med lika högt nyhets-
värde, varför vi inte finner det intressant att studera, eftersom vi menar att kris och
nyhet är tätt sammanlänkade. Dessutom anser vi att det på grund av praktiska skäl
finns bra anledning att studera tryckt dagspress, då det är relativt lättillgängligt jäm-
fört med exempelvis radio och TV.

1.6 Disposition
För att kunna uppfylla vårt syfte är det viktigt att gå tillväga på ett systematiskt sätt
och vår förhoppning är att vi kommer att ha ett läsvänligt och pedagogiskt upplägg.
Det är viktigt att hela tiden sträva efter att ha ett vetenskapligt förhållningssätt för
att nå så trovärdiga resultat som möjligt. Det kan därför vara av vikt att från början
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ha en tydlig disposition över hur rapporten kommer att byggas upp samt vilka delar
som kommer att tas i beaktande. Upplägget på uppsatsen illustreras i bilden nedan.

Vi har inspirerats av Porters så kallade värdekedja vid illustrationen av uppsatsens
disposition och upplägg. Modellen skiljer å ena sidan på aktiviteter som producerar
och ”förädlar” en produkt, de så kallade primäraktiviteterna och å andra sidan de
aktiviteter som stödjer och ger näring till primäraktiviteterna, de så kallade support-
aktiviteterna. Pilen längst till höger ska symbolisera det mervärde som kunderna får
ut av produkten.12 De fem första kapitlena anser vi fungerar som stöd till de tre
nästkommande kapitlena och kan därför kallas supportaktiviteter. Innehållet i ka-
pitel 1 till 5 genomlyser hela rapporten och bör hela tiden finnas med som en un-
derton i resten av uppsatsen. Vi anser att teorin, empirin och analysen är de delar
som producerar själva produkten, det vill säga vår uppsats. Dock har vi själva infört
den dubbelriktade pilen som går mellan teori och empiri för att belysa den växel-
verkan som har skett däremellan. Tillsammans leder primär- och supportaktivite-
terna fram till slutsatserna. Slutsatserna är således det mervärde som skapas till
”kunderna”, det vill säga till läsarna av denna rapport.

I inledningskapitlet har vi målat vi upp den bakgrund som lett fram till de frågeställ-
ningar och det syfte denna uppsats behandlar. Vi har även tagit upp de avgräns-
ningar som vi av olika skäl valt bort i denna studie. Härnäst följer kapitlet definitioner

                                                
12 Porter, M. (1991)

Figur 1: Uppsatsens disposition (Porter, 1991, egen bearbetning)
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vilket har som syfte att reda ut olika begrepp såsom kris, crisis management och
kriskommunikation. Detta för att läsaren ska få en bättre förståelse för vad vi anser
ingår i begreppen samt förståelse för den kontext som omhuldar denna uppsats.
Nästföljande kapitel är en presentation av de fallföretag vi har valt för denna studie,
det vill säga Statens Järnvägar AB (SJ) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). En
beskrivning över den händelse som ledde till att företagen hamnade i en krissitua-
tion samt hur dessa företag påverkades av detta kommer också att presenteras.
Därefter följer kapitlet vetenskapligt förhållningssätt. Där beskrivs vår syn på existenti-
ella frågeställningar såsom vetenskap, verkligheten, kunskap, människan samt vilket
forskningsperspektiv vi har antagit. Detta görs bland annat för att läsaren ska förstå
de grundantaganden vi har. Följande kapitel är metodkapitlet, där behandlas hur vi
gått tillväga på ett rent praktiskt plan. Dessa fem kapitel fungerar som stöd för de
nästkommande kapitlena och kommer därför att, som tidigare nämnts, genomsyra
och prägla resten av uppsatsen.

Som grund för referensramen ligger det syfte och de problemfrågor vi valt att lyfta.
Referensramen hjälper oss att skapa en bra och relevant teoretisk bas att stå på, då
vi senare i uppsatsen strukturerar upp och analyserar empirin. Vårt syfte ligger till
grund för valet av de teorier som kommer att presenteras i referensramen. Till att
börja med kommer vi att presentera teoribildning som främst syftar till att skapa en
förförståelse för kommunikation och massmedial kommunikation i stort. Därefter
kommer mer specifika teorier tas upp som speciellt behandlar kriskommunikation,
främst ur ett företagsperspektiv. Avsikten är att de teorier som presenteras skall
stödja oss i det analysarbete som kommer att ske av den insamlade empirin. Efter
referensramen följer empirikapitlet där informationen från intervjuerna presenteras
samt en sammanfattning av de artiklar vi läst redovisas. Empirin grundar sig främst
på intervjuer som genomförts med personer som arbetar med mediakontakter
inom företagen SJ och SL. Även journalister, vilka har skrivit om de krisdrabbade
företagen under den aktuella perioden vi kommer att behandla, har intervjuats. I
analyskapitlet kommer vi sedan att kunna besvara våra problemfrågor genom att vi
kopplar samman teori och empiri, och därefter analyserar detta. Efter detta sam-
manfattar vi de viktigaste slutsatserna, vilket leder till att uppsatsens syfte uppfylls.

För att bättre och mer tydligt visa var i uppsatsen som läsaren befinner sig kommer
bilden över uppsatsens upplägg, figur 1, att fortsättningsvis finnas med i början av
varje kapitel. Den del av modellen som symboliserar det aktuella kapitlet där läsaren
befinner sig kommer att vara gråmarkerad.
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2 Definitioner
 detta kapitel kommer begrepp att definieras för att minska förvir-
ring senare i uppsatsen. Syftet med kapitlet är att definiera vad vi

avser med begreppen kris, crisis management och kriskommunikation.
Avslutningsvis återfinns en kortare sammanfattning av kapitlet.

Eftersom vi har för avsikt att i denna uppsats studera företags kriskommunikation
ut till omvärlden, via massmedia, anser vi det vara på sin plats att definiera begrep-
pet kris av två anledningar. För det första måste en kris uppstå för att kriskommu-
nikation ska tillämpas och för det andra har de flesta individer en egen uppfattning
om vad en kris är för något. Dessa uppfattningar kan dock skilja sig relativt mycket
individer emellan, varför vi anser det vara viktigt att ge vår syn på begreppet kris.

Kriskommunikation är, som tidigare nämnts, viktigt då ett företag drabbats av en
kris. För att förtydliga hur vi anser att en kris uppkommer och när kriskommunika-
tion blir viktig i detta sammanhang, har vi valt att illustrera detta i figur 2 som visas
nedan.

2.1 Händelse och effekt
Varje dag inträffar händelser av olika slag. Vissa händelser är relativt neutrala till sin
art, vilket innebär att dessa inte ger några avsevärda effekter på omvärlden. Andra
händelser kan vara mer omfattande till sin karaktär och därmed ge större effekter
på omvärlden. Effekterna kan drabba en individ, ett företag, en bransch, ett land
eller till och med stora delar av världen. Då vi har för avsikt att studera företags
kriskommunikation, syftar vi endast till händelser vilka främst ger effekter på före-
tag och på företags verksamhet. Dessa effekter kan vara av både positiv och negativ
karaktär, dock är det enbart effekter av negativ karaktär som utlöser en företagskris.

I

Händelse
Effekter på

företag

Företaget tillämpar
Crisis management

och kriskommunika-
tion

Figur 2: Krisens uppkomst och kriskommunikation
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Effekterna bör dessutom vara av omfattande karaktär för att situationen som upp-
står ska benämnas som en kris. Vi finner det även viktigt att påpeka att de negativa
effekterna kan öka i magnitud och därmed leda till bieffekter, vilket gör att krisens
omfattning ökar ytterligare.

2.2 Kris
Tidigare resonemang grundar sig i vår tolkning av flera olika definitioner av vad en
kris innebär. En av dessa definitioner är Svenska Akademins ordlista, vilken defini-
erar kris som ”avgörande vändning, brydsam situation, svår tid”13. Eftersom vi i vår
uppsats kommer att ha företagskriser som grund väljer vi att citera några författare
som specifikt uttalar sig om vad denna typ av kriser innebär. För att en kris ska sä-
gas ha påverkat och drabbat ett företag menar Pearson och Mitroff att en kris är en
händelse eller incident som ”… pose a threat to the organization’s reputation and
viability…”14. Det finns vissa gemensamma faktorer som beskriver det tillstånd
som uppstår när ett företag genomgår en kris. Pearson och Clair har genom att
granska diverse definitioner av vad en kris innebär, försökt att sammanfatta dessa i
följande definition:

“An organisational crisis is a low-probability, high-impact event that threatens the viability of the
organization and is characterized by ambiguity of cause, effect, and means of resolutions, as well as

by a belief that decisions must be made swiftly.” 15

För att klargöra detta citat kan en kris sägas ha låg sannolikhet att uppstå och över-
askar därför ofta organisationsmedlemmarna när den väl uppstår. Krisen utgör ett
potentiellt hot för företagets fortsatta överlevnad. En kris upplevs som en högst
tvetydig situation där orsak och verkan kan kännas svåra att identifiera, vilket ställer
krav på företaget när det gäller att snabbt fatta beslut och agera, det vill säga utöva
crisis management.16 Det senare påståendet kan anses hamna i konflikt med den
modell som vi har utvecklat ovan, vilken består av klara orsak-verkan samband.
Den viktiga skillnaden ligger dock i att vår modell beskriver hur en kris uppkom-
mer, medan påståendet syftar till hur krisen upplevs av bland annat organisations-
medlemmarna.  Visserligen är det vid kriser många gånger svårt att utröna vad, vem
eller vilka som orsakar eller bär ansvar för att händelsen negativa effekter utlöser en

                                                
13 Svenska Akademins Ordlista (1997)
14 Pearson, C.M. & Mitroff, I.I. (1993) s. 49
15 Pearson, C.M. & Clair, J.A. (1998) s. 60
16 Pearson, C.M. & Clair, J.A. (1998)
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kris. Vi är av den uppfattningen att det alltid går att finna en händelse, vilken har
utlöst krisen. (Se figur 2)

Skoglund och Olsson definierar kris som:

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgär-
der utöver det normala krävs för att bemästra situationen.”17

Denna definition lägger stor vikt vid företagets immateriella värden såsom förtro-
endekapital, kultur och anda samt företagets identitet och image18. Vi är av samma
uppfattning att det är stor risk att dessa immateriella värden skadas, då en kris in-
träffar medför att företagets kunder och omvärld drabbas. Vi anser att företag vid
en krissituation arbetar för att minska dessa förluster. Detta för att vid krisens slut
inte förlorat alltför mycket av dessa immateriella värden gentemot omvärlden. Ett
av sätten för att lyckas med detta arbete är tillämpa crisis management.

2.3 Crisis management
Då företag hamnat i en krissituation krävs att detta utövar crisis management, detta
för att bemöta och bekämpa krisen på ett så bra sätt som möjligt. Fortsättningsvis i
vår uppsats kommer vi att tala om crisis management och vi väljer att använda oss
av denna engelska definition eftersom det, enligt oss, inte finns något svenskt ut-
tryck som har exakt samma innebörd. Efter att ha studerat ett flertal artiklar som
handlar om crisis management har vi kommit fram till att innebörden av begreppet
crisis management varierar beroende på vilken författare som talar om ämnet ifrå-
ga. Generellt går det dock att säga att crisis management är en allmän benämning av
bland annat företagets agerande, beslutsfattande och styrning av verksamheten före,
under och efter att en kris inträffat. En viktig del av crisis management är kommu-
nikation, vilket vi kommer att fördjupa oss ytterligare i.

Fink menar, i likhet med vår syn, att en kris får negativa skadeverkningar på företa-
get, vilka dock kan vändas till något positivt i slutändan19. Denna vändning är, en-
ligt oss, enbart möjlig om crisis management utövas på ett bra sätt. Med detta me-
nar vi att en kris alltid är något negativt för ett företag, dock kan det vändas till nå-
got positivt för företaget om dess crisis management utövas optimalt. Pearson och
                                                
17 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995) s. 14
18 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
19 Fink, S. (1986)
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Clair däremot menar att crisis management kan resultera i en förändring för det
krisdrabbade företaget som antingen gynnar eller missgynnar företaget20. De menar
med andra ord att om företaget tillämpar en undermålig crisis management kan
denna skada företaget mer än vad krisen isolerat har gjort.

Företag kännetecknas bland annat av att de kan sägas sträva mot ett, för organisa-
tionsmedlemmarna, gemensamt mål eller vision, vilket innebär att organisationens
medlemmar gemensamt arbetar efter exempelvis en affärsidé eller dylikt21. När en
kris uppstår anser vi att denna strävan störs. Det crisis management syftar till är att
företaget ska ta sig igenom krisen på det mest optimala sättet, det vill säga med mi-
nimerade förluster och även med maximerade vinster. I bästa fall leder företagets
crisis management till att det genomgår krissituationen med vinst. Vi menar att des-
sa vinster och förluster inte behöver vara av finansiell karaktär, utan kan även inne-
bära vinster eller förluster vad gäller företagets rykte, image och förtroende.

Den del av crisis management som utgör tyngdpunkten i vår uppsats är det som
benämns kriskommunikation. Enligt Coombs är kriskommunikation det faktiska
verbala eller icke-verbala gensvar eller respons ett företag använder sig av för att
offentliggöra en kris. 22 Vi ser kriskommunikation som ett verktyg inom crisis ma-
nagement som används i ett försök att uppnå det grundläggande önskade målet, det
vill säga att ta sig ur krisen på bästa sätt för att klara fortsatt överlevnad. Detta kan
dock anses vara ett mycket grundläggande mål som skulle kunna appliceras på så
gott som all verksamhet som sker inom företag, varför det kan finnas anledning att
tro att det finns speciella syften med just kriskommunikation. Vi är dock av den
meningen att alla dessa syften bör i grund och botten syfta till fortsatt överlevnad
och även ökad lönsamhet. Det finns ett flertal forskare som har försökt att definie-
ra vilket syfte de krisdrabbade företagen har med sin kriskommunikation, likaså
finns det skilda åsikter om vad som karaktäriserar god kriskommunikation. För vi-
dare diskussion kring detta se kapitel 6.

Kommunikation är ett värdeladdat ord som behöver redas ut. I denna uppsats ser
vi på kriskommunikation främst ur ett företagsperspektiv. Dock kommer vi även
att behandla vilken roll, vilka drivkrafter samt vilka ramar som journalister måste
hålla sig inom. Detta för att kunna utröna vilka möjligheter och hot som massmedia

                                                
20 Pearson, C.M. & Clair, J.A. (1998)
21 Hallgren, Ö. (1998)
22 Coombs, W.T. (1999)
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utgör för krisdrabbade företag vid tillämpandet av kriskommunikation. Även före-
tagets omvärld kommer att omnämnas, speci-
ellt vid utrönandet av företags syfte med kris-
kommunikationen. Vi har valt att illustrera
hur vi ser på kriskommunikation i modellen
bredvid. Vi är dock medvetna om att denna
modell i verkligheten borde utgöras av dub-
belriktade pilar mellan samtliga parter, då des-
sa borde stå i beroendeförhållande till var-
andra. Dock vill vi genom denna illustration påvisa att vi fokuserar på det som fö-
retag kommunicerar ut till omvärlden, via massmedia.

2.4 Vårt ställningstagande till kriser
och kriskommunikation

Vi är medvetna om att ovanstående resonemang väcker en del frågeställningar så-
som; Går alla företagskriser att placera in under denna krisdiskussion och defini-
tion? Gäller de slutsatser som denna uppsats kommer att generera på flera fall än
de, för denna studie utvalda? Vi är av den uppfattningen att många av de författare
och forskare, vars artiklar, böcker eller rapporter vi läst, behandlar kriskommunika-
tion på ett relativt generellt plan. När kriskommunikation behandlas tas ofta gene-
rella aspekter upp som är viktiga i alla typer av, eller så gott som alla typer av, kriser.
De anser att det är möjligt att behandla kriskommunikation som en generell förete-
else och att det därmed finns generella ståndpunkter som alltid är viktiga för kris-
drabbade företag att tänka på vid kommunikation ut till omvärlden, via massmedia.
Å andra sidan hävdar många, och även ett flertal av de som menar att det går att
finna generella råd och tips, att:

“Because all crisis situations are not the same, one piece of advice cannot hold for every one.”23

Givetvis skiljer sig alla krissituationer mer eller mindre åt från varandra, men om
företag skulle stirra sig blinda på denna typ av resonemang skulle det ju inte tjäna
någonting till att planera och försöka förutse vad som komma skall.

                                                
23 Kaufmann, J.B. et al (1994) s. 29
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till omvärlden, via massmedia
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Skoglund och Olsson sammanfattar dessa ståndpunkter på ett bra sätt:

”…ingen kris är den andra lik. Dock finns det generella mönster i olika typer av kriser och det
går att ganska bestämt förutsäga ett händelseförlopp. Men ändå är varje krishantering så specifik.

Den främsta orsaken till det är – kanske – att kriser handlar om människor och att det inte
alltid går att förutse hur människor handlar i en viss situation. Inget företag är heller det andra

likt. Alla utgår i krissituationen från olika förutsättningar.” 24

Det finns även forskare som försöker gruppera kriser genom att bunta ihop ett an-
tal kriser och kalla dessa för en viss typ av kris; olyckor, förtroendekriser, naturkata-
strofer, ekonomiska och finansiella kriser och så vidare. Det skulle vara möjligt för
oss att sätta upp ett antal kriterier och sedan välja ett flertal kriser och jämföra dessa
för att på så vis hitta likheter och skillnader. Vi finner det dock mer intressant att se
på två krisdrabbade företag som har råkat ut för samma typ av kris och därefter se
på hur företagen har tagit hjälp av kommunikation ut till omvärlden, via massme-
dia, för att klara sig igenom krisen ifråga. Vi ämnar studera kommunikationens be-
tydelse vid en företagskris genom att granska vad som sagts, när det sagts och var-
för det sagts.

Av tidigare resonemang i detta kapitel kan det utläsas att vi anser, likt Skoglund och
Olsson25, att kriser är något som utgör ett hot mot människor samt materiella och
immateriella värden vilka kräver åtgärder utöver det normala. Dessa kriser uppstår
enligt oss genom att en händelse inträffar, vilken får negativa konsekvenser på ett
företag. Det är dessa negativa händelser tillsammans som skapar en företagskris. Vi
anser dock inte att det är nödvändigt att specificera fullt ut, på det sätt som tidigare
forskare gjort, vilken typ av kris vi studerar i denna uppsats. Snarare anser vi att alla
krissituationer skiljer sig åt och att det alltid finns speciella omständigheter som gör
att alla kriser skiljer sig emellan, vilket i sin tur gör att företagets kriskommunikation
måste anpassas till den givna situationen. Det finns dock faktorer som alltid är vik-
tiga att tänka på vid alla kriser och som mer eller mindre går att applicera på flera
krisdrabbade företags kommunikation via massmedia.

I nästföljande kapitel kommer vi att presentera de två fallföretag som vi har valt för
denna studie. Båda dessa kan sägas ha genomgått varsin kris ungefär under samma

                                                
24 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995) s. 8
25 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
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tidsperiod, mycket beroende av att båda dessa företagskriser utlöstes av samma
händelse, snöovädret år 2001, vilket även diskuteras i nästkommande kapitel.

2.5 Sammanfattning
Av ovanstående resonemang går det att utröna att vi anser att en kris uppstår ge-
nom att en händelse sker, vilken får negativa konsekvenser på ett företag. Dessa
negativa händelser tillsammans leder till en företagskris. Generellt kan det sägas att
det vi anser karaktäriserar en företagskris, är att den utgör ett hot mot människor,
materiella och immateriella värden. Företaget måste därför vidta vissa åtgärder ut-
över det normala för att kunna bemästra situationen. Dessa åtgärder kan benämnas
crisis management. En del av crisis management är företagets kriskommunikation
ut till omvärlden via massmedia. Det är denna senare del som utgör huvudfokus i
vår uppsats.

Alla kriser kan sägas vara situationsspecifika, det vill säga att ingen kris är den andra
lik. Dock finns det generella aspekter som är vanligt förekommande i alla typer av
kriser, varför just kriskommunikation kan behandlas som en generell företeelse och
att det i kriskommunikationen kan finnas generella ståndpunkter som är viktiga för
krisdrabbade företag att ta hänsyn till. Vi tar i denna uppsats inte något avstamp i
en speciell typ av kris, utan ämnar behandla företeelsen kriskommunikation, genom
att studera två fallföretags kriskommunikation gentemot omvärlden, via massmedia.
På detta sätt ämnar vi studera företags kriskommunikationen genom att utröna vad
som sagts, när detta sagts och varför det sagts. Detta för att få en ökad kunskap om
och förståelse för företags kommunikation gentemot omvärlden vid kriser, via
massmedia.
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3 SJ och SL samt vinterkrisen
 detta kapitel har vi för avsikt att ge en enklare presentation av
våra två fallföretag, SJ och SL. Presentationen kommer att inne-

hålla beskrivning av verksamhet, mål och visioner. Därefter ges en
kortare redovisning av den händelse som orsakade de negativa effekter, vilka utlöste en kris i fö-
retaget och därmed krävde tillämpning av kriskommunikation gentemot media. Avslutningsvis i
kapitlet återfinns en mindre sammanfattning av det viktigaste.

3.1 Företagspresentation SJ
Sedan mitten av 1800-talet har staten bedrivit järnvägsverksamhet genom Statens
Järnvägar (SJ). 1856 var första stambanan klar och företaget SJ bildades. 1988 dela-
des Statens Järnvägar upp i ett affärsverk, SJ, med ansvar för tågtrafiken och myn-
digheten Banverket med ansvar för infrastrukturen. Tio år senare togs dessa affärs-
verk bort av regeringen och ersattes av flera aktiebolag. Vid årskiftet 2000/2001
bolagiserades SJ och den operativa verksamheten delades upp i sex självständiga
aktiebolag. Persontrafiken inom SJ samlades i det nya bolaget SJ AB.26

SJ:s affärsidé är att utveckla, sälja och producera resor i egen regi och i allians med
olika partners och företagets kärnverksamhet är tågresor. SJ:s kunder är de som
reser i tjänsten, på sin fritid samt till och från arbete eller skola. SJ:s mål är att er-
bjuda sina kunder bland annat snabba och bekväma tåg, bra miljöval, säker resa,
och användbar restid.27

SJ agerar på två tågtrafikmarknader med olika konkurrenssituation. Det ena är av-
talstrafik och det andra är egentrafik. Avtalstrafik upphandlas av Rikstrafiken och
av trafikhuvudmännen för respektive län. Egentrafik är den kommersiellt lönsam-
ma persontrafiken i Sverige. Egentrafiken bedrivs i enlighet med riktlinjer som be-
slutats av regeringen.28 SJ står för själva tågtransporterna, medan Banverket är ett
statligt verk som ansvarar för drift och förvaltning av spåranläggningarna.29

                                                
26 www.sj.se (2002-03-18)
27 www.sj.se (2002-03-18)
28 www.sj.se (2002-03-18)
29 www.banverket.se (2002-05-08)
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SJ har en informationsavdelning som arbetar med frågor som rör information både
internt och externt.  Företaget har även en presschef som heter Kajsa Moström.
Tidigare arbetade hon med presskontakter på andra företag, men befattningen på
SJ har hon innehaft sedan oktober 2001.

3.2 Företagspresentation SL
Varje dag reser fler än 600 000 personer med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL).
Företaget är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. På
mindre än tio år har SL förändrats i grunden. Från att både ha planerat och drivit
trafiken fungerar SL nu som beställare av kollektivtrafiken i länet.30

Stockholms läns landsting äger aktiebolaget SL och det är landstingspolitikerna som
utser SL:s styrelse. De stora, övergripande trafikfrågorna avgörs politiskt. Hur SL
fungerar, hur priser och biljettutbud ser ut samt var bussar går och nya tågstationer
byggs är en följd av hur väljarna röstade i landstingsvalet. Det är SL:s uppgift att
utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska
upphandla trafik samt se till att de företag som kör trafiken följer ingångna avtal,
vilket medför att det är SL som ansvarar för att trafiken fungerar som planerat. SL
har ingått avtal med entreprenörer för vägtransporter med Busslink, Linjebuss Sve-
rige och Swebus. Järnvägstrafiken utförs av Connex och Citypendeln.31 SL har det
övergripande ansvaret för själva tågtransporterna, trots entreprenadföretagen, me-
dan Banverket ansvarar för underhåll och skötsel av banorna som SL och dess ent-
reprenadföretag är i behov av för att kunna utföra tjänsten på räls.

SL har två mål i sitt arbete, ett kvantitetsmål och ett kvalitetsmål. Båda har som
syfte att göra Stockholm till en ännu bättre stad att leva och vistas i. Det första må-
let är att få 100 000 nya kunder till år 2004 (räknat från år 1998) och det andra är att
kunna erbjuda Europas bästa kollektivtrafik år 2005.32

SL har en informationsavdelning med en informationsdirektör i spetsen. Merparten
av företagets press- och mediakontakter sköts dock av SL:s pressekreterare som
heter Maria Adolfson. Hon har innehaft denna position i cirka ett och ett halvt år,
dock har hon arbetat på olika positioner inom företaget sedan 1977.33

                                                
30 www.sl.se (2002-03-18)
31 www.sl.se (2002-03-18)
32 www.sl.se (2002-03-18)
33 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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3.3 Vinterkrisen
Den 20 december 2001 började ett kraftigt snöoväder ta fart i Sverige. Detta ovä-
der, med kraftiga vindar och nederbörd i form av snö, varade under jul och nyår
och en bit in i januari 2002. Snöovädret kan sägas ha lamslagit stora delar av Sveri-
ge. Tidningarna rapporterade så gott som dagligen om svårigheter med framkom-
ligheten både när det gäller bil, flyg och tåg.  Resenärer kom inte dit de skulle och
orsakerna och förklaringarna skiftade beroende på vem som tillfrågades. Oplogade
vägar, förseningar och inställd kollektivtrafik, elavbrott, urspårningar ledde till att
ett flertal företag som var ansvariga för denna typ av verksamhet drabbades hårt.
Två företag som drabbades extra mycket av snöovädrets negativa effekter var SJ
och SL. De negativa effekter som drabbade både SJ och SL i samband med det
kraftiga snöovädret var till exempel tågurspårningar, nedrivna kontaktledningar
(vilket innebar strömavbrott), frusna växlar, igenisade tåg samt vagn- och lokbrist.
Alla dessa effekter ledde till åverkningar såsom försenade och inställda tåg. Dessa
negativa effekter medförde att en kris utbröt i SJ och SL, eftersom deras kunder
drabbades hårt vid utnyttjandet av företagets tjänster.

Vi har valt att studera just dessa företag och hur de drabbades under den aktuella
tidpunkten på grund av att denna händelse på ett tydligt vis exemplifierar vad vi
menar med kris. Vinterkrisen kan ses som en kris för SJ och SL för att det var en
händelse som utgjorde ett hot mot företagens materiella och, framför allt, immate-
riella värden. Detta hot medförde att åtgärder, utöver de normala i verksamheten,
krävdes av företaget för att bemästra situationen.  Vi anser vidare att en kris är nå-
got som på flera sätt drabbar företaget, inte bara internt, utan till stor del även fö-
retagets omvärld och därmed dess intressenter. Detta är ett av skälen till att kris-
kommunikationen via media blir extra intressant att studera, eftersom massmedia är
en kanal för att nå ut till omvärlden. Vi anser att vinterkrisen, som vi valt att kalla
denna kris, inträffade på grund av de negativa effekter, vilka uppkom till följd av
snöovädret, drabbade företagens kunder fysiskt. Med detta menar vi att händelsen,
vilken ledde till en kris i företagen genom dess negativa effekter, drabbade kunder-
nas vardagliga rutiner eller planer. Händelsen innebar därmed att det utbröt en kris,
vilken störde kunderna i deras tänkta handlande. Detta medförde att SJ och SL an-
vände sig av kriskommunikation till omvärlden, via massmedia, som en del i crisis
management för att klara sig ur krisen ifråga.
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3.3.1 Vinterkrisens påverkan för SJ
Snöovädret orsakade flera negativa effekter som ledde till en kris för SJ. Problemen
som uppstod var exempelvis att fordonen inte klarade kylan. Företaget var inte
medvetet om att dessa inte var vinteranpassade och därmed inte testade för att kö-
ras i sträng kyla. Fler problem som uppstod var att det blev stopp i trafiken på
grund av att det var olika bolag som trafikerade olika sträckor och dessa företag
hade olika mycket underhåll av sina tåg. Om ett tåg fick problem på en viss sträcka
och var tvunget att tas ur trafik orsakade det förseningar för flera tåg, eftersom det
ledde till en kedjereaktion i tågnätverket. Problem till följd av bristande underhåll
var exempelvis underlåtenhet av avisning av lok. Det kunde finnas så mycket som
upp till två ton is under ett lok. När ett lok eller några vagnar var tvunget att tas ur
trafik orsakade det problem, då det inte alltid fanns tillräckligt med ersättningslok
och vagnar.34

Underhållet av spåren var inte helt tillfredsställande och detta medförde att växlar
frös, vilket gjorde att SJ inte kunde köra som planerat. Förebyggande underhåll,
som till exempel smörjning av växlarna för att de ska fungera bra under vintern,
görs inte i samma utsträckning som tidigare. Dessutom röjs det inte bredvid banan i
samma utsträckning som förr, vilket medförde att träd hamnade i spåret när de
blåste omkull.35

Beredskapen för väderförhållande som detta har allmänt försämrats under senare år
eftersom Sverige varit relativt förskonade från vintrar som denna. Alla dessa pro-
blem sammantaget kan ses som negativa effekter för SJ, vilka orsakats av snöoväd-
ret. Dessa negativa effekter ledde till att SJs kunder drabbades och detta föranledde
en kris i företagen, vilken krävde att företaget tillämpade kriskommunikation i en-
lighet med crisis communication.36

3.3.2 Vinterkrisens påverkan för SL
För SL fick de negativa effekterna av snöovädret konsekvenser som ledde till en
företagskris. Företaget drabbades genom att det blev trafikstopp i pendeltågstrafi-
ken och i tunnelbanan. Detta berodde bland annat på att växlar frös sönder till följd
av den stränga kylan.37 Kylan orsakade dessutom att vagnar gick sönder, då dessa

                                                
34 Pursche, H. (2001-12-29)
35 Pursche, H. (2001-12-29)
36 Pursche, H. (2001-12-29)
37 Nilsson, K., Kihlström, S., Karlsson, C. & Sörbring, G. (2001-12-22)
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inte kan utsättas för kyla som understiger –15 grader. Ytterligare en aspekt som or-
sakade tågförseningar var att SL inte hade tillräcklig arbetskraftskapacitet på sina
verkstäder för att kunna täcka upp alla vagnproblem som orsakats av kylan. 38

Spåren röjdes inte tillräckligt snabbt fria från snö, vilket innebar att ytterligare på-
verkan på växlarna och kontakten mellan tågen och strömskenorna inte fungerade
som den skulle.39 Vissa tåg var dessutom tvungna att tas ur bruk eftersom bromsar-
na inte fungerade tillfredsställande till följd av kylan.40

Många av problemen som uppstod till följd av snöovädret blev stora och orsakade
en kris för SL på grund av att det var oklart vem som skulle sköta vad under dessa
kaotiska dagar. I och med att SL är beroende av flera andra företag i sin verksamhet
uppstår problem om dess inte kan fullfölja detta tillfredsställande. Exempel på detta
är att SL är beroende av att statsförvaltningen och banverket röjer undan snön så
att SL kan transportera sin resenärer i bussar och tåg på snöfria vägar och spår.41

Alla dessa problem som uppstod för SL till följd av snöovädret kan sägas lett till att
det uppstod en kris i företaget som i sin tur föranledde att företaget utövade crisis
management. Eftersom företagets kunder drabbades hårt av de negativa effekter
som uppstod till följd av snöovädret, var kriskommunikation ut till omvärlden via
massmedia en viktigt del i SLs crisis management.

3.4 Sammanfattning
Under jul och nyår 2001 inträffade ett kraftigt snöoväder i Sverige, vilket gav nega-
tiva effekter för SJ och SL. Företagen drabbades hårt av detta, genom att deras
kärnverksamhet lamslogs, då flera tåg försenades kraftigt och i vissa fall inställdes
helt. Varför detta snöoväder fick så pass negativa effekter på dessa två företag,
finns olika anledningar till, men vad som generellt kan sägas så hade inte företagen
inte förberett tillräckligt för detta. Snöovädret kom därför att bli en ”vinterkris” för
SJ och SL enligt vår definition av vad en kris för ett företag innebär. Effekterna av
detta snöoväder var relativt lika för både SJ och SL, varför de även har kommuni-
cerat på liknande sätt, även om skillnader finns. Sammantaget blir dessa företag in-
tressanta att studera när det gäller deras kriskommunikation ut till omvärlden via
massmedia.

                                                
38 Orrenius, A. (2001-12-28)
39 Hellberg, A. (2001-12-30)
40 Sörbring, G. (2002-01-02)
41 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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4 Vetenskapligt förhållningssätt
 detta kapitel kommer vi att presentera vår syn på vad vi anser vara
vetenskap och vetenskaplighet, genom att diskutera begrepp såsom

verklighet, människan och kunskap. Detta för att ge vår syn på hur vi
som forskare bör och faktiskt kommer att arbeta under denna uppsats. Kapitlet avslutas med en
kortare sammanfattning.

4.1 Vetenskap och vetenskaplighet
Vad vetenskap betyder finns en mängd olika föreställningar om, både hos forskare
och icke-forskare. Dessa föreställningar berör hur forskare bör arbeta, men också
hur de faktiskt arbetar. Förhållandet mellan vad idealet är och hur verkligheten ser
ut kan vara olika. 42 Enligt Patel och Davidsson kan vetenskap vara både empirisk
och icke empirisk. Med empirisk vetenskap menas vetenskap som bygger på att
forskaren erhåller erfarenheter genom att observera omvärlden, verkligheten. Ex-
empel på ett kunskapsområde inom detta är ekonomi. Icke empirisk vetenskap är
däremot vetenskap där verkligheten inte behöver studeras utan det är möjligt att
arbeta med härledningar och bevis i kunskapsproduktionen och ett bra exempel på
denna typ av vetenskap är matematik.43 Denna uppsats hamnar under empirisk ve-
tenskap, då det ämne vi studerar inte är möjligt att studera genom härledningar och
konkreta bevis utan snarare genom observationer.

Kuhn,  i Molander, menar att det som kallas vetenskap skiftar i olika paradigm.
Denne menar att perioder av normalvetenskap bryts genom revolutioner, då gamla
allmängiltiga teorier ersätts av nya. Detta kan ske genom att den gamla teorin fått
alltför många anomalier, vilket gör att den inte längre är trovärdig.44 Detta synsätt
på vad som är vetenskapligt bestäms, enligt vår mening, av människor i och med att
dessa accepterar teorier eller förkastar dem. Detta innebär att det vi idag anser vara
vetenskapligt, kanske inte i framtiden anses vara det.

Vi anser att det är problematiskt att förklara vad som är, eller inte är, vetenskap i
och med att ordet i sig är värdeladdat. Detta innebär att det inte finns ett entydigt
svar utan betraktarens personliga åsikter spelar in och därmed kan det finnas lika
många svar som det finns individer. Dock anser vi enligt tidigare resonemang att
                                                
42 Mårtensson, B. & Nilstun, T. (1988)
43 Patel, R. & Davidsson, B. (1994)
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individerna verkar inom olika paradigm som sätter ramarna för vad som är veten-
skap och vetenskaplighet. För att reda ut vad vi anser vara vetenskap och veten-
skaplighet, och därmed positionera oss i förhållande till existerande forskningspa-
radigm, kommer vi att diskutera våra och andras tankar kring olika begrepp såsom
verklighet, människan och kunskap. Detta eftersom vi anser att det är viktigt att
veta hur forskaren ställer sig till dessa begrepp i den vetenskapliga forskningen. För
vidare diskussion om forskningsparadigmen, se avsnitt 4.5.

4.2 Verkligheten
Verkligheten kan uppfattas på olika sätt beroende av vilken kunskap som eftersträ-
vas och även beroende på forskarens personliga läggning. Arbnor & Bjerke pre-
senterar tre olika synsätt på detta45. Det första synsättet benämns som det analytiska
synsättet och har ambitionen att arbeta fram modeller som återspeglar en fullt ob-
jektiv verklighet. Även det andra synsättet som kallas systemsynsättet ser på verk-
ligheten som en struktur vilken är konkret, lagbunden och av oss oberoende. Vi
anser inte att dessa två synsätt är direkt relevanta för vår uppsats, då vi menar att
verkligheten inte är oberoende av människan. En motpol till de två första synsätten
benämns aktörssynsättet och kan sägas se på verkligheten som att människans in-
tentioner påverkar verkligheten, vilken därmed är socialt konstruerad46. I vår upp-
sats kommer vi främst att inta aktörssynsättet, eftersom vi anser att företags kris-
kommunikation bör påverkas av mänskliga intentioner och att verkligheten i vårt
fall kan ses som en social konstruktion. Detta eftersom vi menar att människorna är
med och påverkar sin egen verklighet och därmed inte är helt fasta i givna struktu-
rer. Vi menar dock att individerna i företagen till viss del påverkas av strukturer,
exempelvis genom att de innehar en viss position i företaget. Att inneha positionen
som press- och informationsansvarig innebär både rättigheter och skyldigheter. In-
dividen sätter därmed viss prägel på positionen och företaget, men vi menar även
att positionen präglar individen. Vidare menar vi att individerna trots detta är aktö-
rer som i relativt hög grad styr sitt handlande. I och med detta ser vi på företag som
en aktör, eftersom ett företag består av ett antal agerande individer. Fortsättningsvis
i uppsatsen kommer vi därför att tala om företagsrepresentanter och journalister
eftersom det är deras position i företaget och samhället som är det viktiga för den-
na uppsats. Vi menar att det därigenom blir möjligt att höja analysnivån och be-
handla företag som aktörer när det gäller dess kommunikation.
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45 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994)
46 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994)
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Ytterligare diskussioner av dessa synsätt, om hur verkligheten kan förklaras, ges av
Mårtensson och Nilstun. Dessa menar att verkligheten kan antas vara antingen ob-
jektiv eller subjektiv. En objektiv verklighet innebär att individerna existerar i en
oberoende miljö eller omvärld och kan endast anpassa sig till eller kontrolleras av
denna miljö. I en subjektiv verklighetsuppfattning tolkas verkligheten av individen
själv och forskarens uppgift blir därmed att förstå den process som gör att männi-
skan konkretiserar sitt förhållande till omgivningen.47

För att lösa problemet med om verkligheten kan ses ur en objektiv eller subjektiv
vinkel, måste andra individers bild av verkligheten granskas. Varje individ har en
upplevd verklighet som baseras på individens personliga upplevelser och dennes
tolkningar av upplevelserna. Dessa upplevelser är dessutom i sin tur beroende av
sociala och individuella förutsättningar.48 Den verklighet individen upplever är dock
inte endast baserad på individens egna upplevelser utan även av andra individers
upplevelser, vilket innebär att den antagna verkligheten delas av flera individer. Det
finns därmed en koppling mellan hur individer upplever verkligheten i olika situa-
tioner.49 Verkligheten är alltså inte oberoende av oss människor. Denna skapas
istället genom interaktion mellan människor och deras upplevelser och erfarenhe-
ter. Samhället är därmed en mänsklig produkt50. Vi anser att detta implicerar att det
inte existerar någon objektiv verklighet, vilken kan studeras som ett enskilt feno-
men oberoende av oss människor, utan hänsyn måste tas till att alla tolkar, uppfat-
tar och ser verkligheten på lite olika sätt.

Verkligheten kan därmed ses som socialt konstruerad där samhället är en produkt
av dess individer, detta eftersom inget samhälle skulle existera utan individer. Hur
sambandet mellan samhälle och individ ser ut finns det dock olika teorier om. En
av de som talar om detta fenomen är Giddens51. Han menar att det ligger i den
mänskliga naturen att påverkas av samt försöka påverka sin omvärld. Vidare hävdar
han att i samhällsteorierna kommer individerna inte att förbli opåverkade av sina
känslor52. Vi menar att Giddens sätt att se på samhället liknar vårt sätt att resonera
om såväl samhället som företag. Inget företag skulle existera utan individer. Det är
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därmed individernas handlingar och uppfattningar, i egenskap av den position de
besitter, som styr hur företagen agerar.

I denna uppsats kommer vi att studera hur olika krisdrabbade företag hanterar
kommunikation och information vid en krissituation. Individer inom ett företag
kan uppfatta en kris på många olika sätt. Vissa upplever krisen som omfattande och
andra upplever inte att krisen är särskilt allvarlig överhuvudtaget. Detta ger ett bra
exempel på det faktum att verkligheten till stor del är subjektiv och beroende av de
enskilda individerna. Vi har i denna uppsats ägnat ett helt kapitel åt att beskriva vad
en kris är och hur vi anser att en företagskris uppstår. Detta eftersom ordet kris är
ett mycket värdeladdat ord, det vill säga många individer har säkert olika bilder av
vad begreppet innebär. Därför är det viktigt att tydligt klargöra vilka faktorer vi har
valt att ta i beaktande vid exempelvis krisdefinitionen.

Vi ser vidare på verkligheten som att människan är med och styr hur verkligheten
uppfattas och vad som sker. Individens uppfattningar och erfarenheter påverkar
därmed individens handlande och hur verkligheten ter sig. Detta innebär att vi an-
ser att de individer, vilka arbetar med kommunikation i krissituationer i de aktuella
företagen, trots sin position kan antas agera efter deras egna subjektiva verklighet
och det gäller vidare för oss att försöka fånga dessa individers verklighetsuppfatt-
ning för att på så sätt se om mönster går att finna. Deras tidigare erfarenheter
sammantaget med deras position i företaget ligger till stor del, enligt vårt sätt att se
på saken, som grund för de beslut som tas.

4.3 Människan
De krisdrabbade företagen kan antas försöka hantera kommunikationen med media
på ett för företaget fördelaktigt sätt i en krissituation. Detta innebär att en rad be-
slut snabbt måste tas. I och med detta anser vi att en diskussion om huruvida män-
niskan är en rationell varelse eller ej är på sin plats.  Inom den ekonomiska veten-
skapen finns en mängd olika sorters rationalitet och synen på beslutsfattande är
beroende av vad som läggs i begreppet53. Rationella beslut, enligt traditionell teori,
innebär att beslut fattas grundade på fullständig information och utan yttre påver-
kan. Rationalitet existerar dock ej i praktiken. Beslut tas istället grundade på infor-
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mation som finns tillgänglig och anses därmed som tillfredsställande, vilket kallas
begränsad rationalitet.54

Vi anser dock att en individ kan fatta ett beslut som denne anser vara rationellt,
medan en annan person anser detta vara helt irrationellt. Huruvida ett beslut anses
rationellt eller inte beror till stor del på vad för slags mål individen har som bedö-
mer beslutet. Det kan dessutom bero på mängden information och kunskap som
den beslutande individen ifråga besitter.55 Det kan därmed antas att beslutsfattare
ibland tar beslut som för den utomstående ter sig irrationella. Detta med anledning
av att denne inte har full information om beslutsfattarens mål eller tillgång till
samma information eller kunskap som beslutsfattaren. Vi kan exemplifiera detta
med att informations- och pressansvariga för ett företag kommunicerar ut infor-
mation som för journalister och övrig omgivning inte anses rationella, eftersom
dessa inte vet företagsledningens mål med informationen. Människan är med andra
ord begränsat rationell.

4.4 Kunskapen
För att kunna diskutera vad kunskap är och vilken sorts kunskap vi önskar bidra
med anser vi det vara lämpligt att ge vår syn av vad kunskap är. Vid definierandet
av vad vi anser vara kunskap bör frågor ställas som ”för vem kunskapen är kun-
skap” och ”vad denna kunskap består i”. Positivisterna anser att kunskap ska vara
allmängiltig och idealet för forskning är att hitta lagbundenheter56. Dessa strävar
dessutom till att avbilda verkligheten, vilket då lättast görs genom att förenkla den-
na och för detta skapa modeller. Hermeneutikerna önskar däremot att skapa en så
verklighetstrogen bild som möjligt genom att ta med alla delar av verkligheten. Ge-
nom detta vill dessa skapa en helhetssyn och förståelse för fenomenet ifråga.57

Kunskapen som erhålls från denna uppsats kan inte sägas genereras ur vare sig ren
positivism eller hermeneutik. Vi syftar inte till att finna sanna bevisbara lagbunden-
heter, och vi har inte för avsikt att bidra med generaliserbar kunskap som går att
applicera på alla liknande krissituationer. Vi önskar dock uppnå en ökad förståelse
för det studerade problemområdet som är så verklighetstroget som möjligt. Alla
delar av verkligheten inom detta område kan dock inte studeras eller tolkas, utan
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endast utvalda händelser och företag som påverkats av dessa granskas närmare vil-
ket medför att resultatet inte blir en exakt avbild av verkligheten. Vi kommer dock
att förenkla verkligheten med hjälp av vissa modeller.

Den kunskap som generas ur denna uppsats är tänkt att generera kunskap till aktö-
rer i företag, vilka hamnar i en krissituation som denna och därmed är i behov av
att kunna hantera kommunikationen med media. Kunskapen är även ämnad för
aktörer inom den akademiska världen och då främst inom vårt forskningsfält. Detta
för att ge ett bidrag till den aktuella forskning som pågår inom området. Kunskapen
vi i uppsatsen önskar tillföra är främst om kommunikationens betydelse mellan fö-
retag och media när det gäller den bild som förmedlas till omvärlden gällande det
krisdrabbade företaget. Dessutom syftar uppsatsskrivandet till att ge oss som för-
fattare ökad kunskap och förståelse, vilken kan vara en tillgång för oss i framtida
yrkesliv.

4.5 Forskningsparadigmet som
präglar vår studie

De två olika forskningsparadigmen som dominerar de vetenskapliga forskningside-
alen är, som tidigare nämnts,  positivismen och hermeneutiken.58 Positivismen kan
sägas höra ihop med, och ha sina rötter i, den empiriska/naturvetenskapliga tradi-
tionen och handlar i huvudsak om att beskriva och förklara olika fenomen på ett så
objektivt sätt som möjligt. Detta synsätt menar att all kunskap som kan inhämtas i
exempelvis heliga skrifter, genom uppenbarelser, filosofiska spekulationer eller in-
tuition förkastas. Fakta bör istället samlas in genom systematiska observationer,
mätningar och kontrollerade experiment59. Med andra ord existerar det, enligt posi-
tivismen en objektiv verklighet, utan subjektiva värderingar, känslor och föreställ-
ningar. Målet är att finna en sann, säker, objektiv och allmängiltig kunskap som se-
dan är möjlig att använda för att upptäcka lagbundenheter och orsak-verkan-
samband.60

Den största kritiken som positivismen brukar stöta på är att detta forskningspara-
digm inte tar hänsyn till att människan faktiskt inte bara passivt registrerar sin-
nesintryck, utan att människan även reflekterar över och tolkar dessa sin-
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nesintryck.61 Denna kritik övervinns genom att istället anta ett hermeneutiskt för-
hållningssätt, eftersom hermeneutiken är mer av en förståelseinriktad forskning där
tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden62. Detta gör även att hermene-
utiken istället brukar kopplas samman med samhällsvetenskaplig forskning, då den-
na typ av forskning handlar mer om människor och mänskliga system.

Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar,
sådana finns nämligen inte. Det är snarare så att inom ramen för hermeneutiken
anses det exempelvis att observationer, eller så kallade fakta i sig inte ger någon
kunskap, utan det är först när de tolkas som de får en mening. Även forskaren fär-
gas av inlärda beteenden och tankesätt, vilka är svåra att bortse ifrån63. Det kan med
andra ord vara så att, beroende på vem som tolkar en händelse eller ett skeende så
kan dessa få olika innebörd för olika personer. Forskaren närmar sig med andra ord
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse, vilken består av de tan-
kar, intryck och kunskap som forskaren själv har. Denna förförståelse är dock en
tillgång för att tolka och förstå tolkningsobjektet.64 Syftet med forskning inom detta
paradigm är mer att försöka få en helhetsförståelse, vilket fås genom att ta med fle-
ra olika perspektiv och flera smådelar för att på så vis skapa en bild som ligger så
nära verkligheten som möjligt.65

Vi menar, enligt tidigare resonemang, att människan är med och påverkar verklig-
heten som denne existerar inom, vilket medför att vi kan sägas ha en subjektiv an-
sats. Med anledning av detta resonemang kan vi inte anses vara anhängare av den
positivistiska ansatsen. Vår ansats kan därför mer liknas vid det hermeneutiska pa-
radigmet, bland annat på grund av att vi syftar till att försöka få en helhetsbild av de
studerade problemområdena. Då vår uppsats har som syfte att öka förståelsen för
vilken typ av information som företag delger samt när och varför informationen
delges omvärlden via media, anser vi att vi faller inom ramen för hermeneutiken.
Detta bland annat därför att vi anser att det inte är möjligt att försöka utvinna ab-
solut sann, säker och objektiv kunskap ur den empiri vi samlat in, vilket positivis-
terna önskar göra.
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Dessutom anser vi att den information som från företaget delges media är subjektiv
eftersom det som berättas är det som anses vara lämpligt ur företagets synvinkel att
delge allmänheten. Ytterligare en aspekt på att vårt problem bör studeras ur ett
hermeneutiskt och subjektivt perspektiv är att det som skrivs i tidningarna skrivs av
en särskild journalist och att denne förmedlar budskapet på det sätt som journalis-
ten har uppfattat det. Dessutom påverkas studiens resultat av att vi som forskare
samlar in information och tolkar denna utifrån vår egen förkunskap, vilket leder oss
in på en diskussion om den roll som forskare antar inom ramen för hermeneutiken.

4.6 Forskarens roll – ur ett
hermeneutiskt perspektiv

Ett särdrag hos människor, till skillnad från djur, är att de tillskriver sina egna
handlingar och andra fenomen mening. De ger själva beskrivningar och tolkningar
av vad de gör och av det samhälle de lever i. Problematiken för forskare är därför
om och hur denne ska hålla sig till aktörernas beskrivningar av sig själva och sina
aktiviteter. Forskaren måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan är
tolkad av de sociala aktörerna själva.66

Det finns främst två traditioner när det gäller synen om hur forskare ska förhålla sig
till detta problem. Den ena traditionen menar att samhällsforskare ska bortse från de
sociala aktörernas beskrivningar av sig själva och sina aktiviteter och därmed försö-
ka att frigöra sig från den ”slöja” som finns mellan människorna och tingen i den
egentliga världen. Den andra traditionen menar dock att individernas beskrivningar
är viktiga, mycket på grund av att det är aktörernas uppfattningar om vad de gör
som ger deras handlingar mening och identitet. Forskningen måste därför bygga på
de sociala aktörernas beskrivningar.67

Vi anser att vi som forskare inte kan bortse från våra egna och andras uppfattning-
ar. Detta medför att vi som forskare inte kan stå helt neutrala i vår tolkning, då vi
med största sannolikhet kommer att dra slutsatser, vilka påverkas av våra tidigare
erfarenheter och känslor. Enligt detta resonemang kommer vår forskning, förståel-
sen för det problem vi valt att studera, till stor del bygga på våra egna och andra
individers uppfattningar och handlingar när vi ämnar tolka de studerade fallen.
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4.7 Sammanfattning av vår vetenskapssyn
I vår uppsats kommer vi främst att inta aktörssynsättet, eftersom vi anser att lös-
ningen på vårt problem bör påverkas av mänskliga intentioner och att verkligheten
i vårt fall kan ses som en social konstruktion. Detta eftersom vi menar att männi-
skorna är med och påverkar sin egen verklighet och därmed inte är fasta i givna
strukturer, även om positionen en individ innehar i ett företag präglar individens
handlande. Vi anser därmed att människan inte är helt fri, utan kan ur vissa aspek-
ter, antas vara låst av givna strukturer. Vi anser att individernas subjektiva erfaren-
heter och uppfattningar ligger till grund för hur verkligheten uppfattas.

Människan kan inte, enligt oss, vara helt rationell i traditionell bemärkelse när det
gäller situationer av beslutsfattande. Dock anser vi att människan fattar beslut som
denne anser vara rationella utifrån den information och kunskap denne har tillgång
till vid den aktuella tidpunkten. Vad som anses klokt och rationellt kan uppfattas
olika, beroende av om sändaren och mottagaren av kommunikationen har tillgång
till samma information och kunskap. Här anser vi att kommunikationen påverkas
till stor del av deras subjektiva tolkningar.

Vi menar att vår uppsats tar sin grund i den hermeneutiska ansatsen. Detta på
grund av att kunskapen som genereras ur denna uppsats inte kan sägas syfta till att
finna sanna bevisbara lagbundenheter. Vi önskar snarare uppnå en ökad förståelse
för och en helhetssyn av det studerade problemområdet så verklighetstroget som
möjligt. Vidare kommer vår roll som forskare att till viss del vara påverkad av våra
egna subjektiva uppfattningar, erfarenheter och förkunskaper, då dessa kommer att
påverka tolkningarna och vår förståelse för våra studerade fall. Vi ser dock detta
som en styrka och som en fördel, då detta gör att vi kan gå steget längre än att en-
bart beskriva problemområdet. Vi har tack vare vår egen förkunskap möjlighet att
utveckla resonemangen ytterligare.
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5 Metod
 detta kapitel kommer vi presentera vårt tillvägagångssätt av arbetet
med denna studie, eftersom vi anser det vara viktigt i vår strävan att

arbeta enligt vetenskapens regler. Först presenteras hur vi anser att vårt
problem ska studeras. Detta åtföljs av en redogörelse för hur vi samlat in
materialet till vår studie. Därefter diskuteras eventuell kritik mot vårt arbetssätt. Kapitlet avslu-
tas med en sammanfattning.

Forskarens arbete går på det stora hela ut på att relatera teori och verklighet till var-
andra. De främsta alternativen som finns när det gäller hur forskaren ska gå tillväga
med detta arbete benämns deduktion och induktion.68 Att ha en deduktiv ansats
innebär att forskaren tar teorier och teoretiska resonemang som utgångspunkt, för
att sedan pröva dessa empiriskt. Forskaren följer bevisandets väg och utifrån all-
männa principer och befintliga teorier drar denne slutsatser om enskilda företeelser.
En forskare som arbetar induktivt utgår istället från verkligheten för att så små-
ningom kunna bygga en ny teori. Forskaren har med andra ord inte förankrat un-
dersökningen i tidigare vedertagen teori, utan registrerar intryck mer eller mindre
förutsättningslöst.69 Dock arbetar forskaren inte helt förutsättningslöst, utan den
induktivt arbetande forskaren utgår från egna idéer och föreställningar som ofrån-
komligt kommer att färga de teorier som produceras.70

Idén till denna uppsats kan sägas ha uppkommit genom induktion. Vi uppmärk-
sammade några intressanta frågeställningar i det vardagliga livet, vilka verkade
spännande att undersöka närmare. För att bättre förklara och strukturera uppsatsen
gick vi dock över till att arbeta mer deduktivt. Vi har med andra ord studerat teorier
kring crisis management, krishantering, kommunikation med mera för att få en
bättre förståelse för ämnet. Därefter gick vi återigen över till att arbeta mer induk-
tivt, då vi utförde intervjuer och granskade specifika företags kommunikation med
media vid krissituationer. Detta dels för att jämföra verkligheten med befintliga teo-
rier och dels för att uppmärksamma nya infallsvinklar samt erhålla ny erfarenhet
vilka härstammar ur verkligheten. Genom att studera vårt problem på detta sätt
hoppas vi kunna komplettera befintliga modeller (deduktion) eller och även skapa
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egna modeller (induktion). Med stöd av vårt ovanstående resonemang kan vårt ar-
betssätt liknas med ett tredje arbetssätt, vilket brukar benämnas abduktion. Detta
sätt att arbeta går ut på att genom existerande kunskap finna teoretiska mönster för
att göra empiriskt induktiva mönster begripliga. Abduktion är därmed ett arbetssätt
som präglas av växelverkan mellan induktion och deduktion.71 Då vi har för avsikt
att dels komplettera och revidera befintliga modeller och dels konstruera helt nya
modeller anser vi att Sturges rekommendationer till oss angående hur vi ska gå till-
väga i vårt arbete är väl tillämpligt:

“Remember a “model” of anything is merely someone’s description of what they are interested in so
there is nothing sacred about models. Anyone else’s is just as good (or better) than mine. This

means that you could carve up the categories any way you want to illustrate your idea of what is
going on. Likewise, you can place any type of information you want to into any category as along

as it is consistent with your definitions.”72

5.1 Hur vårt problem ska studeras
Det är eftersträvansvärt att låta syftet samt de preciserade problemfrågorna ange
riktlinjer för hur genomförandet av undersökningen ska gå till. Hur information ska
samlas in, vilka individer som ska medverka, hur undersökningen ska läggas upp,
hur själva genomförandet ska ske samt undersökningens tidsplan måste bestämmas.

Enligt Lekvall & Wahlbin finns det i huvudsak tre olika typer av studier som kan
genomföras beroende på vilket huvudintresse forskaren har med sitt analys- och
tolkningsarbete. Ska studien gå mer på djupet är en fallstudie mest passande. Öns-
kar forskare istället utföra en studie på bredden är en tvärsnittsstudie bäst lämpad.73

5.1.1 Tvärsnittstudie kontra fallstudie
Tvärsnittstudier har ofta en kvantitativ karaktär och undersökningen utförs nästan
alltid på en större, avgränsad grupp av undersökningsobjekt. Tvärsnittstudier ger
möjlighet att samla information om ett stort antal, förutbestämda variabler ur en
stor population. Det är möjligt att undersöka statistiska samband mellan olika vari-
abler, vilket leder till att datainsamlingen leder till generaliserbarhet. Enkäter och
frågeformulär är vanliga verktyg vid genomförandet av en tvärsnittsstudie.74

                                                
71 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994)
72 E-post intervju med Sturges, D.L. (2002-04-15)
73 Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993)
74 Patel, R. & Davidson, B. (1994)
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Fallstudier vilka har en mer kvalitativ karaktär och kretsar kring en specifik företeel-
se, till exempel en viss händelse75. Detta avgränsade område väljs på grund av att
det anses viktigt och intressant. Det valda fallet studeras på djupet och genom detta
kan en djupare förståelse nås av den definierade företeelsen. Forskning genom fall-
studier har inte fastställt specifika metoder för insamling eller analys av data. Många
slags metoder för att samla in vetenskaplig information kan användas i en fallstu-
dieundersökning, dock är vissa metoder mer vanliga än andra, såsom direkta obser-
vationer och systematiska intervjuer. Detta har sin grund i att denna typ av studie
koncentrerar sig på en företeelse eller situation och därigenom strävas det efter att
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar denna situation. Fallstu-
dien är bra att arbeta med då variablerna som rör företeelsen som studeras inte går
att skilja från kontexten. I och med att studien är kvalitativ till sin karaktär rappor-
teras inte resultaten med hjälp av siffror, som i en mer kvantitativ undersökning,
utan snarare genom att skapa associationer och analysera situationer. En fallstudie
syftar till att förbättra läsarens förståelse för företeelsen som studeras. Den kan
skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det som redan var
känt.76

Med vårt vetenskapliga förhållningssätt samt genom ovanstående resonemang i
ryggraden anser vi att vår studie kan och bör betraktas som en fallstudie. Dock är
vår studie inte en renodlad fallstudie eftersom vi valt att studera fallen under en
fastställd tidsram, vilket gör att vi ej kan göra en så djuplodande studie som skulle
vara önskvärd vid en renodlad fallstudie.

En viktig aspekt är valet av antal fallföretag. Vi har, som ovan nämnts, valt att stu-
dera två krisdrabbade företag, SJ och SL. Dessa företag har råkat ut för flera kriser,
vilka har fått stor uppmärksamhet i media. Dock kommer vi i denna studie att fo-
kusera på SJ:s respektive SL:s kris vilka utlöstes av samma händelse samt pågick
ungefär under samma tidsperiod. Vi har genom detta valt att bredda vårt urval av
företag för att kompensera att vi inte haft möjlighet att gå riktigt på djupet i endast
ett företag. I enlighet med fallstudier präglas vår studie främst av kvalitativa under-
sökningsmetoder. Detta för att vi syftar till att skaffa oss en annan typ av kunskap
än den som erhålls av mer kvantitativa metoder. Vi vill erhålla en djupare kunskap,
en djupare förståelse för det område vi har valt, snarare än den relativt fragmente-
rade kunskap som ofta erhålls när mer kvantitativa metoder används. Vi har med
                                                
75 Merriam, S. (1994)
76 Merriam, S. (1994)
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andra ord ej för avsikt att ”mäta” någonting eller på annat sätt försöka komma fram
till statistiskt generaliserbara resultat, vilket brukar kunna hänföras från en tvärsnitt-
studie. Anledningen är att våra forskningsfrågor berör komplexa sociala fenomen,
vilka inte låter sig kvantifieras utan vidare. Vi vill istället få en ökad förståelse ge-
nom att studera flera exempel, aspekter och infallsvinklar av undersökningsobjek-
ten. Vårt problem studeras därmed med hjälp av flera variabler som till stor del be-
ror av kontexten företaget befinner sig i. Att ta med flera aspekter, såsom vad, när
och varför företag kommunicerar under en kris och flera infallsvinklar, genom att
studera både företagens och massmedias syn på kriskommunikationen, gör att en
bättre helhetsbild fås. Detta samstämmer även med den hermeneutiska anda som
präglar studien.

5.1.2 Urvalet
Det finns en skillnad mellan kvantitativa tvärsnittsstudier och kvalitativa fallstudier
när det gäller urvalet, där det för tvärsnittstudier existerar mer eller mindre fasta
metoder för hur stort urvalet skall vara och det ställs även krav på slumpmässighet
och så vidare. När det gäller kvalitativa fallstudier finns det ingen given metod för
hur urvalet bör gå till.77 Dock är det lämpligt att välja att studera typiska och där-
med högt representativa fall när urvalet för studien ska göras. 78

Vi finner resebranschen som en intressant bransch för att studera vårt valda feno-
men, eftersom denna bransch under senare år drabbats hårt av många kriser. Det
kan sägas att resebranschen som helhet har utvecklat god motståndskraft och en
förmåga att komma över kriser, som inte går att jämföra med många andra bran-
scher79. Detta medför, enligt oss, att företag inom resebranschen bör ha kommit
långt inom utvecklingen av crisis management och därmed kriskommunikation.
Dock innehåller resebranschen ett flertal delbranscher, varför ytterligare avgräns-
ningar måste göras för vår studie. Vi kontaktade därför ett flertal stora och välkän-
da företag inom flyg-, rederi- och tågbranschen. Anledningen till att vi valde dessa
delbranscher inom resebranschen, var att vi kunde urskilja intressanta kriser som
drabbat dessa branscher och som dessutom hade uppmärksammats i media relativt
nyligen.

                                                
77 Merriam, S. (1994)
78 Lundahl, U. & Skärvad, P. H. (1992)
79 Bartlett, T. (2001)
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Då vi upprättade goda kontakter med presschefen på SJ och pressekreteraren på SL
valde vi att begränsa oss till att enbart studera krisdrabbade företag inom tågbran-
schen. Vi anser vidare att dessa företag på ett bra sätt representerar svensk tågtrafik
och täcker in verksamhet såsom nationell, regional samt mer lokal tågtrafik. Vi an-
ser vidare att både SJ och SL kan anses ha varit krisdrabbade enligt vår definition av
kriser. Trots att det idag finns många företag vilka arbetar som entreprenörer inom
denna bransch, anser vi att många svenskar ändå främst förknippar tågtrafik inom
Sverige med företagen SJ och SL. Detta var en av anledningarna till att vi valde att
ta kontakt med just dessa två företag. Vi vill även nämna att vi har valt att begränsa
oss till att enbart studera de delar av SJs och SLs verksamhet som har med person-
transporter på räls att göra, det vill säga tågtrafik. Dessa företag har även annan
transportverksamhet såsom gods- och busstransporter. Se även under avsnitt 5.4
för kritik av det val av de fallföretag som vi har valt.

Som vi tidigare nämnt, i avsnitt 1.5, har vi valt att främst granska tryckt nyhetspress
när det gäller massmediekanaler. Vi har även valt att avgränsa oss till att enbart stu-
dera ett par av Sveriges största tidningar. Detta för att det finns ett oändligt stort
antal tidningar och vi anser det inte poängfullt att granska allt som skrivits i alla tid-
ningar om de krisdrabbade företagen som vi har valt för vår studie. Vi kontaktade
därför de fyra största dags- och kvällstidningarna i Sverige, det vill säga Svenska
Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Anledningen till att vi har
valt just dessa är att vi vill studera tidningar vilka kan anses vara allmänna till sin
natur, det vill säga inte enbart fokuserade på exempelvis ekonomi. Detta för att vi
är intresserade av att studera hur händelserna och kriserna framställs i tidningar
som vänder sig till svenska folket i stort och inte till en viss grupp av individer med
exempelvis ett visst intresse eller kunskapsområde.

I början av studien ögnade vi igenom artiklar i de fyra tidningarna och kontaktade
journalister, på de fyra dagstidningarna, vilka hade skrivit mycket om de aktuella
företagen under vinterkrisen. Vi fick god respons av Dagens Nyheter, då det var tre
journalister därifrån som ville medverka i studien. Dock ansåg vi att en dagstidning
skulle göra det hela alltför enkelriktat varför vi även kom att studera Expressen,
eftersom vi fick positiv respons angående intervju från en journalist. De andra tid-
ningarna svarade aldrig på vår förfrågan. Detta medför även att det mestadels är
artiklar i dessa tidningar som har fungerat som underlag för denna studie. Anled-
ningen till att vi främst har studerat artiklar i Dagens Nyheter och i Expressen är,
dels för att vi har fått intervjua journalister på dessa tidningar och dels för att det
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kändes som ett naturligt urval. Detta för att antalet artiklar att gå igenom skulle bli
alltför stort om alla artiklar skulle gås igenom i alla fyra tidningar. Artiklar från
andra tidningar har vi i undantagsfall tagit del av för att få en bättre och bredare
förförståelse för ämnet ifråga. Vi anser det även intressant att ha med tidningar som
dessa, det vill säga Dagens Nyheter och Expressen, eftersom de representerar olika
typer av dagstidningar. Vi har valt att studera två nyhetstidningar som kan anses ha
viss skillnad i genren samt att det tecknas prenumeration på Dagens Nyheter men
inte på Expressen. Detta medför att Dagens Nyheter har ett mindre behov av att
sälja lösnummer än vad Expressen har. Dock kan önskan om att sälja lösnummer
aldrig helt bortses ifrån, trots prenumerationsaspekten. Vi anser att vi genom att
välja två tidningar med lite skilda karaktärer, dock med stora likheter, troligen kan
finna skillnader i hur dessa tidningar framställer en händelse som orsakar en kris för
ett företag. Vi kommer att redovisa dessa skillnader tidningstyperna emellan, om
det går att utröna några samt om dessa kan anses vara betydelsefulla för vår upp-
sats. För kritik av vårt urval av tidningar, se avsnitt 5.4.

Vi har även gjort ett urval när det gäller tidsdimensionen beträffande tidningsartik-
lar, genom att enbart ta del av artiklar skrivna från den 20 december 2001 till och
med den 28 februari 2002. Vi ansåg att detta var en rimlig avgränsning i tid. Detta
val gjorde vi, eftersom vi upptäckte att frekvensen på artiklar angående kriserna
minskade ju längre tid som hade passerat efter krisens utbrott, för att nästan helt
upphöra i mitten på februari.

Av ovanstående resonemang har vi förhoppningsvis klargjort att vi kommer att
studera krisen ur främst två aspekter, dels ur företagens perspektiv, och dels ur
massmedias och journalisters perspektiv. Vi kommer även att läsa artiklar som är
skrivna angående krisen, för att ställa dessa mot och jämföra med de muntliga in-
tervjuerna. Genom detta är vår förhoppning att vi kommer att få en helhetsbild och
en djupare förståelse för ämnet ifråga, vilket även är målet med ett hermeneutiskt
synsätt.

5.2 Datainsamlingsmetoder
Information kan hämtas från primära källor samt från sekundära källor. Det är
främst avståndet till informationslämnaren som är avgörande. Ögonvittnesskild-
ringar och förstahandsrapporteringar kallas primärkällor, medan övriga källor som
inte är av denna typ kallas sekundärkällor.80 Information från primära källor har
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erhållits genom att intervjua personer på respektive företag som har de flesta me-
diakontakterna på vart och ett av de utvalda företagen. Vi har intervjuat pressansva-
riga på företagen, vilket innebär att de sköter de huvudsakliga kontakterna med
massmedia och då följaktligen även haft kontakt med journalister under de aktuella
krissituationerna. Vi har även kompletterat dessa intervjuer med ytterligare inter-
vjuer med en person på vardera företaget, som arbetade på respektive företags
pressjour under vinterkrisen. Dessutom har intervjuer gjorts med journalister som
arbetar på de utvalda nyhetstidningarna, vilka har bevakat dessa företag under kris-
perioderna.

Förutom primära källor har vi även samlat information från sekundära källor. Detta
främst för att få en bakgrundsförståelse för ämnet, men även för att ha extra källor
som gör att större tillförlitlighet kan ges åt intervjuerna genom att dessa dubbelkol-
las. För kritik när det gäller trovärdigheten hos de artiklar vi har valt för studien, se
avsnitt 5.4. Vi har vidare studerat litteratur som behandlar teorier om bland annat
crisis management, kriskommunikation, mediahantering med mera. Vi har även
tagit del av artiklar från Dagens Nyheter och Expressen, vilka behandlar de företag
och den krissituation som dessa hamnat i under tiden mellan den 20 december
2001 till och med den 28 februari 2002. Vi har även tagit del av sekundärt material
som behandlar företagen ifråga såsom exempelvis hensidor, pressreleaser, årsredo-
visningar och även andra artiklar i andra tidningar.

5.2.1 Intervjuer
Som vi nämnde ovan har vi bland annat valt att samla information genom intervju-
er. Det kan därför vara på sin plats att redovisa varför vi har valt att göra intervjuer,
hur en bra intervju bör gå till samt hur vi genomförde våra intervjuer.

Intervjuer bör användas endast om metoden kommer att ge bättre data, mer data
eller data till en lägre kostnad än andra metoder81. Dessa kriterier stämmer i enhet-
lighet med vårt val att göra intervjuer med syftet att få fram information, men vi
anser ändå att intervjuer bör kompletteras med andra datainsamlingsmetoder såsom
litteratur och artikelstudier. Detta för att på så vis få en bättre helhetsbild samt
fånga flera infallsvinklar.

I kvalitativ forskning syftar intervjun till att erhålla en speciell sorts information.
Syftet med att intervjua är att få fram saker som inte går att direkt observera. Det
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kan vara en individs känslor, tankar eller intentioner. Det kan även vara nödvändigt
att intervjua om man är intresserad av händelser i det förflutna som är omöjliga att
reproducera. Genom intervjun är det möjligt att träda in i och se saker ur den inter-
vjuades perspektiv.82 Vi studerar en händelse och en kris som har hänt för en tid
sedan och vi har för avsikt att utröna vad informations- och pressansvariga samt
journalister har för syn på kommunikation och informationshantering parterna
emellan. Detta gör att vi finner intervjuer vara den metod som bäst lämpar sig för
att få fram information om ämnet ifråga. Fler anledningar till att vi har valt att
samla information genom intervjuer är bland annat att vi anser oss ha större möj-
lighet att gå på djupet och ställa följdfrågor, vilket exempelvis inte är möjligt vid
enkätfrågor. Det är lättare att utvinna mer kvalitativ information från intervjuer,
vilket vi anser krävs för att på ett tillfredsställande sätt ska kunna uppfylla vårt syfte,
samt svara på de problemfrågor som vi preciserat. Vi har med andra ord genomfört
kvalitativa intervjuer, med syftet att försöka förstå vårt problemområde ur de inter-
vjuades synvinkel samt försöka utveckla innebörden av de intervjuades erfarenhe-
ter83.

Den vanligaste formen av intervju är den där en person försöker samla information
från någon annan. Det finns även andra former av intervjuer såsom grupp eller pa-
nelintervjuer. En intervju kan liknas vid ett samtal, dock kan en intervju sägas mer
ha karaktären av ”ett samtal med ett syfte”.84 Vi har genomfört personliga intervju-
er, enskilt med respondenterna. Dock har vi även genomfört kompletterande inter-
vjuer per telefon. Vi har utformat intervjufrågorna främst med utgångspunkt i vårt
syfte samt våra problemformuleringsfrågor, men vi har även utgått från de teorier
vi har tagit upp i referensramen.

En annan viktig frågeställning som vi har brottats med är hur många intervjuperso-
ner som krävs för att få en fullgod kvalitativ undersökning. Kvale menar att det är
lämpligt att ”…intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”.
Antalet intervjupersoner beror således på undersökningens syfte och problemfrå-
gor.85 Vi har valt att intervjua den person, på vardera företagen, som är mest insatt i
företagets kommunikation gentemot massmedia samt ytterligare en person på var-
dera företaget som arbetar med pressfrågor. Dessutom har vi intervjuat fyra av de
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journalister som rapporterade om de aktuella företagskriserna. Vi anser att vi med
hjälp av dessa personers medverkande skapar oss en bra bild över problemområdet.

Intervjuer kan vara ostrukturerade, vilket innebär att intervjuaren ställer en vid och
öppen fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. Det är inte
mycket som är bestämt eller strukturerat i förväg vid denna typ av intervju. Inter-
vjun kan också vara helt strukturerad. Intervjuaren ställer då i förväg formulerade
frågor i en förutbestämd ordning och respondenten svarar på i förväg uppgjorda
svarsalternativ.86 Den mest vanliga formen av intervjuer är de semistrukturerade
intervjuerna där det finns ett antal vägledande frågor och ämnen som ska undersö-
kas, men där den exakta formuleringen eller den exakta ordningen inte bestäms i
förväg.87 Vi har använt oss av en så kallad semistrukturerad intervjuteknik. Detta
för att respondenten skulle få tillfälle att komma med egna reflektioner och infalls-
vinklar, men också för att få mer struktur i intervjuerna än vad som hade varit fallet
om vi hade valt helt ostrukturerade intervjuer. En helt strukturerad intervju var helt
otänkbart för oss eftersom vi inte i förväg kunde planera svarsalternativ, eftersom
vi inte visste vad respondenten skulle kunna ge för svar.

Vi träffade företagens pressansvariga och tre av journalisterna på respektive arbets-
plats. Intervjun med den fjärde journalisten skedde på ett café. Dessa intervjuer
gjordes i Stockholm och varade i cirka en timme. Dessutom var vi två personer vid
varje intervjutillfälle, för att försäkra oss om att vi inte skulle gå miste om eller
missuppfatta viss information. Dessutom ökade även möjligheten till att ställa rele-
vanta följdfrågor. Vi bandande dessutom dessa intervjuer för att ytterligare försäkra
oss om detta. Därefter skrev vi ut dem så ordagrant som möjligt och mailade sedan
dessa till respektive intervjuobjekt. Några av de vi hade pratat med återkom med
kommentarer, som bland annat handlade missförstånd och feltolkningar. Vi korri-
gerade dock detta efter deras önskemål. Då det en tid efter intervjuerna upptäcktes
att vi ej fått fullt ut tillfredsställande svar och att vissa luckor uppkom där vi inte
hade information, kontaktade vi återigen dessa personer för att kunna ställa kom-
pletterande frågor. Då dessa frågor inte var så omfattande genomfördes intervjuer-
na per telefon. Telefonintervjuer gjordes även med ytterligare en person på vardera
företaget som arbetar på respektive företags pressjour. Intervjuerna med dessa ut-
fördes med anledning av att personerna ifråga varit i tjänst under just vinterkrisen,
varför unik information fanns för oss att erhålla. Även vid telefonintervjuerna skrev
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vi ner intervjuerna så ordagrant som möjligt och mailade dessa till intervjuobjekten
enligt ovan.

Om en intervju kan anses lyckad eller ej beror på ett antal faktorer. Givetvis är det
viktigt att respondenten har rätt attityd och även att denne är välorienterad inom
det ämne som intervjuaren vill undersöka. Dock är interaktionen mellan intervjua-
ren och respondenten mest viktigt och detta är i stor utsträckning beroende av in-
tervjuarens uppträdande och hans eller hennes förmåga att ställa bra och relevanta
frågor. Det är viktigt att den som intervjuar är klart medveten om vilken typ av in-
formation som önskas, för att en lämplig frågestrategi ska kunna användas. Det är
även speciellt viktigt att noggrant sortera, ta tillvara på samt göra någonting av in-
samlad data och även utvärdera hur hög tillförlitlighet som materialet har.88  Vi an-
ser att intervjuerna på det stora hela har gett oss vad vi hoppats på.

5.3 Artiklar
För att dels skapa oss en förförståelse inför intervjuerna och dels för att skapa ökad
förståelse för det syfte samt de problemfrågor vi behandlar i denna uppsats, har vi
läst alla de artiklar i Dagens Nyheter samt i Expressen som är skrivna om SJ och SL
under perioden från den 20 december 2001 till och med den 28 februari 2002. För
att få materialet mer handgripligt samt för att kunna urskilja mönster har vi sam-
manfattat innehållet i artiklarna. För att undvika alltför mycket subjektivitet vid
genomläsandet av artiklarna satte vi i förväg upp några hållpunkter för att bättre
kunna bedöma vad innehållet i artiklarna var. Vi  sammanställde artiklarna och för-
sökte på ett så objektivt sätt som möjligt försöka bedöma vad innehållet i artiklarna
var, det vill säga vilken information som förmedlades i artiklarna. Koncentrationen
fokuserades givetvis på SL och SJ eftersom många av artiklarna även behandlade
andra företag vilka också hade påverkats av de väderförhållanden som rådde under
den aktuella perioden. Vi noterade även de citat som vi fann i artiklarna vilka hade
uttalats av någon företagsrepresentant på SJ eller SL och även andra citat som utta-
lats av andra gällande SJ och SL. Det vi i första hand registrerade var antalet artiklar
som var skrivna om företagen samt med vilken frekvens dessa kom ut. Vi försökte
även urskilja om det gick att finna mönster när det gäller informationsinnehåll. Det
vill säga om mönster som handlade om att viss information behandlades mer eller
mindre under en viss tidsperiod. I uppsatsen presenteras dock endast en kortare
version av denna utförliga sammanfattning av artiklarna av utrymmesskäl.
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5.4 Metodkritik
Vid en kvalitativ fallstudie med hermeneutisk ansats och med en, till stor del, sub-
jektiv verklighetsuppfattning kan det tyckas fel att resonera kring validitet och relia-
bilitet då dessa till stor del går att hänföra till positivism och kvantitativt mätbara
resultat. Dock finner vi det ändå intressant att göra detta, för att påvisa trovärdig-
heten i våra resultat i uppsatsen. Vår förhoppning är att resultaten som presenteras
stämmer med det som undersökningen hade som syfte att resultera i. Det är med
andra ord viktigt att vi verkligen undersöker det vi har för avsikt att undersöka, det
vill säga att vi har en hög validitet. När det gäller validiteten i fallstudier, är det vik-
tigt att observatören är kritisk i sin medvetenhet89. Det faktum att vi genomgående
under arbetets gång försöker ha ett kritiskt förhållningssätt, samt att vi hela tiden
försöker fokusera på vårt syfte, medför enligt oss att vi kan anses ha god validitet.

Vår studie utförs med stort inslag av subjektivitet i bedömningen av teori och em-
piri, vilket innebär att vår egen uppfattning kommer att nyansera uppsatsen. Då vi
antar en socialkonstruktionistisk ansats kommer detta att få påverkan på reliabilite-
ten i vår studie. Detta synsätt ger implikationer på att det inte skulle vara möjligt för
en individ att komma fram till exakt samma resultat som vi, då denne har egna erfa-
renheter, förkunskaper och kunskap. Detta kan mana till att tro att våra resultat
endast är situationsberoende och därmed inte särskilt tillämpliga i andra situationer.
Vi har dock inte för avsikt att komma med några exakta generaliserbara rekom-
mendationer om hur företag bör agera vid en kris. Vi anser i allmänhet att kriser är
ytterst situationsspecifika. Dock har vi den uppfattningen att många av de begrepp
och resonemang vi kommer att föra kring vårt problemområde kommer att kunna
tillämpas på andra fall och situationer.

Fallstudier har ofta sin grund i induktiva resonemang taget direkt från verkligheten
eller empirin snarare än från exempelvis teorier. Generaliseringar, begrepp och hy-
poteser uppstår ur den information som finns tillgänglig, likväl som detta har sin
grund i den kontext som bildar ramen till det som studeras90. Det intressanta när
det gäller reliabiliteten är det senare, det vill säga ”den kontext som bildar ramen till
det som studeras”. Givet att allt skulle göras precis likadant, med samma fallföretag,
samma förförståelse, under samma tidsperiod och så vidare anser vi att en hög grad
av reliabilitet uppnås. Frågan är om det är det är realistiskt eller överhuvudtaget

                                                
89 Merriam, S. (1994)
90 Merriam, S. (1994)
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möjligt att genomföra en sådan upprepning. Genom att noggrant överväga det till-
vägagångssätt vi valt för denna undersökning samt även beskriva hur vi har gått
tillväga i undersökningen, anser vi ändå att vi uppnår god reliabilitet i uppsatsen.
Med detta menar vi att vår uppsats skulle kunna utföras av andra forskare med ut-
gångspunkt i liknande teori- och empirival och därigenom komma fram till ett lik-
nande, men inte exakt lika, resultat.

Intervjuareffekt är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under
intervjun att individerna förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av
dem91. Genom att vi som intervjuare är medvetna om denna effekt, har vi större
möjlighet att tackla detta problem. Genom att försöka ställa frågor av öppen ka-
raktär och inte så kallade ledande frågor, samt genom att försöka hålla värderingar
och personliga åsikter utanför samtalet, anser vi att risken med denna effekt mins-
kar.

De fallföretag vi valt för denna studie, SL och SL har båda varit verksamma i
många år, är storleksmässigt stora och dessutom välkända av svenska folket. Detta
gör att de har bättre förutsättningar vad gäller möjligheten att bemöta media, än
vad mindre företag inom samma bransch kan tänkas ha. Dock anser vi att vi undgår
problemet med att ett företag agerar alltför situationsspecifikt, genom att undersöka
fler fall än ett. Vi har genom detta fått möjlighet att få både djup och bredd i studi-
en. Valet av fallföretag till vår studie är dock något vi måste ta i beaktande i bland
annat analysen. Båda dessa företag är eller har varit till stor del finansierade med
skattemedel. SL är som tidigare nämnts fortfarande till viss del finansierade med
skattemedel och SJ har en historia som statligt bolag, vilket innebar att handlingar
kunde utkrävas från företaget via offentlighetsprincipen92. Detta påverkar med
största sannolikhet dessa företags kommunikation med massmedia.

För vår studie har vi valt att studera artiklar och att intervjua journalister från Da-
gens Nyheter och Expressen. Vi är medvetna om att detta val kan påverka våra re-
sultat, genom att informationen vi erhållit kan färgas av tidningarnas politiska håll-
ning. Både Dagens Nyheter och Expressen är liberala93. Journalister ska dock enligt
de pressetiska reglerna förhålla sig politiskt neutrala i det de skriver om94. Tidning-

                                                
91 Patel, R. & Davidson, B.  (1994)
92 Handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, det vill säga att offentlighet gäller för ”allmänna
handlingar” men enskilda uppgifter i dessa handlingar kan vara sekretessbelagda.
93 www.dn.se (2002-05-08) och www.expressen.se (2002-05-08)
94 www.po-pon.org (2002-03-21)



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

43

ens politiska hållning ska endast avspeglas på ledarsidan95, varför vi har valt att inte
inkludera varken inlägg från ledarsidorna eller insändare i vår studie. Vi är även av
den meningen att eftersom vi är medvetna om denna aspekt, kan vi också förhålla
oss till informationen på ett sätt som innebär att resultaten i analysen ändå kan
spegla en relativt hög grad av trovärdighet.

5.5 Sammanfattning av metoden
Idéen till denna uppsats uppkom genom induktion, men därefter har vi skapat oss
en förförståelse för ämnet och därför arbetat genom deduktion. Vårt arbetssätt
präglas av en växelverkan av induktion och deduktion, det vill säga abduktion. Ge-
nom att studera vårt problemområde på detta sätt hoppas vi på att kunna
komplettera befintliga modeller (deduktion) eller konstruera en helt ny egen modell
(induktion). Vi har dock hela tiden låtit syftet samt de preciserade problemfrågorna
ange riktlinjer för hur genomförandet av undersökningen ska gå till. För att uppfylla
vårt syfte har vi valt ut ett antal metoder och arbetsformer, samt ett urval av före-
tag, personer, händelser och så vidare, vilka vi anser ska stödja oss i detta arbete.
De två fall vi kommer att studera är hur företagen SJ och SL har hanterat kommu-
nikation med massmedia vid en krissituation. Vi kommer att samla information dels
från primära källor såsom personliga intervjuer med pressansvariga samt journalis-
ter, och dels från sekundära källor såsom artiklar, pressreleaser som handlar om de
aktuella företagskriserna samt även litteratur som behandlar det problemområde
som vi behandlar. Våra forskningsfrågor berör komplexa sociala fenomen, vilka
inte låter sig kvantifieras utan vidare, och vår förhoppning är istället att få en ökad
förståelse genom att studera flera exempel, aspekter och infallsvinklar av undersök-
ningsobjekten. Att vi tar med flera aspekter och infallsvinklar gör att en bättre hel-
hetsbild fås, vilket även samstämmer med den hermeneutiska anda som präglar
studien.

                                                
95 www.dn.se (2002-05-09)
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6 Referensram
 detta kapitel presenterar vi teorier, vilka vi anser vara särskilt rele-
vanta för våra undersökningsfrågor. Vi gör inte anspråk på att redovi-

sa en fullständig teoribildning rörande det ämne vi behandlar. Avsikten
med vald teoribildning är att den, på ett logiskt och sammanhängande vis, ska stödja oss som
författare i analysen av vår empiri.

Nedan har vi illustrerat hur referensramen är uppbyggd samt hur detta kapitel rela-
terar till varje problemfråga.

Referensramen kan sägas vara indelad i två huvuddelar, där den första delen har en
mer allmän och deskriptiv karaktär beträffande kommunikation och kriskommuni-

I
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kation mellan företag – massmedia - omvärld. Tyngdpunkten i denna del ligger på
relationen mellan företag och massmedia samt interaktionen dem emellan, och re-
lationen mellan företag och omvärld får sekundär betydelse. I den andra delen blir
vi mer specifika och redogör för teorier som bland annat behandlar företags kom-
munikationspolicys och diskussion kring öppna kontra slutna kommunikationspoli-
cys samt krisfaser och kommunikationens informationsinnehåll. Vi har gjort ett
försök till att beskriva det avstamp som vi gjort utifrån problemfrågorna och där-
efter ange vilka avsnitt, det vill säga vilka teorier, som vi har för avsikt att ta hjälp av
vid besvarandet av problemfrågorna.

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den traditionella kommunikationsmodellen.
Vi utvecklar därefter denna för att modellen på ett bättre sätt ska beskriva kommu-
nikationen mellan företag, massmedia och omvärld. Frågeställningarna i avsnitt 1.4
har legat som grund för valet av teorier samt för kapitlets disposition. Referensra-
mens första avsnitt besvarar dock inte direkt någon av problemfrågorna, utan detta
fungerar mer som en grund och ett stöd för resterande avsnitt. Den första pro-
blemfrågan handlar om vilket syfte företag har med sin kriskommunikation samt
vad som karaktäriserar god kriskommunikation, varför flera forskares syn kring
dessa båda ämnen kommer att behandlas. Detta görs främst för att öka vår förståel-
se för, och kunskap om, ämnet ifråga.

Nästföljande fråga handlar främst om huruvida det kan finnas skillnader gällande
företags syfte med att kriskommunicera och den roll, de ramar samt de drivkrafter
som massmedia och journalister kan antas fungera inom, vilka på något sätt kan
påverka kommunikationsprocessen och det budskap som sänds från sändare till
den slutliga mottagaren. För att kunna besvara denna fråga kommer vi att använda
oss av diskussionerna kring vilket syfte företag har med att kriskommunicera.
Dessutom kommer vi visa på olika synsätt gällande vilken roll massmedia och jour-
nalister kan antas ha i dagens samhälle, vad som kan anses driva journalisterna i sitt
dagliga arbete samt vilka ramar journalister måste hålla sig inom.

Både den tredje och den fjärde frågan fokuserar på det/de budskap som företag
sänder ut till omvärlden, via massmedia, vid en kris. Dessa frågor går till stor del in
i varandra eftersom vi har för avsikt att koppla samman dels vilket innehåll budska-
pen har, det vill säga vad som kommuniceras, och dels tidsaspekten, det vill säga
när budskapet kommuniceras. För att kunna göra detta redovisar vi teorier gällande
öppna eller slutna kriskommunikationspolicys. Dessutom diskuteras teorier kring
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krisers faser samt budskaps informationsinnehåll, vilka tillsammans hjälper oss i
vårt arbete att utforma en egen modell. Denna modell är tänkt att föra forskningen
inom området kriskommunikation framåt och därmed belysa aspekter som tidigare
inte förts fram.

6.1 Företags kommunikation ut till
omvärlden via massmedia

Vi kommer i detta avsnitt att presentera en kommunikationsmodell. Syftet med detta är att be-
skriva vad kommunikation innebär, rent allmänt, och därmed presentera viktiga begrepp inom
kommunikation för att få en ökad förståelse för kommunikationen mellan företag och omvärld via
massmedia.

6.1.1 Vad är kommunikation?
För att kunna kommunicera effektivt är det viktigt att inneha en förståelse för hur
kommunikation fungerar. En metod för att uppnå denna förståelse kan vara att
studera kommunikationsmodellen och dess beståndsdelar. Kommunikationsmo-
dellen illustrerar nyckelfaktorerna i en enkel linjär kommunikationsprocess. Vi väl-
jer att ta med denna kommunikationsmodellen samt dess beståndsdelar för att re-
dovisa begreppens existens, vilken betydelse dessa har, samt hur dessa är samman-
länkade vid kommunikation. Vi kommer dock inte att närmare gå in på vad be-
greppen beror eller uppkommer av. Nyckelfaktorerna i modellen är informations-
källa, meddelande, sändare, signal, brus, motagen signal, mottagare och destina-
tion96. Den ursprungliga kommunikationsmodellen symboliserar och beskriver
dock interpersonell kommunikation, men vi är ändå av den uppfattningen att denna
modell är användbar för att på ett grundläggande sätt visa hur kommunikation
mellan företag – massmedia – omvärld sker. För att bättre kunna göra detta har vi
valt att bearbeta den ursprungliga modellen för att på ett tydligare sätt visa hur
kommunikationen kan ske, då ett företag har ett budskap som det önskar förmedla
till omvärlden via massmedia. Resonemanget om vad som händer, från det att ett
meddelande sänds iväg och till dess att det når mottagaren, är dock i stort sett det-
samma. Nyckelfaktorerna i vår omarbetade modell kallar vi sändare, kodning, med-
delande, kanal, tolkning, mottagare och feedback. Brus är också en viktig faktor och
vi anser att detta brus kan inträffa var som helst, mellan sändaren och mottagaren, i

                                                
96 Shannon, C. & Weaver, W. (1949)
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kommunikationsmodellen. Dessa termer är desamma som Dimbleby och Burton
använder sig av.97

Dimbleby och Burton menar att när en mottagare erhåller ett budskap som denne i
sin tur ska sända vidare till ytterligare en eller flera personer så uppstår det som
kallas flerstegskommunikation98.  När ett företag väljer att kommunicera med om-
världen via massmedia, anser vi att kommunikationen sker genom så kallad fler-
stegskommunikation, eftersom journalisterna erhåller ett budskap från företaget,
som journalisterna i sin tur sänder vidare till flera personer, exempelvis tidningens
läsare. Huvudtanken med flerstegskommunikation är att ett visst budskap förmed-
las från en sändare till en selektiv skara människor, vilka är utvalda på grundval av
hur lätt de kan föra informationen vidare.99

I den modell vi bearbetat går att uttyda att kommunikationen mellan företag och
omvärlden sker i flera steg enligt resonemanget ovan. Vi anser, som synes i figur 5,
att kommunikationen från företag ut till omvärlden, via massmedia kan illustreras
med hjälp av två liknande sammanlänkade kommunikationsmodeller. Företaget
agerar som sändare och har därför för avsikt att sända ett budskap vidare. För att
göra det kodar företaget budskapet och sänder därefter ut budskapet via en kanal,
vilken kan vara genom en pressrelease, en intervju eller en presskonferens, vidare
till massmedia som är mottagaren (den övre kommunikationsmodellen i figur 5).
Från det att sändaren kodar meddelandet kan det uppstå störningar, så kallat brus,
vilket kan förvränga meddelandet innan det når den slutliga mottagaren. När
massmedia erhållit detta budskap sänder dessa det vidare genom en kanal, vilket i
vårt fall är genom nyhetstidningar, ut till omvärlden, vilken består av flera individer
som är slutmottagarna (undre kommunikationsmodellen i figur 5). Kommunika-
tionsmodellen är ursprungligen en linjär modell, men eftersom vi har valt att lägga
till feedback i denna så kan det inte längre sägas att den är linjär. Företaget kan på
olika sätt kontrollera av om dess budskap nått fram till massmedia och till omvärl-
den på det sätt som från början var önskvärt. Företag kan till exempel i undersök-
ningar och mediaanalyser mäta omvärldens opinion och attityd till företaget under
och efter en kris, samt huruvida budskapet nått slutmottagarna på det sätt som var
menat enligt företagets syfte. I kommunikationsprocesser där massmedier fungerar
som sändare av budskap till omvärlden saknas som regel den direkta kontakten

                                                
97 Dimbleby, R  & Burton, G. (1999)
98 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999)
99 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999)
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mellan sändare och mottagare. Det som kännetecknar en sådan kommunikation är
att det finns en stor mängd mottagare till det budskap som förmedlas, varför man
brukar beskriva det som en masskommunikationsprocess.100 Det vi fokuserar på i
denna uppsats är den övre delen av den utvidgade kommunikationsmodellen, dock
är ju företagets syfte att nå ut till omvärlden med sitt budskap varför vi även har
valt att ta upp denna del. För vidare diskussion kring vilka/vilket slags informa-
tionsinnehåll som är viktigt vid företags utformande av budskap vid kriskommuni-
kation, se avsnitt 6.5.

I och med att kommunikationen sker genom fler än ett steg, kodas och tolkas fö-
retagets budskap mer än en gång. Detta blir speciellt viktigt, eftersom vår uppsats
bygger på kommunikation från företaget till omvärlden via journalister och tryckt
press. Enligt detta synsätt är det först journalister (individer) som tolkar företagets
budskap och sedan skriver ner det och sänder det vidare via tidningar till omvärl-
den, som i sin tur gör ytterligare tolkningar av budskapet. Det kan med andra ord
uppstå många fel, misstolkningar och förvrängningar på vägen.

Problem och missförstånd kan uppstå i hela kommunikationsprocessen vilket gör
att sändarens budskap har förvandlats till något annat under vägens gång fram till
mottagaren. Det kan med andra ord uppstå störningar i kommunikationen. Det är
därför viktigt att sändaren vet hur meddelandet ska utformas, och genom vilken
kanal det ska skickas, för att mottagarens tolkning ska bli så korrekt som möjlig.101

Alla människor är utsatta för många olika slag av påverkan från omgivningen, och
budskapet kan därför sägas passera flera olika sorters barriärer. Detta inverkar på
                                                
100 Hadenius, S. & Weibull, L. (1997)
101 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999)

Figur  5. Kommunikationsmodellen (Shannon & Weaver,1949, egen bearbetning)
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vårt sätt att ta emot de budskap som sprids och vår upplevelse av budskapen på-
verkas inte bara av situationen just då vi nås av dem, utan av hela vår bakgrund:
uppfostran, utbildning och livserfarenhet har stor betydelse för hur vi som motta-
gare uppfattar ett budskap. Omgivningens påverkan på kommunikationssituationen
brukar därför beskrivas som en störning eller ett brus. Så länge mottagaren har direkt
kontakt med sändaren är dock sådana kommunikationsproblem ofta ett ganska litet
problem. Då är det möjligt att fråga sändaren vad denne menade och på så sätt få
så kallad återkoppling eller feedback.102

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunikationen mellan företag och omvärld
via massmedia kan anses vara mer komplicerad och inneha fler variabler än vad
denna enkla modell och det medföljande resonemanget innehar. Detta beror till
stor del på att kommunikationen blir alltmer komplicerad, eftersom vi har valt att
sätta ett helt företag som sändare och inte en enskild individ. Detta ställer hårda
krav på företag. Vid speciellt kriskommunikation finns det all anledning att tro att
det kan uppstå en hel del störningar eller brus på grund av flera orsaker. Dels för
att tiden ofta är en knapp resurs och det sällan finns tid för feedback samt dels för
att kommunikationsprocessen ofta innefattar flera personer. Speciellt vid kriskom-
munikation ökar vikten av att företaget har kontroll över informationsflödet ut till
omvärlden via massmedia. Till exempelvis måste ett krisdrabbat företag hålla koll
på, dels vad budskapsinnehållet är och bör vara och dels att budskapsinnehåll som
är motsägande inte ges ut. Dessutom ställs krav på företaget att det har någon form
av kommunikationspolicy som anger hur öppet respektive slutet företaget bör vara
gentemot media. Även när budskapet/en förmedlas blir viktigt, då timing kan sägas
vara stor vikt vid just kriskommunikation. Dock anser vi att det finns möjligheter
för företaget att fånga upp återkoppling dels från massmedia och dels från omvärl-
den, för att på så sätt lära sig hur de ska kommunicera för att nå ut med det bud-
skap som det önskar. Dessa resonemang skapar en naturlig övergång till resterande
delar av referensramen, då teorier gällande dessa ämnen tas upp.

6.2 Kriskommunikation
Detta avsnitt är tänkt att vara ett stöd i utredandet av vad som karaktäriserar god kriskommu-
nikation samt vad företag och massmedia har som syfte med kriskommunikation och dessutom
om det finns skillnader och likheter dem emellan. Först redovisas hur olika forskare inom kris-
kommunikation ser på vilka syften företag har med sin kriskommunikation och vad som ka-

                                                
102 Hadenius, S. & Weibull, L. (1997)
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raktäriserar god kriskommunikation. Därefter behandlas olika personers syn på vilken roll jour-
nalister har i samhället, drivkrafter för journalister i sitt dagliga arbete samt journalistikens ra-
mar.

6.2.1 Krisdrabbade företags syften med
kriskommunikation

För att reda ut vilket/vilka de främsta syftena med tillämpandet av kriskommuni-
kation är, har vi nedan i korta drag sammanfattat olika forskares åsikter inom äm-
net. Därefter gör vi ett försök att urskilja gemensamma drag för att sedan samman-
ställa de mest vanligt förekommande samt att ange vår syn beträffande detta.

6.2.1.1 Olika forskares syn på vilket syfte företag har som
tillämpar kriskommunikation

Aschcroft menar att syftet med ett företags kriskommunikation gentemot massmedia
är att bibehålla och upprätthålla ett gott rykte. Genom kriskommunikation förhind-
rar företaget att spekulationer uppkommer som kan skada företagets rykte. Syftet
med kriskommunikation är också att företaget vill visa handlingskraftighet, genom
att kommunicera vad som händer inom företaget samt vad som görs åt krissituatio-
nen. Detta för att skapa en känsla av trygghet och säkerhet hos omvärlden.103

Roughton och Adewalla anser i första hand att ett krisdrabbat företags kriskommuni-
kation gentemot omvärlden syftar till att reducera masspanik, minska oro hos kun-
der och intressenter, förhindra spekulationer och skydda företaget mot negativ kri-
tik. Hur företaget tillämpar kriskommunikationen kan vara avgörande för hur fö-
retaget bedöms i krissituationen. De anser också att syftet med bra kriskommuni-
kation helt enkelt är att komma i kontakt med omvärlden, lugna ner och förklara
vad som görs för att dämpa krisen.104

Ett företags kriskommunikation har, enligt Kaufmann, Kesner och Hazen som syfte att
reducera risken för att krisen ökar i omfattning, begränsa störningen i den dagliga
verksamheten som krisen medfört samt förhindra skada på företagets rykte. Syftet
är också att bibehålla eller återupprätta omvärldens förtroende för företaget.105

                                                
103 Ashcroft, L. (1997)
104 Roughton, J.E. & Adwadalla, C.A. (1998)
105 Kaufmann, J.B. et al. (1994)
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Fink däremot anser att företag genom sin kriskommunikation har möjlighet att
forma omvärldens uppfattning om vad som har hänt och vad som händer. Fink
anser med andra ord att syftet med företagets kriskommunikation är att påverka
omvärlden så företaget uppfattas på ett positivt sätt.106

Reid menar att vid inträffandet av en kris, kan en liten händelse förstoras upp till
oanade proportioner, mycket till följd av att företagets agerande vid krisen hamnar
under mediagranskning. Om ett företag vet om hur det på bästa sätt ska kommuni-
cera ut sitt budskap till media, och därmed till omvärlden, kan det bättre skydda
dess rykte samt även förbättra utfallet och påverka omfattningen av krisen. Reid
anser att det främsta syftet med ett företags kriskommunikation därmed är att
skydda företagets rykte samt att dämpa krisen.107

Turner anser att företaget genom att tillämpa god kriskommunikation till och med
har möjlighet att öka företagets anseende och ställning i intressenters och omvärl-
dens ögon. Han anser vidare att kriskommunikation till stor del handlar om att för-
hindra att rykten och spekulationer uppkommer.108

Coombs anser att det som är eftersträvansvärt när det gäller företags kriskommuni-
kation är att kommunikationen ska få positiva effekter på företagets rykte, förtro-
endekapital samt på omvärldens stöd för företaget.109

Sturges menar att krisdrabbade företags kriskommunikation har som främsta syfte
att försöka influera den allmänna uppfattningen och opinionen hos allmänheten.
Han uttrycker detta enligt följande:

”…crisis communication should be a part of the larger issues of communication policy and strategy
that may lead to more effective and efficient influence of opinion development among members of

publics important to organizations.”110

Sturges anser med andra ord att företag har som syfte med sin kriskommunikation
att försöka influera och påverka utvecklingen av intressenters och allmänhetens
uppfattningar tills att de uppfattningar som finns om företaget när krisen väl är

                                                
106 Fink, S. (1986)
107 Reid, J. (2000)
108 Turner,P. (1999)
109 Coombs, W.T. (1999)
110 Sturges, D.L. (1994) s. 297
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över är på samma nivå eller högre när det gäller positiva uppfattningar, och på
samma eller lägre nivå när det gäller negativa uppfattningar bland intressenter och
allmänhet.111

6.2.1.2 Sammanfattning och diskussion kring
syftet med kriskommunikation

När ett företag råkar ut för en kris anser vi att företaget på ett eller annat sätt på-
verkas negativt. För att uttrycka det lite enkelt så kommer exempelvis företagets
rykte, förtroendekapital, image eller anseende att skadas på ett eller annat sätt när
företaget genomgår en kris. Beroende av bland annat vilken utgångspunkt företaget
har kommer företaget att klara sig igenom krisen bättre eller sämre. Om företaget
exempelvis har ett mycket bra rykte innan krisen bryter ut, kommer inte krisen att
påverka företaget lika mycket, som om företaget redan innan krisen hade ett mindre
bra rykte. Dessutom kommer omfattningen av krisen att påverka huruvida företa-
get klarar sig bättre eller sämre. Det vi anser som avgörande, vilket vi ett flertal
gånger tidigare har påpekat, är att beroende på hur företaget tillämpar crisis mana-
gement och därigenom även kriskommunikationen kommer företaget att klara sig
bättre eller sämre. Vi anser (se avsnitt 4.3) att människan till stor del har makt över
sin egen situation och sina handlingar. Detta innebär att det i stor utsträckning blir
möjligt att ta sig ur en krissituation, genom att spela sina kort rätt. Om företaget
lyckas med detta menar vi att andelen negativa effekter minimeras och att företaget
till och med kan gå ur krisen med ”vinst”.

Enligt ovan har företag olika syften med kriskommunikation och olika mål som
önskas uppnås genom kriskommunikationen. Vi menar dock att alla dessa i grund
och botten går att hänföra till företagets önskan om fortsatt överlevnad. I tabell 1
nedan har vi gjort en sammanställning över vad de olika forskarna anser vara syftet
med ett företags kriskommunikation.

Aschcroft Roughton KaufmannFink Reid Turner Coombs Sturges Summa
Bibehålla/upprätthålla/skapa gott rykte 1 1 1 1 1 1 6 
Skapa positiva tankar om företaget 1 1 1 1 4 
Förhindra rykten och spekulationer 1 1 1 3 
Dämpa krisen och begränsa störningen 1 1 1 3 
Bibehålla/upprätthålla omvärldens förtroende 1 1 2 
Visa handlingskraft och förklara 1 1 2 
Få omvärlden att känna trygghet och säkerhet 1 1 2 
Komma i kontakt med samt få omvärldens stöd 1 1 2 
Inf luera allmänna uppfattningen och opinionen 1 1 

                                                
111 Sturges, D.L. (1994)

Tabell 1: Sammanställning över vad olika forskare anser vara företags syfte med kriskommunikation
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Vid studerandet av ovanstående definitioner av krisdrabbade företags syfte med
kriskommunikation, finns det vissa ord och termer som är återkommande och som
på ett bra sätt skulle kunna sammanfatta vad de främsta syftena med kriskommuni-
kation kan sägas vara. Dels syftar kriskommunikation givetvis till att på olika sätt
försöka dämpa och begränsa krisen i så stor utsträckning som möjligt. Det som
återkommer ett flertal gånger är att kriskommunikation syftar till att antingen åter-
upprätta, bibehålla eller till och med att förbättra företagets rykte i omvärldens och
intressenternas ögon. Kriskommunikationen skall även förhindra att falska rykten
och spekulationer uppstår. Dessutom syftar kriskommunikationen till att få om-
världen att bli mer positivt inställd till det krisdrabbade företaget. Detta kan dock
ske på ett flertal olika sätt. Vi är väl medvetna om att dessa syften i hög grad kan
sägas gå in i varandra och överlappa varandra, men vi anser det ändå vara poäng-
fullt att utröna vilka syften som krisdrabbade företag kan tänkas ha med kriskom-
munikation. Beroende på vilket syfte företaget har med kriskommunikationen
kommer företaget att kommunicera på ett visst sätt och vissa aspekter blir mer eller
mindre viktiga. Genom denna sammanställning och analys, anser vi att det går att
urskilja en klar tendens beträffande krisdrabbade företags syften med kriskommu-
nikation. Gemensamt för så gott som alla dessa syften, är att de på ett eller annat
sätt kretsar kring individer i företagets omvärld. Många gånger vädjar företaget till
sina kunders, leverantörers och andra intressenters känslor, attityder eller åsikter
angående den krissituation som företaget befinner sig i. Vi har valt att kalla detta
omvärldens respons. Omvärlden reagerar helt enkelt mer eller mindre på det som
händer företaget, och företaget kan med hjälp av sin kriskommunikation ut till om-
världen via massmedia, påverka responsen från omvärlden i önskvärd riktning.

Vi har valt att illustrera den strävan som vi anser finns, eller åtminstone borde fin-
nas hos krisdrabbade företag i en egen utarbetad modell, se figur 6 nedan. Det vill
säga att företaget har som syfte samt strävar mot att ha minimerat kostnaderna och
maximerat vinsterna när krisen kan sägas vara över. Vi anser vidare att det går att
skilja mellan positiv respons hos omvärlden, som medför ”vinster” för företaget,
och negativ respons hos omvärlden, vilket kan medföra ”förluster” eller
”kostnader” för företaget. Den positiva responsen hos omvärlden önskar företaget
med hjälp av sin kriskommunikation öka, stärka eller förbättra. Det kan exempelvis
vara företagets rykte, omvärldens förtroende och stöd, positiv kritik med mera. När
en kris utbryter i ett företag tenderar omvärldens attityder och känslor gentemot
företaget på ett eller annat sätt försämras. Det kan exempelvis röra sig om falska
rykten och spekulationer, oro och masspanik eller att negativ kritik mot företaget
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uppstår och så vidare. Detta önskar företaget minska eller eliminera med hjälp av
sin kriskommunikation. Det som torde vara det mest eftersträvansvärda för företa-
get är att de positiva reaktionerna och attityderna överstiger de negativa, vid krisens
utgång. Som bilden nedan visar, försämras omvärldens attityder till företaget vid en
kris, det vill säga positiv respons minskar och negativ ökar. Givetvis anser vi att
företagets utgångspunkt borde ha betydelse för hur ”djupt ner” omvärldens attity-
der gentemot företaget sjunker. Bilden nedan visar ett möjligt scenario för ett före-
tag som innan krisen har en relativt gynnsam utgångspunkt där de positiva attity-
derna och känslorna hos omvärlden överstiger de negativa. Utgångspunkten skulle
lika gärna kunna vara en annan, och detta är enbart ett exempel. Dock är resone-
mangen de samma. Vi vill även påpeka att de positiva och de negativa responster-
merna inte står i någon speciell kronologisk ordning, utan vi vill endast påvisa att de
går att hänvisa till positiv respektive negativ respons. De kan därmed vara olika vid
olika kriser. De snett uppåtriktade pilarna i modellen visar dessutom företagets
strävan  att, genom god kriskommunikation, återskapa eller erhålla positiv respons
hos omvärlden samt minimera eller eliminera negativ respons.

Neutralitetslinjen

Figur 6: Omvärldens respons på inträffandet av en kris samt företagets syfte med att kriskommunicera
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6.2.2 Karaktäristika för god kriskommunikation
När vi nu har sammanställt de syften krisdrabbade företag har med kriskommuni-
kation anser vi det även vara på sin plats att se vad samma forskare anser karaktäri-
serar samt präglar god kriskommunikation.

6.2.2.1 Förutsättningar som underlättar god kriskommunikation
Även om kriser sker plötsligt och inte är något förväntat, är det möjligt att planera
för dessa. Planeringen kan dels gälla hur företaget ska agera, men även hur företaget
ska kommunicera. För att kunna tillämpa en god kriskommunikation är det viktigt
att företaget har förberett sig väl och utformat någon typ av krisplan.112 Det är även
viktigt att en informationsansvarig utses, vilken fungerar som företagets ansikte utåt
när en kris uppstår.113 Detta bland annat för att det ger ett mer samlat intryck samt
att dubbla budskap i större grad går att undvika.114 Dessutom är det viktigt att redan
innan ha upprättat goda kontakter och relationer med massmedia, då detta kan vara
svårt att göra under en kris, mycket på grund av tidspressen.115 Genom att redan
innan krisen inträffar börja kommunicera och skapa relationer blir det möjligt för
företaget att skapa ett reservförråd av goodwill.116 Forskning kring hur företag bör
planera inför kriser och kriskommunikation är relativt omfattande, och vi hänvisar
därför till litteratur inom crisis management om intresse finns för vidare läsning. Då
planering inför kriser ändå kan anses vara viktig för att överhuvudtaget kunna till-
lämpa god kriskommunikation anser vi det ändå att det fanns en poäng i att nämna
det i korta drag.

6.2.2.2 Olika forskares syn på vad som karaktäriserar
god kriskommunikation

Aschcroft anser att ett företag som tillämpar god kriskommunikation gör det på ett
kontrollerat, sanningsenligt och korrekt sätt. Samtidigt poängterar Aschcroft att
kriskommunikation också måste ske snabbt. God kriskommunikation karaktäriseras
vidare av att företaget visar ansvarskänsla samt att företaget tar situationen på all-
var. Företaget måste ha ett öppet förhållningssätt när det gäller kommunikationen
med massmedia och berätta på ett öppet sätt vad de vet. Om företaget inte har nå-
got att säga till massmedia och omvärld talar det om att det inte kan säga något,

                                                
112 Fink, S.(1986), Kaufmann, J.B. et al.(1994), Aschcroft, L.(1997), Roughton, J.E. & Adewalla, C.A.(1998),
Turner, P. (1999), Reid, J.(2000)
113 Kaufmann, J.B. et al.(1994), Aschcroft, L. (1997), Roughton, J.E. & Adewalla, C.A. (1998)
114 Roughton, J.E. & Adewalla, C.A. (1998)
115 Fink, S. (1986), Kaufmann, J.B. et.al (1994), Aschcroft, L. (1997)
116 Fink, S. (1986)
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eftersom de helt enkelt inte vet svaret. Enligt Aschcroft är det bättre att säga nå-
gonting än att bara vara tyst. 117

Roughton och Adewalla anser att god kriskommunikation är rak och tydlig, sker snabbt
och bestämt samt med en positiv attityd. Företaget ser även till att finnas tillgängli-
ga och uppdaterar massmedia regelbundet med vad som händer i företaget under
krisen.118

God kriskommunikation präglas, enligt Kaufmann, Kesner och Hazen, av snabba och
kompletta svar samt av kontroll, det vill säga att företaget har kontroll över den in-
formation som företaget väljer att lämna ut eller att inte lämna ut. Företag som har
en bra kriskommunikation är också flexibla, eftersom olika typer av kriser kräver
olika typer av agerande och kommunikation. De menar vidare, i likhet med ovan-
stående forskare, att det i många fall är bäst att ha en öppen kommunikationspolicy
gentemot massmedia. Detta förhållningssätt bygger dock på antagandet att all in-
formation så småningom kommer att komma fram vare sig företaget är öppet eller
inte. De anser att det finns gånger då det till och med kan vara skadligt att vara allt-
för öppen ifall det som sägs istället kan komma att skada företaget. God kriskom-
munikation är därmed en avvägning mellan öppen och sluten kommunikation
gentemot media.119

Fink menar att om företaget tillämpar god kriskommunikation har företaget förmå-
gan att kommunicera ut negativ information så att det ändå uppfattas på ett mer
positivt sätt. Enligt Fink präglas även god kriskommunikation av lättillgänglighet,
tydliga budskap och proaktivitet.120

Turner i sin tur anser att god kriskommunikation till stor del karaktäriseras av att
företaget redan från början kommunicerar ut det man vet och därmed visar för
omvärlden att företaget är handlingskraftigt och tar situationen på största allvar.
Vidare anser han att god kriskommunikation präglas av snabbhet. God kriskom-
munikation karaktäriseras av att företaget agerar snabbt, samlar så mycket fakta
som möjligt, planerar inför framtiden och därefter delger detta på ett välorganiserat
och icke defensivt sätt.121

                                                
117 Ashcroft, L. (1997)
118 Roughton, J.E. & Adwadalla, C.A. (1998)
119 Kaufmann, J.B. et al. (1994)
120 Fink, S. (1986)
121 Turner, P. (1999)
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Coombs anser i korthet att bra kriskommunikatörer bör ”respond quikly, be consistent,
and be open”. Coombs anser vidare att god kriskommunikationen präglas av sympati
och medkänsla för de som drabbats av krisen.122

Sturges menar att god kriskommunikation fungerar som ett verktyg som bidrar till
långsiktiga fördelar för företaget. Vidare menar Sturges att god kriskommunikation
i första hand kräver anpassat informationsinnehåll, vilket baseras dels på i vilken fas
av krisen som företaget befinner sig samt vilken typ av information som behövs
och som intressenter vill ta del av i de olika krisfaserna.123

6.2.2.3 Sammanfattning och diskussion kring karaktäristika
för god kriskommunikation

Sammanfattningsvis kan sägas att vad som anses karaktärisera kriskommunikation
skiftar i hög utsträckning beroende på ”vilken forskare som hänvisas till”. Det som
majoriteten av forskarna lägger stor tonvikt vid är att god kriskommunikation
präglas av snabbhet. Vi har skapat en tabell över karaktäristika för god kriskommu-
nikation, se tabell 2 nedan, liknande den gällande kriskommunikationens syfte. Vi
finner resultaten vara mycket spridda, på grund av att det utöver snabbhetsaspekten
är väldigt få av forskarna som uppfattar god kriskommunikation exakt på liknande
sätt. Vi har dock försökt att gruppera vad de olika forskarna har sagt i tre grupper.
Nedan följer en sammanställning över grupperingarna i tabell 3 och resonemang till
detta.

                                                
122 Coombs, W.T. (1999)
123 Sturges, D.L. (1994)
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Summa
snabbt 5 
ta på allvar 2 
öppen 2 
rak och tydlig 2 
tillgänglig 2 
kontrollerat 1 
sanningsenligt 1 
korrekt 1 
ansvarstagande 1 
bestämd 1 
positiv attityd 1 
uppdaterad 1 
kompletta svar 1 
ha kontroll 1 
f lexibelt 1 
avvägning öppen/sluten 1 
proaktivitet 1 
handlingskraft 1 
icke defensivt 1 
väl organiserat 1 
konsekvent 1 
anpassad information 1              

Hur? Vad? När?
ansvarstagande anpassad information flexibelt
bestämt kompletta svar proaktivitet
ha kontroll konsekvent snabbt
handlingskraftigt korrekt tillgänglig
icke defensivt rak och tydlig uppdaterad
kontrollerat sanningsenligt öppen
med positiv attityd uppdaterad
proaktivt öppen
rak och tydlig
snabbt
ta på allvar
tillgänglighet
väl organiserat
öppen

Dels hur företaget bör kommunicera, dels vad som bör kommuniceras och även när
detta bör kommuniceras för att kommunikationen ska karaktäriseras som god. Vis-
sa av dessa termer går att hänföra till flera av grupperna, varför vi har tagit med
dessa flera gånger. På detta sätt anser vi att vi kopplar dessa definitioner av vad som
karaktäriserar god kriskommunikation till vår problemfrågorpå ett bra sätt.

6.2.3 Massmedias roll i kommunikationen mellan
företag och omvärld

För att kunna besvara den problemformuleringsfråga som handlar om huruvida det
kan finnas motstridigheter eller konflikter mellan det/de syften som företag har
med sin kriskommunikation och det som driver journalister i sitt journalistiska ar-
bete, anser vi det vara av största vikt att även studera kriskommunikation ur ett
medieperspektiv. Vi kommer dels att föra en diskussion kring vilken roll massmedia
kan antas ha i dagens samhälle. Därefter behandlas de drivkrafter som journalister
antas drivas av i sitt dagliga journalistiska arbete. Dessutom finner vi det viktigt att
granska vad det finns för ramar och lagar som massmedia måste hålla sig inom i

Tabell 2: Sammanställning över vad
olika forskare anser karaktärisera god
kriskommunikation

Tabell 3: Sammanställning över vad olika
forskare anser karaktärisera god kriskommuni-
kation, uppdelat i grupper
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nyhetsrapporteringen. Många av dessa resonemang kan inte ses vara teoretiska re-
sonemang, utan snarare åsikter, tankar och funderingar kring ämnet ifråga.

6.2.3.1 Journalistens roll i samhället
Medierna och journalisterna är oerhört viktiga för ett företag. Det är medierna som
till mångt och mycket förmedlar bilden av företaget och de inblandade i krissitua-
tionen till en mängd olika intressentgrupper. Det innebär samtidigt att det sätt på
vilket medierna behandlas och får information är avgörande för bland annat företa-
gets förtroendekapital, rykte och image hos kunder och övriga omvärlden.124 Enligt
Hadenius och Weibull har det skett avgörande förändringar i nyhetsjournalistiken
under de senaste decennierna. Journalisterna är inte som tidigare enbart rapportörer
eller företrädare för olika partigrupperingar, utan har fått en mer självständig roll
och ibland spelar de rollen som en tredje statsmakt.125

Enligt Olof Petersson, professor i statsvetenskap, utmärks journalister av en sär-
skild ideologi:

”Inom ramen för journalismen tar journalisterna på sig ett slags ställföreträdande roll för folket –
med uppdrag att avslöja eliten. Journalisterna kan bestämma vad som är viktigt, vad som är rätt

och vad som är riktigt.” 126

Detta citat ger en föraning om vilket inflytande och makt som tilldelas media. Ar-
vidsson understryker att det problem Petersson försöker förmedla, med ovanståen-
de citat, inte handlar om att journalister sköter sitt arbete på ett oprofessionellt sätt.
Tvärtom menar han att det finns många journalister som uppfyller de krav som i
allmänhet ställs på media och journalister.127

Eftersom journalister till stor del är inriktade på att alltid söka nyheter och avvikel-
ser finns det en påfallande risk att journalister finner det mest angelägna i det mest
avvikande, det vill säga att de finner det perspektiv som framstår som mest upprö-
rande som det mest intressanta. Det finns en fara i att journalister väljer att citera
den individ som är mest upphetsad och inte den som har ett mer lugnande besked.
En annan risk är att det hela tiden är konflikten som tydliggörs och lyfts fram,
istället för de krafter som håller samman och befrämjar stabilitet. Det finns därmed

                                                
124 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
125 Hadenius, S. & Weibull, L. (1997)
126 Arvidsson, C. (1998) s. 3
127 Arvidsson, C. (1998)
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en risk att nyhetsförmedlingen blir fragmentiserad. Konkurrensen medier emellan
och det ständiga bevakandet av andra, gör att nyhetsjakten blir inriktad på ständigt
nya detaljer. Värderingen av vad som är angeläget löper risk att trängas undan i
strävan att överträffa kollegerna med nya avslöjanden. Även för de mest stadgade
och erfarna nyhetsförmedlarna blir plötsligt det ”spekulativa perspektivet” hotande
nära att ta till hands.128

Avslutningsvis bör det även nämnas att journalister egentligen inte bör betraktas
som ett enhetligt kollektiv där alla arbetar och fungerar på samma sätt. Det råder
mycket olika förutsättningar och åsikter kring nyhets och krisjournalistiken dels be-
roende på individens bakgrund, utbildning, uppfattningar med mera och dels bero-
ende på mediets karaktär, press eller TV, riks eller lokalt, kvällstidning eller mor-
gontidning.129 Därför har bland annat de pressetiska reglerna skapats (avsnitt
6.2.3.3) för att försöka hålla journalisterna inom ungefär samma ramar.

6.2.3.2 Journalisters drivkrafter
Journalisters råvara är stora och oväntade händelser och när dessa inträffar, där
finns snabbt journalisterna. Medierna reagerar allt snabbare på dramatiska händel-
ser. Det innebär att företaget som är föremål för händelsen får mindre och mindre
tid på sig att reagera och positionera sig som mediernas viktigaste källa. Till skillnad
från många företag är ju journalisterna tränade i att agera i krissituationer. I det
virrvarr och kaos som präglar en olycka, en väldig företagsfusion, politisk makt-
kamp och plötsliga förtroendekriser får journalisterna sin näring, och i konkurren-
sen mellan nyhetsmedierna får de mycket av sin stimulans. Det är deras jobb att
skildra händelsen, att granska makthavarna och att ge information till allmänheten.
Det är dock företaget som genom sitt beteende och sin kommunikation påverkar
och kan styra vad som kommuniceras och hur medierna framställer företaget och
händelsen.130

Enligt Skoglund och Olsson bygger journalistik och nyheter i väsentlig grad på131:
•  Polarisering
•  Avvikelser
•  Förenkling
•  Personifiering
                                                
128 Ahlin, P. et.al (1998)
129 Englund, L. (1999)
130 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
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Polarisering står för det motsatsförhållande som kan uppstå mellan grupper, företag,
branscher, politiker, partier, det som människor sagt att de ska göra och sedan
handlar i strid med detta. Det senare är särskilt viktigt, det vill säga om ett företag
handlar i strid med sin policy eller i strid med något som sagts tidigare. Företaget
förväntas då erkänna det omedelbart för massmedia, för annars är det medierna
som avslöjar det obehagliga. Detta gör att situationen kan bli mycket värre än om
företaget skulle ha erkänt.132

Det som avviker från det vanliga, det ”onaturliga”, är betydligt mer intressant än det
som är som det ska vara. Journalister hyser stor kärlek till överraskande och spekta-
kulära händelser som det finns en intressant och spännande fortsättning på. Det är
ofta i de specifika detaljerna i företag som är det intressanta. En olycka, en makt-
kamp, rykten, spekulationer och dramatiska skeenden anses vara en bra grund för
en nyhet.133

Instinktivt vägrar journalister många gånger att acceptera och förmedla
”byråkratspråket”, utan förenklingar blir mer eller mindre nödvändiga. Journalister
kräver ofta konkreta och jordnära formuleringar och ogillar inlindade, vaga bud-
skap. Journalister vill ofta förenkla texten och framställningen så mycket som möj-
ligt för läsarna, tittarna och lyssnarna. Det är då viktigt att företaget självt hjälper
journalisten att förenkla, vilket blir ännu viktigare i en krissituation. Detta dels för
att medierna har ont om tid och dels för att de också själva kan vara omskakade,
upprörda och skärrade av den speciella händelsen.134

Personifieringen har under senare år blivit en viktig del av nyhetsförmedlingen, vilket i
korthet innebär att en människa lyfts fram bakom händelsen. Det är idag vanligt i
alla typer av medier att personifiera nyheten och därmed lyfta fram personbilder
och personvinklingar på det som har hänt. I kriser är personifieringen tätt sam-
manlänkad med ansvarsfrågan. Den som har det yttersta ansvaret, moraliskt och
legalt, är också den som medierna jagar. Personifieringen är något som tilltalar de
flesta som konsumerar medier, detta eftersom människor helt enkelt vill läsa om
människor. 135
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6.2.3.3 Ramar för journalister
I Sverige har vi lagar gällande yttrande- och tryckfrihet. Tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen är som grundlagar överordnade annan lagstiftning.
Yttrandefrihet betyder till exempel att tidningar och etermedier har stor frihet att
framföra vilka åsikter de vill och att trycka och sända de nyheter de anser vara in-
tressanta.136 Utmärkande för tryckfrihetsförordningen kan i korthet sägas vara den
frihetliga principen för tidningsutgivning med så få restriktioner som möjligt.137

Dock har ett flertal organisationer inom massmediabranschen tillsammans utformat
ett antal etiska regler som gäller för press, radio och TV.138 Dessa är menade som
ett komplement och ett stöd till grundlagarna. Journalister, och andra personer som
arbetar inom media, bör hålla sig till och röra sig inom dessa riktlinjer. 139 Nedan
följer de huvudstadgar som har skapats, men dessa förklaras inte närmare utan
nämns bara i korthet:

Massmedia ska förmedla korrekta nyheter och bör även vara generösa med bemötanden,
vilket dels innebär att en felaktig sakuppgift skall rättas så snabbt som möjligt och
dels att tillfälle för någon att kommentera eller svara på ett påstående, skall möjlig-
göras. Det är även viktigt att den personliga integriteten respekteras. Varsamhet med bilder
och bildmaterial bör tillämpas och journalister bör också försöka att alltid sträva
efter att höra båda sidor. Dessutom är det viktigt att vara försiktig vid publicering av
namn, och konsekvenserna av en namnpublicering bör alltid övervägas.140 Det går
även att läsa att press, radio och TV ska ha största frihet, inom ramen för tryckfri-
hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, att tjäna som nyhetsförmedlare och som
granskare av samhällslivet.141

6.2.3.4 Sammanfattning av journalisters roll
i samhället och dess ramar

Den roll som massmedia och journalister har i dagens samhälle kan sägas variera
beroende på olika faktorer. Det är dock möjligt att påstå att massmedia har en
mycket viktig roll i samhället, eftersom de har stor makt att påverka vad allmänhe-
ten får vetskap om vad gäller samhällets styrande. I Sverige finns grundlagar som
reglerar vad journalister får skriva om, dessa är dock överordnade andra lagar och
ger stor frihet för journalisterna. Dessa kan vara bra för företag att ha i åtanke när
                                                
136 www.sjf.se 2002-02-13
137 Hadenius, S. & Weibull, L. (1997)
138 www.po-pon.org 2002-03-21
139 www.sjf.se 2002-02-13
140 www.po-pon.org/sid/pressetiska 2002-03-18
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de kommunicerar med massmedia vid en krissituation. Allting bör inte rapporteras
om, även om det skulle vara en stor nyhet som säljer rikligt med lösnummer. Det
kan även sägas finnas ett antal drivkrafter för journalister, vilka påverkar dem i de-
ras jakt på nyheter. På grund av detta har ett antal ramar utarbetats av massmedia-
branschen, vilka fungerar som riktlinjer för hur journalister bör bete sig vid nyhets-
förmedling och därmed håller journalisterna tillbaka i vissa sammanhang. Journa-
lister är ofta tränade i att arbeta i den kaosartade stämning som råder vid en före-
tagskris. Om företaget då är ovant vid hantering av journalister kan detta påverka
företaget negativt i krissituationen.

Sammanfattningsvis kan det sägas att beroende på om företaget och massmedia har
liknande uppfattning om vad det ska skrivas om i tidningarna eller ej, så kan mass-
media ses som en möjlighet för företaget eller som ett hot. Mycket av det goda med
nyhetsrapporteringen tas många gånger för givet.142 Vi anser att det som torde vara
det mest eftersträvansvärda är att relationen mellan ett företag och massmedia ses
som en win-win situation, där både företaget och massmedia uppnår sina önskemål
och syften genom kommunikationen parterna emellan.

6.3 Halvvägssummering
Hittills har vi behandlat flera intressanta aspekter beträffande krisdrabbade företags kommuni-
kation ut till omvärlden, via massmedia. I detta avsnitt har vi för avsikt att dels sammanfatta
vad vi hittills har behandlat och även hur de olika delarna hör ihop och kan relateras till var-
andra.

Till att börja med försökte vi med hjälp av en egenhändigt omarbetad kommunika-
tionsmodell, se figur 5, beskriva den process som börjar med att sändaren kodar ett
meddelande som till slut ska nå den slutliga mottagaren. Företags kommunikation
ut till omvärlden via massmedia kan betecknas som flerstegskommunikation varför
det finns en stor risk att det uppstår brus och feltolkningar någonstans i denna pro-
cess innan budskapet når den slutliga mottagaren. Denna kommunikationsmodell
går även att applicera på kommunikation som sker under krissituationer, dock blir
förutsättningarna lite annorlunda och högre krav ställs på alla parter.
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Därefter ville vi belysa olika teoretikers syn på vad företag har för syfte med sin
kriskommunikation. Efter att vi sammanställt dessa går vissa mönster visserligen att
finna. Dock anser vi att det grundläggande syftet går att hänföras till att de kris-
drabbade företagen, genom sin kriskommunikation ut till omvärlden, vill erhålla så
mycket positiv, respektive så lite negativ, respons som möjligt från omvärlden. Det
vill säga att vissa av de syften som teoretikerna lyfte fram var att minska eller att
helt eliminera vissa aspekter vilka hade med negativ respons att göra. Andra syften
gick istället att hänföra till positiv respons hos omvärlden som företaget istället,
med hjälp utav sin kriskommunikation, ville förbättra eller öka. För konkretisering
se vår egen utarbetade modell, figur 6.

Efter att ha utrönt vad företagen har för syfte med sin kriskommunikation ville vi
även ta reda på vad som karaktäriserar god kriskommunikation. Detta eftersom vi
anser att det inte borde räcka med att veta vad företag har för syfte med att kris-
kommunicera. Kriskommunikationen måste även uppfylla vissa karaktäristika för
att anses vara lyckad, det vill säga för att uppfylla det syfte som företaget har med
sin kriskommunikation. De resultat vi fick fram var mycket splittrade, vilket sanno-
likt är beroende av om mest hänsyn tas till företaget, massmedia eller till omvärl-
den. Dock grupperade vi de resultat vi fick fram i grupperna hur, vad och när. Re-
sultaten av detta går att uttyda i tabell 3. Nästföljande avsnitt handlade dels om
massmedias och journalisters roll i samhället och, indirekt genom detta, även i fö-
retags kommunikationsprocesser. Dessutom tog vi upp de ramar som journalister
måste hålla sig inom, samt vad som driver journalister, i sitt journalistiska arbete.

Genom att koppla samman dessa fyra delar till varandra anser vi att det är möjligt
att föra en konstruktiv och utvecklande diskussion kring företags kriskommunika-
tion, vilken tar utgångspunkt i kommunikationsmodellen. När företag hamnar i en
krissituation kommer det dels vilja kommunicera om det inträffade och dels kom-
mer massmedia samt omvärlden att kräva detta. Företaget kan visserligen välja vad
det ska ha för syfte och mål med sin kriskommunikation, men massmedia och om-
världen ställer även vissa krav på information som de vill att företaget ska delge
dem. Massmedia spelar en viktig roll i kommunikationsprocessen och det gäller att
företaget är medvetet om vad massmedia kräver och vill veta. God kriskommuni-
kation bör tillfredsställa alla dessa parter, vilket dock inte är helt problemfritt  Dock
måste journalisterna hålla sig inom vissa givna ramar vilket gör att de inte kan rap-
portera om allt eller alla aspekter, även om detta skulle medföra att en ”stor nyhet
avslöjas”.
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6.4 Öppen kontra sluten
kriskommunikationspolicy

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring huruvida företaget ska anta en öppen eller en
sluten kommunikationspolicy gentemot massmedia vid en krissituation. Vi väljer att presentera
teorier kring detta på grund av att vi anser att det fungerar som stöd i besvarandet av vad ett bud-
skap ska innehålla samt av frågan när och varför företag kommunicerar ut ett visst budskap till
omvärlden, via massmedia. Dessutom kan det häri finnas en konflikt mellan företaget och mass-
media, vad gäller synen på hur öppet ett företag bör vara.

När ett företag hamnar i kris kan företaget antingen tillämpa öppen kommunikation
gentemot massmedia, och därmed även omvärlden, eller så kan företaget sluta sig
och försöka hålla inne med information. Att det ena är bättre än det andra är fel att
säga. Det är i princip omöjligt att komma fram till en teori som exakt talar om hur
mycket och vilken information ett krisdrabbat företag bör kommunicera ut. Det är
dock möjligt att ge rekommendationer angående under vilka omständigheter det
kan vara mer lämpligt att tillämpa det ena synsättet framför det andra. En sak är i
alla fall säker, vad som sägs (eller inte sägs) kan komma att bli minst lika viktigt som
det som görs. Detta medför att det är viktigt att ha en väl avvägd kriskommunika-
tion.143 Nedan kommer vi att redogöra för vad som kännetecknar dels en öppen
och dels en sluten kommunikationspolicy samt ett par aspekter som är viktiga att ta
i beaktande vid bestämmande om företaget ska välja att delge information eller ej
vid en krissituation.

En policy som förespråkar total öppenhet, en öppen kommunikationspolicy, innebär att
företaget avslöjar all information angående krisen så snart företaget får reda på nå-
got nytt. Informationen kan exempelvis handla om vad som utlöste krisen, själva
krisen samt företagets agerande. Är det en kris som drar ut på tiden skulle en öppen
kommunikationspolicy rekommendera fortlöpande kommunikation som kontinu-
erligt uppdaterar alla parter vilka berörs av krisen. Alla frågor bör besvaras kom-
plett och utan försening. Om en fråga inte kan besvaras på en gång så görs nöd-
vändiga utredningar, för att på så sätt kunna besvara frågan så snart som möjligt.144

En sluten kommunikationspolicy förespråkar en mer restriktiv hållning till hur mycket
information som ska lämnas ut till massmedia. Det finns de företag som är mycket
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försiktiga i sina offentliga uttalanden vid en krissituation, och det finns till och med
företag som, så långt det är möjligt, undviker att uttala sig offentligt.145

Det finns således vissa omständigheter som gör att företaget ”tjänar” på att använ-
da sig av antingen det ena eller det andra synsättet på kriskommunikation. Nedan
följer en diskussion gällande under vilka omständigheter företaget bör tillämpa en
mer öppen kommunikationspolicy och när företaget bör tillämpa en mer sluten
dito.

6.4.1 När företaget bör tillämpa en mer öppen
kommunikationspolicy

Till att börja med är det viktigt att påpeka att företag har, eller åtminstone borde ha,
ett visst samhälleligt ansvar. Företaget bör ställa sig frågan: Om viss information
inte delges, medför då detta fara för andras liv, säkerhet eller hälsa? Om företaget iden-
tifierar en risk för att så är fallet finns det egentligen inga alternativ än att gå ut med full infor-
mation och kommunicera på ett öppet sätt. Detta faktum är även oberoende av tids-
aspekten, det vill säga det är lika viktigt att varna för faror som kan uppkomma på
lång sikt, som det är att varna för akuta faror. Företaget måste beakta denna aspekt
innan det bestämmer om informationen ska delges eller inte.146

Det öppna synsättet bygger till stor del på argumentet att all intressant information
förr eller senare kommer ut, vilket medför att det är lika bra för företaget att lägga
fram korten på bordet så snart som möjligt. Ofta har exempelvis journalister stor
press på sig och avsevärda deadlines när det gäller avrapporteringen av krisen. Om
inte den information som journalisterna söker ges ut av företaget ifråga kommer de
med största sannolikhet att söka informationen på annat håll. Detta kan få stora
konsekvenser för företaget, särskilt om dessa källor är mindre insatta, mindre tro-
värdiga eller om källorna inte har nödvändig bakgrundsfakta. Journalister kan ex-
empelvis vända sig till källor som har intresse av att svärta ner företaget – exempel-
vis offren, konkurrenter eller speciella intresseorganisationer. Ett krisdrabbat före-
tag bör således anta en öppen kommunikationspolicy om det finns en risk för att infor-
mationen kan komma fram på annat vis än från företaget självt. Det finns oftast fler sidor
och vinklar som speglar samma händelse, men det är inte upp till företaget att be-
rätta om alla aspekter.
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Företaget bör överväga och utvärdera vilken roll det har i krisen vid bestämmandet
om företaget ska kommunicera på ett öppet sätt eller ej. Ett företag som möter en
kris som orsakats av externa aktörer eller okontrollerbara händelser i den externa
omvärlden är i en annan situation än ett företag som genomgår en kris som företa-
get själv är orsak till. En anledning till att krisdrabbade företag väljer en öppen
kommunikationspolicy är att företaget, genom att kommunicera på ett öppet sätt,
hoppas behålla viktiga intressentgruppers förtroende. Studier har visat att krisdrab-
bade företag som snabbt delger information om krisen har större chans att bli för-
låtna för sin roll i krissituationen.147 Företaget bör med andra ord tillämpa en öppen
kommunikationspolicy om företaget är absolut säker på att det ej är den skyldige till kri-
sen eller om företaget tror att det genom att lägga alla korten på borden lättare återvinner omvärl-
dens förtroende eller erhåller andra sorters ”vinster”.

Rykten och spekulationer kan bli okontrollerbara om företaget inte kommunicerar
på rätt sätt. Företaget kan dock bekämpa eller till och med förhindra rykten och
spekulationer genom att delge fakta och information som företaget har tillgång till
på ett snabbt och öppet sätt.148 Rykten angående krisen kan nämligen göra mer ska-
da för företaget än sanningen, varför det är bättre att kommunicera på ett öppet
sätt. Om nu företaget inte har den information som efterfrågas bör företaget ändå
förklara varför information ej finns att tillgå, för att på så sätt förhindra spekulatio-
ner och rykten. Företag måste dock försäkra sig om att situationer som orsakar pa-
nik hanteras varsamt, så att den öppna kommunikationen inte leder till en värre
kris. Företaget bör tillämpa en öppen kriskommunikation om det finns risk för att rykten och
spekulationer skapas och sprids.  Dock bör påpekas att det finns risk för att rykten och
spekulationer uppkommer om företaget har en alltför öppen kommunikationspoli-
cy, i den bemärkelsen att flera personer inom företaget uttalar sig i frågan och det
därmed kan uppstå dubbla budskap som förvirrar149.

Dessa är de främsta anledningarna, enligt Kaufmann, Kesner och Hazen gällande
när och varför ett företag bör tillämpa en öppen kriskommunikationspolicy. Dessa
författare menar dock att det även finns vissa omständigheter som gör att företaget
bör tillämpa en mer restriktiv hållning, när det gäller vilken information som lämnas
ut.

                                                
147 Kaufmann, J.B. et al (1994)
148 Turner, P. (1999)
149 Kaufmann, J.B. et al (1994)



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

68

6.4.2 När företaget bör tillämpa en mer sluten
kommunikationspolicy

Det finns exempel på hur krisdrabbade företag frivilligt har gett ifrån sig informa-
tion som chockerat eller skrämt omvärlden och företagets intressenter. Denna typ
av information kan skapa en värre krissituation för företaget.150 Företaget bör med
andra ord inte i onödan dela med sig av information som skrämmer eller skapar mer oro hos om-
världen, vilket kan skapa en ny eller värre krissituation än den tidigare.

Företag blir ofta förblindade av den uppenbara krisen, och därmed misslyckas med
att se den eller de påföljande processer som vanligtvis följer efter kriser. Det kan
med andra ord finnas risk för att företagen glömmer bort efterverkningar och där-
med lämnar ut för mycket information. Processerna kan utlösa andra typer av kriser
som är mer omfattande än den ursprungliga krisen.151 Med andra ord kan sägas att
den information som företaget lämnar ut kan fungera som ammunition åt intres-
senter som vill dra nytta av situationen. Det kan bland annat röra sig om rättspro-
cesser, förtroendeproblem, invecklade intressekonflikter med mera. Företaget bör
därför inte avslöja information om det finns risk att tro att parter kan komma att använda in-
formationen emot företaget eller att öppenhet kan medföra ökade kostnader totalt sett.

Genom att studera under vilka omständigheter Kaufmann, Kesner och Hazen an-
ser det vara lämpligt för krisdrabbade företag att tillämpa en öppen kontra sluten
kommunikationspolicy har vi sammanställt resonemangen i punktform för att för-
enkla för läsaren.

Företaget bör tillämpa en mer öppen kriskommunikationspolicy om:
•  det finns risk för fara för andras liv, säkerhet och hälsa
•  det finns en risk att samma eller liknande information kan erhållas från an-

nan (sämre) källa
•  företaget är helt säkert på vilken roll företaget hade i den givna situationen
•  företaget tror sig erhålla ”vinster”, såsom ökat förtroende, sympatier med

mera genom att delge information
•  det finns risk att spekulationer och rykten sprids
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Företaget bör tillämpa en mer sluten kriskommunikationspolicy om:
•  informationen kan skrämma eller skapa onödig oro bland allmänheten, och

därmed skapa en värre eller ytterligare en kris
•  företaget tror att delgivning av information skulle leda till ”kostnader”, så-

som rättsprocesser, konflikter, extrem negativ massmedial uppmärksamhet
och så vidare

•  om företaget inte är säker på vilken roll företaget själv har haft i krisen eller
är osäker om viss information stämmer eller inte.

•  informationen skulle kunna användas emot företaget på något sätt

Som tidigare nämnts bygger den öppna kommunikationspolicyn till stor del på an-
tagandet att all relevant information angående krissituationen alltid kommer fram
på ett eller annat sätt. Detta kan i högsta grad ifrågasättas och är synnerligen rele-
vant, men svårt att besvara på grund av flera orsaker. Till att börja med är det
omöjligt att veta när ett företag lyckats att hålla inne med relevant information. Det
faktum att omvärlden inte hör talas om en specifik situation kan betyda att företa-
get lyckats hantera krisen internt, utan att göra den offentlig.152 Detta faktum be-
skriver på ett bra sätt svårigheten i att studera slutna kommunikationspolicys empi-
riskt.

Vilket synsätt som ska anammas är inte alltid lätt att avgöra, vilket beskrivs på ett
bra sätt av Warren Anderson, före detta VD på Union Carbide när han uttalar föl-
jande:

”If you say something before you really know the facts, you are speculating. If it is subsequently
wrong, you are a liar. If you don’t say anything, you are a stonewaller.”153

6.4.3 Att kommunicera eller inte, och när i så fall
För att komplettera ovanstående resonemang har vi valt att även ta med Mitroff
och Anagnos modell gällande om det är bäst att anta ett öppet eller slutet förhåll-
ningssätt i kommunikationen beroende av om andra vet eller inte vet. Vi anser att
denna teori är ett stöd för oss då vi ska besvara frågorna vad företaget kommunice-
rar ut, när samt varför detta görs.

                                                
152 Kaufmann, J.B. et al (1994)
153 Kaufmann, J.B. et al (1994) s. 34
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Mitroff och Anagnos har utvecklat en modell som tar upp olika kommunikations-
strategier vad gäller kriskommunikation. Deras modell är en matris bestående av
fyra fält och härstammar från ”Johari fönster”. Fälten i den ursprungliga modellen
består av ”arenan” (det öppna jaget), ”det blinda” (det som andra vet men som in-
dividen själv är omedveten om), ”fasaden” (det som individen vet om sig själv men
som ingen annan vet) och slutligen ”det okända” (den del av individen som är
omedvetet både för individen själv och för sin omgivning).154 Mitroff och Anagnos
har vidareutvecklat denna modell med grundantagandet att samhället idag präglas
av alltmer lättillgänglig information och snabbare kommunikation. De hävdar bland
annat att massmedia har fått en alltmer framträdande roll i samhället, och bidrar till
denna utveckling. De menar att det i dagens samhälle, med allt snabbare och mer
avancerad kommunikations- och informationsteknik, blir svårare att ha en så kallad
”fasad” och att ”arenan” därmed växer. Frågan är inte längre om information kom-
mer fram, utan det är snarare en fråga om hur snart, under vilka omständigheter och
även vem som kommer att avslöja det.155

Vi har bearbetat denna modell ytterligare och bytt ut ”yourself” mot ”krisdrabbat
företag” och ”another person” mot ”omvärlden”, se figur 7 nedan. Vi menar dock
att Mitroff och Anagnos resonemang fortfarande går att föra, eftersom ett företag
är uppbyggt av individer och det är dessa individer som kommunicerar med mass-
media och journalister. Dessutom består omvärlden, till vilken informationen ska
delges i slutändan, också av individer.

Om någon eller några i omvärlden har kunskap eller information som rör det kris-
drabbade företaget är företaget antingen tvunget att kommunicera ut sanningen (1)
eller förneka det hela (3). Om det däremot finns viktig information som omvärlden
inte är medvetet om, kan företaget chansa att inte berätta och därmed hoppas på att
informationen inte kommer fram (4), eller så kan företaget välja att kommunicera
ut informationen innan den kommer fram på annat sätt (2). Frågan om ett företag
ska välja att berätta eller ej går inte att besvara med ett klart ja eller nej. Frågan
måste sättas in i ett sammanhang. Mitroff och Anagnos menar att det är möjligt att
föra en argumentation för var och ett av dessa alternativ beroende på samman-
hanget och under vilka omständigheter som råder. 156
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155 Mitroff, I.I. & Anagnos, G. (2001)
156 Mitroff, I.I. & Anagnos, G. (2001)
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En konsekvens av att vi valt att sätta samman ett flertal individer, genom att
benämna axlarna med ”krisdrabbat företag” och ”omvärld”, är att det finns en stör-
re risk för att exempelvis någon i omvärlden vet något om företaget som företaget
inte självt tror att någon annan vet. Likaså finns det även en större risk att någon
inom företaget väljer att berätta något till omvärlden trots att företaget har en poli-
cy att inte berätta. Detta medför att på företagsnivå blir det ännu svårare, än på in-
dividnivå, att lyckas hålla en fasad.

Vi anser vidare att den ovanstående modellen även går att integrera med Kauf-
manns resonemang kring öppna respektive slutna kommunikationspolicys157. De
övre rutorna skulle således passa ihop med det öppna synsättet, medan den undre
sektionen skulle symbolisera det slutna synsättet på kriskommunikation. Detta illu-
streras av pilarna till höger i figuren nedan.

När Mitroff och Anagnos diskuterar modellen använder de resonemang från Ma-
chiavelli158, som var förespråkare av strategin att berätta i förväg för att på så sätt
erhålla ett övertag över sina motståndare genom att själv kontrollera informationen
om en själv. Genom att vara den som öppet talar om obekväma aspekter förstörs
motståndarens eventuella triumfkort och makten ligger hos den som delgivit in-
formationen. Han menar vidare att det ser bättre ut att tala om något självmant,
och därmed överraska sin motståndare, än att vänta tills dessa redan fått reda på
sanningen och personen ifråga blir tvungen att säga sanningen. För att erhålla ett

                                                
157 Kaufmann, J.B. et al. (1994)
158 Nicolo Machiavelli (1469-1527) Italiensk politisk filosof som skrev den kända skriften ”Fursten”.
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gott rykte bör därför det första alternativet efterlevas.159 Beroende av omständig-
heter går det därmed att argumentera för den ena eller den andra kommunikations-
strategin.

6.4.4 Sammanfattning av öppen kontra sluten
kommunikationspolicy

Sammanfattningsvis kan sägas att de två synsätten, att öppet delge information eller
att vara sluten och hålla inne med information, är beroende dels av vad företaget
vill uppnå och dels vilka omständigheter som råder vid tillfället för kriskommuni-
kationen. Företag har sällan antingen den ena eller den andra synen på kriskommu-
nikation, utan detta beror på vilken information det rör samt under vilka omstän-
digheter som informationen ska delges. Kort kan sägas att företaget bör ha en öp-
pen kommunikationspolicy om exempelvis informationen företaget delger inte ska-
dar någon, är till fördel för företaget om fler känner till den eller om det finns risk
att felaktig information delges av andra källor. Om företaget väljer att ha en öppen
eller sluten kommunikationspolicy kan även bero av vad omvärlden redan vet eller
inte vet.

6.5 Vad som ska kommuniceras och
när det ska kommuniceras

I detta avsnitt kommer vi att presentera teoretikers resonemang kring vilka faser en kris kan
delas in i och vilken information som ska delges i respektive fas. Detta avsnitt syftar till att vara
ett stöd i besvarandet av frågan vad som ska kommuniceras ut och när detta ska kommuniceras.

6.5.1 Krisens faser
För att kunna besvara frågan som handlar om när ett företag ska kommunicera ut
sina budskap är det viktigt att kunna ange tiden för kommunikationen på något
sätt. Vi anser inte att det är lämpligt att använda oss av traditionella tidsaspekter
såsom klocka, datum, dagar och så vidare, eftersom det troligen varierar i stor ut-
sträckning från kris till kris. Vi anser istället att det är bättre att dela in krisen i olika
faser och genom dessa på ett bättre sätt kunna besvara frågan ”När?”.

Fink menar att en kris kan genomgå fyra olika faser. Dessa fyra faser kallar han upp-
byggnadsfasen, akutfasen, avtagandefasen och upplösningsfasen. Den första fasen, uppbygg-
nadsfasen, innefattar tiden innan krisen bryter ut, men det är ändå möjligt att skönja
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vissa signaler om vad som komma skall. Ofta inser inte företaget att det befinner
sig i denna fas, utan ser först efter att krisen genomlevts att det kunde ha urskiljt
signaler som tydde på att en kris var närstående. Denna fas kan med andra ord vara
mycket svår att upptäcka och förhindra. Det kan även vara så att dessa signaler är
relativt tydliga, men att dessa ignoreras och därmed inte åtgärdas på grund av att de
inte anses som tillräckligt ”farliga”. Dock har företagen möjlighet att efter krisen
genomgåtts, gå tillbaka och ta lärdom och därmed lättare känna igen signalerna om
de uppstår igen. Uppbyggnadsfasen är en mycket viktig fas på grund av att det är
mycket lättare att åtgärda det som utlöser akutfasen av krisen innan denna brutit
ut.160

I nästa fas av krisen, akutfasen, sker den händelse som får krisen att verkligen bryta
ut. När krisen går in i denna fas har företaget åsamkats skada på ett eller annat sätt,
hur mycket mer skada företaget kommer att drabbas av beror på hur denna fas
hanteras av det drabbade företaget. Det är denna fas som i allmänt tal benämns
som en kris. I denna fas kan det vara svårt att ta kontroll över krisen, men företag
bör försöka kontrollera så mycket som möjligt för att ta minimal skada.161

Tredje fasen är avtagandefasen. I denna fas ska företaget ”läka” eller återhämta sig
efter akutfasen. Dock kan avtagandefasen bli ett kroniskt tillstånd om företaget inte
lyckas ta sig ur krisen. Denna period kan vara mycket svår då flera saker kan inträf-
fa, till exempel att andra företag utnyttjar att det krisdrabbade företaget är svagt och
därmed försöker ta över det. Det kan även vara så att ledningen skakas om och tvi-
vel uppstår inom företaget vad gäller dess fundamentala strukturer. Denna fas kan
leda till att företaget går i konkurs om den varar under en längre period. Hur länge
avtagandefasen fortgår spelar till stor del roll för hur intressant media anser krisen
vara och därmed hur länge krisen bevakas av dessa.162

Den sista fasen, upplösningsfasen, innebär att händelsen inte längre kan betraktas som
en kris för företaget. Det är denna fas som ska vara målet för företagets crisis ma-
nagement. Det är i upplösningsfasen som företaget åter är välmående. Upplös-
ningsfasen är därmed den fas som hela tiden eftersträvas, vare sig krisen upptäcks i
uppbyggnadsfasen eller om den brutit ut.163
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Fink menar att alla kriser inte behöver genomgå alla dessa fyra faser. Vissa kriser
kan genomgå faserna mycket fort medan andra genomgår dem under en lång tids-
period. Vissa kriser har mycket kort uppbyggnadsfas andra mycket lång. Likadant
kan krisen ha kort eller lång akutfas, oftast är dock denna fas den kortaste av de
fyra. Avtagandefasen är en fas av krisen som inte alltid inträffar, likväl som den kan
bli mycket långvarig och till slut innebära konkurs för företaget. Om företaget går i
konkurs inträffar så klart inte den sista fasen. Upplösningsfasen kan dock inträffa
direkt efter akutfasen om avtagandefasen inte uppstår.164

Då denna uppsats behandlar kommunikationen från företaget till omvärlden, via
massmedia, anser vi att den första av dessa faser inte är lika viktig som de övriga
faserna, eftersom denna fas i princip brukar vara avslutad när massmedierna kom-
mer in i bilden. Vi har ändå valt att ta upp den då den kan sägas vara viktig för fö-
retaget, eftersom det i denna fas kan uppkomma signaler eller indikationer vilka kan
göra dämpa eller till och med förhindra krisen. Dessutom ger det oss en bättre hel-
hetsbild över ämnet, vilket är viktigt i enlighet med vår hermeneutiska ansats.

6.5.2 Kriskommunikationens budskapsinnehåll
Vad ett företag bör kommunicera ut under en krissituation är till mångt och mycket
situationsbundet. Det beror på vad som har hänt, när det har hänt, varför det har
hänt, under vilka omständigheter som det har hänt osv. Dock anser vi, och ett par
forskare med oss, att det är möjligt att på ett generellt plan lyfta fram olika katego-
rier av information som är extra vikiga vid just krissituationer. Nedan följer teorier
om kommunikationsinnehåll i företags budskap vid krissituationer, och vår för-
hoppning är att utifrån dessa kunna besvara frågan ”vad” ett företag kommunicerar
ut, det vill säga vilket innehåll företagets budskap har vid en krissituation.

Som vi tidigare nämnt anser Sturges att krisdrabbade företags främsta syfte med
kriskommunikation, är att skapa en så positiv bild av företaget som möjligt hos all-
mänheten och hos företagets intressenter. Han anser vidare att detta kräver att fö-
retaget anpassar kriskommunikationens informationsinnehåll till de omständigheter
som råder samt tar hänsyn till vilken information som behövs och är önskvärd av
allmänheten, vid olika tidpunkter under krisens fortskridande. Om företaget lyckas
bra med att kommunicera ut rätt information vid rätt tidpunkt, kan det till och med
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sluta med att intressenter och allmänhet har en mer positiv inställning till företaget
efter själva krisen än vad dessa hade innan krisen bröt ut.165

6.5.2.1 Budskapinnehåll enligt Sturges
Sturges menar att det finns tre typer eller kategorier av informationsinnehåll som är
särskilt viktiga vid kriskommunikation och som bör delges allmänhet och intres-
senter. Dessa är ”instructing, adjusting and internalizing” information. Vi har valt
att översätta dessa till instruerande, justerande och internaliserande information.
Dessa översättningar är inte helt rättvisa, varför vi valt att närmare beskriva vad
innehållet är i de tre kategorierna av informationsinnehåll.166

Instruerande information är sådan information som talar om hur individer, som på nå-
got sätt berörs av krisen, ska agera rent fysiskt. Det vill säga att kommunikationen
bör innehålla fakta och information om vad de drabbade fysiskt bör göra. Detta
beror på att behovet av att styra beteendeeffekter, hos dem som på något sätt har
drabbats, ökar vid en krissituation. Ett exempel skulle kunna vara om det uppstår
en gasläcka så innehåller kommunikationen information som varnar allmänheten
och uppmanar dessa till att hålla sig borta från, eller lämna, det farliga området.167

Det kan även vara information om när skadorna av det inträffade kommer att åter-
gå till det normala och fungera igen. 168

Nästa innehållskategori som blir viktig vid kriskommunikation är så kallat justerande
informationsinnehåll. Kommunikationen bör innehålla information som hjälper indi-
vider att psykiskt klara av och hantera magnituden och omfattningen av krissitua-
tionen. Det kan exempelvis handla om att delge vad företaget gör för att rätta till
situationen, hur de drabbade kan tänkas komma att gynnas av krisen.169 Istället för
att betona allt det negativa som krisen för med sig, kan det vara bra att även infor-
mera om sådant som kan tänkas vara av mer positiv karaktär. Justerande informa-
tion kan även gälla vilka ekonomiska konsekvenser det inträffade för med sig, samt
jämförelser med andra liknande händelser.170
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Sista kategorin av informationsinnehållet benämns internaliserande information. Denna
typ av informationsinnehåll hjälper omvärlden att bilda sig en uppfattning om fö-
retaget och bidrar till skapandet av det krisdrabbade företagets image. Internalise-
rande information är information som företaget delger, vilken ska kunna användas
av de drabbade för att skapa sig en bild av företaget. Denna typ av information är
med andra ord olika typer av direkt eller indirekt marknadsföring av företaget och
det finns åtskilliga exempel på företag som har satsat mycket resurser på exempelvis
välgörenhet, med målet att skapa positiva känslor om företaget i allmänhetens och
intressenters medvetande.171 Det kan även vara uttalanden angående socialt ansvar
eller om ”att göra det rätta”, uttalanden om företaget stöd när det gäller sociala frå-
gor eller uttalanden gällande företagets mål, vision eller filosofi.172

Sturges går vidare i sin forskning och resonerar kring vilken kategori av information
som är mest viktig under olika krisfaser. Han kopplar således samman hans katego-
rier av informationsinnehåll med Finks modell som delar in en kris i olika faser (se
avsnitt 6.5.). Modellen nedan (figur 8) visar med olika mörk nyans det viktigaste
informationsinnehållet som bör kommuniceras ut till intressenter och allmänhet
genom media vid krissituationer. Mörkaste nyansen är den viktigaste typen och vit-
färgat fält innebär att denna typ av innehåll i informationen är av mindre betydelse i
aktuell krisfas.

Det bör påpekas att alla kategorier av informationsinnehåll är mer eller mindre vik-
tiga i alla krisens faser, dock ändras de inbördes förhållanden allt eftersom krisens
livscykel fortskrider.173

                                                
171 Sturges, D.L. (1994)
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I den första fasen, uppbyggnadsfasen, är internaliserande information viktigt att
kommunicera ut. Att internaliserande information kan ses som viktigast beror på
att det kan antas vara av vikt för företaget att kommunicera ut till omvärlden vad
företaget står för och hur de agerar, att marknadsföra företaget helt enkelt. Om-
världen, det vill säga allmänheten och företagets intressenter, bör få en så bra bild
av företaget som möjligt innan en eventuell kris bryter ut. Detta för att företaget
ska ha möjlighet att klara sig ur krisen med ett fortsatt gott anseende. Att klara sig
ur en kris med gott rykte kan antas vara lättare att åstadkomma om bilden av före-
taget innan krisens utbrytande är starkt positivt laddad bland intressenter och all-
mänhet. Instruerande information kan dock också tänkas vara relevant under denna
fas, då det kan vara nödvändigt att instruera omvärlden angående hur de fysiskt bör
handla vid en eventuell kommande krissituation. Detta för att förbereda och på så
sätt minska panik och hysteri då krisen är ett faktum.174

I nästa fas, akutfasen, då krisen precis brutit ut, är instruerande information det
viktigaste informationsinnehållet. Detta kan tyckas förefalla relativt självklart då det
i denna fas är viktigt för företaget att kommunicera ut hur drabbade rent fysiskt bör
göra för att klara av krisen de befinner sig i. Internaliserande information som har
att göra med imagehöjande information är inte intressant i denna fas. Det kan till
och med vara olämpligt att sända ut budskap till allmänheten som belyser ”vilket
bra företag vi är” i denna fas, då detta kan uppfattas som negativt av omvärlden.
Det har som främsta orsak att omvärlden i akutfasen snarare är mer intresserad av
att få information om djupare aspekter av krisens inverkan och effekter.175

Avtagandefasens viktigaste informationsinnehåll är justerande information, främst
eftersom det är av stor betydelse för företaget att lugna omvärlden för att spekula-
tioner kring krisen ska skapas. Spekulationer skulle kunna innebära stor skada för
företaget vad gäller till exempel dess rykte. Justerande information kan exempelvis
handla om vilka eventuella möjligheter som finns, trots att företaget har råkat ut för
en kris. 176

I fjärde och sista krisfasen, upplösningsfasen, är internaliserande information det
absolut mest värdefulla innehållet i informationen. Detta eftersom det nu återigen
är mycket viktigt för företaget att kommunicera ut information som innehåller
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faktorer om företaget, vilka kan skapa en positiv bild av företaget hos intressenter
och allmänhet. Omvärlden kan återigen tänkas vara mer mottaglig för denna typ av
informationsinnehåll, då den värsta tiden av krissituationen är överspelad.177

6.5.2.2 Budskapsinnehåll enligt Coombs
Coombs är av den uppfattningen att ”instructing information” har diskuterats i cri-
sis management litteratur, dock anser han att det fattas verkliga empiriska studier
beträffande dess effekter på omvärlden vid krissituationer. Han konstaterar vidare
att inte heller Sturges har genomfört någon riktig empirisk studie, utan hans reso-
nemang bygger snarare på taget för givna resonemang och fallstudier. Dock menar
Coombs att det är Sturges som myntade begreppet ”instructing information”. Co-
ombs har genomfört en studie där han har testat vilka effekter förmedlandet av
”compassionate information” och ”instructing information” till omvärlden får på
företagets rykte, förtroendekapitel och omvärldens stöd för företaget.

Coombs pekar framförallt på vikten av att krisdrabbade företag uttrycker medli-
dande och sympati vid kriser, så kallad ”compassionate information” och menar att
detta är ett minst lika viktigt informationsinnehåll som ”instructing information”.
Då Sturges och Coombs har definierat ”instructing information” olika har vi nedan
valt att mer detaljerat beskriva vad Coombs menar med dessa informationsinne-
hållskategorier.178

”Instructing information” enligt Coombs innebär information som bland annat är av
upplysningskaraktär och svarar på frågor såsom vad, när, hur, var och varför. Det
vill säga information om vad som egentligen har hänt och händer. ”Instructing in-
formation” innehåller även information om vilka försiktighetsåtgärder intressenter
bör vidtaga vid den inträffade händelsen, det vill säga instruktioner om vad dessa
fysiskt bör göra vilket kan sägas vara likt det Sturges179 menar med instruerande
information. Vidare menar Coombs att ”instructing information” innehåller infor-
mation om vad företaget vidtar för åtgärder för att justera problemet/en som upp-
stått till följd av den inträffade händelsen som föranlett krisen. Slutligen menar han
att ”instructing information” även kan innehålla aspekter som visar på hur företaget
agerar för att förebygga att en liknande kris inte uppstår igen.180 Som vi ser det har
Coombs en relativt bred definition av vad ”instructing information” innebär. Vi
                                                
177 Sturges, D.L. (1994)
178 Coombs, W.T. (1999)
179 Sturges, D.L. (1994)
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menar därför att Coombs ”instructing information” kan delas in i fyra olika infor-
mationstyper. Dessa är upplysande, instruerade, justerande och förebyggande in-
formation, se figur 9 nedan.

”Compassionate information” enligt Coombs innebär att företaget snabbt måste visa
medkänsla och sympati i den externa kommunikationen, eftersom alla typer av kri-
ser lämnar någon form av offer eller drabbade. Det är viktigt att företaget, genom
informationen som kommuniceras ut, uttrycker företagets erkännande och visar
dess angelägenhet gällande de drabbade. Detta innebär dock inte att företaget måste
ta på sig ansvaret för det inträffade. Att företaget visar dess angelägenhet och med-
känsla i krissituationen leder i förlängningen till att företaget ses som trovärdigt av
omvärlden, vilket kan leda till positiva konsekvenser för företagets rykte trots att
företaget genomgått en kris.181 I fortsättningen kommer vi att benämna
”compassionate information” som sympatiserande information.

Coombs menar vidare att ett flertal forskare inom crisis management har tagit för
givet att det är av största vikt att företaget är tydlig med uppgiftsinformation i
kommunikationen utåt vid krissituationer, då detta kan ses av intressenter och all-
mänhet som att företaget har kontroll. Om företaget kan anses inneha kontroll och
därmed hantera krisen på ett bra sätt, enligt omvärlden, kan till exempel företagets
rykte upprätthållas på ett, för företaget, önskvärt sätt. Han menar vidare att det
finns ett antagande som säger att om företaget tillämpar god kriskommunikation
och förmedlar ”instructing information”, så kommer det medföra positiva effekter
på företaget.182 Detta ställde sig Coombs tveksam till varför han genomförde det

                                                                                                                                                        
180 Coombs, W.T. (1999)
181 Coombs, W.T. (1999)
182 Coombs, W.T. (1999)
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Figur 9: Uppdelning av Coombs ”instructing information”
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ovan nämnda experimentet. Slutsatserna av studien visade att värdet av att delge
information som visade på medkänsla och sympati vid en kris var högt. Medkänsla
gjorde att organisationens rykte förbättrades, förtroendekapitlet ökade och det
främjade även omvärldens stöd för företaget. Experimentet visade också att det
inte finns några, eller ytterst få, nackdelar för ett krisdrabbat företag att visa med-
känsla och därmed delge sympatiserande information. När det gäller ”instructing
information” var resultaten inte lika positiva. Specifik och väl uttömmande
”instructing information” påverkade enligt experimentet inte alls företagets rykte,
förtroendekapital eller omvärldens stöd för företaget på ett positivt sätt. Dock visa-
de det sig att ju mer detaljerad ”instructing information” som företaget kommuni-
cerade ut desto mer kände omvärlden och företagets intressenter att företaget bor-
de ha kunnat förutspå och förhindrat krisen. Enligt Coombs experiment går det
dock inte att förkasta värdet av att delge ”instructing information”, men experi-
mentet visade ändå att intressenter och omvärlden ofta nöjer sig med relativt vag
”instructing information”.183

6.5.3 Informationsinnehåll och faser sammanslaget
Enligt diskussionen ovan går det att utröna att Coombs och Sturges inte riktigt är
överens om vad, vilken typ av budskapsinnehåll, som är mest viktigt för krisdrab-
bade företag att kommunicera ut till omvärlden och dess intressenter, via massme-
dia, vid en krissituation. Frågan är vilket informationsinnehåll som företag bör
kommunicera ut för att kriskommunikationen ska få så positiva effekter som möj-
ligt på exempelvis dess rykte, förtroendekapitel och omvärldens stöd för företaget.
Sturges menar att olika typer av informationsinnehåll blir viktigt vid olika faser av
krisen. Genom att anpassa informationsinnehållet kommer företaget att lyckas med
att skapa en så positiv bild av företaget som möjligt hos allmänheten och hos före-
tagets intressenter. Coombs har dock inga invändningar angående de olika krisfa-
serna eller om att informationen bör anpassas efter dessa. Vi är av samma uppfatt-
ning som Sturges, det vill säga att krisdrabbade företag bör försöka anpassa infor-
mationsinnehållet under de olika krisfaserna, mycket på grund av att det uppstår
olika behov av olika typer av informationsinnehåll ju längre en kris fortskrider. Viss
information torde vara mer viktig precis i början av en kris, såsom faktabaserad in-
formation som bland annat talar om hur de drabbade ska bete sig, vad som har
hänt med mera. Annan information torde vara viktigare under senare delar av kri-
sen, såsom ren marknadsföring av företaget och dess verksamhet.
                                                
183 Coombs, W.T. (1999)
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Trots Coombs resonemang anser vi att det borde vara viktigt med ”instructing in-
formation” vid en krissituation, inte för att direkt öka de positiva ”vinsterna” utan
snarare för att minska de negativa ”förlusterna”. Det vill säga att det är en typ av
information som allmänheten och omvärlden tar för givet att krisdrabbade företag
ska kommunicera ut till dem. Vi håller med andra ord med Sturges i sina resone-
mang kring att instruerande, justerande och internaliserande information borde vara
olika viktiga vid olika faser av krisen, likväl som att Coombs olika typer av infor-
mationsinnehåll torde vara av olika stor vikt vid krisers olika faser. Med anledning
av detta har vi försökt att även placera in Coombs olika typer av informationsinne-
håll i de olika faserna av krisen. Hur vi har valt att placera in de olika budskapsin-
nehållen går att åskåda i figur 10 nedan.

Vi har vid utformandet av modellen främst utgått ifrån Sturges tre typer av infor-
mationsinnehåll och hur dessa är placerade i de olika faserna. Därefter har vi enligt
figur 10 valt att dela upp Coombs två typer av informationsinnehåll i fyra olika ty-
per av information. En följd av att vi anser att Coombs instructing information ska
delas upp i fyra olika typer av informationsinnehåll; instruerande, upplysande,
justerande och förebyggande information, har vi även antagit att dessa borde, i lik-
het med Sturges resonemang, ha olika stor betydelse i de olika faserna. Då två av
Coombs informationstyper liknar två av Sturges inforamtionstyper blev placeringen
av dessa naturliga. Det vill säga att instruerande information borde vara mest viktig
i akutfasen och justerande information borde vara viktigast i avtagandefasen. Upp-
lysande information känns högst relevant i alla faserna, men vi anser ändå att beho-
vet för denna typ av information är störst i akutfasen, då denna period är mycket
uppmärksammad i media och stor osäkerhet råder. Därefter har vi placerat in före-
byggande information dels i upplösningsfasen, men också i uppbyggnadsfasen. Vi
anser det som mycket viktigt att delge omvärlden vad företaget gör för att en lik-
nande kris inte ska inträffa igen. Dessutom anser vi att om företaget har möjlighet
så borde det även förmedla förebyggande information redan innan företaget ham-
nar i en kris, för att på så sätt mildra en eventuell kris när och om en sådan inträf-
far.

Figur 10: Krisdrabbade företags budskapsinnehåll i de olika faserna
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6.5.4 Sammanfattning av krisens faser och
budskapsinnehåll

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt ovanstående forskares resonemang kan en
kris oftast delas in i fyra olika faser. Dessa kallas uppbyggnadsfas, akutfas, avtagan-
defas och upplösningsfas. I varje fas kan det sägas vara viktigt att kommunicera ut
olika typer av information från företaget till omvärlden. Sturges menar att det finns
tre olika informationsinnehållstyper, vilka han benämner instruerande, justerande
och internaliserande information184. Coombs talar också om olika typer av infor-
mationsinnehåll och han anser att sympatiserande informationsinnehåll är viktigt,
likväl som ”instructing information”185. Den senare av de två har vi delat in i fyra
olika typer av informationsinnehåll, då hans definition är relativt bred enligt oss.
Dessa fyra typer kallar vi instruerande, upplysande, justerande och förebyggande
information. Dessa fyra typer av information har vi dessutom valt att placera in i de
olika faserna, liksom Sturges har gjort, vilket kan åskådas i figur 10 ovan.

Krisdrabbade företag bör  fokusera på att anpassa informationsinnehållet under de
olika krisfaserna. Det finns informationsinnehåll som är mer viktiga under vissa av
faserna. Dock menar vi att alla typer av informationsinnehåll behöver kommunice-
ras ut under alla faser av krisen, men att tyngdpunkten bör ligga på en viss typ av
information i en viss fas.

Vi har för avsikt, efter att sammankopplat empiri och teori i analysen, utveckla figur
10 ytterligare till att innefatta eventuella nya aspekter vilka framkommer ur empirin.
Dessutom är vår förhoppning att även bygga ut denna modell genom att knyta
samman budskapsinnehåll och krisfaser med andra bitar vilka har ingått i denna
uppsats. Vår avsikt är att, genom denna modell bidra med kunskap om samt öka
förståelsen för krisdrabbade företags kommunikation ut till omvärlden via mass-
media.

                                                
184 Sturges, D.L. (1994)
185 Coombs, W.T. (1999)
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7. Empiri
 detta kapitel kommer vi att redovisa den empiri som vi har samlat in
under arbetets gång gällande främst SJ och SL, men även om kris-

kommunikation i allmänhet.

Till att börja med kommer vi kort presentera de personer vi intervjuat dels på SJ
och SL, och dels de journalister som arbetar på Dagens Nyheter och Expressen.
Därefter kommer vi att redovisa en sammanfattning av den artikelanalys vi genom-
fört för att skapa en förförståelse för läsaren angående vad som hände under veck-
orna kring jul och nyår, samt för att skapa en bild av hur företagen SJ och SL fram-
ställdes i svensk press. Därefter är detta kapitel uppbyggt liknande referensramen.
Det innebär att vi utgått från teoribildningen i referensramen när vi samlat den em-
piri vi anser krävs under respektive avsnitt för skapandet av en trovärdig analys i
nästföljande kapitel.

Intervju har genomförts med Kajsa Moström, presschef på SJ. Hon har en gedigen
bakgrund inom det aktuella området och har tidigare arbetat med press- och me-
diekontakter på bland annat Sveriges hotell och restaurang företag, ABB samt Fi-
nansborgarrådet i Stockholm. Hon har haft sin nuvarande tjänst på SJ sedan hösten
2001.186 På SJ har vi även genomfört intervju med Stig Brahn som arbetat inom SJ:s
organisation i 25 år. Hans nuvarande befattning är marknadsansvarig för Affären
Norrland och sedan två år tillbaka är han en av tolv personer som utgör företagets
pressjour.187 Intervju har även gjorts med Maria Adolfson, pressekreterare på SL.
Hon har arbetat inom SL sedan 1977, men tjänsten som pressekreterare har hon
haft i cirka ett och ett halvt år, vilket innebär att hon ansvarar för kontakterna med
massmedia och fungerar tillsammans med ett par andra som talesman för SL.188 På
SL har vi även intervjuat Bengt Dalborg som arbetar på VD:s kansli, samt även på
SL:s pressjour var fjärde vecka. Han har arbetat på SL sedan 1971 och har haft di-
verse arbetsuppgifter inom företaget.189

                                                
186 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
187 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
188 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
189 Telefonintervju Dalborg, B (2002-04-29)
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De journalister vi intervjuat är till att börja med Per Mortensen. Han har arbetat
som fast anställd allmänreporter på Dagens Nyheter sedan 22 år tillbaka. Innan
dess arbetade han som frilansjournalist, dock mestadels för Dagens Nyheter.190

Nästa journalist som intervjuats är Bengt Falkkloo som har arbetat som allmänre-
porter på Dagens Nyheter sedan 1970.191 Lenita Jällhage har tidigare arbetat på
Dalademokraten, Aftonbladet och Kvällsposten. Sedan 1994 har hon arbetat på
Dagens Nyheter där hon har en heltidstjänst som specialreporter.192 Sista journalis-
ten som intervjuats är Ninni Schulman Olofsdotter. Hon började arbeta på Värm-
lands Folkblad 1995. Efter två och ett halvt år började hon istället arbeta för tid-
ningen ”Se och Hör”, där hon blev kvar i ett och ett halvt år. På Expressen, där
hon numera arbetar som allmänreporter, har hon varit sedan 1999.193 Samtliga
journalister har skrivit artiklar om SJ och SL under den aktuella perioden.

7.1 Hur svensk press framställde ”vinterkrisen”
Detta avsnitt kommer att presentera information vi utläst ur sekundära källor gällande vinterkri-
sen som drabbade Sverige mellan 20 december 2001 och 8 januari 2002. Under perioden från
den 20 december 2001 till och med den 28 februari 2002 skrevs ett flertal artiklar i olika tid-
ningar om detta. Artiklarna kommer redovisas veckovis och i kronologisk ordning. Tidningarna
kommer att behandlas i turordningen DN först och Expressen sedan, och om vi finner att det
finns noterbara skillnader mellan SJ och SL så kommer SJ att behandlas först och därefter SL.

DN publicerade ungefär lika många artiklar om SJ som om SL, medan EX mest
fokuserade på SJ. Artiklarna varierade i karaktär och omfattning. Vissa artiklar var
långa och tog upp bakgrundsfakta, andra kan snarare rubriceras som notiser. En del
artiklar var specifika och behandlade endast ett av företagen medan andra artiklar
gav en mer heltäckande bild över vad som hände i hela Sverige och nämner därmed
de aktuella företagens problem.

Under den period vi studerat artiklar har det i DN publicerats 38 artiklar och i EX
20 artiklar. I diagram 1 på nästa sida går det utläsa antalet artiklar som publicerats
varje dag mellan den 21 december och den 13 januari 2002. Därefter är det endast 5
artiklar skrivna som kan hänföras till vinterkrisen och dessa är relativt utspridda,
varför vi har valt att inte redogöra för dessa i diagrammet.

                                                
190 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
191 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02)
192 Intervju Jällhage, L. (2002-04-02)
193 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
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I diagrammet återfinns antalet artiklar på Y-axeln och på X-axeln återfinns datumen
när artiklarna utkom, de första utkom den 21 december 2001 och den sista den 13
januari 2002. Vi har även valt att skilja på artiklar publicerade i DN (placerade un-
derst i staplarna med ljusgrå färg) och i Expressen (placerade överst i staplarna med
mörkgrå färg).

7.1.1 Sammanställning av artiklar i DN och EX
Perioden mellan 21 december och 23 december 2001 i DN och EX
Den 21 december publicerades den första artikeln om snöovädret i DN vilken var
mycket allmän till sin karaktär194. Dagen efter publicerades en artikel mer specifikt
inriktad på SJ och SL. Den sammanfattade vilka problem företagen drabbats av
under de senaste dygnen, främst vilka tåg som var försenade och inställda.195 Den
24 december skrevs endast en notis i DN om att många tåg fått tas ur trafik på
grund av skador, vilket innebar en hopplös situation. 196

Även i EX publicerades den första artikeln den 21 december, vilken främst handla-
de om vad som hänt och vad som väntades hända de närmaste dagarna. SJ lovade
göra sitt yttersta för att komma tillrätta med problemen för att helgtrafiken skulle
fungera. Företaget menade dock att det kunde väntas mer problem. Artikeln ifråga-
satte även SJ:s beredskap för snöoväder samt vad SJ lärt sig av tidigare snöoväder,

                                                
194 Karlsson, C. (2001-12-21)
195 Nilsson, K., Kihlström, S., Karlsson, C. & Sörbring, G. (2001-12-22)
196 TT (2001-12-24)
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varpå SJ svarade att företaget gör sitt bästa och följer väderleksprognoserna noga,
men vädrets makter kan innebära problem som det inte bemästrar.197 Dagen efter
publicerades två artiklar där det hävdas att problemen väntas fortsätta. SJ menade
att en anledning var den kraftiga blåsten och kylan. I dessa artiklar gavs även kort
trafikinformation, gällande var och när det har varit förseningar.198 EX publicerade,
dagen innan julafton, en artikel med rubriken: ”Trafikkaoset över för den här gång-
en”. Inget i artikeln tyder dock på att SJ sagt något som skulle kunna styrka detta
påstående. Stark kritik riktas dock mot att resenärerna inte fick tillräcklig informa-
tion av SJ om alla förseningar.199

Perioden mellan 24 december och 30 december 2001 i DN och EX
I DN förklarades SJ:s försenade och inställda tåg med att det fattades lok och vag-
nar, att det var julhelg, brist på personal på verkstäder, växelfel, spårfel, ställverks-
fel, fel på tågen, problem med att få ut tågen från lokstallarna.200 I början av veckan
publicerades en artikel där Brahn från SJ:s pressjour menar att flera störningar be-
rodde på tåg som var nyinköpta och inte testats för kyla201. I slutet av veckan skrevs
i DN om de ekonomiska konsekvenser snöovädret dittills fått på SJ. När tågen inte
fungerade fick SJ engagera bussbolag och taxi för att transportera resenärer. Mo-
ström menar att det fanns en kalkyl på 50 miljoner till detta för hela året, men som
nu kommer överstigas med miljoner.202

I EX publiceras ingen artikel denna vecka förrän den 28 december. Den handlade
om att temperaturerna sjönk avsevärt under jul och nyår vilket medförde stora pro-
blem för SJ. Följande artiklar som publicerades, från detta datum, fokuserade allt
mer på orsaks- och ansvarsfrågor. Moström talade bland annat om bristen på lok
och vagnar och att SJ inte kan lova något om när trafiken skulle fungera. Det foku-
serades på anledningarna till varför det blev som det blev, exempelvis snö och kyla,
fordonsbrist, växelfel, ställverksfel, nyinköpta tåg som ej klarar kylan.203 Moström
menade att de flesta felen var väderrelaterade. I Bergslagen berodde problemen
främst på tågbrist. Hon sa vidare att förseningarna skulle komma att fortsätta även
under helgen, i värsta fall ända fram till nyår. Det omnämndes även att det var möj-

                                                
197 Stridsman, S. (2001-12-21)
198 Stridsman, S. (2001-12-22), Stridsman, S. (2001-12-22)
199 Nygren, T. (2001-12-23)
200 Artiklar skrivna 2001-12-27 till 2001-12-31i DN
201 TT (2001-12-27) ”Julvädret: Störningar i tågtrafiken”
202 Falkkloo, B. (2001-12-29)
203 Fagerlund, C. & Lundell, M. (2001-12-28)
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ligt att få tillbaka biljettpengar via SJ:s kundtjänst.204 Därefter följer ett par artiklar i
EX vilka har en mer allmän karaktär, vilka bara nämner SJ och SL kort.205 Nästföl-
jande artiklar i EX behandlar främst ansvarsfrågan och fokuserar på Banverket, SJ
och regeringen. Citat från ansvariga jämfördes och artikeln målade upp en bild av
att alla skyller på alla. SJ skyllde först och främst på vädret. SJ:s VD Sune Karlsson
skyllde även på Banverket eftersom 50-60 procent av tågförseningarna berodde på
dåliga banor, växlar och signalsystem, vilket ingår i Banverkets ansvarsområde. Han
menar vidare att Banverket hade personalbrist, vilket även gäller för Traffic Care
som ansvara för banvallen (vilket Traffic Care protesterar mot).206

I DN skrevs det om SL och orsaksförklaringarna varierade under denna vecka.
Anledningar var vagnar som inte tålde kylan, bristande kapacitet på verkstäderna
vilket ledde till vagnbrist, ersättningsbussar som fick problem och inte kunde er-
sätta de inställda eller försenade tågen, vattenläckage till följd av den låga tempera-
turen, växelfel, personalbrist, tåg som ej kan ta sig ut ur vagnstallarna på grund av
frusna växlar med mera. DN skrev en artikelserie om SL och kollektivtrafiken i
Stockholm. Den första artikeln var faktabaserad och beskrev vad som hänt i tun-
nelbanan på grund av vattenläckaget207. Därefter publicerades en artikel som hand-
lade om huruvida SL:s resegaranti gällde eller inte, vilket det rådde delade meningar
om på SL beroende av vem som tillfrågades208. Det skrevs även en artikel om
Stockholms kollektivtrafik där starkt missnöje uttrycktes dels från resenärer och
dels från medarbetare på Connex.209 Sista dagen på året skrevs en detaljerad artikel
om vad som hänt de senaste dagarna samt en prognos inför vad som eventuellt
skulle hända under nyårshelgen.210

Under denna vecka nämns endast SL lite kort i EX. Situationen på SL benämns
som oacceptabel, men SL sa också att det ser ut som att trafiken ska flyta igen till
helgen. Även en faktaruta som heter ”inställda tåg idag” publicerades.211

                                                
204 Schulman Olofsdotter, N. (2001-12-29)
205 Ivarson, M. (2001-12-29) & Carrwik, C. (2001-12-29)
206 Schulman Olofsdotter, N. (2001-12-30)
207 Jällhage, L (2001-13-30) ”Snöovädret: vattenläcka stänger blå linjen”
208 Jällhage, L. (2001-12-30 SL:s resegaranti gäller“
209 Jällhage, L. (2001-12-31)
210 Hellberg, A. & Jällhage, L. (2001-12-31)
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Perioden mellan 31 december 2001 och 6 januari 2002 i DN och EX
DN utkom inte nyårsdagen. Följande fyra dagar var dock hektiska vad gäller rap-
porteringen av snöovädret, SJ och SL. I artiklarna som skrevs fördjupas diskussio-
nen och företagen tar mer på sig skulden och det som hänt anses inte acceptabelt.
SJ ställde in ett 40-tal tåg den 2 januari. Mest drabbat var Bergslagen och Mälarda-
len. SJ kommenterar genom att lova att se över tågproblemen. VD, Sune Karlsson,
berättar att SJ ska träffa Banverket kommande vecka för att utröna vad som kan
förbättras. Han menar vidare att trafiken ska flyta som vanligt den 7 januari.212

Den 4 januari offentliggör Tågkompaniet att trafikavtalet med Banverket sagts upp
i protest mot verkets sätt att sköta järnvägen.213 Detta är startskottet för ett flertal
artiklar, vilka tar ansvarsfrågan på allvar och mer bakgrund till problemen målas
upp. Samma dag publiceras  en artikel som går på djupet vad gäller problemen med
Reginatågen, inköpta av Tåg i Bergslagen vilka SJ har avtalstrafik med. Endast nio
av tjugosex Reginatåg kördes i Bergslagen, Mälardalen och i Gävleborg dagen in-
nan. Företaget Bombardier som tillverkat dessa tåg tog på sig skulden för det
hela.214

EX publicerade i början av veckan en artikel där Björn Rosengren uttalar sig. Han
menade att SJ borde ha köpt in tåg tidigare, men menar samtidigt att SJ har haft
otur. Han ville att en utredning om vad som har hänt och varför skulle tillsättas.215

Den första dagen på året skrevs en artikel där SJ gick ut med att företaget, någon
gång under året, ska införa en resegaranti liknande den SL har. I artikeln står även
att SL resenärer får åka taxi på SL:s bekostnad.216 I EX publiceras därefter en artikel
med mycket cynisk underton: ”SJ skyller på vädret; vem kunde tro att så mycket snö? Och
redan till jul? Och kyla sen! All planering är ställd på ända, och verkstäderna fulla av lok som
längtar till Andalusiens sol och Toscanas kullar.”217 I slutet av veckan var SJ relativt posi-
tiv inför måndagen, men menade att det antagligen fortfarande skulle vara vissa
störningar och en trafikprognos redovisades.218

SL hade liknande problem under perioden 2-6 januari. Årets första dag började
med att SL fick ställa in all spårtrafik på Roslagsbanan, på grund av att tågen inte
                                                
212 Anth, P. (2002-02-03)
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215 Schulman Olofsdotter, N. (2001-12-31)
216 Carrwik, C. & Schulman Olofsdotter, N. (2002-01-01)
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gick att bromsa i snön och kylan. Dock utlyses optimism från SL om att allt skulle
fungera under påföljande vecka. Det uttrycks även en beklagan från företaget över
det som hänt samt att SL:s samarbetspartners ska se över rutiner.219 SL kommente-
rar problemen genom att uttrycka att det gjorts felbedömningar och Adolfson me-
nar att ansvaret skulle utredas. Hon menar vidare att det inte är rimligt att trafiken
lamslås, trots ovanligt mycket snö och kyla.220 Mot slutet av dessa dagar inser SL att
kollektivtrafiken inte kommer att fungera den 7 januari, vilket de tidigare sagt, utan
snarare försämras på grund av vagnsbrist. Företaget utfärdar därför en varning om
att det kommer bli oerhört trångt på tågen och påpekar att resegarantin gäller.
Dessutom ges resenärer rådet att förskjuta sitt resande en kvart åt vardera hållet om
rusningstiden.221 En liknande artikel publiceras dagen efter, vilken enbart behandla-
de SL och  avslutas med ett uttalande om att förtaget nu äntligen ser en ljusning.

Perioden mellan 7 januari och 13 januari 2002 i DN och EX
Fram till och med första veckan 2002 kan artiklarna sägas innehålla mest trafikin-
formation. Efter den 7 januari , menar vi, att typen av artiklar förändras till att vara
av mer utredande karaktär. Denna vecka märks det att typen av artiklar var av mer
utredande karaktär.

Måndag den 7 januari var det meningen att Sverige ”skulle starta igen”, eftersom
många återvände till arbetet. En artikel publicerades om vilka åtgärder företagen
gjort för att klara detta. DN publicerade även en prognos över hur pendeltågen och
tunnelbanan samt SJ:s tåg skulle gå. SL menade att reparationerna hunnits ikapp
bättre än väntat, dock framträdde en brasklapp genom att företaget påpekade att
det förväntades bli trångt på tågen och att förseningar kunde förekomma samt en
vädjan till resenärerna att ha fortsatt tålamod.222

Under denna vecka gick bland annat SEKO223 ut med krav på en statlig utredning
med syfte att reda ut ansvarsfrågan, med anledning av att det skyllts på olika par-
ter.224 Dessutom riktas kraftig kritik mot att Reginatågen inte testades innan de satt-
es i trafik, vilket underförstått skulle kunna ha förhindrat de svåra tågproblemen i
främst Mälardalen och Bergslagen.225 Den 8 januari möttes Björn Rosengren och
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ledningen för Banverket samt SJ, Tåg i Bergslagen och Tågkompaniet för att reda
ut orsakerna till tågproblemen. Banverket tar på sig ansvaret och kritiserar sig självt,
bland annat för att verket brustit i kommunikationen med operatörerna om vad
som skulle göras.226 En artikel publicerades hur SL har påverkats ekonomiskt, spe-
ciellt av resegarantiutbetalningar. Jul- och nyårshelgens snökaos drabbade dessutom
SL:s kassa hårt genom att företaget tvingats ta in extrapersonal i vagn- och spårhal-
lar.227 I en artikel konstaterades det att SJ fått hård kritik på grund snökaoset, och
en del av kritiken berör det faktum att resenärer inte får ekonomisk kompensation
när avgångar försenats. SJ menar dock att företaget kommer införa en resegaranti
någon gång under året.228

I EX den 8 januari klargjorde SL att resegarantin gällde. Det nämndes endast kort
att det har funnits delade meningar inom SL angående resegarantin. Det talades om
att det är nytt rekord för SL när det gäller utbetalning av resegarantier, men att SL
inte var oroliga för ekonomin, då detta ingår i deras marginaler.229

Artiklar efter 13 januari och fram till 28 februari 2002 i DN och EX
Endast fem publicerades under denna period vad gällde snökaoset och SJ och SL.
En artikel handlar om att Miljöpartiet i Stockholm anser att SLs resenärer borde få
kompensation för förseningarna. Förslagsvis skulle alla som köpt månadskort un-
der december och januari få frikort för februari eller åtminstone någon rabatt.230 I
februari publicerades en artikel om det slutliga utfallet av hur mycket SL har betalat
ut resegarantier. Över 10 000 resenärer hade krävt SL på ersättning, vilket var re-
kord för SL.231

I slutet av januari skrevs en artikel i EX gällande förslag, från Stockholmsbered-
ningen, på hur trafikproblemen i Stockholm skulle lösas. Indirekt kan detta sägas ha
anknytning till det inträffade under jul och nyår.232
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7.2 Kriskommunikation
I detta avsnitt kommer vi presentera hur kommunikationen mellan företagen och massmedia sker.
Vidare presenteras vad företagsrepresentanter för SJ och SL samt journalister från DN och EX
anser vara företagens och massmedias syfte med kriskommunikation samt vad dessa anser ka-
raktärisera god kriskommunikation. Detta görs som ett led i besvarandet av vad som karaktäri-
serar god kriskommunikation och om det finns skillnader mellan massmedias och företags syften.

7.2.1 SJ:s kriskommunikation
SJ har en informationsavdelning med en presschef som sköter de flesta kontakterna
med omvärlden. Dock kan det vara flera som uttalar sig om företaget, dels från
denna avdelning och dels personer på andra poster i företaget såsom VD:n och
personer på företagets pressjour.233 SJ:s pressjour ansvarar för företagets externa
kommunikation på tider då huvudkontorets växel är stängd. De som arbetar på
pressjouren har andra befattningar i företaget på ”normala” arbetstider.234 Kom-
munikationen ut till omvärlden kan dels ske via massmedia och dels genom att fö-
retaget kommunicerar på egen hand med kunderna. Exempel på detta är kommu-
nikation via SJ:s hemsida eller telefonupplysning samt genom egna annonser i lo-
kalpress och inslag i lokalradio.235

Enligt Moström hade SJ i princip enbart direkta kontakter med journalister under
jul och nyår. Eftersom vinterkrisen inträffade just vid denna tidpunkt på året hade
SJ begränsade personella resurser.236 Det var endast Moström som dagtid arbetade
med kontakterna gentemot journalister och massmedierna under den mest intensi-
va perioden, och en person på pressjouren övrig tid på dygnet.237 Det fanns inte tid
att skicka ut så många pressreleaser eller att kalla till presskonferenser eftersom för-
utsättningarna ändrades mycket fort, vilket hon uttrycker enligt följande:

”Sen förändrades ju förutsättningarna under dagen och vädret förändrades också minut för mi-
nut… Det hela handlade snarare om att prata med journalisterna och förse dem med den infor-

mation som de efterfrågade. De ringde upp mig och jag hann inte kontakta dom först.” 238

                                                
233 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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Moström menar att SJ:s främsta syfte med att kommunicera med massmedia under
en kris är att snabbt och enkelt kommunicera ut information till företagets kunder.
Det finns inte något annat sätt som slår massmedia i det avseendet. Det är dessut-
om viktigt att SJ kommunicerar med omvärlden eftersom företagets verksamhet
som berör många människor och därmed är av massmedialt intresse.239 Brahn
stämmer in i vad Moström anser, då han menar att kommunikation via massmedia
egentligen är det enda sättet att få ut information till kunderna, speciellt vid vinter-
krisen240.

Falkkloo ser det som att SJ:s syfte med att kommunicera med massmedia under en
kris har förändrats en del under åren. Numera visar SJ mer att det tar på sig skuld
för det som inträffat, och skyller inte lika mycket ifrån sig som de gjorde förr.

”Ibland kan det även verka som att företaget kommunicerar för att erhålla sympati från omvärl-
den, att allmänheten ska tycka lite synd om företaget.”241

Moström menar att god kriskommunikation är rak, tydlig och förekommande, det
vill säga, att komma före journalisterna med information. God kriskommunikation
karaktäriseras också av snabbhet.242 Moström menar vidare att SJ:s kriskommuni-
kation under vinterkrisen karaktäriserades av att snabba svar gavs, samt att företa-
get var välinformerat och hade situationen under kontroll.243 Vidare menar hon att
kriskommunikation mycket handlar om snabbhet:

”Man har inte tid att vänta på de perfekta formuleringarna eller på att allt ska bli otroligt ge-
nomtänkt. Det går ruggigt snabbt. Det måste man vara medveten om.”244

För att SJ ska vara förberedda vid en eventuell kris hålls övningar ungefär en gång
per år. För att kommunikationen gentemot massmedia ska kunna sägas vara god
”övas” denna aspekt med hjälp av journalister från företagets egen tidning SJ
Nytt.245
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Det verkar även som att journalisterna är relativt nöjda med SJ:s kriskommunika-
tion. Det är dock viktigt att poängtera att det är SJ:s kriskommunikation som åsyf-
tas här och inte deras agerande under krisen. Exempelvis anser Mortensen att han
uppfattade det som att SJ bad om ursäkt. SJ hade uttryckt att de fortsättningsvis
måste förbättra, och även testa utrustning och tåg i verkligheten, innan de används.
Mortensen menar vidare att det var bra att SJ insåg att de inte kunde skylla på väd-
ret hur länge som helst. Detta tjänade troligen SJ på i allmänhetens ögon. Kommu-
nikationen från SJ under vinterkrisen karaktäriserades även av, enligt Mortensen, att
företaget uttryckte att det var bedrövat över det som inträffat. Dessutom var det
alltid någon på företaget som var kontaktbar, vilket var bra för journalister som då
lättare kom i kontakt med företaget för frågor.246 Falkkloo anser också att SJ under
vinterkrisen var mycket bra på att vara tillgänglig för journalister. Det var möjligt att
under hela dygnet få tag på människor för kommentarer, mycket tack vare deras
pressjour. SJ har även regionala presskontakter och på dessa arbetar ofta gamla
journalister, vilket är mycket bra eftersom de då vet vilken typ av information jour-
nalister söker, samt det faktum att de vet om att informationen måste delges
snabbt. Falkkloo är positivt inställd till SJ och kommenterar SJ:s kriskommunika-
tion gentemot massmedia såhär:

”Den här gången upplevde jag att det var raka spåret”.247

7.2.2 SL:s kriskommunikation
SL har en informationsavdelning med en informationsdirektör och en pressekrete-
rare. Det är dessa personer som främst sköter kontakterna med massmedia dagtid,
dock kan vem som helst i organisationen uttala sig för företagets räkning.248 På SL:s
pressjour arbetar fyra personer, vilka var fjärde har jour på kvällar och helger för att
journalister alltid ska kunna nå en företagsrepresentant på SL.249 SL ser helst att
kommunikationen ut till omvärlden främst sker via informationsavdelningen, för
att undvika missförstånd och feluppgifter. SL kommunicerar dessutom med om-
världen via direktkommunikation, främst genom hemsidan och telefonupplysning
och oftast gällande trafikinformation.250
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Enligt Dalborg på SL:s pressjour visste SL redan den 16 december 2001 om att det
skulle komma ett rejält snöoväder. SL brukar följa SMHI:s prognoser för att på så
sätt kunna planera för de kommande dagarna. Denna gång hade SMHI helt rätt och
ett rejält snöoväder bröt ut den 20 december.251 Under vinterkrisen existerade inte
informationsavdelningen i dess nuvarande form. Det var främst pressekreteraren
som ansvarade för mediakontakterna, även om andra personer i ledningen också
kommunicerade med massmedia. Kommunikationen med massmedia under vinter-
krisen skedde mestadels via telefon, då journalister ringde SL och ställde frågor.
Pressmeddelanden och pressreleaser var inte aktuellt eftersom allt skedde väldigt
fort. Pressekreteraren kontaktade dock själv media vid ett par tillfällen, då hon hade
specifik information att förmedla till omvärlden.252 Journalisterna är direktupp-
kopplade till ett system som gör att de på en gång kan se om det uppkommer en
störning i trafiken. Enligt Dalborg händer det att journalisterna vet om att SL har
en störning innan SL:s informationsavdelning vet om den. SL ber då att få åter-
komma så fort företaget vet vad som har hänt.253

Enligt Adolfson, var syftet med att kommunicera med massmedia vid vinterkrisen,
att nå ut med information till resenärer, angående trafikproblem, på ett tidigt stadi-
um för att de skulle kunna planera därefter. Adolfson anser vidare att det är mycket
viktigt att i massmedia nå ut med kundupplysning, det vill säga att peka på alterna-
tiva resesätt. Dessutom syftar kriskommunikation till att förhindra att skadliga spe-
kulationer framkommer, som enligt Adolfson annars alltid uppkommer om kom-
munikation inte sker på ett bra sätt.254 Dalborg anser i likhet med Adolfson, att
syftet med kommunikationen via massmedia, var att resenärerna skulle få informa-
tion angående vad som hände:

”I första hand är ju syftet att resenärerna ska tillhandages information angående situationen.
Denna information bör kommuniceras på ett sätt så att resenärerna får en bild av hur situationen
verkligen är. Dessutom är det ju även bra om omvärlden kan få en mer positiv uppfattning angå-

ende företaget.” 255

Adolfson anser vidare att företaget arbetade med god kriskommunikation under
vinterkrisen i och med att de försökte förmedla en så klar bild av sanningen som
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möjligt för att förklara för resenärerna vad som hänt och peka på alternativa rese-
sätt. Hon anser det viktigt att kommunicera för att visa omvärlden att SL är ett fö-
retag som tar situationen på allvar, som arbetar hårt med att få situationen under
kontroll.256 Dalborg menar att god kriskommunikation präglas av att företaget lyck-
as framställa företaget på ett fördelaktigt sätt, samtidigt som han påpekar:

”Det är dock väldigt farligt att börja försköna situationen, då detta gör att man tappar trovärdig-
heten. Det är då bättre att vara rak och berätta som det är, detta då det finns risk för att infor-

mationen kommer fram på annat håll.”257

Även gentemot SL:s kriskommunikation var journalisterna relativt positiva. Mor-
tensen menar att SL:s kommunikation med massmedia under vinterkrisen var
mycket bra, eftersom det var lätt att få tag på människor i organisationen som kun-
de uttala sig och de skickade även fram de ansvariga inom företaget. I likhet med SJ
erkände SL att de misslyckats i planeringen och att detta är något som måste för-
bättras.258 Falkkloo menar att SL blivit bra på att vara tillgängliga för journalister vid
krissituationer, vilket till stor del beror på den lättillgängliga pressjouren.259

7.2.3 Journalisters syn på kriskommunikation
Mortensen menar att företag tillämpar kriskommunikation för att undvika spekula-
tioner. Han menar vidare att företag troligen ser vikten av att ge sin förklaring till
det inträffade, för att förhoppningsvis framstå i bättre dager.260 Falkkloo tolkar det
som att företags syfte med kriskommunikation är att få ut ett budskap som förkla-
rar vad som hänt samt vilka åtgärder företaget vidtar och även för att lugna aktie-
ägare. Han menar vidare att företags syfte med kriskommunikation kan vara att av-
säga sig ansvar och därmed lägga skulden på någon annan.261 Schulman Olofsdotter
anser att krisdrabbade företags främsta syfte är att förklara vad som hänt. Hon an-
ser även att det handlar om att få tillbaka det förtroende omvärlden haft för företa-
get innan krisen. Syftet med kriskommunikation gentemot massmedia kan helt en-
kelt vara att ställa saker till rätta.262
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Mortensen anser att företag idag är bra på att svara på journalisters frågor även vid
krissituationer. Han menar också att det är viktigt att företagen sköter kontakterna
med massmedia på ett professionellt sätt, och att journalister inte ska hänvisas runt
innan de får tala med någon inom företaget som kan uttala sig.263 Både Mortensen
och Falkkloo menar att det blivit bättre även inom detta område, eftersom många
stora företag har etablerade presskontor med kunniga kommunikatörer.264 Falkkloo
menar vidare att många företag har blivit brända sen tidigare då de vägrat att svara,
vilket retade människor. Numera är företagen mer öppna vilket han anser är bra.265

Schulman Olofsdotter anser att vissa företag i en krissituation inte vill kommunice-
ra alls, medan vissa företag är mycket bra på att kommunicera med massmedia. Att
som företag inte kommunicera med massmedia i en krissituation innebär inte att
massmedia glömmer bort krisen. Tvärtom söker då massmedia efter informationen
från annat håll. De företag som förstår vikten av att kommunicera med massmedia
på ett bra sätt under en kris, kan i större utsträckning styra informationen som
hamnar i tidningen och därmed påverka sin situation.266 Gemensamt för vad jour-
nalisterna anser vara god kriskommunikation kan sammanfattande sägas karaktäri-
seras av att de önskar erhålla information från företag snabbt och enkelt, vilket kan
antas vara kopplat till deras sätt att arbeta.

7.2.4 Massmedias roll i kommunikationen mellan
företag och omvärld

Allmänt om massmedias roll i nyhetsförmedlingen
Vad journalister väljer att rapportera om kan sägas vara starkt sammankopplat med
vad de anser att deras roll i samhället är. Mortensen menar att journalister är
”soldater i sanningens tjänst”. Han uttrycker detta enligt följande:

”Vi ska hålla ett öppet samhälle öppet, ge underlag för demokratiska beslut, låta människor veta
vad som händer och framförallt reda ut varför saker och ting händer. Det vill säga beskriva dessa

processer”.267

Falkkloo anser att massmedia ska vara läsarnas ombud gentemot myndigheter och
mot samhället. De ska bevaka de folkvalda, samt polis och rättsväsende, och dess-
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utom i vissa fall bevaka aktieägarnas intressen mot företag.268 Jällhage ser det som
att massmedia har en upplysande och granskande roll i samhället. Hon anser vidare
att vad syftet för journalister är, kan ibland skilja sig tidningar emellan.269 Även
Adolfson anser att det går att finna skillnader tidningar emellan när det gäller vilket
syfte dessa har med att skriva om någonting. Hon jämför bland annat Dagens Ny-
heter, Svenska Dagbladet och Metro med Expressen och Aftonbladet.

”Jag kan tycka att det finns en skillnad mellan kvällstidningar och dagstidningar, där kvällstid-
ningar tenderar att redan i förväg verka ha bestämt sig för vad de ska skriva om och vad rubri-

kerna ska vara. När de frågar om fakta så tar de ändå bara med det som passar in i det som de
har bestämt sig för. Just under snökaoset är inte detta lika tydligt. Men jag tror att generellt vill

väl tidningarna få läsarreaktioner.”270

Schulman Olofsdotter menar att journalister ska granska makthavare samt att
massmedia skildrar verkligheten utifrån hur ”vanliga” människor reagerar om ett
företag eller myndighet gör något som inte borde göras. Schulman Olofsdotter me-
nar vidare att det journalister skriver om kan förvärra en företagskris, det vill säga
genom att offentliggöra krisen förvärras den. Journalister har stor makt genom att
samhället påverkas av det som skrivs, vilket i slutändan till och med kan leda till att
lagar ändras271 Falkkloo erkänner också att om ett företag på ett eller annat sätt be-
handlat journalister illa, kan detta ha betydelse för hur journalisterna framställer
företaget. Han anser det vara mänskligt att bli besviken ibland, vilket kan skapa en
slags inställning som till en viss grad kan genomsyra den publicerade artikeln.272

Schulman Olofsdotter menar att massmedias syfte med att rapportera om olika
händelser under vinterkrisen var att många människor blev drabbade av tågförse-
ningar. Journalisters syfte med rapporteringen blev då att informera om problemet
och lösningarna på detta, eftersom det var av intresse för läsarna. Dessutom anser
hon att när det som tidigare skrivits inte längre är intressant söker sig journalister
ofta vidare i jakten på information att skriva om. Detta brukar i allmänhet ske efter
att krisen pågått i ett par dagar. Det blir då mer intressant att ta reda på hur krisen
överhuvudtaget kunde inträffa och vad det berodde på att det utvecklats till en fö-
retagskris. Dessutom söks svar efter vem som är ansvarig till det inträffade. Schul-
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man Olofsdotter började därför försöka finna och ta reda på mer information om
de olika ansvarsområdena, vilket hon påpekar i följande uttalande:

”Sen skev jag någon artikel, som jag tycket var ganska fånig, om Björn Rosengren och vad han
var ansvarig för. Att jag skrev detta var för att krisen pågick så länge och som journalist måste
man hitta nya saker att skriva om. Hade tågen gått som de skulle hade vi nog inte skrivit mer.
Det blev att man fortsatte skriva för att tågen inte gick. Men man ville ändå inte skriva samma
ska dag ut och dag in utan hitta nya vinklar. Lite nyheter! Annars blir det inte intressant att

läsa om.” 273

Schulman Olofsdotter menar vidare att det finns en risk att journalister försöker att
hitta information som går att förvandla till en nyhet och att denna risk ökar ju läng-
re krisen varar, vilket gör att nyheterna ibland kan vara ganska krystade:

”Är det något utdraget så kan det bli ganska så krystade saker eftersom man hela tiden ska
hitta något nytt i detta. Efter tre dagar brukar det vara ganska svårt att hitta något fräscht i

sammanhanget.” 274

Företagsrepresentanterna ser alla  liknande fördelar med att kommunicera ut ett
budskap till omvärlden via massmedia, nämligen att massmedia kan sägas vara det
absolut bästa sättet med störst genomslagskraft för att få ut ett budskap till företa-
gens kunder. Det är ett snabbt sätt som når många av företagens kunder, eftersom
massmedia i stort sätt har samma kunder som SJ och SL.275 Dessutom anser Brahn
att en fördel med journalister är att de intresserar sig för SJ och att företaget där-
med kan utnyttja denna främsta fördel med kundnåbarheten276. Adolfson uttrycker
också tacksamhet till journalister för att dessa ofta är intresserade av att skriva om
samma saker som SL önskar att de ska skriva om.277

”Jag kan känna en viss tacksamhet mot journalister att de skriver om det som vi behöver nå ut
med till våra kunder. Inte för att de ska vara snälla utan för att de också bedömer att det är vik-

tigt. Man blir ändå tacksam.” 278
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Dock ser samtliga företagsrepresentanter även vissa svårigheter eller till och med
nackdelar med att kommunicera, via massmedia, ut till omvärlden. Brahn menar att
det som sägs måste vara övervägt ordentligt och det är viktigt att trycka på det som
företaget verkligen önskar nå ut med, eftersom det är lätt att journalisten annars
missar detta. Dessutom är risken stor att det fokuseras på negativa aspekter av fö-
retaget, trots att företaget försöker kommunicera ut något positivt.279 Adolfson kan
sägas vara av liknande åsikt. Hon menar att journalister ofta fokuserar på negativa
aspekter gällande företaget även om flest aspekter som diskuterats varit av positiv
karaktär för företaget.280 Dalborg menar också att en risk är att det negativa ofta blir
förstärkt i massmedia, vilket skadar företagets renommé281. Adolfson menar att ef-
tersom massmedia har stor genomslagskraft finns det en fara då det kan uppstå
missförstånd i kommunikationen mellan företagsrepresentant och journalist. I och
med detta förmedlas ett missförstånd ut till lika många som korrekt information
skulle gjort. Hon menar vidare att det ibland kan uppstå komplikationer vid kon-
takter med massmedia. Det är vanligt att hon inte blir rätt citerad. Hon uttrycker
detta enligt följande:

”Det behöver inte vara felcitat utan snarare så, att inte allt det man sagt, tas med. Att saker tas
ur sitt sammanhang. Vissa uttryck används som jag aldrig skulle använda och det kan kännas

löjligt och töntigt. Det vanligaste är att inte hela sanningen tas med.” 282

Moström menar att en nackdel med kommunikation till omvärlden, via massmedia,
är att företaget inte kan styra på vilket sätt informationen når ut. Detta eftersom det
är någon annan än företaget som i slutändan bestämmer vad som ska skrivas och
publiceras, då spelar det inte alltid roll hur tydligt och rakt företaget försökt att
förmedla ett budskap.283

Massmedias roll i nyhetsrapporteringen av SJ
Moström anser att massmedias syfte med, och intresse för, att rapportera om SJ i
olika krissituationer till stor del beror på att företaget är ett statligt ägt bolag, vilket
innebär att alla svenskar är ägare. Moström anser vidare att massmedias syfte med
att skriva om vinterkrisen var att de ville skapa en stämning av att det moderna
samhället var i kris. Att det blev så stort som det blev i massmedierna, anser hon
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bero på att det var Stockholm som drabbades hårt. Många tåg passerar Stockholm
samt att en stor del av tongivande svensk media finns lokaliserat i Stockholm. En-
ligt henne vill massmedia ofta skriva om händelser som skildrar ”den lilla männi-
skans hjältemod mot det stora otäcka elaka företaget.” 284 Vidare menar hon att om
allt det som skrevs om SJ, under den här tiden, vägs samman målades en negativ
bild upp av företaget vilket påverkade företagets rykte negativt. Hon menar även att
hon kan se skillnader, där ledarsidor och insändare gav en mer negativ bild, än vad
nyhetspressen gjorde.285 Brahn menar att SJ på det stora hela kan anses blivit be-
handlade juste av massmedia under vinterkrisen286.

Massmedias roll i nyhetsrapporteringen av SL
Adolfson menar att massmedias syfte ofta är att skriva om det som säljer lösnum-
mer och ämnen som många människor kan känna igen sig i, eftersom tidningarna
vill ha läsarreaktioner. Adolfson menar att journalister generellt vill veta allt på en
gång och vara först med en nyhet eller viss information.287 Hon ser främst två saker
som massmedia har som syfte med att rapportera om en händelse.

”Dels är det att understryka det som folk redan känner. Det är som att de på tidningsredaktio-
nerna slickar på fingret och sticker upp det i luften för att känna hur det blåser. Sedan skriver de

om det. Folk vill ju känna igen sig och få sina känslor bekräftade. Dessutom tror jag även att
massmedia vill veta varför det hände och vem som är ansvarig osv.”288

Under vinterkrisen anser Adolfson att relationen mellan henne och journalister
fungerade bra. När det gäller den bild som målades upp av SL under vinterkrisen
menar Adolfson att:

”Det handlade mycket om kollektivtrafikens fungerande och icke fungerande. Kritiken var rätt
allmän till sin karaktär och det var flera parter som ingick. SL blev inte särskilt utpekade utan
åkte med som en av parterna. Det var inte någon kritik på personnivå direkt, utan kritiken var

allmän till sin natur.”289

                                                
284 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
285 Telefonintervju Moström, K. (2002-04-26)
286 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
287 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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Dalborg anser att den bild som massmedia målar upp ofta stämmer till viss del. Det
vill säga att det händer att den bild massmedia förmedlar lätt blir överdriven. Som
exempel nämns det sätt massmedia framställde SL vad gäller ”varför-frågan” under
vinterkrisen, då kritiken visserligen stämde, men han upplevde det som att mass-
media inte riktigt ville förklara vad det berodde på, utan snarare hackade på SL.
Många gånger handlade det om nyansskillnader, vilket antagligen beror på att det
inte alltid är samma person som skriver artikeln och som sätter rubriken.290

”Det kan bli förstorat ibland. Det är väl inget direkt problem, men journalister har en förmåga
att spetsa till saker.”291

När det gäller vilket nyhetsintresse media hade för vinterkrisen anser Dalborg att:

”Intresset för en sådan här sak varar i allmänhet inte så länge. Jag brukar säga att Sverige är ett
så kallat ”enfrågeland”. Massmedia rapporterar något om en sak, sedan glöms detta bort och

något annat hamnar i fokus.”292

I och med att vinterkrisen drabbade många individer var detta en nyhet som passa-
de bra att skriva om. Jällhage menar att syftet med att skriva om SL under vinterkri-
sen var som hon själv uttrycker det:

”Det var kaos i Stockholm, det var en självklarhet att skriva om det.” 293

7.2.5 Sammanfattning av kriskommunikation
Enligt intervjuerna har det framkommit att företags syfte med att kommunicera
gentemot massmedia vid en kris kan vara att försöka undvika att skadliga spekula-
tioner uppstår. SJ:s främsta syfte med kriskommunikation är att snabbt och enkelt
nå ut med information till dess kunder. Företagets kriskommunikation karaktärise-
rades under vinterkrisen bland annat av, enligt företagsrepresentanter, att snabba
svar gavs. Journalisterna ser det som att SJ genom att kommunicera med massme-
dia vid kriser söker efter sympati från omvärlden samt att visa på att företaget tar
ansvar för det som hänt. De upplevde det som att SJ, under vinterkrisen, var snab-
ba med att delge information. SL:s syfte med kriskommunikationen under vinter-
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krisen kan sägas vara att snabbt nå ut med information till dess kunder. Dessutom
önskade företaget kunna påverka omvärldens uppfattning om företaget i positiv
riktning. Journalisterna anser att SL:s kriskommunikation under vinterkrisen var
bra, eftersom det var lätt att få tag på personer inom företaget som kunde ge svar
på journalisters frågor samt skicka fram de ansvariga.

Massmedias syfte med att rapportera om ett företag i kris kan sägas vara samman-
kopplat med dess roll i samhället. Företagsrepresentanter ser det som att massme-
dia syftar till att rapportera om det som omvärlden känner igen sig i samt finna svar
på vad som hänt och vilka som är ansvariga till det inträffade. Journalisterna själva
menar att deras syfte med att rapportera om företag i kris är att det ingår som en
del av deras roll i samhället. Denna roll innebär, enligt journalisterna, bland annat
att de ska hålla ett öppet samhälle öppet. Massmedias syfte med att rapportera om
SJ under kriser kan bero på att företaget är statligt ägt och därmed av intresse för
det svenska folket. Företaget känner att det blev juste behandlat av journalister un-
der vinterkrisen. SL menar att massmedias syfte med at rapportera om företaget
under vinterkrisen var att skriva om kollektivtrafikens fungerande eller icke funge-
rande. Företaget anser att massmedia ibland förstorar upp aspekter. Under vinter-
krisen kan det dock anses som att SL blev relativt rättvist behandlat.

7.3 Öppen kontra sluten
kriskommunikationspolicy

Detta avsnitt är tänkt att visa på om journalisterna ser företag som öppna eller slutna med infor-
mation vad gäller kriskommunikation. Avsnittet är även tänkt som en del i besvarandet av var-
för företag kommunicerar med omvärlden via massmedia när det befinner sig i en kris samt när
detta görs.

Företags kommunikationspolicy
Mortensen anser att företag kan ha kommunikationspolicys som visar på att vissa
har större möjlighet att uttala sig än andra i företagen.294 Falkkloo menar också att
det är relativt vanligt att företag har kommunikationspolicys, vilket medför att det
ibland tar tid innan journalister får svar på frågor eftersom rätt person måste svara.
Falkkloo menar att dessa policys troligen är en tyst överenskommelse inom företa-
get. Det är dock inte speciellt vanligt att företag försöker hindra anställda att uttala
sig, eftersom det är olagligt. Även om företaget har en kommunikationspolicy som
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ger direktiv om vad som ska delges massmedia, kan indirekt kommunikation ändå
ske mellan journalister och företagsrepresentanter. Journalisten kan med andra ord
få tag på information i alla fall.295

Även Schulman Olofsdotter menar att det är vanligt att företag har en kommuni-
kationspolicy. Dock anser hon att företag vinner på att ha flera anställda som utta-
lar sig i massmedia, eftersom detta ger en bra bild av företaget. Risken är annars att
företaget framstår som toppstyrt, vilket kan medföra att företaget framställs i dålig
dager av journalisterna då dessa får en negativ bild av företaget.296 Informationsav-
delningar och pressjourer blir allt vanligare i företag, vilket kan ses som ett led i att
det endast är vissa personer inom företaget som bör uttala sig för företagets räk-
ning.297 Falkkloo menar att informationsansvariga är mycket bra på att ta reda på
information när journalisterna ställer frågor de inte har svar på direkt.298 Schulman
Olofsdotter menar vidare att det vanligaste är att kommunicera med företagets in-
formationsansvarige och att denne förmedlar journalisterna vidare till rätt person
som ska uttala sig i en viss fråga.299

Om företag har en öppen eller sluten kommunikation vid en kris
Mortensen menar att det är relativt lätt att få information från företag som befinner
sig i kris. Han anser att företag i allmänhet är öppna, men om journalister vill gå på
djupet i en viss fråga kan det bli svårare att få tag på information från företaget ifrå-
ga. Det är inte vanligt att företag talar öppet om att det misslyckats i en fråga eller
ignorerat en aspekt, vilken det borde tagit hänsyn till. Han menar dock att det inte
är speciellt svårt att få prata med en specifik person inom ett företag, vilket innebär
att företag har en relativt öppen hållning.300 Falkkloo menar att även han kan se en
trend att företag har blivit mer öppna nu än vad de var förr.301 Schulman Olofs-
dotter menar dock att företag som befinner sig i en krissituation blir mer slutna
gällande information, eftersom de noga överväger vilken information som delges
massmedia.302 Mortensen menar att det är bättre att: ”… öppna sig eller åtminstone för-
söka framstå som öppna. Jag tror att kriser i viss mån kan öka öppenheten.”303
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Han anser vidare, liksom Schulman Olofsdotter, att företag gör klokt i att inte säga
”Inga kommentarer”, på grund av att journalisterna söker efter svar och informa-
tion ändå och dessa återfinns för det mesta trots företags ovilja att samarbeta304.
Schulman Olofsdotter uttrycker detta som:

”Bättre att säga precis vad som helst än att säga inga kommentarer.” 305

Mortensen menar att om företag väljer att inte kommunicera med massmedia kan
detta leda till att nyheten blir större än vad den skulle blivit om företaget varit öpp-
na och kommunicerat med massmedia från början. I krissituationer som är uppen-
bara för omvärlden tjänar företag inget på att inte kommunicera med massmedia,
enligt Mortensen. Han uttrycker detta som:

”Det kommer att rapporteras om det i vilket fall som helst och för att undvika spekulationer och
för att bättra på sin image så har man ingenting att förlora på att vara öppna.” 306

Schulman Olofsdotter menar dock att det finns situationer då företag bör vara för-
siktiga med att lämna ut information till massmedia. Det kan exempelvis vara om
en anställd råkat illa ut. Det är ändå viktigt att företaget inte försöker dölja något,
utan visar på god samarbetsvilja och ber att få lämna information vid ett senare till-
fälle.

7.3.1. Öppen kontra sluten kommunikationspolicy
i SJ vid kriser

SJ:s kommunikationspolicy
Enligt Moström har SJ en kommunikationspolicy, vilken innefattar en lista där det
står vilka som externt får företräda företaget. Denna lista är till för att minimera att
felaktig information kommer ut till omvärlden. Moström menar vidare att det kan
vara negativt för företaget att endast ha en informationsansvarig, eftersom det inte
är trovärdigt om denne uttalar sig i frågor som han/hon inte har specifik kompe-
tens inom. Personerna på talesmannalistan har inga restriktioner om vad de får eller
inte får uttala sig om. Ibland kan det dock vara klokt att rådgöra med exempelvis
chefen för en viss division, före ett uttalande görs. SJ har inte som syfte att förbjuda
någon att uttala sig, men om någon annan än de som finns med på talesmannalistan
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uttalar sig svarar denne inte som företrädare för företaget.307 Även Brahn menar att
det inte finns restriktioner för honom om vad han får uttala sig om i massmedia
eller inte. Det viktiga är istället att han är säker på att det han uttalar stämmer med
verkligheten, vilket han anser vara logiskt.308

Enligt Moström uttalar sig personer utöver de på talesmannalistan i media i alla fall,
vilket kan bero på att SJ är ett företag som finns i hela Sverige. På många orter re-
presenterar personen i biljettluckan eller konduktörer företaget. Om dessa personer
får frågor om till exempel SJ:s ekonomi får de gärna göra uttalanden, men då som
biljettförsäljare eller konduktör, inte som företrädare för SJ. Många anställda tycker
dessutom att det är obehagligt med journalisters frågor, och då finns möjligheten
att hänvisa till den informationsansvarige som i sin tur kan förmedla vidare till rätt
person. Moström menar att en tanke bakom att företaget har en informationsan-
svarig, är att journalister lättare ska få svar frågor de har om företaget.309

Om SJ har en öppen eller sluten kriskommunikation
Företagets grundinställning gentemot massmedia är att vara öppen, tillgänglig och
snabb med information. Detta beror till stor del på SJ:s bakgrund, då det har varit
lätt för journalister att få information om företaget eftersom dessa har kunnat kräva
att få se handlingar som gäller företaget. SJ vill fortfarande uppfattas som ett öppet
företag. Moström uttrycker detta med det självklara svaret:

”Så länge det inte finns anledning att hålla på information, finns det ingen anledning
att hålla på informationen.”310

Moström menar att det dels finns information som företaget måste lämna ut i en
krissituation och dels information som inte fyller något syfte att berätta om externt
vid en kris. Det som för SJ är viktigt att informera om i en krissituation är hur tågen
går, på grund av att resenärerna ska kunna planera sitt resande i förväg. Anledning-
arna till att företaget väljer att inte tala om viss information externt, kan dels vara
att det inte är relevant information och dels att företaget inte vill berätta det. Under
vinterkrisen fanns det ingen information som kom ut till omvärlden, trots att före-
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taget inte önskade det.311 Brahn menar att om företaget har problem som påverkar
trafiken, måste företaget kommunicera med massmedia som en följd av detta. Är
orsaken till problemen inte helt klar lämnas ingen information om detta, men det är
viktigt att på något sätt kommunicera med journalisterna.312

Det kan dock finnas tillfällen då SJ anser att det inte är bra att externt berätta om
vad som sker, eftersom denna typ av information kan innebära att företagets situa-
tion försvåras ytterligare om massmedia och omvärld får vetskap om den. Situatio-
ner som dessa gäller främst interna händelser i företaget. Syftet med att inte delge
denna information till massmedia kan vara att skydda personal.313 Brahn menar att
det under vinterkrisen diskuterades internt i företaget om Reginatågen skulle tas ur
trafik eller inte på grund av hjulproblemen och säkerhetsaspekten gällande detta. SJ
tog dock beslutet att det inte var någon fara att köra tågen, men diskussionen som
ledde fram till det beslutet var inget företaget valde att informera massmedia om.314

Även om SJ vill framstå som ett öppet företag som delger information, får företa-
get hela tiden kritik för att det inte informerar tydligt om allting. Kritiken kommer
främst från massmedia, då de menar att SJ inte är tillräckligt tillmötesgående angå-
ende information gentemot massmedia, vilket indirekt innebär att företaget inte
heller är det gentemot dess kunder.315

Falkkloo anser att SJ hade en öppen kommunikationspolicy under vinterkrisen.
Kontakten med företaget var tät och skedde via informationsavdelningen och in-
formationen delgavs utan problem. Han anser att denna öppenhet, vad gäller att
kommunicera ut information via massmedia, dels kan bero på kritik utifrån och
dels att företaget numera finansiellt ska bäras. Han uttrycker detta enligt följande:

”Det är ju tusentals människor som ska resa varje dag och händer det då vecka efter vecka att de
inte sköter sig, då är det klart att de tar bussen istället. Det är billigare, går nästan lika snabbt
och är betydligt smidigare kanske. Då förlorar företaget pengar eftersom kunderna går över till
konkurrenter. Om man då förklarar och försöker förbättra blir folk lugnade och inte lika för-

bannade.” 316

                                                
311 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
312 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
313 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
314 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
315 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
316 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02)
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Schulman Olofsdotter menar att hon upplevde SJ, under vinterkrisen, mycket öp-
pet med att lämna ut information samt att det var lätt att få kontakt med de perso-
ner hon önskade tala med. I och med att företaget inte försökte dölja information
behövde hon inte söka information från andra källor än företaget självt.317

7.3.2 Öppen kontra sluten kommunikationspolicy
i SL vid kriser

SL:s kommunikationspolicy
Enligt Adolfson har SL inte några restriktioner för anställda om vem som får eller
inte får uttala sig i massmedia vid en krissituation. Däremot ser hon helst att mass-
media ringer henne direkt för information, på grund av att hon ibland innehar in-
formation vilken övrig personal i företaget inte har tillgång till. Missförstånd und-
viks lättast på detta sätt. Har hon inte rätt information direkt hänvisar hon journa-
listen vidare, eller tar själv reda på svaret och meddelar sedan journalisten ifråga.
För SL:s räkning är det sju-åtta personer som oftast för företagets talan i massme-
dia. Företaget motsätter sig inte att andra personer i företaget uttalar sig, dock ser
företaget fördelar med om dessa meddelar detta till pressekreteraren för att denne
ska vara medveten vilken information massmedia fått. Vad Adolfson får uttala i
massmedia finns inga direktiv för, utan detta bygger på förtroende mellan henne
och VD:n.318

Om SL har en öppen eller sluten kriskommunikation
Adolfson menar att SL jobbar för att vara ett öppet företag, där information kan
erhållas lättillgängligt. Detta beror främst på grund av att företaget bedriver en of-
fentlig verksamhet. Hon menar dock att det finns information som företaget inte
delger omvärlden, via massmedia. Denna information kan gälla aspekter som före-
taget inte anser vara relevant för andra än företaget att veta om. Om det däremot är
information som berör externa intressenter, menar Adolfson, att företaget delger
omvärlden denna. Den senare typen av information kan exempelvis gälla åtgärder
för att garantera resenärers säkerhet.319 Dalborg är av den åsikten att SL varit helt
öppna med information i vissa frågor, trots att den oroat människor. SL ser trots
detta en poäng i att ”överinformera”, då företaget menar att det lönar sig på lång
sikt att vara öppen i den externa kommunikationen.320

                                                
317 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
318 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
319 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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Enligt Adolfson har SL fått positiv kritik för att de var snabba med information till
omvärlden vid vinterkrisen. Företaget har dock även fått negativ kritik, främst på
grund av brister i informationsförmedlingen internt i företaget vilket medför att
personer som talar med massmedia inte alltid har samma information att delge.
Adolfson menar vidare att det är bättre att vara öppen och kommunicera med
massmedia än att inte göra det. 321

Jällhage anser att det var relativt lätt att få information från SL angående frågor som
hon hade under vinterkrisen. Hon menar att SL troligen inte har någon kommuni-
kationspolicy om vem som får uttala sig för företaget under en kris, eller om vad,
eftersom företaget har många anställda och det skulle bli svårt att kontrollera.322

7.3.3 Sammanfattning
Kommunikationspolicy
Sammanfattningsvis kan sägas att journalister rent allmänt anser att kommunika-
tionspolicys är vanligt förekommande i företag. Journalisterna menar dock att dessa
troligtvis inte är en handling som finns dokumenterat på papper, utan att det snara-
re är en tyst överenskommelse i företaget om vem som får uttala sig och om vad
vid kriser. Enligt journalisterna vinner företag på att ha flera personer i företaget
som får uttala sig i massmedia, eftersom detta förmedlar en bild av företaget som
tillmötesgående och engagerat.

Vad gäller kommunikationspolicy för SJ så har företaget en talesmannalista, där det
står vilka i SJ:s ledning som får göra uttalanden i massmedia för företagets räkning.
Detta med anledning av att fel information inte ska komma ut till omvärlden. SJ
hindrar dock ingen i företaget att uttala sig i massmedia, men om andra personer än
de på talesmannalistan gör uttalanden görs inte detta som representant för hela SJ.
SL däremot anser sig inte ha någon speciell kommunikationspolicy, dock ser före-
taget helst att massmedia vänder sig till informationsavdelningen för uttalande.
Detta med anledning av att det är lättare att undvika missförstånd om färre perso-
ner uttalar sig offentligt. Det finns dock inga restriktioner om vem som får säga
vad, dock anser företaget att det är klokt om personen som uttalar sig i en viss fråga
har kunskap om det området.

                                                                                                                                                        
320 Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
321 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
322 Intervju Jällhage, L. (2002-04-02)
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Öppen eller sluten kommunikation
De intervjuade journalisterna menar att företag i allmänhet numera är mer öppna i
sin kriskommunikation än vad de var förr. Det finns dessutom situationer som krä-
ver att företaget är öppet i kommunikationen gentemot massmedia, annars kommer
företaget i slutändan att förlora mer på att de inte kommunicerade än om de gjort
det från början. Vid  kriser som är uppenbara för omvärlden finns ingen anledning
att inte kommunicera med massmedia. I vissa fall upplevs företag dock som mer
slutna vid krissituationer, vilket företagen inte tjänar på eftersom information förr
eller senare kommer fram ändå. Journalisterna menar att företag måste visa på god
samarbetsvilja och inte framstå som arroganta mot journalister, vilket endast med-
för att journalisten söker reda på informationen från en annan källa.

SJ har grundinställningen att vara ett öppet företag vad gäller extern kommunika-
tion. Företaget anser att det finns information som är nödvändig att delge omvärl-
den vid kriser samt att det finns information som inte fyller något syfte att tala om
externt. Trots att SJ har grundinställningen att vara ett öppet företag vad gäller kris-
kommunikation får företaget ständig kritik för att företaget inte informerar om allt
som borde informeras om. Journalisterna anser dock att SJ under vinterkrisen var
mycket öppen i kommunikationen. Oftast vände sig dessa till presschefen som del-
gav informationen de sökte. SL anser sig vara öppet i kommunikationen med
massmedia, mycket på grund av att företaget bedriver en offentlig verksamhet. SL
delger dock inte all information till massmedia, till exempel då det gäller interna
händelser. När det däremot är information av intresse för externa aktörer är företa-
get öppet med information. SL har efter vinterkrisen fått positiv kritik för att före-
taget var snabb med information. Företaget har dock även erhållit negativ kritik,
mest på grund av att företaget gav dubbla budskap till massmedia främst vad gäller
företagets resegaranti.

7.4 Vad som ska kommuniceras och
när det ska kommuniceras

I detta avsnitt har vi för avsikt att först presentera en redogörelse av information gällande faser och
budskap för SJ, som i sin tur följs av en presentation av detsamma för SL. Avsnittet avslutas
med en redogörelse för vilken information journalister var intresserade av under vinterkrisen från
både SJ och SL.
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7.4.1 Krisens faser och kriskommunikationens
budskapsinnehåll för SJ

Moström menar att intensiteten i mediekontakterna överlag var väldigt intensiva
under vinterkrisen. Intensiteten i kontakterna minskade något under julhelgen, vil-
ket hon menar kunde bero på tidningarnas utgivningsdagar. Efter annandagen kom
det återigen en topp i mediakontakterna, för att sedan återigen lugna ner sig något.
Efter några dagar kom rapporteringen dagar in i ett annat skede, där den i hög grad
handlade om vad krisen berodde på. Moström menar att massmedia då gick djupa-
re in på exempelvis tågen, hur de var konstruerade samt att tågtillverkarna granska-
des med mera. Detta ledde till ytterligare en topp. Någon gång i januari kom ännu
en topp, vilken till stor del berodde på att Tågkompaniet gick ut och vill avbryta sitt
avtal med Banverket. Detta gjorde att Banverket kom i fokus och journalister var
intresserade av att se hur SJ ställde sig i den frågan.323

Moström menar vidare att informationen SJ förmedlade ut till omvärlden förändra-
des allteftersom krisen fortskred. Detta på grund av att den värsta krisen varade i
nästan tre veckor, vilket innebar att förutsättningarna ändrades hela tiden.324

”När det hela började så tror jag att vi försökte tala om vad det var som hände
och hur det drabbade resenärerna”325

Moström erkänner att SJ trodde att krisen inte skulle bli så långvarig, vilket gjorde
att informationen som förmedlades till omvärlden via massmedia blev lidande. Hon
uttrycker det på följande vis:

”Vi tänkte att det snöar och sen så blir det bra. Då formulerar man sig efter det. Sen gradvis så
fortsatte det och det fanns andra bakomliggande orsaker och så vidare. Det är klart att budska-

pen förändras eftersom förutsättningarna förändras.” 326

Brahn menar att i början av vinterkrisen delgavs mest information om vad som
hänt, eftersom det var det som efterfrågades. Senare under krisperioden fokusera-
des mer på trafikinformation gällande vad som kommer att hända följande dag.327

Moström menar att förutsättningarna förändras från dag till dag samt att vädret till
                                                
323 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
324 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
325 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
326 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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och med förändrades minut för minut. Dessutom var situationen olika geografiskt
sett. Moström poängterar här att det är väldigt svårt att jobba på ett generellt plan
via generell information. Som exempel nämner hon att det är många lokala tidning-
ar, radio och TV som är intresserade av att få reda på lokal information, vilket kan
vara svårt för Moström att svara på.328

Enligt Brahn försökte SJ under vinterkrisen förmedla budskap om vad problemen
bestod i, exempelvis konsekvenser och orsaker. Han menar att ett budskap var att
få ut information om fordonsproblemen gällande Reginatågen och ett annat var att
klargöra Banverkets problem med infrastrukturen.329 Moström menar att SJ:s bud-
skap först handlade om vikten att delge en lägesbeskrivning, medan det senare un-
der krisen blev viktigare att förmedla information om ansvarsfördelning och pro-
portionerna av rapporteringen.330 Hon uttrycker detta som:

”Att tydliggöra ansvarsfördelningen var väl ett budskap vi försökte förmedla. Det är faktiskt inte
vårt ansvar, utan det är Banverket som har hand om banan och infrastrukturen. Det här är det
inte många som vet, utan alla problem som uppstår hamnar hos oss på SJ. Vi tar självklart an-
svar för att tågen ska gå, för våra resenärer och så. Men vad det gäller infrastrukturen, banor,

signaler och växlar är det faktiskt inte vårt ansvar”331

Moström menar att det många gånger fattas referenspunkter, och exemplifierar
med att om tusen personer inte kommer fram, så uppstår frågan om det är många
eller få. För att kunna svara på den frågan måste man ställa siffran i förhållande till
en annan siffra. Detta försökte SJ, genom Moström, trycka på vid sina kontakter
med massmedia. Hon uttrycker detta enligt följande:

”…jag upplevde ändå att periodvis så var rapporteringen överdriven, eftersom det handlar om att
vi i snitt kör 1500 avgångar per dag och av dom så var det 75 tåg som blev inställda. Det är

alltså 5 % av tågen som inte går och 95 % fungerade bra. Det jag saknade som läsare, och som
gäller all nyhetsrapportering, är ju att man vill ha proportion på det hela.”  332

                                                                                                                                                        
327 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
328 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
329 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
330 Telefonintervju Moström, K. (2002-04-26)
331 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
332 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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SJ lyckades dock inte fullt ut, enligt Moström, med att förmedla de budskap som
företaget ville skulle nå ut till omvärlden. Detta grundar hon på att SJ gjort en me-
dieanalys, vilken visar att företaget inte lyckats till fullo i förmedlingen av budska-
pen.333 Detta, menar hon, kan bero på att budskapen var olika i början av krisen
mot dem som förmedlades i slutet.

Moström finner vissa skillnader när det gäller den typ av information som journa-
lister efterfrågar i början av en kris och under senare delar av krisen:

”Till att börja med var det mycket: Vad betyder det här, hur många är drabbade, vilka tåg är
inställda? Vad ska hända med alla människor som ska åka hem och fira jul? Då var det mest
det som var i fokus. Sen när man hade rapporterat om det ett tag så då kom ju självklart intres-
set för vems fel det var. Björn Rosengren gick ju ut och sa att det här var ju oacceptabelt och då
kom ytterligare en puckel. Då blev ansvarsfrågan viktig. Sen gick man till tågtillverkarna. Sen

avslutades det hela med att julledigheten var över och frågan blev då hur alla skulle
ta sig till sina jobb.” 334

Moström anser ändå inte att det fanns några direkta intressekonflikter mellan vad
SJ  förmedlade och vad journalisterna efterfrågade.335

Journalisterna kan dock sägas ha uppfattat SJ:s budskap till viss del annorlunda än
vad företaget självt ville förmedla. Falkkloo uppfattade det som att SJ ville nå ut
med följande budskap:

”Lita på oss, det här är grejer som vi inte rår för. Vi kommer att ordna det här…… Ibland får
man till och med känslan av att de vill förmedla: Tyck lite synd om oss också.” 336

Mortensen anser att både SJ och SL framförde liknande budskap. Han menar att SJ
erkände att situationen var oacceptabel och att företaget bad om ursäkt samt lovade
bättring. Mortensen ansåg det som bra att SJ ”erkände” att situationen inte var till-
fredsställande och att företaget under senare delen av krisen, inte skyllde lika myck-
et på vädret. Mortensen är även av den uppfattningen att SJ tjänade på att be om

                                                
333 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
334 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
335 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
336 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02)
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ursäkt, även om det var i senaste laget. Han menar att SJ gott kunde planerat bättre
inför en händelse som denna.337

Schulman Olofsdotter uppfattade det som att SJ sa att det var extremt dåligt väder,
samtidigt som de sa att det var fel att tågen inte gick som de skulle. Enligt Schul-
man Olofsdotter erkände SJ att situationen var ohållbar. SJ medgav även att det var
en stor miss i planeringen från företagets sida. Schulman Olofsdotter menar vidare
att företaget var relativt mån om att vara tydlig i informationen om var det var för-
seningar någonstans.338

Hon menar vidare att typen av information som eftersöktes under vinterkrisen för-
ändrades allteftersom krisen fortgick. I början skrev hon mycket om att människor
satt länge och väntade på tåg som inte kom. Hon menar att detta var självklart att
skriva om eftersom:

”Hade det varit Spanien hade man kunnat förstå, men inte Sverige...” 339

Enligt Schulman Olofsdotter är det i början av en kris mest viktigt att få ut sakfak-
ta. Det kan till exempel vara vad som har hänt, hur läget ser ut, att det är försening-
ar, var det är förseningar samt hur resenärerna ska gå till väga för att undvika dessa
sträckor eller vad det finns för alternativ. Även information om hur det kommer att
vara med förseningar dagarna framöver är viktigt.

7.4.2 Krisens faser och kriskommunikationens
budskapsinnehåll för SL

Enligt Dalborg ville SL i första hand förmedla budskapet om vad som hände, det
vill säga informera om det snökaos som var på gång. Genom att förklara, och tala
om vad det är som händer inom företaget, får SLs kunder och andra intressenter en
bättre förståelse för det som sker.340

Enligt Adolfson var det först och främst budskapet att resegarantin skulle gälla vid
snöovädret som SL ville kommunicera ut till omvärlden. SL hade dock problem att
nå ut med detta, eftersom det i stadgarna stod att resegarantin inte gällde vid snö-
oväder. Detta medförde att dubbla budskap kommunicerades ut, då uppfattningar-
                                                
337 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
338 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
339 Intervju Schulman Olofdotter, N. (2002-04-03)
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na gled isär internt i företaget. Enligt Adolfson var det även mycket viktigt att nå ut
med information om vad som händer, var det uppstått förseningar och inställda tåg
med mera.

Adolfson menar att sakförhållanden ändras och fakta tillkommer desto längre en
kris fortskrider. Därför förändrades informationen SL ville förmedla under krisen.
Enligt Adolfson kretsade intresset i första hand kring vad som har hänt och hur det
påverkade resenärerna. När den värsta krisen var över och bilden klarnade blev det
mer intressant med information om vad krisen berodde på, vilka som var ansvariga
och vem eller vilka som skulle betala för det inträffade. Adolfson menar att fokus
på vad som är intressant därmed försköts under krisens gång. Slutligen var det vik-
tigt att komma fram med lösningar på problemen samt hur dessa lösningar prak-
tiskt skulle fungera i verkligheten. Adolfson menar dock att massmedia helst vill ha
all information direkt, vilket hon uttrycker enligt följande:

”Generellt kan man säga att journalister vill veta allt direkt och först. Man kan ju dock inte
säga mer än vad man vet och be att få återkomma med närmare information så fort

 man säkert vet.” 341

Sammantaget under vinterkrisen upplevde Adolfson det ändå som att journalisterna
verkade vara intresserade av att förmedla liknande information som SL var intresse-
rade av att kommunicera ut till omvärlden. Speciellt när det gäller allmän trafikin-
formation kan Adolfson känna tacksamhet till journalisterna att de var intresserade
av att skriva om detta, vilket gav SL:s kunder vetskap om bland annat när och var
förseningar uppstod.342

Som nämnts i avsnittet om SJ:s budskap kan journalister dock uppfatta budskapen
på ett annorlunda sätt än vad företagen försöker förmedla ut. Journalisten Morten-
sen ansåg, som tidigare nämnts, att både SJ och SL framförde liknande budskap.
Mortensen målade upp deras budskap på detta sättet:

”Man står ju där med byxorna nere och erkände även detta verbalt: Det här måste vi göra bättre,
det här var inte bra. Vi är hemskt ledsna för det här ...” 343
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Mortensen menade även att det märktes att företaget ”bad om ursäkt dagarna i
ända”. SL påpekade att det skulle bli bättring inom företaget och även att proble-
men skulle åtgärdas samt att företaget skulle arbeta för att samma sak inte händer
igen.344 Jällhage menade att i början av krisen handlade förklaringarna enbart att det
hade snöat mycket och att en kris uppstått till följd av det. Jällhage uppfattade ställ-
företrädaren för SL:s pressekreteraren som öppen och därmed delgav detaljerad
information. Hon uttrycker det som:

”Han var väldigt rak och sa: Så här och så här är det och så här funkar det. Ganska mycket i
detalj faktiskt. Detta gjorde ju att vi fick reda på att det faktiskt bara var något lok som funge-
rade, och det gjorde ju att man förstod vidden av det hela. Det kanske inte är något som företaget

hade velat skulle komma fram från början.” 345

7.4.3 Sammanfattning
Krisens faser och budskapsinnehåll för SJ
Under vinterkrisen hade SJ fyra intensiva mediatoppar. Den första var i samband
med att snöovädret startade, nästa kom efter julhelgen. Under dessa toppar kon-
centrerades informationen i budskapen kring information gällande vad som hänt
och hur det drabbade företaget resenärer. Den tredje toppen kom ett par dagar ef-
ter annandagen och den fjärde i början av januari. Den senare toppen av media-
kontakter var en följd av att ett annat tågreseföretag ville avbryta sitt samarbete
med Banverket. Under de senare topparna koncentrerades informationen i budska-
pen främst på att förklara ansvarsfördelningen. SJ ville klargöra att det inte var de-
ras ansvar att spåren inte var framkomliga eller att växlarna frusit, samt att alla tåg
som körs inte körs av SJ. Dessutom önskade företaget nå ut med information i
budskapen om proportionerna av drabbade tåg, där det skulle framgå att de flesta
av SJ:s tåg faktiskt fungerade. Journalisternas bild av SJ:s budskap var att företaget
gav intryck av att allt skulle ordna sig och att företaget var att lita på. Dessutom
menar journalisterna att företaget inte var rädd att erkänna delaktighet i skuldfrågan
till att det kunde bli en kris av snöovädret, speciellt under den senare delen av kri-
sen.

                                                                                                                                                        
343 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
344 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
345 Intervju Jällhage, L. (2002-04-02)
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Krisens faser och budskapsinnehåll för SL
När en kris fortskrider under en längre period ändras sakförhållanden och fakta
tillkommer, vilket påverkar innehållet i budskapen som förmedlas. SL menade att
det i början var mest viktigt att delge information om vad som hänt och hur krisen
påverkade resenärerna, exempelvis var tåg var försenade och inställda. Ett av SL:s
främsta budskap under denna tid var att meddela att deras resegaranti gällde. Detta
lyckades dock inte till fullo, eftersom det rådde osäkerhet internt om huruvida det
stämde eller inte. Senare under krisen försköts fokus gällande vad som var intres-
sant information. Det blev mer viktigt att förmedla information om vad som orsa-
kat krisen, vem som ansvarade och vem som skulle betala för det. Slutligen var det
viktigast att förmedla information i budskapen som visade på vilka lösningar före-
taget har för att samma kris inte ska uppstå igen. Journalisterna uppfattade det som
att SL i sina buskap tog på sig ansvaret och bad om ursäkt för det inträffade.
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8. Analys
 detta kapitel kommer vi, med utgångspunkt i de teoribildningar och
det empiriska materialet, genomföra en analys främst av SJ:s och

SL:s kriskommunikation och även på en mer allmän nivå. Avsikten är
att i samband med detta besvara våra problemfrågor och därmed uppfylla vårt syfte.

Vi kommer först att analysera de olika områdena var för sig för att sedan koppla
dessa till varandra. I den första delen av analysen kommer vi att behandla företags
syfte med kriskommunikation, för att därefter gå över till att diskutera vad som ka-
raktäriserar god kriskommunikation. Slutligen behandlas kriskommunikation ur ett
medieperspektiv. Därefter är vår avsikt att knyta samman dessa bitar för att besvara
den problemfråga som handlar om huruvida det finns intressekonflikter mellan fö-
retag och massmedia när det gäller kriskommunikation ut till omvärlden. Därefter
presenteras den andra delen av analysen, där vår ambition är att fastställa de krisfa-
ser vi uppmärksammat. Därefter kategoriseras SJ:s och SL:s budskap enligt pre-
senterad teori. Nästa avsnitt kopplar samman dessa faser och budskap, vilket följs
av ett avsnitt som behandlar varför ett visst budskap delgavs en viss tidpunkt. Då vi
har en abduktiv ansats finner vid det många gånger poängfullt att varva empiri och
teori för att på så vis föra resonemanget framåt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt
där en modell utvecklas av det vi tidigare i analysen kommit fram till.

Del 1

I denna första del av analysen har vi för avsikt att presentera vilka syften företag har med kris-
kommunikation och vad som karaktäriserar god kriskommunikation. Dessutom ska denna del
utröna om det finns skillnader mellan företags syften med kriskommunikation och massmedias
syfte med att rapportera om ett krisdrabbat företag samt hur detta i så fall kan påverka företagets
kommunikation ut till omvärlden. Syftet är att ge en ökad förståelse för och kunskap om kris-
kommunikation inför del två i analysen.

I



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

118

8.1 Syften med samt karaktäristika för
god kriskommunikation

Ett grundläggande antagande som gjordes redan i början av uppsatsen var att före-
tag strävar efter fortsatt överlevnad genom att vinstmaxime-
ra och kostnadsminimera.346 Vi anser även att företag som
genomgår en kris fortsätter att sträva efter detta mål, det vill
säga att företag genom kriskommunikation strävar mot detta
grundläggande syfte. Enligt den modell vi utvecklade, vilken
finns illustrerad i förminskat format här bredvid (för närmare beskrivning, se av-
snitt 6.2.1.), finns det dock speciella syften med kriskommunikationen vilka i slut-
ändan leder till att företaget vinstmaximerar och kostnadsminimerar. Det över-
gripande syftet med kriskommunikation är således att minska negativ respons hos
omvärlden och/eller att öka positiv respons.

Journalisterna uppgav ett flertal syften som de ansåg att företag hade med sin kris-
kommunikation. Bland annat ansåg de att företag kriskommunicerar för att undvika
spekulationer, återfå det förlorade förtroendet samt för att lugna exempelvis kunder
och aktieägare. Enligt dessa vill företaget med andra ord minska eller eliminera den
negativa responsen hos omvärlden med hjälp av sin kriskommunikation. Dessa
syften går att återfinna i den undre halvan av modellen. Dessutom ansåg journalis-
terna att krisdrabbade företag kommunicerar med omvärlden via massmedia för att
framstå i bättre dager i omvärldens ögon, men även för att erhålla sympatier och
skapa en mer positiv uppfattning angående företaget och den kris företaget befin-
ner sig i. Dessa syften kan hänföras till den övre delen av modellen, där kriskom-
munikationen syftar till att öka den positiva responsen hos omvärlden. Då dessa
syften inte kan sägas kullkasta modellen som utvecklades redan i referensramen,
anser vi att modellen kan bidra med ökad kunskap och förståelse för företags syfte
med kriskommunikation.

Vid vinterkrisen ansåg representanter från både SJ och SL att det främsta syftet
med kriskommunikationen gentemot omvärlden under krisen var att nå ut med
information till sina kunder. Det poängterades vidare att detta var viktigt för att
kunderna skulle få en sann och riktig bild av hur situationen var samt för att kun-
derna skulle kunna planera därefter.347 Dessutom ansåg samtliga företagsrepresen-

                                                
346 Lipsey, R. & Courant, P. (1996)
347 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Telefonintervju Moström, K. (2002-04-26)
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tanterna att de kommunicerade med omvärlden för att visa på handlingskraft, und-
vika spekulationer samt att få omvärlden att uppfatta företaget på ett mer positivt
sätt.

Ovanstående resonemang visar att det främsta syftet som representanterna för SJ
och SL uppgav primärt var inriktat på företagets kunder. Detta styrker den modell
som vi utvecklat där vi gjorde antagandet att företags syfte med kriskommunikation
i grund och botten är att påverka omvärldens respons, då kunderna är en del av
omvärlden. Vi anser därmed att den egentliga anledningen till att SJ:s och SL:s syfte
med kriskommunikationen kretsade kring deras kunder, var att företagen genom
sin kriskommunikation ville uppnå mer positiv respons samt mindre negativ re-
spons hos omvärlden. Detta visade sig även när SJ och SL medger att de ville in-
formera sina kunder med syftet att visa på kontroll och handlingskraft, undvika
spekulationer och så vidare348.

Dessa resonemang leder oss vidare fram till att SJ:s och SL:s syfte med kriskom-
munikationen även borde ange företagens ambitionsnivå. Genom att de anger vil-
ket syfte de har med kriskommunikationen, anger de även indirekt vilken ambi-
tionsnivå företaget har när det gäller i vilken grad det önskar påverka omvärldens
respons. SJ menar till exempel att de, när krisen har avtagit, inte finner någon an-
ledning att kommunicera ut åtgärder som vidtagits i efterhand för att ställa tågpro-
blemen tillrätta. Exempelvis valde SJ att inte kommunicera ut att alla tåg var lagade
349. Detta ger indikationer om att SJ inte ansåg denna information som viktig för att
påverka omvärldens respons i positiv riktning. Vi menar däremot att företaget visst
skulle kunna påverka omvärldens respons genom att kommunicera ut denna infor-
mationen. Detta då informationen skulle visa omvärlden att företaget verkligen tog
problemen på allvar och var handlingskraftigt genom att det vidtog åtgärder. Före-
tag som enbart har syftet att minska eller helt eliminera den negativa responsen i
omvärlden, kommer som högst att nå upp till utgångspunkten eftersom företaget
inte har ambitionen att nå högre. Det skulle även gå att uttrycka det som att företag
strävar efter att nå status quo, den nivå det befann sig i innan krisen bröt ut. Före-
taget kommer troligen inte att uppnå några större "vinster", eftersom ambitionsni-
vån är för låg. I modellen skulle en högre ambitionsnivå innebära att omvärldens
respons stiger ovanför den horisontella neutralitetslinjen. För att komma över den-
na nivå krävs det, enligt oss, att företaget har som syfte att genom kriskommunika-
                                                
348 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Telefonintervju Moström, K. (2002-04-26)
349 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
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tion uppnå positiv respons i omvärlden. Först när företaget aktivt strävar efter det-
ta, är det möjligt att erhålla de så kallade "vinsterna". Vi anser med andra ord att
både SJ och SL borde må bra av att lyfta fram vad företagen gör bra, samt att
marknadsföra sig hårdare genom att kommunicera ut att de lagat tågen och även
annan information som är positiv för företaget.

Dalborg menar att det ibland kan vara fördelaktigt att "blotta sig" genom att kom-
municera ut information som gör att omvärlden till en början blir irriterade, upp-
rörda eller känner mer oro än innan informationen kommunicerades ut. Han menar
vidare att detta emellertid kan leda till fördelar för företaget på lång sikt. Detta
skulle kunna exemplifieras med att SL har "avslöjat" något som till en början upp-
rör omvärlden, men som sedan på längre sikt leder till att omvärldens förtroende
för företaget ökar. 350 Till viss del talar detta emot den ursprungliga modellen vi ut-
vecklade, eftersom den ger indikationer om att företag så snabbt som möjligt bör
sträva "uppåt". Vi menar därför att modellen bör revideras något. Det kan med
andra ord vara fördelaktigt för ett krisdrabbat företag att ta smällen av att den posi-
tiva responsen minskar alternativt att den negativa responsen tillfälligt ökar hos
omvärlden. På lång sikt finns det nämligen en chans att företaget tjänar på detta. Vi
har valt att illustrera detta resonemang med hjälp av de streckade linjerna i figur 11
nedan.

Långsiktighet är något som även stöds av Sturges351 uppfattning, nämligen att kris-
kommunikation bör fungera som ett verktyg som ska bidra till långsiktiga fördelar
för företaget. Vi anser dock att detta bör vara svårt för ett krisdrabbat företag att
tillämpa i praktiken. Detta med anledning av att en kris enligt Pearson och Clair352

upplevs som en högst tvetydig situation där orsak och verkan kan kännas svåra att
identifiera. Även andra kännetecken för vad som karaktäriserar en kris, exempelvis
snabbhet, gör att höga krav ställs på företaget vilket kan leda till att företag kom-
municerar ut information och glömmer bort konsekvenserna det kan leda till. Mo-
ström uttryckte att SJ i början hade trott att snöovädret skulle avta, vilket gjorde att
de kommunicerade med kortsiktiga syften i åtanke.353 Det kan tänkas att omvärlden
blev besviken när de upptäckte att trafiken fortfarande inte fungerade trots att SJ
hade sagt att det skulle fungera. SJ borde inte ha lovat något som de inte kunde
hålla, vilket antagligen ledde till en ännu större besvikelse än om företaget hade in-
                                                
350 Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
351 Sturges, D.L. (1994)
352 Pearson, C.M. & Clair, J.A. (1998)
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formerat om att det fanns en risk för att det inte skulle lösa sig. SJ lärde sig dock av
detta och enligt tidningsartiklarna hade SJ efter detta en mer ödmjuk framtoning
genom att företaget tog på sig mer ansvar än tidigare. Detta framhålls även av jour-
nalister, vilka uppfattade det som att SJ under senare delar av krisen bad om ursäkt
samt undvek att lova mer än företaget kunde hålla354.

För att företags syfte med kriskommunikation ska vara möjligt att uppnå måste
kriskommunikationen ha vissa karaktäristika. I likhet med flertalet forskare menar
vi att om företaget förberett sig inför en eventuell krissituation, medför det att fö-
retaget har större möjlighet att uppnå dess syfte. Vid intervjun med Moström fram-
kom att företaget övar på bland annat kriskommunikation en gång per år med hjälp
av interna journalister. De har även speciella checklistor för att exempelvis inte
glömma bort vad som ska vara med i en pressrelease.355 Även SL menar att det är
möjligt att förbereda inför exempelvis presskonferenser genom att prognostisera
frågor och så vidare.356 Detta innebär att SJ och SL åtminstone försöker att förbe-
reda inför kommunikation gentemot massmedia vid potentiella krissituationer. Vi
menar att denna förberedelse kan sägas ge SJ och SL en bättre intern utgångspunkt.
Företag kan även ha en bättre eller sämre extern utgångspunkt vilken kan symboli-
seras i figur 11 av fältet på vardera sidan av neutralitetslinjen innan krisen bryter ut.
Den externa utgångspunkten, enligt modellen, är med andra ord vad omvärlden har
för inställning, känslor och attityder till företaget innan krisen bryter ut. Det bästa
torde vara att både ha en bra intern och extern utgångspunkt. Enligt ovanstående
resonemang har vi reviderat den modell vi utvecklade i referensramen (figur 6) och
den omarbetade modellen illustreras på nästa sida. Vi menar att modellen kan fun-
gera som ett verktyg för att öka företags medvetenhet gällande kriskommunikation,
beträffande vikten av att ha en bra utgångspunkt, fokusera på omvärldens respons
och sträva uppåt det vill säga ha en hög ambitionsnivå.

                                                                                                                                                        
353 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
354 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
355 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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Sammantaget menar vi, i likhet med Finks357 resonemang, att denna diskussion
mynnar ut i en möjlighet för krisdrabbade företag att genom tillämpandet av god
kriskommunikation kunna vända de negativa skadeverkningarna som en kris för
med sig, till någon positivt. Vi är dock av uppfattningen att det inte bara räcker
med att SJ och SL vet vad de vill uppnå med sin kriskommunikation, de måste även
veta vad som karaktäriserar god kriskommunikation. Den uppdelning som tidigare
gjorts (se tabell 3) av olika forskares resonemang gällande vad som karaktäriserar
god kriskommunikation anser vi vara poängfull, eftersom svar som framkom i in-
tervjuerna till stor del överrensstämmer med befintliga forskares syn.

Mest förekommande karaktäristika, enligt teoretikerna, var att god kriskommunika-
tion är snabb, tillgänglig, öppen, rak och tydlig samt visar på handlingskraft från
företagen. Liksom de teoretiska resonemangen varierade svaren från intervjuerna
beträffande vad som kan antas karaktärisera god kriskommunikation. Det går att
utröna vissa skillnader mellan vad företagsrepresentanter och journalister ansåg ka-
raktärisera god kriskommunikation. Sammanfattningsvis kan sägas att journalister-
na, vid krissituationer, vill ha så mycket information som möjligt, så snabbt som
möjligt. Företagsrepresentanterna från SJ och SL trycker speciellt på att informa-
tionen ska vara rak och tydlig, komplett, korrekt och sanningsenlig358. Journalisterna

                                                                                                                                                        
356 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
357 Fink, S. (1986)
358 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03), Moström, K. (2002-04-02),Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)

Figur 11: Omarbetad modell gällande omvärldens respons på inträffandet
av en kris samt företagets syfte med att kriskommunicera
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trycker mer på att det alltid ska finnas information tillgänglig och att informationen
ska vara uppdaterad359. Företagsrepresentanterna ser proaktiv kommunikation som
bra, eftersom de önskar förekomma journalisterna med information360. Dessa skill-
nader anser vi går att hänföra till de bakomliggande syften som företag och mass-
media har med att kommunicera angående krisen. Anledningen till att SJ och SL
anser att det är viktigt att vara tydlig, korrekt och så vidare anser vi beror på att fö-
retagen vill nå ut med budskapen till omvärlden. Då SJ och SL är medvetna om att
deras budskap kommer att tolkas och därefter kodas av journalisterna får tydlighet,
korrekthet och sanningshalten stor betydelse. Att journalister däremot är intresse-
rade av att få aktuell information snabbt kan bero på de hårda tidsgränser som
journalister måste hålla sig inom för att vara först med att förmedla nyheter. För
vidare diskussion kring detta se avsnitt 8.2.

Av ovanstående resonemang kan vi utläsa att företag i sin kriskommunikation
måste vara snabba och öppna med information, vilket även kan uttryckas som att
informationen ska vara tillgänglig för omvärlden. Kriskommunikationen ska vidare
vara rak och tydlig samt visa för omvärlden att företagen tar situationen på allvar.
Av dessa resonemang kan det dessutom utläsas att vissa karaktäristika kan vara svå-
ra att förena med varandra i praktiken, då de kan sägas vara varandras motpoler. Vi
menar att ett företag som befinner sig i en kris, med allt vad det innebär, ska upp-
fylla alla dessa karaktäristika är att betrakta som oerhört svårt att uppnå i praktiken.
Exempel på detta kan vara att företaget måste kommunicera ut information snabbt
och proaktivt samtidigt som informationen ska vara korrekt, ge kompletta svar
samt att detta ska ske på ett välorganiserat sätt. Svårigheten med detta styrks av
Moströms uttalande:

"Man har inte tid att vänta på de perfekta formuleringarna eller på att allt ska bli otroligt ge-
nomtänkt. Det går ruggigt snabbt. Det måste man vara medveten om."361

I och med att krisdrabbade företag befinner sig i en stressande och omtumlande
situation kan det därför vara svårt att tillämpa god kriskommunikation. Vi anser
därför att företag som befinner sig i en kris och ska kommunicera ut information
till omvärlden via massmedia, inte ska försöka uppfylla alla dessa karaktäristika. Det
viktigaste, enligt oss, är istället att företaget är medvetet om vad som karaktäriserar

                                                
359 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
360 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
361 Intervju Moström, K. (2002-04-02)



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

124

god kriskommunikation och att ha dessa karaktäristika i åtanke vid kontakter med
massmedia och därmed sträva ditåt. Slutligen anser vi att syftet med kriskommuni-
kationen och vad som karaktäriserar god kriskommunikation kan sägas vara tätt
sammanlänkade. Vad som karaktäriserar god kriskommunikation är nämligen starkt
beroende av vilket syfte företaget har. Likaså kan kriskommunikationen anses vara
god om företaget uppnår sitt syfte med den.

8.2 Massmedias roll i kommunikationen mellan
företag och omvärld

För att svara på frågan om det finns intressekonflikter mellan företags syfte med
kriskommunikation och det syfte massmedia har med att rapportera om en krissitu-
ation, har vi dessutom empiriskt intervjuat journalister angående vad de anser att de
innehar för roll i samhället samt vad som driver dem i deras arbete. Massmedia kan
sägas ha stor betydelse för hur företag i kris framställs. Beroende av vad företag
kommunicerar ut till journalister kan detta få stora konsekvenser för företaget. Ar-
vidsson framställer journalisters inflytande i dagens samhälle på ett bra sätt genom
uttalandet:

"Journalisterna kan bestämma vad som är viktigt, vad som är rätt och vad som är riktigt." 362

Det är intressant att diskutera hur SJ och SL framställdes under vinterkrisen sett
från de aspekter som Skoglund och Olsson363 menar att journalistik och nyheter
bygger på. Enligt dessa har journalister bland annat en tendens att hitta konflikter
och motsatsförhållanden, det vill säga att uppsöka polariseringsförhållanden. Enligt ett
flertal av artiklarna i DN och i EX är ansvarsfrågan viktig gällande snöovädret. Ef-
tersom det fanns flera parter inblandade samt att det inte var någon av parterna
som fullt ut hade ansvar, gjorde vinterkrisen tacksam att skriva om. Moström me-
nar att företaget hela tiden försökte klargöra hur ansvarsfördelningen såg ut364. Ef-
tersom SJ förknippas med svensk tågtrafik av många personer, trots att företaget
inte är ensamt ansvarigt fick företaget troligen ta stor del av skulden för vinterkri-
sen. Att SJ försökte förklara att krisen inte inrymde deras ansvarsområde skapade
möjligheter för journalister att behandla det inträffade som ett motsatsförhållande
mellan parterna som var potentiella ansvarstagare. Ett annat exempel på hur jour-
nalister sökte upp polariseringsförhållanden i sökandet efter nyheter var huruvida
                                                
362 Arvidsson, C. (1998)
363 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
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SL:s resegaranti gällde eller ej. Detta blev intressant för journalister genom att SL
kommunicerade ut inkonsekvent information. Vi menar att detta för med sig att
företagen kan få svårt att nå ut med budskapen eftersom massmedia påvisar dessa
motsatsförhållande. Vidare menar vi att detta kan gå emot företagens syfte om att
öka den positiva responsen i omvärlden.

Vinterkrisen kan sägas ha utlösts av väderomständigheter. Ett snöoväder i sig är
inte särskilt intressant, utan omfattningen av det inträffade gjorde det spektakulärt
och avvikande. Att det snöar varje år i Sverige runt jul och nyår sammantaget med att
både SJ och SL sedan tidigare är "rikskändisar" som företag med problem gällande
väderomständigheter, gjorde att ett snöoväder blev en avvikelse värd att rapportera
om i medierna. Som Jällhage påpekade var detta en kris, något som påverkade och
drabbade många människor, och därför en självklarhet att rapportera om365.

Journalister har även, enligt Skoglund och Olsson366, en tendens att i nyhetsrap-
porteringen göra förenklingar. Både företagsrepresentanter från SJ och SL uttryckte
att journalister ofta förenklar aspekter, Moström menar exempelvis att många jour-
nalister inte hade tillräckligt med bakgrundskunskap när artiklarna skrevs. Det vill
säga att journalisterna exempelvis inte visste vilket företag som ansvarade för vad
och så vidare. Dessutom uttryckte hon missnöje över att proportionerna av rap-
porteringen i media blev större än de egentligen borde blivit.367 Även detta, anser vi,
var en följd av att journalister många gånger förenklar verkligheten, vilket vi menar
medförde att ansvarsfrågan inte reddes ut ordentligt och SJ stod som ansvarig i tid-
ningarna eftersom det var en enkel bild att förmedla. Detta medförde att SJ troligen
erhöll mer negativ respons i omvärlden, trots att företaget försökte reda ut ansvars-
frågan. Adolfson uttryckte också missnöje mot att journalister har en förmåga att
vinkla information på ett sätt som inte riktigt speglar verkliga förhållanden, genom
att fokusera på negativa aspekter gällande företaget trots att de positiva övervä-
ger368. Det kan även te sig som att journalister drar snabba slutsatser angående vissa
saker, eventuellt beroende av tidspressen journalister arbetar under. Ett exempel är
att EX i början av krisen publicerade en artikel där det antogs att snökaoset var
över, enbart för att några dagar senare rapportera om att det inte var över369.

                                                                                                                                                        
364 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
365 Intervju Jällhage, L. (2002-04-02)
366 Skoglund, T. & Olsson, S. (1995)
367 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
368 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
369 Nygren, T. (2001-12-23) och Fagerlund, C. & Lundell, M. (2001-12-28)
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Även under vinterkrisen är det möjligt att hitta spår av hur massmedia försöker per-
sonifiera krisen genom att belysa personvinklingar av det som hände. Detta märks
bland annat när det gäller ansvarsfrågan, då exempelvis den svenska näringsminis-
tern Björn Rosengren lyftes fram i nyhetsrapporteringarna. Detsamma gäller re-
spektive VD för företagen, eftersom de har det yttersta moraliska och legala ansva-
ret. Moström menar att journalister många gånger försöker att skildra "Den lilla
människans hjältemod mot det stora otäcka elaka företaget."370 Dessutom kan personifie-
ringen exemplifieras med hur massmedia rapporterade om arga och irriterade rese-
närer. Schulman Olofsdotter anser till exempel att massmedia har som främsta syfte
att försöka skildra verkligheten utifrån hur "vanliga" människor reagerar och påver-
kas om någon på ett företag eller myndighet gör något denne inte borde göra371.

Enligt ovanstående resonemang kan det sägas att SJ och SL:s budskap kan för-
vrängas i och med att företagens och massmedias syften kan skilja sig. Det kan
dock även vara så att massmedias syften med rapporteringen ger positiva effekter
för företagen, eftersom företagens och massmedias syften ibland stämmer överens.
Under vinterkrisen kan det sägas att företagen och journalisterna var intresserade
att förmedla liknande information till omvärlden, speciellt vad gäller trafikinforma-
tion.

Vilken bakgrund, utbildning och erfarenhet samt vilken tidning journalisten arbetar
på, kan ha betydelse för hur journalisterna ser på sin roll i samhället gällande ny-
hetsrapportering och vad som driver dem i arbetet372. Det vill säga vilken informa-
tion journalister söker för att finna nyheter och varför vissa nyheter väljs framför
andra. De har möjlighet att påverka individerna i samhället genom det som
skrivs373. Många gånger kan det vara svårt för den enskilde individen att kritiskt
ifrågasätta det han/hon läser. Detta medför att det är viktigt att journalister har
möjlighet att skriva om händelser av intresse för svenska medborgare, men det är
även viktigt att det finns riktlinjer för journalister och massmedia att hålla sig inom.
Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kan relateras till det först-
nämnda och de pressetiska reglerna går att relatera till det senare. Genom att stude-
ra de pressetiska reglerna menar vi dock att flertalet av dessa "regler" har ett stort
utrymme för subjektiva bedömningar vad gäller vad som ryms inom dessa eller ej,
                                                
370 Intervju Moström, K (2002-04-02)
371 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
372 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Jällhage, L. (2002-04-02)
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vilket medför att journalisterna har relativt stor frihet att välja vad han/hon ska
skriva om. I och med dessa regler menar vi dessutom att företags och massmedias
syften med kommunikationen kan gå isär, eftersom massmedia enligt reglerna ex-
empelvis bör skildra en nyhet ur flera aspekter medan företag endast är intresserat
av att förmedla dess syn på det inträffade.

Diskussionen kring vad som driver journalister i deras arbete kan kopplas samman
med de syften krisdrabbade företag har med kriskommunikation. Eftersom både
företag och journalister är involverade i kommunikationsprocessen (figur 5) finns
det en risk för att förhållandet mellan företags och medias syfte med att rapportera
om en kris kan gå isär vilket leder till att brus uppstår. Enligt ovan resonemang ut-
tryckte flertalet av företagsrepresentanterna att rapporteringen, angående företagen
och krisen ifråga, flertalet gånger var vinklad på ett sätt som inte speglade den bild
som företagen ville förmedla. Detta kan bland annat hänföras till massmedias öns-
kan om att finna intressanta nyheter att förmedla, det vill säga att de sökte efter
polarisering och avvikelser och att de även önskade förenkla och personifiera ny-
heten. Att journalister inte förmedlar samma bild som företagen önskar, kan även
hänföras till de pressetiska reglerna. Eftersom dessa innebär att journalisters roll ska
vara förmedlare av nyheter och granskare av samhällslivet, vilket är starkt samman-
kopplat med att massmedia bör förmedla flera sidor av situationen. Detta kan med
andra ord gå emot företagens vilja att skapa positiv respons i omvärlden och mins-
ka eller eliminera negativ respons. Viktigt att påpeka är att massmedia och företag
många gånger har samma syfte med att kommunicera ut information till omvärlden.
Som exempel kan nämnas att SL känner tacksamhet att massmedia vill rapportera
samma typ av information som SL är intresserat av att förmedla374. I detta fall me-
nar vi att krisdrabbade företag i stor utsträckning kan dra nytta av journalister och
de kanaler som journalister sänder budskap genom, vilket följaktligen innebär en
möjlighet för företagen i kommunikationsavseende. Samtliga företagsrepresentanter
påpekade även detta genom att uttrycka att massmedia ger företagen möjlighet att
nå ut till omvärlden och däribland deras kunder, eftersom massmedia har stor ge-
nomslagskraft375.

                                                                                                                                                        
373 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
374 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
375 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03), Moström, K. (2002-04-02) och Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13),
Dalborg, B (2002-04-29)
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8.3 Halvvägssummering
Med hjälp av ett bestämt syfte och god kriskommunikation är det möjligt för före-
tag att ta sig ur en kris med ökad positiv respons i omvärlden. Kommunikationen
som syftar till att exempelvis undvika spekulationer, återfå förlorat förtroende och
lugna kunder kan sägas hänföras till det övergripande syftet att minska eller elimi-
nera omvärldens negativa respons gentemot företaget. För att öka omvärldens po-
sitiva respons till utgångspunkten, måste företag ha som syfte med kriskommuni-
kationen att exempelvis öka omvärldens förtroende och sympatier för företaget
eller att förbättra företagets rykte. Vad gäller syften med kriskommunikation är det
även viktigt att företag tar hänsyn till tidsaspekten, det vill säga att företaget ser
långsiktigt. Det kan till exempel vara bättre att erhålla viss negativ respons på kort
sikt om detta långsiktigt kan ge positiv respons från omvärlden.

För att syftet ska uppfyllas måste kriskommunikationen genomföras på rätt sätt.
Enligt denna undersökning kan det sägas att god kriskommunikation karaktäriseras
av förberedelse från företaget och snabbhet. God kriskommunikation ska vidare
vara tydlig och korrekt samt att företagen förekommer journalisterna. Dessa ka-
raktäristika kan även kopplas samman med massmedias arbete och syfte med att
rapportera om ett krisdrabbat företag. Vi ser likheter och skillnader mellan å ena
sidan SJ:s och SL:s och å andra sidan massmedias önskan om vilken informationen
som ska förmedlas till omvärlden. Likheterna är bland annat att informationen som
företag har som syfte att delge omvärlden via massmedia relativt bra stämmer över-
ens med informationen som massmedia eftersöker. Skillnaderna ligger snarare i
tidsaspekten, massmedia önskar erhålla all information direkt. Det finns vidare situ-
ationer där företagens syfte med kriskommunikationen skiljer sig från det som dri-
ver massmedia i sin jakt på nyheter. Genom att företagen är medvetna om hur
massmedia och journalister fungerar i sitt arbete, har de större möjlighet att ta detta
i beaktning och därigenom påverka situationen i större utsträckning. I och med att
företag dessutom är medvetna om att journalister söker efter motstridigheter eller
inkonsekvens i deras kommunikation och agerande, har de även möjlighet att på ett
proaktivt sätt reda ut detta och därefter direkt gå ut med informationen till mass-
media angående detta. En kris i ett företag är något som avviker från det vardagliga,
varför det är mer eller mindre givet att journalister vill skriva om det inträffade.
Även det faktum att journalister många gånger gör förenklingar bör ge en finger-
visning för krisdrabbade företag att de redan från början bör kommunicera på ett
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enkelt och tydligt sätt, för att journalisterna inte själva ska behöva förenkla företa-
gets budskap.

Del 2
I denna del av analysen kommer vi först dela in vinterkrisen enligt de faser Fink376 talar om i
teorin. Detta görs som en grund inför besvarandet av frågan under vilken tidsperiod ett visst bud-
skap delgavs från företagen. Därefter kategoriseras budskapen som utlästs ur empirin enligt Stur-
ges377 och Coombs378 teoretiska resonemang gällande informationsinnehållstyper. När detta pre-
senterats kommer vi att kombinera vinterkrisens faser med dess budskap för att på ett tydligt sätt
visa på vad som delgavs omvärlden vid vilken tidpunkt. Med hjälp av Kaufmanns379 och Lufts380

resonemang kring öppna och slutna kommunikationsstrategier har vi för avsikt att ytterligare föra
denna diskussion framåt, främst ur aspekten varför krisdrabbade företag kommunicerar ut ett
visst budskap under en viss tidsperiod.

8.4 Vilka budskap som delgavs vid
vilken tidpunkt

I detta avsnitt kommer vi att sammanföra vinterkrisens faser med de budskap som
delgavs under denna kris. Detta för att på ett tydligt sätt utröna vad som kan anses
viktigt att delge omvärlden vid en kris samt vid vilken tidpunkt det är viktigast att
kommunicera ut dessa.

8.4.1 Krisens faser
För att kunna besvara frågan om när en viss typ av budskapsinnehåll förmedlades
under vinterkrisen kommer vi försöka urskilja olika faser under vinterkrisen enligt
Finks381 resonemang. Vi har för avsikt att göra detta med hjälp av de tidningsartik-
lar som sammanfattats i empirikapitlet samt genom de intervjuades svar. Syftet med
denna del av analysen är därmed att på ett ungefär utröna när de olika faserna bör-
jade respektive slutade, för att sedan tolka vilken information SJ och SL kommuni-
cerade ut under dessa faser.

                                                
376 Fink, S. (1986)
377 Sturges, D.L. (1994)
378 Coombs, W.T. (1999)
379 Kaufmann, J.B. et al (1994)
380 Luft, J. (1969)
381 Fink , S. (1986)
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Uppbyggnadsfasen
Under krisens uppbyggnadsfas har inte den uppenbara krisen brutit ut ännu. Det är
dock möjligt för företaget att fånga upp signaler som tyder på att en kris är annal-
kande382. Eftersom krisen inte brutit ut i denna fas är behovet av kriskommunika-
tion följaktligen inte aktuellt, varför vi inte behandlar denna fas något nämnvärt.
Det kan dock antas att både SJ och SL gick igenom uppbyggnadsfasen innan krisen
bröt ut. Vi anser med andra ord att det fanns signaler vilka antydde att en kris var
annalkande för dessa företag. Bland annat så är vinter och snö inte ett nytt feno-
men i Sverige, utan är något som inträffar varje år. Följaktligen höll sig båda företa-
gen uppdaterade med väderinformation från SMHI och visste därför om i förväg
att ett allvarligt snöoväder var på väg383. SJ och SL har även tidigare hamnat i likna-
de kriser, vilket innebar att företagen borde ha lärt av sina misstag.

Akutfasen
Fink menar att det är i nästa fas, akutfasen, som händelsen sker vilken får krisen att
bryta ut. Det är även denna fas som allmänt upplevs som själva krisen för omvärl-
den.384 Snöovädret bröt ut den 20 december 2001 och gav negativa effekter för
både SJ:s och SL:s trafik vilket medför att vi anser att akutfasen utbröt detta da-
tum.385 Vi menar att akutfasen varade i ungefär tre veckor, eftersom företagen un-
der denna tid hade problem att utföra kärnverksamheten. Tågen började gå som
vanligt igen den åttonde januari, varför vi menar att detta är den sista dagen i akut-
fasen. Därmed kan det sägas att det var fram tills dess omvärlden upplevde att det
var en kris. Under denna tidsperiod var massmedias rapportering intensiv, vilket
bland annat kan urskiljas på frekvensen av artiklar som skrevs i DN och EX. Även
SJ:s och SL:s kontakter med journalister var under denna tid mycket intensiv, vilket
även underströks av företagsrepresentanterna i våra intervjuer. Moström menar att
intensiteten i mediakontakter generellt var mycket hög under denna period, dock
fanns det toppar som var mer intensiva än andra 386.

Avtagandefasen
Tredje fasen är avtagandefasen. Nu är den uppenbara krisen över och företaget ska
återhämta sig efter akutfasen. Massmedias intresse för att rapportera om krisen

                                                
382 Sturges, D.L. (1994)
383 Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
384 Fink, S. (1986)
385 Karlsson, C. (2001-12-21) och Stridsman, S. (2001-12-21)
386 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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ifråga spelar stor roll för hur länge denna fas fortgår.387 Som tidigare nämnts kan
det sägas att det var den åttonde januari som akutfasen övergick i avtagandefasen,
eftersom det var då företagens verksamhet började fungera igen. Det massmediala
intresset gällande vinterkrisen var intensivt fram till och med den trettonde januari,
men avtog dock inte helt. Vi menar att avtagandefasen övergick i upplösningsfasen
i mitten av februari, eftersom den sista artikeln gällande endast vinterkrisen skrevs
den tolfte februari. Dessutom menar Brahn att journalister inte visat intresse för
vinterkrisen sedan dess388.

Växekverkan
Vinterkrisens akutfas var relativt utdragen, vilket kan sättas i proportion till det
faktum att Fink menar att akutfasen är kort och intensiv. I och med detta ändrades
väderförhållandena och dess negativa effekter på företagen var olika kraftiga, vilket
medförde att det uppkom nya aspekter för massmedia att intressera sig för under
akutfasen. Vi menar därför att den period vi valt att kalla akutfasen (se figur 12) kan
sägas bestått av flera mindre akut- och avtagandefaser som växelvis avbytte var-
andra. Detta med anledning av att snöovädret utlöste flera olika negativa effekter
under denna period. Det kan sägas att ”kriser i krisen” blommade upp som efter
endast någon dag eller två övergick i avtagandefasen enligt Finks kategorisering.
Moström uttrycker detta som att det var toppar och dalar, vad gäller intensiteten i
kommunikationen gentemot massmedia, under dessa tre intensiva veckor389. Dessa
toppar och dalar kan även urskiljas från tidningsartiklarna (se diagram 1).

Upplösningsfasen
När krisen övergått i upplösningsfasen innebär det att händelsen inte längre kan
betraktas som en kris för företaget. Denna fas är företagens mål med crisis mana-
gement och det är i upplösningsfasen som företaget åter är välmående.390 Rapporte-
ringen av vinterkrisen upphörde i mitten av februari och företagsrepresentanter
menade att journalister inte intresserat sig för vinterkrisen sedan dess391. Detta indi-
kerar enligt oss att vinterkrisen någon gång under denna period övergick i upplös-
ningsfasen. Vi menar dock att företagen under en lång period kommer att präglas
av denna kris, i form av bättre planering inför eventuella liknande händelser och
bättre samarbete med involverade samarbetsparters. Detta understryks av företags-

                                                
387 Fink, S. (1986)
388 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
389 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
390 Fink, S. (1986)
391 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
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representanters utsagor i intervjuer, vilka påpekar att både SJ och SL arbetar med
att avhjälpa problem som kan leda till en liknande kris.392. Av detta resonemang
menar vi att upplösningsfasen kvarstår så länge företagen tar lärdom av och utvär-
derar krisen, samt utvecklar verktyg för att hindra kommande kriser.

Reflektioner kring vinterkrisens faser
Av ovanstående resonemang kan urskiljas att vinterkrisen kan sägas genomgått alla
de fyra faser som Fink talar om393. Vi har valt att illustrera intensiteten i kontakter
mellan företagen och massmedia under vinterkrisen i figur 12. Av figuren kan vin-
terkrisens olika faser utläsas. Dessutom illustreras att mediakontakterna var som
tätast under akutfasen och att den bestod av toppar och dalar gällande intensiteten i
mediakontakter.

8.4.2 Budskapsinnehåll
Syftet med detta avsnitt är att kategorisera de budskap som SJ och SL sände ut un-
der vinterkrisen. Vi kommer att använda oss av Sturges394 och Coombs395 teoretiska
resonemang som verktyg. Detta för att senare i uppsatsen möjliggöra en tolkning
om viss typ av budskapsinnehåll var mer viktigt eller vanligt under en viss krisfas.
Budskapen kommer att presenteras i kronologisk ordning efter hur de intervjuade
uppgav att SJ och SL delgav budskapen under vinterkrisen. Budskapen från artik-
larna presenteras sammanfattande enligt den ordning vi utläst dem. Budskapskate-

                                                
392 Intervju Adolfson, M. (2002-04-02) och telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
393 Fink, S. (1986)
394 Stuges, D.L. (1994)
395 Coombs, W.T. (1999)
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Tid
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Uppbyggnadsfasen Akutfasen Avtagandefasen Upplösningsfasen

Figur 12: Intensiteten i SJ:s och SL:s mediakontakter under vinterkrisens faser
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gorierna kommer i nästa avsnitt föras samman med vinterkrisens faser, som en del i
besvarandet av vad företag kommunicerar ut och när detta kommuniceras ut.

De budskap som SJ ville och försökte förmedla
Enligt företagsrepresentanter på SJ var det främst tre budskap som de önskade
förmedla till omvärlden. Först och främst ville företaget nå ut med en lägesbeskriv-
ning396 av vad som hänt och vad som skulle komma att hända gällande tågtrafiken.
Ett annat budskap var att SJ ville klargöra ansvarsfördelningen397 parterna emellan.
Dessutom ville SJ senare under krisen förmedla information angående proportionerna
av rapporteringen398 gällande vinterkrisens påverkan på företagets verksamhet.

Budskapet angående beskrivning av företagets situation menar vi kan kategoriseras
som upplysande och instruerande information enligt Coombs399 och Sturges400. Detta
med anledning av att företaget informerade dess kunder om vilka sträckor som var
drabbade och vilka åtgärder resenärerna skulle vidta för att på bästa sätt kunna resa
trots detta. Budskapet gällande ansvarsfördelningen kan kategoriseras som upplysan-
de information, eftersom SJ endast informerade omvärlden om att det inte var
ensamt ansvarigt till att snöovädret ledde till en kris för företaget. Det slutliga bud-
skapet, angående proportionerna av massmedias rapportering angående krisen, kan
kategoriseras som justerande information. SJ försökte med denna information påver-
ka rapporteringen av hur företagets verksamhet omfattades av snöovädret, genom
att ställa detta i relation till något. Moström ifrågasatte exempelvis om 75 inställda
tåg på en dag kan anses som en kris när företaget kör 1500 tåg dagligen401.

De budskap som journalisterna uppfattade att SJ ville och försökte förmedla
Journalisterna ansåg i första hand att SJ i sina budskap gav information angående
det faktum att det var trafikstörningar402. Det uppfattades även som att företaget i
början av krisen sände ut budskap som antydde att dessa berodde på dåligt väder403.
Journalisterna uppfattade det också som att företaget genom detta budskap önska-
de att omvärlden skulle tycka synd om företaget404. Det uppfattades även som att SJ
senare under krisen sände ut budskap vilka innehöll information där SJ lovade att de
                                                
396 Intervju Moström, K. (2002-04-02) och Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
397 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
398 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
399 Coombs, W.T (1999)
400 Sturges, D.L. (1994)
401 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
402 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
403 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
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skulle ordna upp situationen.405 Detta samtidigt som företaget bad om ursäkt406 för det
inträffade och menade att situationen var ohållbar407.

Information i budskapen vilka handlade om trafikstörningar, anser vi vara upplysande
och instruerande information. Detta eftersom företaget genom att delge denna in-
formation kommunicerade ut vad som händer och hade hänt samt instruerade
kunder i omvärlden angående vilka åtgärder dessa borde vidta för att på bästa sätt
hantera situationen som uppstått. Budskapet om att det var extremt dåligt väder
som orsakat krisen kan sägas vara upplysande information, eftersom företaget infor-
merade omvärlden varför krisen inträffat. Journalisterna uppfattade dock detta
budskap som att företaget ville att omvärlden skulle tycka synd om företaget, vilket
enligt oss inte kan kategoriseras som något av de tidigare presenterade informa-
tionsinnehållstyperna. Vi menar dock att detta kan sägas vara mest likt vad Coombs
benämner sympatiserande information408, dock i en omvänd form. Coombs menar
att sympatiserande information innebär information som delges omvärlden för att
visa medkänsla för de drabbade409. Den information SJ delgett i detta budskap kan
istället sägas söka sympatier i omvärlden, varför vi valt att kalla denna typ av infor-
mation för omvänd sympatiserande information. Budskapet gällande att företaget skulle
ordna upp situationen kan sägas kategoriseras som justerande information, eftersom
företaget genom denna information visade att det arbetar för att åtgärda problemen
i trafiken. Det faktum att SJ i sin kommunikation till omvärlden bad om ursäkt kan
sägas kategoriseras som båda typerna av den så kallade sympatiserande informationen.
Att det kan kategoriseras som båda dessa typer beror på att företaget dels förmed-
lade sympatier till de drabbade i omvärlden och dels för att erhålla sympatier från
omvärlden. Budskapet om att företaget erkände att situationen var ohållbar, kan
kategoriseras på samma sätt och av samma anledningar.

De budskap som SL ville och försökte förmedla
Enligt företagsrepresentanter på SL ville de förmedla budskap om vad som hänt och
hur detta påverkade resenärerna410, bland annat genom vilka tåg som var inställda, samt
vilka som var ansvariga411 och vilka lösningar412 som fanns på problemen. Det vikti-

                                                                                                                                                        
404 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
405 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02)
406 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
407 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02) och Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
408 Coombs, W.T. (1999)
409 Coombs, W.T. (1999)
410 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
411 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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gaste budskapet kan dock ses som att företaget önskade förmedla att dess resegaran-
ti413 gällde under vinterkrisen.

Budskapet med information om vad som hänt kan kategoriseras som upplysande in-
formation, då företaget genom detta budskap upplyste resenärerna om vad som
pågick i företaget och hur trafiken påverkades. Budskapet gällande information om
hur krisen påverkade resenärerna kan sägas karaktäriseras av instruerande informa-
tion, eftersom det informerade om vilka åtgärder resenärerna borde vidta för att på
bästa sätt ta sig från en plats till en annan med kollektivtrafiken i Stockholm. An-
svarsfrågan var ett budskap som kan kategoriseras som upplysande information, ef-
tersom företaget genom att kommunicera ut denna information delgav omvärlden
information om vilka som bar ansvar för att krisen inträffat. Även budskapet om
olika lösningar på problemen som uppstått kan kategoriseras som upplysande infor-
mation, dock kan det även sägas vara justerande information. Upplysande eftersom
SL informerade om att det inte var ensamt ansvarigt till det inträffade och justeran-
de med anledning av att företaget kommunicerade ut vilka åtgärder som vidtagits
för att rätta till problem. Det slutliga, och enligt företagsrepresentanterna, det vikti-
gaste budskapet gällande dess resegaranti kan kategoriseras som upplysande informa-
tion, eftersom företaget genom detta budskap informerade kunderna om vilken
policy som gällde inom företaget. Det kan dock även kategoriseras som justerande
information, eftersom företaget genom att informera om resegarantin justerade
obehaget resenärerna kan tänkas haft på grund av krisen genom att kompensera
dem finansiellt.

De budskap som journalister uppfattade att SL ville och försökte förmedla
Journalisterna uppfattade det som att SL menade att orsaken till att det utbrutit en
kris var att det kommit mycket snö.414 Denna typ av budskap uppfattades i likhet med
SJ:s som att även SL genom detta budskap önskade att omvärlden skulle tycka synd
om företaget415. Journalisterna uppfattade SL:s budskap som att företaget försökte
förmedla information om att allt skulle ordnas, att företaget bad om ursäkt för det som
inträffat och skulle vidta åtgärder för att det inte skulle hända igen.416

                                                                                                                                                        
412 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
413 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
414 Intervju Jällhage, L. (2002-04-02)
415 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
416 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02) och Falkkloo, B. (2002-04-02)
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Budskapet företaget gav gällande orsaken till varför det utbrutit en kris, nämligen
att det snöat mycket, kan kategoriseras som upplysande information, eftersom före-
taget genom detta informerade omvärlden om varför det hade problem med att
utföra tjänsterna företaget var tänkt att göra. Även i detta fall uppfattade journalis-
terna att SL sökte sympatier hos omvärlden varför detta budskap även kan katego-
riseras som omvänd sympatiserande information. Att SL menade att företaget skulle
ordna allt kan kategoriseras som justerande information, eftersom företaget informe-
rade om åtgärder företaget vidtagit till följd av krisen. Budskapet där SL bad om
ursäkt för det inträffade kan sägas vara både omvänd sympatiserande och sympatiserande
informationsinnehåll. Detta eftersom företaget genom denna information sökte
sympati från omvärlden och visade på sympati för omvärlden. Budskapet gällande
vilka åtgärder SL skulle vidta för att förebygga att en liknande kris uppstår, kan ka-
tegoriseras som förebyggande information. Med detta menas att företaget visade för
omvärlden att det tagit lärdom av krisen som varit.

Budskap som utlästs ur artiklar för både SJ och SL
I artiklarna är det möjligt att utläsa spår av de budskap, och därmed informations-
innehåll, som företagsrepresentanterna samt journalisterna gav uttryck för under
intervjuerna. Detta gör det möjligt att finna om en viss typ av budskap var mer
vanligt förekommande framför ett annat. Den mest förekommande typen av in-
formation anser vi vara ren trafikinformation, vilket kan sägas vara upplysande och
instruerande information, eftersom företagen genom detta förmedlade information
gällande hur trafiken påverkades av vinterkrisen. Upplysande information har ut-
lästs i form av budskap gällande vad som hänt, var och varför det hänt samt pro-
gnoser för vad som skulle hända i tågtrafiken närmast följande tid. Upplysande in-
formation av denna typ rapporterades flitigt under hela krisen. Instruerande infor-
mation kan också utläsas och då är det information som delgetts i budskapen gäl-
lande vilka åtgärder resenärerna borde vidta för att kunna genomföra sin resa trots
effekterna av vinterkrisen. Dock kan det redan halvvägs in i denna treveckorsperiod
i artiklarna utläsas budskap som kan karaktäriseras som justerande information. Det
gäller främst information där företagen meddelat att åtgärder vidtagits för att trafi-
ken snart skulle fungera igen. Även fortsättningsvis under krisen har det ur artiklar-
na utlästs upplysande information gällande budskap som delgavs med information
om vad som var orsakerna till, samt vilka som var ansvariga för det som inträffat.
Dessutom är denna ansvarsfråga tätt sammanlänkad med justerande information.
Själva konstaterandet vem som är ansvarig kategoriseras som upplysande informa-
tion, men information gällande vilka åtgärder som den/de ansvariga vidtagit för att
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tågtrafiken skulle fungera normalt igen så snart som möjligt, kan anses vara
justerande information. Det är även möjligt att finna artiklar vilka innehåller utta-
landen från företagsrepresentanter som kan hänföras till både upplysande och omvänd
sympatiserande information. Exempel på detta är när SJ redan under de första dagar-
na uttalade att de gjorde sitt bästa och följde väderleksprognoserna noga, men att
vädrets makter innebar problem som SJ inte kunde rå för.417 Detta uttalande delger
information om vad som hände i företaget, men samtidigt anser vi att företaget ge-
nom detta uttalande sökte sympatier hos omvärlden. Ett exempel på förebyggande
information kan sägas vara när SJ berättade om det kommande mötet som SJ och
Banverket höll för att utröna vad som kunde förbättras inför kommande år.418

Reflektioner kring budskapsinnehåll
Det kan sägas att vi, ur empirin i denna uppsats sammantaget med presenterad teo-
ri, kommit fram till att det finns budskap som inte kan kategoriseras enligt tidigare
presenterade budskapsinnehållstyper. Detta medför att vi ur ovanstående resone-
mang sett en ny typ av informationsinnehåll, vilken vi benämner omvänd sympati-
serande information. Detta med anledning av att den liknar det Coombs419 talar om
som sympatiserande information, fast omvänt. Omvänd sympatiserande informa-
tion anspelar därmed på omvärldens känslor.

Det kan även sägas att vi ur ovanstående resonemang kan utläsa att upplysande in-
formation ansågs som viktigt och vanligt förekommande under vinterkrisen enligt
både företagsrepresentanter och journalister. Vi har även kunnat utläsa detta i ar-
tiklarna. Det finns skillnader mellan hur företagsrepresentanter och journalister
uppfattat budskapen som förmedlades under vinterkrisen. Företagsrepresentanter
har i högre grad velat förmedla budskap som kan sägas innehålla mest faktabaserad
information. Journalisterna å andra sidan har uppfattat företagens budskap inne-
hållande mer känslobaserad information. Detta menar vi skulle kunna hänföras till
att sakfakta blir mer intressant för journalister att rapportera om i fall känslor blan-
das in, eftersom detta gör att nyheterna blir mer spännande för läsaren. Vi menar
vidare att informationstyper såsom upplysande och instruerande var vanligast bland
både företagsrepresentanter och journalister samt i artiklarna under början av kri-
sen. De andra informationstyperna kom att bli mer vanliga enligt journalisterna och
artiklarna under senare delen av vinterkrisen.

                                                
417 Stridsman, S. (2001-12-21)
418 Anth, P. (2002-01-03)
419 Coombs, W.T. (1999)
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8.4.3 Budskapsinnehåll och krisfaser under vinterkrisen
Vi har i detta avsnitt för avsikt att utröna vilka budskap som delgetts i vilken fas. Vi
kommer som utgångspunkt att ha figur 13, vilken skapades i referensramen. De
olika informationsinnehållstyperna kommer därmed att diskuteras enligt fasernas
ordning. Därefter tar vi stöd av det empiriska materialet, främst intervjuerna men
även tidningsartiklarna, för att justera och förbättra modellen. Avsnittet avslutas
med en reflektion av det som framkommit.

Fokus i detta avsnitt ligger på akut- och avtagandefaserna eftersom det är dessa fa-
ser som främst karaktäriseras av kriskommunikation. Enligt tidigare resonemang
(avsnitt 8.4) har vi kommit fram till att vinterkrisen kan sägas ha haft en lång över-
gripande akutfas och att denna fas innefattat en växelverkan mellan flera akutfaser
och avtagandefaser. Detta medför konsekvenser för oss i vår analys, då vi har för
avsikt att koppla samman olika budskapsinnehåll med de olika faserna. Vissa av
budskapen som angetts i den övergripande akutfasen, kan ha delgetts med anled-
ning av en enskild negativ effekt. Vi kommer dock i uppsatsen främst behandla kri-
sens övergripande faser, eftersom de negativa effekter, som uppstod till följd av
snöovädret, sammantaget medförde att ovädret ledde till en kris. Dock kan dessa
negativa effekter, eller ”kriser i krisen” förklara varför vissa informationsinnehålls-
typer framträder under en fas där de enligt teorin inte setts som viktiga.

Uppbyggnadsfasen
Vi menar att det ur vår empiriska undersökning inte framkommit information som
kan sägas förkasta eller få oss att revidera antagandet om att imagehöjande infor-
mation, det vill säga internaliserande information, är den viktigaste informationsin-
nehållstypen i uppbyggnadsfasen. Adolfson menar dessutom att företaget inte vill
delge imagehöjande budskap mitt under en tidsperiod som av omvärlden uppfattas
som en kris. Detta med anledning av att denna typ av budskap kan ”rimma illa” i
omvärldens ögon vid en krissituation420. Internaliserande information, vilken på-

                                                
420 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)

Figur 13: Krisdrabbade företags budskapsinnehåll i de olika faserna
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verkar företagets image421, kan istället därmed ses som mer viktig innan själva krisen
utbryter. Även förebyggande information är fortfarande viktig i denna fas. Detta
med anledning av att vi fortfarande menar att det är viktigt att företagen under
uppbyggnadsfasen skapar en bra utgångspunkt i omvärldens medvetande, för att
inte omvärlden ska respondera alltför negativt när en kris utbryter (se figur 11).

Akutfasen
Genom de intervjuer vi genomfört samt de tidningsartiklar vi studerat, har det
framkommit att informationen under de första dagarna av akutfasen främst hand-
lade om vad som hade hänt. Det var bland annat information om vilka tåg som var
försenade eller inställda, det vill säga att upplysande information främst uppmärk-
sammades i denna fas. Upplysande information karaktäriserade även de budskap
företagsrepresentanterna ansåg vara viktigast att kommunicera ut till omvärlden.
Denna typ av information kan ur samtliga intervjuer med företagsrepresentanter
och vissa journalister422 samt artiklarna, utläsas som viktig under hela akutfasen, det
vill säga så länge tågtrafiken inte fungerade tillfredsställande. Att samtliga företags-
representanter såg upplysande information som viktig under akutfasen anser vi kan
bero på att snöovädret varje dag orsakade olika typer av negativa effekter för SJ och
SL. Det kan då anses som viktigt för företagen att delge detta till kunder, vilket
även stöds av att båda företagen visade på kundfokuserade syften423. Det var även
intressant för journalisterna att rapportera om dessa situationer då det gav effekter
på många människor, varför effekterna även var av massmedialt intresse. Vi anser
därför att upplysande information var viktigt under akutfasen, och då i form av vad,
när, hur och var SJ och SL hade problem.

I samband med att denna upplysande information kommunicerades ut, förekom
även så kallad instruerande information. Instruerande information som kommuni-
cerades ut under akutfasen gällde främst alternativa resvägar och ersättningstrafik.
Vi menar därmed att det ur intervjuerna med företagsrepresentanter kan utläsas att
det inte räcker med att företagen upplyser om att det finns problem som drabbar
SJ:s och SL:s kunder, de måste även upplysa om hur de drabbade ska agera rent
fysiskt för att påverkas så lite som möjligt av krisen. Även journalisterna kan sägas
ha varit intresserade av att förmedla instruerande information, vilket vi grundar på
att denna typ av information även förmedlades i tidningarna de dagar det hänt nå-

                                                
421 Sturges, D.L. (1994)
422 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
423 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Moström, K. (2002-04-02)
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got som gav konsekvenser för SJ:s och SL:s resenärer. Dessutom kan det utläsas ur
artiklar att det fram till den åttonde januari, då akutfasen avtog, fokuserades mest
på upplysande och instruerande information. Detta medför att vi menar att upply-
sande och instruerande information kan ses som informationsinnehållstyper vilka är
tätt sammankopplade i akutfasen.

En logisk följd av att omvärlden fått reda på fakta kring det inträffade (upplysande
information) samt hur resenärerna skulle förhålla sig rent fysikt till det inträffade
(instruerande information), var att de också ville veta vilka åtgärder företaget vidtog
för att ordna upp krissituationen för att trafiken skulle fungera normalt igen. In-
formationen gällande SL:s resegaranti kan sägas ha varit justerande information. SL
beslutade att resegarantin skulle gälla, samt kommunicerade ut detta för att kom-
pensera de som drabbats av förseningar eller inställda tåg424. Ett annat exempel på
justerande information är SJ som försökte förmedla information om att medias
rapportering av SJ:s krissituation hade blivit uppförstorat och saknade proportio-
ner425. För både SJ och SL var detta ingen information som kommunicerades ut
under de första dagarna av krisen utan snarare under andra halvan av akutkrisen när
de mest akuta effekterna hade lagt sig och frågan om hur företagen skulle ordna
upp situationen började bli aktuell på allvar. Att justerande information kom att bli
viktigt redan under akutfasen menar vi även kan ses som en följd av att akutfasen
under vinterkrisen var lång och att många förutsättningar ändrades. Detta medför-
de att en negativ effekt kunde vara akut en dag och företagen kommunicerade då ut
upplysande och instruerande information. Efterföljande dagar avtog denna effekt,
vilket medförde att företagen kommunicerade ut justerande information angående
densamma. Detta till trots att vinterkrisens egentliga akutfas inte var överspelad
menar vi då att informationsinnehållstyper som, enligt teorin, är mer viktiga i avta-
gandefasen blev i detta fall viktiga även i akutfasen. En fara som vi ser med att
kommunicera ut justerande information för tidigt under krisen, exempelvis i akutfa-
sen, är att företaget kommunicerar ut information som leder till att omvärlden upp-
fattar det som att krisen snart ska vara över. Det kan finnas en risk att det dyker
upp andra negativa effekter vilka medför att krisen fortgår. Detta menar vi kan på-
verka omvärldens respons gentemot företaget på ett sätt som innebär att den nega-
tiva responsen ökar. Vi menar vidare att en anledning till att denna informationsin-
nehållstyp blev av intresse redan i slutet av akutfasen är krisens längd. Att akutfasen
var lång medförde att journalisterna eftersökte information som det inte redan rap-
                                                
424 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
425 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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porterats om, det vill säga nyheter. Detta uttrycks bland annat av Schulman Olofs-
dotter, då hon menar att journalister måste söka efter nya vinklar att skriva om för
att det ska vara av intresse för läsaren426.

Båda företagen kan sägas ha delgett information som uppfattats av journalisterna
som omvänd sympatiserande information genom att i budskapen be om ursäkt och
förlåtelse för att krisen inträffat. Dessa budskap medför även enligt oss att infor-
mation delgetts i budskapen från företagen som uppfattats av journalisterna som
sympatiserande information. Detta är en skillnad budskapen emellan vad gäller sva-
ren från företagsrepresentanterna och journalisterna, där företagsrepresentanterna
inte ansåg att dessa typer av informationsinnehåll delgetts i budskapen som för-
medlades. Vi menar dock att det finns en risk att denna typ av information som
innebär att företagen söker sympati hos omvärlden kan upplevs som patetisk. Detta
med anledning av att informationen kan uppfattas som att företagen kommunicerar
ut detta för att de inte vill ta ansvar för krisen utan istället anspela på omvärldens
känslor.

Avtagandefasen
Instruerande information avtog i samband med att akutfasen övergick i avtagande-
fasen, vilket vi menar är logiskt i och med att tågtrafiken fungerade och det därmed
inte längre blev nödvändigt att informera om hur resenärerna fysiskt skulle gå till
väga för att resa på bästa sätt. Upplysande information fortsatte dock att vara i fo-
kus en bra bit in i avtagandefasen, men det fokuserades då mer på frågan om varför
krisen kunde inträffa. Exempelvis menar Moström att det för företaget, under för-
sta delen av avtagandefasen, var viktigt att i budskapen informera om ansvarsför-
delningen. Företaget ville på detta vis informera om dess roll och ansvar till det in-
träffade427. Även Schulman Olofsdotter menar att det under senare delen av kris-
rapporteringen blev intressant att erhålla information gällande vem som var ansva-
rig till att krisen inträffat428. I samband med just ansvarsfrågan blev det även viktigt
med justerande information, varför även denna informationsinnehållstyp kan sägas
viktig under avtagandefasen enligt de intervjuer som genomförts i denna studie.
Mortensen menar att SJ under senare delen av krisen inte lika mycket skyllde på
vädret, utan mer tog ansvar för att krisen inträffat. Mortensen menar vidare att fö-
retaget i samband med detta även uttryckte en önskan om att företaget bad om ur-
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427 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
428 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
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säkt för att tågtrafiken inte fungerat.429 Journalisterna menade vidare över lag att de
såg det som positivt att företagen delgav sympatiserande information. Detta visar
på att sympatiserande information kan sägas blivit viktigt under avtagandefasen. SJ
och SL visade medkänsla för omvärlden genom att kommunicera ut information
om detta samtidigt som de även kan tänkas ha sökt sympatier hos omvärlden ge-
nom samma information. Detta medför att vi menar att journalisterna såg det som
att företagen delgav budskap med omvänd sympatiserande under avtagandefasen.

I avtagandefasen blev förebyggande information viktigt, vilket vi grundar dels i teo-
rin och dels genom att Adolfson menade att företaget delgav information i budska-
pen gällande vad SL gjorde för att förebygga för att en kris som denna inte skulle
inträffa igen. Detta menar hon vidare delgavs eftersom journalister eftersökte den-
na typ av informationsinnehåll.430 Ytterligare exempel på förebyggande information
är att SJ delgav information om att företaget skulle hålla ett möte med andra in-
blandade parter för att diskutera vad som skulle göras för att förebygga att det inte
ska hända igen. Vi ser därmed att det blev viktigt redan i avtagandefasen att delge
denna typ av information, trots att Coombs menar att förebyggande information
inte blir viktigt förrän krisen är över. Vi menar återigen att längden på krisen i detta
fall kan ha påverkat att denna information delgavs, eftersom journalisterna försökte
finna nya infallsvinklar av krisen att rapportera om. Företagen valde då att kommu-
nicera ut detta för att de hade en önskan om att uppfattas som öppna i den externa
kommunikationen.

Upplösningsfasen
Vi menar likt uppbyggnadsfasen att det inte framkommit någon information ur vår
empiriska studie som kan kullkasta resonemanget från teoribildningen, gällade vil-
ken informationsinnehållstyp som kan tänkas vara viktigast i upplösningsfasen. Vi
menar fortfarande med stöd av tidigare resonemang att imagehöjande information,
det som Sturges har valt att kalla internaliserande information samt den informa-
tionsinnehållstyp av Coombs som vi valt att benämna som förebyggande informa-
tion, är mest viktigt i upplösningsfasen. Detta styrks även av att Adolfson tidigare
uttalat att företaget försökte delge positiv information vid tidpunkter då företaget
inte är mitt uppe i vad omvärlden upplevde som en kris431. Vi har dock inte, som
tidigare nämnts, fokuserat på denna del av krisen, eftersom den inte kräver kris-

                                                
429 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
430 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
431 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
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kommunikation i samma utsträckning som föregående två faser. Dock är denna fas
mycket viktig, enligt oss, vad gäller för företagen att kommunicera ut information
som påverkar omvärldens respons gentemot företaget i positiv riktning.

Reflektioner
Den modell som utvecklades i referensramen (figur 13) kommer att revideras i både
akut- och avtagandefasen. Detta med anledning av att det ur vår empiriska studie
framkommit information som pekar på att det i vinterkrisen var viktigt att delge
justerande information redan i akutfasen, vilket vi inte i tidigare resonemang sett
som viktigt. Dessutom kom upplysande information att visa sig vara viktigt även i
avtagandefasen. Slutligen vill vi revidera modellen ytterligare vad gäller avtagande-
fasen då det framkommit att förebyggande information även i denna fas kan anses
vara viktig. De främsta, anledningarna till att informationsinnehållstyper kommit att
bli viktiga under vinterkrisen i faser som inte tidigare setts som mest viktiga, kan
enligt oss bero på att vinterkrisen var relativt lång vilket kan sägas gett två följder.
För det första var akutfasen av vinterkrisen lång och det uppkom olika negativa
effekter till följd av snöovädret som innebar att företagen var tvungna att kommu-
nicera ut informationsinnehåll i budskapen kopplat till dessa specifika negativa ef-
fekter. Detta medförde att under vinterkrisen bestod akutfasen av flera akut- och
avtagandefaser, vilket medförde att justerande information kom att bli viktig under
akutfasen likväl som under avtagandefasen. För det andra kan informationsinne-
hållstyperna blivit viktiga under faser som inte tidigare setts som nödvändiga vad
gäller viss typ av informationsinnehåll på grund av att journalisterna var tvungna att
hitta nya intressanta infallsvinklar av samma kris. Detta medförde att eftersom kri-
sen var lång, kom information att bli intressant tidigare från journalisternas sida än
vad som tidigare framkommit. Resonemang gäller såväl justerande som upplysande
och förebyggande information. Den reviderade modellen över krisdrabbade före-
tags budskapsinnehåll i de olika faserna (figur 14) presenteras nedan.

Budskapets
innehåll

Figur 14: Omarbetad modell gällande krisdrabbade företags budskapsinnehåll i de olika faserna

Uppbyggnadsfas Akutfas Avtagandefas Upplösningsfas

Internaliserande            UPPLYSANDE                JUSTERANDE                  Internaliserande
Förebyggande                INSTRUERANDE           Sympatiserande              Förebyggande
                                        Sympatiserande            Upplysande               
                                        Justerande                       Förebyggande
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De olika informationsinnehållstyperna är olika till storleken i modellen för att visa
på deras olika vikt i respektive fas. Desto större typsnitt, desto viktigare i den aktu-
ella fasen. Vi vill poängtera att vi främst grundat denna modell på vad SJ och SL
ansåg vara viktigt att förmedla. Dessutom grundas modellen på de budskap journa-
listerna uppfattade att företagen ville förmedla samt de budskap vi utläst i artiklar-
na.

8.5 Öppen kontra sluten
kriskommunikationspolicy

Vad företag kommunicerar ut till omvärlden samt när de kommunicerar ut detta
under en kris, anser vi vara starkt beroende av vad företaget har för kommunika-
tionspolicy. Det vill säga om företaget har en öppen kommunikationspolicy kom-
mer företaget att kommunicera ut mycket information med mycket innehåll redan i
ett tidigt skede. Har de däremot en sluten kommunikationspolicy kommer få bud-
skap att kommuniceras ut, och det kommer även att dra ut på tiden innan företaget
kommunicerar ut dessa.

SJ:s och SL:s kommunikationspolicy under vinterkrisen
Enligt Kaufmann, Kesner och Hazen innebär en öppen kommunikationspolicy, att
företaget avslöjar information angående krisen så snart företaget får reda på något
nytt. Ett öppet företag uppdaterar även kontinuerligt alla parter som berörs av kri-
sen. 432  Utifrån det stöd och de resonemang som finns i referensramen samt utifrån
empirin, anser vi det vara möjligt att konstatera att både SJ och SL, i de flesta avse-
enden, var öppna i sin kriskommunikation gentemot massmedia under vinterkrisen.
Detta grundas på uttalanden från företagsrepresentanter från båda företagen, vilka
hade en önskan om att vara öppna och att finnas tillgängliga. Dessutom upplevde
journalisterna som hade kontakt med företagen att de erhöll informationen de
sökte på ett enkelt och snabbt sätt. Det ger indikationer om att journalisterna fick
de svar som söktes, eller åtminstone upplevde att representanter fanns tillgängliga
för journalisterna. SJ och SL hade en önskan om att uppfattas som öppna och vi
anser att de lyckats med detta eftersom även journalisterna uppfattat dem som
öppna.

                                                
432 Kaufmann J.B. et al (1994)
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Vikten av SJ:s och SL:s informationsavdelning
När det gäller SJ:s och SL:s kommunikationspolicys har det i intervjuerna fram-
kommit att SJ har en mer uttalad kommunikationspolicy än vad SL kan sägas ha, i
den bemärkelsen att SJ har en fastställd talesmannalista gällande vilka som får föra
företagets talan externt.433 Dock förbjuder inget av företagen anställda att uttala sig i
massmedia, vilket sannolikt beror på att företagen inte har laglig rätt till detta. Både
SJ och SL ser helst att inte alltför många individer fungerar som talesmän som för
företaget i den externa kommunikationen vid kriser, på grund av att korrekt infor-
mation enklare delges journalister med färre antal personer i kommunikationen434.
Det faktum att båda företagen har informationsavdelningar kan sägas visa på både
ett öppet respektive slutet synsätt gällande kommunikation vid kriser. Å ena sidan
menar vi att SJ:s och SL:s informationsavdelningar är resurser för journalisterna där
de kan erhålla all den information de söker alternativt bli hänvisade till någon som
kan svara på frågorna. Detta är något som även Schulman Olofsdotter påpekade i
intervjun.435 Ur denna aspekt fungerar informationsavdelningen som ett tecken på
att företagen vill satsa på öppen kommunikation gentemot omvärlden. Å andra si-
dan menar vi att informationsavdelningarna kan vara ett tecken på att SJ och SL vill
ha kontroll över den information som ges ut. Den informationsansvarige kan sägas
fungera som en ”gatekeeper”. Detta uttrycks även av flertalet journalister, då de
anser att informationsavdelningar och informationspolicys kan anses fungera både
som en tillgång och ett hinder i letandet efter rätt person436. Av journalisternas
åsikter kan utläsas att dessa generellt uppskattar ett företag utan alltför strikt kom-
munikationspolicy. Journalisterna får lättare en positiv inställning till företaget om
dess policy inte hindrar att information lätt kan erhållas.437

Med detta menar vi att en informationsavdelning kan sägas främja öppen kommu-
nikation samtidigt som denna avdelning fungerar som en kontrollfunktion för fö-
retaget, gällande vilken information som kommuniceras ut till massmedia och om-
värld. Sammanfattningsvis kan det sägas att journalisterna varken uppfattade SJ el-
ler SL som slutna företag, vilket tyder på att informationsavdelningarna under vin-
terkrisen fungerade som en resurs för journalisterna där dessa kunde få den infor-
mation som de sökte.

                                                
433 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03) och Moström, K. (2002-04-02)
434 Intervju Adolfson, M. (2002-04-03)
435 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
436 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02), Mortensen, P. (2002-04-02) och Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
437 Intervju Falkkloo, B. (2002-04-02) och Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
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Omständigheter som påverkade SJ:s och SL:s kommunikation under vinterkrisen
Det är inte bara företagens kommunikationspolicy som avgör om företagen är
öppna i kommunikationen under en kris. Det är även tänkbart att omständigheter i
omvärlden avgör detta. Exempelvis kan en tänkbar anledning till att SJ och SL val-
de att ha en öppen kommunikation gentemot massmedia under vinterkrisen vara
att krisen i sig var uppenbar för omvärlden. Med detta menas i enlighet med Johari
fönster438 att det inte fanns någon möjlighet för företagen att välja den slutna stra-
tegin, eftersom omvärlden redan visste om att tågtrafiken inte fungerade tillfreds-
ställande. Enligt den reviderade varianten av Johari fönster (se figur 7) finns det två
kommunikationsstrategier där företagen är öppna i sin kommunikation. Den första
är att företaget mer eller mindre känner sig tvingat att kommunicera, vilket delvis kan
stämma in på SJ och SL eftersom omvärlden drabbades av de negativa effekter som
uppstod till följd av snöovädret. Detta medförde att krisen var uppenbar och före-
tagen var, enligt oss, tvungna att kommunicera vare sig de ville eller inte. Då det var
ett faktum att varken SJ eller SL skulle undkomma mediagranskning, kan det ses
som bäst att i möjligaste mån underlätta för journalisterna att göra sitt jobb. Jour-
nalisterna har ett jobb att sköta och de söker efter information vare sig företagen
delger den eller inte439. Det är därmed viktigt att företag i kris är tillmötesgående
gentemot journalisterna, eftersom företagen då kan påverka informationen som
delges omvärlden. Den andra kommunikationsstrategin enligt figur 7 är att kommu-
nicera proaktivt och därmed förekomma massmedia med information. Moström uttryckte
att SJ strävar efter att förekomma massmedia och omvärld med information, ge-
nom följande uttalande:

”Rak och tydlig och förekommande. Att man kommer före helt enkelt.”440

Även Dalborg menar att SL i allmänhet valt att hålla en mycket öppen kommuni-
kationspolicy och kommunicera ut information på ett tidigt stadium. SL har märkt
att det finns långsiktiga fördelar för företaget att vinna genom att vara helt öppna
och kommunicera på ett proaktivt sätt.441 Enligt ovanstående diskussion menar vi
att SJ och SL hade mest att vinna på att kommunicera ut information och helst fö-
rekomma journalister med information, exempelvis trafikinformation, för att på så
sätt framstå som företag som tar ansvar för det inträffade och önskar ställa allt till
rätta. Dock kan även sägas att kraven på snabbhet många gånger medför att det blir
                                                
438 Luft, J. (1969)
439 Intervju Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
440 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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svårt att tillämpa denna kommunikationsstrategi, då företagen helt enkelt inte hin-
ner förekomma journalisterna. Detta kan exemplifieras med att SJ eller SL endast
hann skicka ut ett fåtal pressreleaser och inte alls hade möjlighet att kalla till press-
konferenser under krisen. Dalborg påpekade även att det vid kriser ofta händer att
journalister ”hinner före”442, vilket tyder på att det är mycket svårt att proaktivt del-
ge information under en kris. Många gånger är det med andra ord bättre för företa-
gen att tillämpa en kommunikationsstrategi där företagen förekommer massmedia
med information. Detta kan dock vara svårt för företag som befinner sig i en kris,
varför det många gånger blir så att företagen istället känner sig tvingat att kommu-
nicera.

Information gällande vad som orsakade krisen samt vem som var ansvarig för det
inträffade kan dock sägas vara mindre uppenbar för omvärlden. I dessa fall är det
även svårare att veta om företagen delgett all information eller om SJ och SL i detta
fall antagit en mer sluten kommunikationspolicy. Vi är dock av den uppfattningen
att det är positivt att företagen kommunicerar med journalister när det gäller denna
typ av fråga, eftersom de då har möjlighet att i större utsträckning påverka rappor-
teringen gällande den aktuella frågan. Detta kan även styrkas av Schulman Olofs-
dotter samt av Kaufmann, Kesner och Hazen vilka menar att informationen förr
eller senare kommer fram443. Det ser inte bra ut för företagen om de motarbetar
massmedia vad gäller information. Dessutom kan det innebära att krisen blir mer
omfattande om företagen hållit en sluten profil än om företagen varit öppna med
informationen från början444. Även i detta fall menar vi att det kan ses som klokt att
SJ och SL försökte förekomma journalister med information, istället för att motar-
beta massmedia i nyhetsrapporteringen.

Genom att studera de främsta orsakerna till varför ett krisdrabbat företag antar en
öppen eller sluten kriskommunikationspolicy är enligt Kaufmann, Kesner och Ha-
zen starkt situationsspecifikt, beroende av krisens art och omständigheter i omgiv-
ningen445. För både SJ och SL kan sägas att företagen i början av krisen valde att
kommunicera med massmedia främst på grund av två andledningar. Dels för att det
fanns risk för att ryktesspridning och spekulationer skulle ta fart, gällande exempelvis om,
när och varför tågen inte fungerade tillfredsställande, och dels för att företagen ge-

                                                                                                                                                        
441 Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
442 Telefonintervju Dalborg, B. (2002-04-29)
443 Kaufmann J.B. et al (1994) och Schulman Olofsdotter, N. (2002-04-03)
444 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
445 Kaufmann J.B. et al (1994)
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nom att kommunicera ut det de visste till omvärlden trodde att de skulle erhålla de så
kallade ”vinsterna” som Kaufmann, Kesner och Hazen talar om. Genom att kom-
municera på ett öppet sätt särskilt när det gäller trafikupplysning och trafikinfor-
mation önskade SJ och SL erhålla positiv respons från omvärlden. En annan anled-
ning till att SJ och SL valde att vara öppna i sin kommunikation, gällande informa-
tion om exempelvis ansvarfördelningen, är att det fanns en risk för att samma eller lik-
nande information skulle kunna erhållas från annan (sämre) källa. Vi menar till exempel att
de kan tänkas ha valt att kommunicera med massmedia för att informationen skulle
bli så korrekt som möjligt. Det blir på detta sätt mindre risk att felaktig information
presenteras i massmedia om informationen härrörs från företaget självt, än från
mindre tillförlitliga källor.

Det är i princip omöjligt att utröna ifall SJ eller SL lyckades hemlighålla informa-
tion, dock fanns det få incitament till att anta en sluten kommunikationspolicy vid
vinterkrisen. Den information SJ och SL gick ut med kan inte sägas ha medfört att
företagen dragit på sig ökade ”kostnader”. Snarare skulle företagen dragit på sig ökade
”kostnader” i form av misstroende, besvikelse och irritation om de inte kommuni-
cerat överhuvudtaget. SJ och SL kunde dra nytta av kommunikation med massme-
dia och försökte därmed framställa företagen som ansvarstagande och pålitliga,
trots det som inträffat. Enligt Kaufmann, Kesner och Hazen bör inte företag kommuni-
cera om företaget är osäkert på vilken roll det har i krisen eller om företaget är osäkert på om
informationen stämmer eller ej. Ansvars- och orsaksfrågan ansågs enligt de artiklar som
publicerades samt enligt de intervjuade, vara relativt oklar vid denna kris. Både SJ
och SL kunde genom att kommunicera med massmedia påverka diskussionen gäl-
lande ansvarsfördelningen och därmed även påverka omvärldens attityder till före-
tagen i den situation som uppstått. Detta eftersom företagen då kunde påverka vil-
ken information journalisterna hade att utgå ifrån när de skrev artiklarna. Ytterligare
aspekter som talar för att SJ och SL tjänade på att kommunicera med massmedia
under vinterkrisen, är journalisternas uttalanden om att deras inställning till företa-
gen blir mer positiv om företagen kommunicerar och därmed framställs företagen
på ett mer fördelaktigt sätt i pressen. Dock kan sägas att det kan vara farligt att vara
för öppen i kommunikationen om företaget inte är riktigt säkert på hur situationen
kommer att utvecklas. Exempelvis kan nämnas att Moström uttalade att företaget i
början av krisen ansåg att snöovädret snabbt skulle dra förbi och därmed kommu-
nicerade ut information utan att vara helt säker på detta446. I efterhand var det inte

                                                
446 Intervju Moström, K. (2002-04-02)
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bra att kommunicera ut information på detta sätt, eftersom informationen som del-
gavs var felaktig. Ytterligare exempel på att företagen kommunicerade ut viss in-
formation för snabbt är att både SJ och SL uppfattades som att de till en början
skyllde företagens problem på snön, för att senare under vinterkrisen ta mer ansvar
för det inträffade447. Vi anser därmed att det finns situationer där det är bättre för
företagen att inte kommunicera ut viss typ av information för snabbt, dock är det
alltid viktigt för företagen att kommunicera med massmedia.

Vi menar att det finns ytterligare en anledning, som dock inte tas upp av Kauf-
mann, Kesner och Hazen448, till att företag bör vara öppna eller slutna i sin kom-
munikation är att de helt enkelt är tvungna till det. Dessa teoretiker snuddar vid
detta faktum i diskussionen vilken handlar om att företag måste vara öppna om det
är fara för annans liv, säkerhet eller hälsa vilket dock inte kan sägas varit fallet un-
der vinterkrisen. SJ och SL kan sägas vara tvingade att kommunicera av andra an-
ledningar, bland annat genom att SJ förr var ett statligt bolag som lydde under of-
fentlighetsprincipen449. Företaget är numera ett aktiebolag där aktierna ägs av sta-
ten, vilket innebär att alla svenskar kan ses som ägare450. Vi anser att detta troligen
präglar kommunikationen från SJ ut till omvärlden, eftersom det mer eller mindre
förväntas av företaget att vara öppet i kommunikationen. SL kan sägas vara ett of-
fentligt företag eftersom det till viss del fortfarande finansieras med hjälp av skat-
temedel. Dock har denna finansiering minskat under åren, men vi anser att det med
stor sannolikhet präglar företagets öppna inställning till extern kommunikation.

Sammanfattningsvis kan sägas att SJ och SL var öppna i kommunikationen under
vinterkrisen. Vi menar att företagen under vinterkrisen inte hade incitament att vara
slutna i kommunikationen, snarare tjänade företagen på att använda sig av massme-
dia för att nå ut till omvärlden med information. Detta gäller speciellt trafikinfor-
mationen, men vi menar även att företagen kan anses som öppna med annan in-
formation, exempelvis information gällande ansvarsfrågan. Grunden till detta är att
journalister upplever det som att de på ett snabbt och enkelt sätt erhöll den infor-
mation de eftersökte. Det kan dock funnits information som företagen inte delgav
massmedia i denna fråga, men det är inget som påverkade omvärldens respons
gentemot företaget, men eftersom det aldrig togs upp av massmedia var det heller
inget som påverkade omvärldens respons. Under vinterkrisen kan det sägas att in-
                                                
447 Intervju Mortensen, P. (2002-04-02)
448 Kaufmann, J.B. et al. (1994)
449 Telefonintervju Brahn, S. (2002-05-13)
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formationsavdelningarna sågs som en tillgång för journalisterna i informationssö-
kandet. I och med att företagen hade incitament att kommunicera med massmedia
förelåg inga konflikter gällande detta. Dock kan sägas att företagen i sin önskan om
att vara öppna har som avsikt att förekomma journalisterna med information. Un-
der vinterkrisen menar vi att det blev svårt att lyckas med detta, eftersom tiden inte
räckte till. Snarare blev företagen tvingade att kommunicera eftersom journalister
hann före med att ställa frågor, dock var detta inget problem eftersom incitament
fanns för företagen att kommunicera med journalisterna.

Denna studie har på det stora hela visat att både SJ och SL hanterat massmedie-
kontakterna på ett bra sätt, kanske inte på ett optimalt sätt, men ändå bra. Enligt
ovan har det funnits ett flertal situationsspecifika faktorer vilka påverkat hur företa-
gen valde att kommunicera med omvärlden, via massmedia. Ur den information
som nu presenterats finner vi det poängfullt att sammanföra flertalet av de diskute-
rade områdena i en modell över SJ:s och SL:s kommunikation under vinterkrisen.
Vår avsikt är att utveckla en modell som visar på vad företagen hade för syfte med
att kommunicera ut information till omvärlden via massmedia samt vilket innehåll
som kommunicerades ut och när dessa budskap delgavs omvärlden. Om budska-
pen som företagen delgav massmedia i syfte att påverka dess kunder i omvärlden
gått fram som förväntat, kan vi dock inte uttala oss om då vår studie inte täcker en
mätning av omvärldens respons gentemot företagen.

8.6 Företags kriskommunikation ut till
omvärlden via massmedia

Under arbetets gång har vi erhållit kunskaper om kriskommunikationens betydelse
för krisdrabbade företag och även kommit att förstå den problematik företag står
inför vid utövandet av kriskommunikation. Med anledning av detta önskar vi för-
medla denna kunskap och förståelse vidare. I detta avsnitt kommer vi att samman-
föra de budskap vi tidigare diskuterat med krisens fyra faser och även koppla detta
till kommunikationsmodellen. Dessutom kommer vi att inkludera företags syfte
samt omvärldens respons på företagets kriskommunikation i modellen. Detta sker
som det slutliga momentet i analysen för att på ett förenklat sätt besvara vad som är
viktigt att kommunicera ut, när detta ska kommuniceras ut under krisen och varför
det ska kommuniceras.
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Vår ambition är att vara pedagogiska vid uppbyggandet av modellen och därför
kommer vi att bygga denna stegvis. Först presenteras en textmässig beskrivning av
problemområdet och därefter illustreras denna del skuggad i modellen, för att på ett
tydligt sätt visa vad som behandlas. Modellen kommer på detta sätt att byggas upp
steg för steg, för att slutligen mynna ut i den slutliga modellen. Då vi tidigare i ana-
lysen behandlat samtliga delar i modellen ingående samt exemplifierat dessa med
empiriska illustrationer, har vi för avsikt att i nedanstående diskussion endast dis-
kutera kring hur vi menar att de olika delarna relaterar till samt hur de är beroende
av varandra.

Vi kommer att ta utgångspunkt i den modell som utvecklades tidigare i analysen, se
figur 15a nedan, vilken förde samman företags budskapsinnehåll med de olika fa-
serna av krisen. För att förtydliga ytterligare har vi tillfört en tidsaxel för att visa i
vilken ordning de olika faserna kommer. Vi anser att företag har större chans att ta
sig ur en kris om dessa tillämpar god kriskommunikation, vilket delvis sker genom
att företaget anpassar innehållet i de olika budskapen som företaget vill förmedla till
omvärlden. Det finns med andra ord viss typ av information som är mer viktig för
företag att sända ut under viss del av krisen. Vi är av uppfattningen att företag ge-
nom att göra detta har större möjlighet att ta sig ur krisen med antingen minimala
förluster eller till och med erhållna vinster.

Eftersom vi menar att denna modell måste sättas i relation till en större kontext för
att bli poängfull kommer vi inkludera fler bitar i modellen. Då fokus ligger på fö-
retags kommunikation ut till omvärlden, via massmedia anser vi det viktigt att in-
kludera dessa parter i modellen. Med anledning av detta ser vi det som poängfullt
att även kombinera modell 15a med delar av kommunikationsmodellen som ut-

Uppbyggnadsfas Akutfas Avtagandefas Upplösningsfas

Tid

Budskapets
innehåll

Krisens
faser (tid)

Internaliserande           UPPLYSANDE            JUSTERANDE                Internaliserande
Förebyggande               INSTRUERANDE       Sympatiserande            Förebyggande
                                       Sympatiserande        Upplysande
                                       Justerande                   Förebyggande

Figur 15a: Omarbetad modell gällande krisdrabbade företags budskapsinnehåll i de olika krisfaserna
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vecklades i referensramen (se figur 10). Eftersom företag kommunicerar ut olika
budskap under varje krisfas, med olika typer av informationsinnehåll, har vi valt att
illustrera en kommunikationsprocess i varje fas av modellen. Vi anser att det kris-
drabbade företaget fungerar som sändare och att det är omvärlden som är mottaga-
re av företagets budskap. Sett ur företagets perspektiv fungerar massmedia som ett
medel och en möjlighet för att nå ut med sitt budskap till en stor mängd individer,
däribland företagets kunder. Å andra sidan är inte massmedia och journalister en
passiv part som endast går företagets ärenden. Tvärtom är journalisterna aktiva
aktörer vilka tolkar företagets budskap på ett visst sätt, fokuserar på vissa bitar,
sätter det i relation till andra aspekter med mera. Detta benämns som brus, efter-
som när det slutliga budskapet når omvärlden kan innehållet vara något annat än
vad företaget från början hade för avsikt eller syftet med att kommunicera ut ett
budskapet. Bilden läses således uppifrån och ner och därefter från vänster till hö-
ger. Vi har därför även inkluderat massmedia och dess roll och påverkan i model-
len. Bruset har vi illustrerat med hjälp av de vågade pilarna. Brus kan dock uppstå
varsomhelst i kommunikationsmodellen från det att sändaren kodar budskapet, tills
att mottagaren uppfattar och tolkar budskapet. Vid denna typ av kommunikation är
vägen lång fram till mottagaren, vilket medför att risken för brus ökar.

Som vi tidigare nämnt kan företag uppfatta massmedia antingen som en möjlighet
eller ett hot. Detta beror till stor del på vilka syften företaget har med att kommuni-
cera ut budskap till omvärlden. Med hjälp av det teoretiska stödet samt det empiris-
ka materialet har vi kommit fram till vad krisdrabbade företag har som övergripan-
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Mottagare Mottagare Mottagare Mottagare
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Figur 15b: Krisfasernas budskapsinnehåll kopplat med kommunikationsprocessen mellan företag och massmedia



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

153

de syfte med att kommunicera gentemot omvärlden via massmedia. Syftet är, som
tidigare nämnts, att minska eller eliminera negativ respons respektive öka positiv
respons hos företagets omvärld. Vi anser med andra ord att företaget (sändaren) i
varje fas visserligen kan ha ett enskilt syfte med varje budskap som sänds ut, men i
slutändan syftar dessa ändå till att påverka omvärldens uppfattningar, tankar, käns-
lor och åsikter om det krisdrabbade företaget. Med anledning av detta har vi i mo-
dellen inkluderat en del som symboliserar detta övergripande syfte. För att ytterliga-
re illustrera detta har vi vidare länkat samman det krisdrabbade företaget (sändaren)
genom de streckade linjerna. Genom att företagets syfte är tätt sammanlänkat med
aktiviteter som händer i företagets omvärld vill vi även inkludera omvärldens re-
spons i modellen. I likhet med ovanstående diskussion har vi valt att länka samman
mottagarna för att på så vis illustrera att omvärlden (mottagarna) uppfattar och tol-
kar alla de budskap som företaget, via massmedia, kommunicerat ut. Vi menar
därmed att när företaget sänder ut ett budskap kommer mottagaren att respondera
på ett visst sätt. När sedan nästa budskap rörande företaget och krisen som det be-
finner sig i kommuniceras ut, kommer mottagarens respons antingen att vara den-
samma eller förändras i någon riktning. Rutan längst ner till höger symboliserar så-
ledes den sammanlagda responsen hos omvärlden. Förhoppningsvis kommer före-
tagets syfte att harmonisera med omvärldens respons. Det vill säga att företaget har
uppnått det syfte som företaget från början hade hoppats på.

Sändare SändareSändareSändare

Mottagare Mottagare Mottagare Mottagare
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Figur 15c: PEMA-modellen; Företagens syfte och omvärldens respons relaterat till de budskap krisdrabbade
företag delger omvärlden i respektive krisfas via massmedia
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Modellen vi utvecklat i detta sista avsnitt av analysen har sin grund i de teoretikers
resonemang gällande kriskommunikation vi studerat samt SJ:s och SL:s kriskom-
munikation under vinterkrisen. Eftersom dessa företags kommunikation under den
aktuella krisen inte nämnvärt skilde sig företagen emellan, menar vi att det genom
denna kunskap är möjligt att utveckla en modell som visar på hur SJ:s och SL:s
kommunikation skedde under vinterkrisen. Modellen bygger på vad som sades, när
det sades och varför det sades. Vi menar att denna modell kan fungera som ett
verktyg för företagen i deras fortsatta verksamhet samt vid förberedelser inför kris-
kommunikation. Dock gör vi inga anspråk på att denna modell skulle kunna ses
som ett verktyg för alla krisdrabbade företags kommunikation, då varje kris är situ-
ationsspecifik. Vi menar snarare att modellen innehåller ett flertal intressanta områ-
den och aspekter som företag måste ta i beaktande vid kriskommunikation. Vi an-
ser att vi genom denna modell delvis besvarar våra problemfrågor som handlar om
vad krisdrabbade företag kommunicerar samt när de kommunicerar dessa budskap.
Modellen ger även indirekt kunskap om varför företag kommunicerar ut ett visst
budskap under en viss tidsperiod. Dels beror det på när och vad företaget självt
väljer att kommunicera ut, det vill säga vad företaget vill uppnå och har för syfte
med kriskommunikationen. Företaget kommer vidare att behöva ta massmedia i
beaktande vid budskapsutformandet. Företaget kan exempelvis behöva anpassa
budskapen till det som massmedia efterfrågar eller ta de drivkrafter som journalister
och massmedia strävar efter i beaktande. Dessutom måste företaget vara lyhört för
vad som händer i omvärlden, det vill säga hur omvärlden reagerar på företagets
budskap. I modellen ovan har vi därför placerat en pil från omvärldens respons till
företagets syfte, eftersom företagets syfte är beroende av samt kommer att anpassas
efter vad som händer i omvärlden. Det bästa borde vara att kunna fånga upp hur
omvärlden har responderat efter varje budskap.
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9. Slutsatser
nder (tåg)resans gång har vi upptäckt den komplexitet som präglar
en krissituation samt den problematik som företag ställs inför vid

utövandet av kriskommunikation. Redan i inledningskapitlet konstaterade
vi att det inte bara är viktigt vad företag gör, utan det blir minst lika viktigt vad de säger. Detta
relativt enkla konstaterande har under studien fått en allt större innebörd för oss. Vi menar att
det företag kommunicerar eller inte kommunicerar ut till omvärlden får stora konsekvenser på
företagets fortsatta verksamhet.

Vi menar vidare att oberoende av vilken typ av företagskris det talas om, finns det
många situationsberoende faktorer vilka bidrar till en komplexitet som gör det i
princip omöjligt att utveckla praktiska lösningar eller en fullgod ”handbok” i områ-
det. Vår avsikt har snarare varit att bidra med en del begreppsliga redskap samt er-
farenheter från de fall vi valt att studera, vilka vi menar kan vara användbara även i
andra krissituationer.

I denna uppsats har vi bland annat studerat vad företag egentligen har för syfte med
sin kriskommunikation. Vi menar att företag genom att kommunicera med omvärl-
den på rätt sätt, kan vända krisen till en möjlighet. Inte en möjlighet att erhålla
vinster av det som hänt, det vill säga själva krisen, utan snarare en möjlighet att ge
omvärlden en korrekt bild av ett företag som agerar på bästa sätt trots det som
hänt. Ofta är den första beskrivningen av händelsen som presenteras av företaget
genom massmedia betydelsefull för vilken bild som förmedlas av det krisdrabbade
företaget. Dock är det inte bara viktigt att företaget kommunicerar ut information
under den mest akuta krisen, tvärtom är det minst lika viktigt att företaget kommu-
nicerar med omvärlden även när krisen börjar avta. Även vilket informationsinne-
håll som blir viktigt förändras allteftersom krisen fortskrider. Genom att kommuni-
cera ut information på ett proaktivt sätt har företag möjlighet att påverka den bild
som förmedlas av massmedia ut till omvärlden. Massmedia är därmed en möjlighet
för företaget att nå ut med budskap till omvärlden, dock kan det sägas att massme-
dia inte är en neutral kanal utan snarare en aktiv aktör. Att företag väljer att kom-
municera med massmedia under en kris kan dessutom bero av om företaget är
tvunget med anledning av att krisen redan är offentlig. Under sådana situationer har
företaget mest att vinna på att kommunicera för att på så sätt framstå som ett an-
svarstagande företag. Företaget kan därmed med hjälp av sin kommunikation gent-

U



Kriskommunikation eller ”Det snöade för mycket”

156

emot massmedia vara med och påverka omvärldens uppfattningar, åsikter, tankar
och känslor för företaget och den krissituation som det befinner sig i. Det vill säga
att företaget genom att tillämpa god kriskommunikation har möjlighet att minska
den negativa och till och med öka den positiva responsen hos omvärlden.

God kriskommunikation har enligt oss en diffus innebörd. Svaren varierar beroen-
de på vem som tillfrågas. Beroende av om det är en informationsansvarig, en jour-
nalist, herr Svensson eller fru pendeltågsresenär som tillfrågas, kommer svaren vari-
era eftersom de ser på detta fenomen ur sitt eget perspektiv. De skulle troligen
framhäva det som mest gagnar dem själva eller den organisation som de represente-
rar. Journalister anser, lite förenklat, att god kriskommunikation karaktäriseras av
tillgänglighet, öppenhet och snabbhet, vilket sannolikt bottnar i att de vill ha snabba
nyheter. Informations- och pressansvariga trycker snarare på att kriskommunika-
tion bör präglas av tydlighet, korrekthet och snabbhet. Detta beror till stor del på
att dessa karaktäristika krävs för att företagets budskap ska nå ut till omvärlden.
Även om det i stort sett är omöjligt för företag att tillämpa vad som anses vara god
kriskommunikation till 100%, menar vi att företaget tjänar på att åtminstone vara
medvetet om vad god kriskommunikation är och inneha en strävan att uppnå detta.

Media är en av företagets viktigaste intressenter vid en kris, eftersom det är journa-
listerna som möjliggör företagets kommunikation ut till omvärlden. Det finns där-
med ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företag och massmedia. Det finns
inget sätt som kan anses vara mer effektivt för företag, med målet att nå ut med
information till omvärlden, än att förmedla den via massmedia. Dessutom kan ett
krisdrabbat företag ses som ett ”riktigt scoop” för journalister som vill förmedla
nyheter till sin kundkrets, vilka för övrigt även är företagets omvärld. Media vill ha
information om den aktuella situationen och det är ytterst svårt för företag att veta
exakt vad media vill veta. Det krävs även av företag att de presenterar information
snabbt för massmedia vid en kris, vilket kan vara svårt under de kaotiska förhållan-
den som ofta råder vid krissituationer. Företag kan inte förbereda inför alla mass-
medias frågor, men det är möjligt att strukturera och förutse vissa behov. Genom
att utröna vilken information som är mest viktig under olika faser av krisen, anser
vi att det kan vara ett verktyg som ökar medvetenheten om att informationsinne-
hållet bör anpassas.

Trots att den ena krisen inte är den andra lik anser vi att det på ett generellt plan går
att säga att viss typ av information är mer viktig i början av en kris och annan in-
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formation är mer viktig i slutet av krisen. Det finns en relativt logisk följd på vilken
information som krisdrabbade företag kommunicerar ut samt vad massmedia och
journalister efterfrågar. Givetvis informerar det krisdrabbade företaget först om vad
som har hänt och först därefter blir orsaks- samt ansvarsfrågan aktuell. Det är även
bra om företag i förväg vet om att journalister och omvärlden troligtvis kommer att
intressera sig för viss typ av information längre fram i tiden. Genom denna med-
vetenhet undviker företaget att kommunicera ut information innan rätt tid är inne.
Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på att viss typ av information ska kom-
municeras ut just vid en viss tidpunkt. Det gäller tvärtom för företaget att kunna
vara flexibelt. Genom att öka företags medvetenhet angående detta är det möjligt
att till högre grad förbereda samt planera inför en eventuell kris och därmed även
dra nytta av detta under själva krisen.

Slutligen kan sägas att det finns flertalet exempel på krisdrabbade företag där kom-
munikationen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt ut till omvärlden och därför
har den kris de befunnit sig i eskalerat i omfattning. Det finns dock även exempel
på företag som har kommunicerat enligt konstens alla regler och ändå inte blivit
framställda som de har önskat i media. Givetvis går det inte att ställa allt till rätta
genom att kommunicera ut rätt information vid rätt tidpunkt, men vi är ändå av
uppfattningen att företaget kan vinna fördelar genom att kommunicera med om-
världen via massmedia. Med anledning av detta vill vi förmedla denna kunskap vi-
dare. Detta har gjorts genom att vi fört samman flertalet av de problemområden vi
studerat i en modell, vilken bland annat visar på komplexiteten gällande företags
kommunikation ut till omvärlden, via massmedia. Medvetenheten om komplexite-
ten kan enligt oss öka chanserna att lyckas i kommunikationsprocessen. Det är här
vi menar att vår modell som utvecklades i avsnitt 8.6 (figur 15c) blir ett viktigt
verktyg. En god planering inför kriser, flexibla strategier som är tillämpliga på flera
varianter av kriser skapar en beredskap som kan ha stor betydelse för hur krisen
kommer att avlöpa för organisationen.

Förslag för vidare forskning
Vi anser att om krisdrabbade företag väljer att kommunicera vid en kris till stor del
är beroende av hur omvärlden reagerar på det inträffade. För att företag ska kunna
anpassa budskapsinnehållet och uppnå positiv respons måste företag veta på ett
ungefär vilken attityd omvärlden har gentemot företaget. Om omvärlden inte skulle
reagera alls, så skulle det inte vara lika viktigt att kommunicera ut information till
omvärlden. Det gäller med andra ord att företag är lyhörda för det som händer i
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omvärlden. Hur kan ett krisdrabbat företag fånga upp omvärldens respons under
krissituationer? Är det överhuvudtaget möjligt att på ett strukturerat och effektivt
sätt snappa upp omvärldens respons under de förutsättningar en kris för med sig?

I denna uppsats har vi utgått från fastänkandet på grund av att vi ansåg detta skulle
fungera som ett bra verktyg för att kunna ange under vilken tidsperiod viss infor-
mation kommunicerades ut under en kris. Fastänkandet är möjligt att ifrågasätta
och det finns, enligt oss, indikationer som visar att fastänkandet eventuellt inte är
det optimala. En anledning till att det möjligen skulle vara bra att dela in en kris på
något annat sätt, är att vi i denna studie upptäckte att akutfasen i vinterkrisen be-
stod av en växelverkan mellan flertalet akut- och avtagandefaser. Vi har dock inte
funnit något bättre sätt att ange tidsdimensionen under en kris. Svagheten med
detta synsätt beror, enligt oss, på det faktum att en fas har en början och ett slut.
Det vi efterlyser är snarare någon form av process- eller spiraltänkande, vilka också
bör möjliggöra fastställande av tidsdimensionen.

Eftersom vi i denna studie främst har fokuserat på den period av vinterkrisen som
var mest uppmärksammad i massmedia, det vill säga akut- samt avtagandefasen,
menar vi att det även skulle vara intressant att genomföra en studie gällande de ty-
per av information som är mest viktiga i uppbyggnadsfasen och i upplösningsfasen,
samt hur denna information påverkar omvärldens respons gentemot företaget. Den
typ av information som sänds ut i uppbyggnadsfasen torde ha betydelse för företa-
gets externa utgångspunkt och information som sänds ut i upplösningsfasen borde
också ha betydelse för i vilken riktning omvärldens respons rör sig.

Då vi i uppsatsen håller en relativt hög analysnivå, eftersom vi talar om företag,
massmedia och omvärld, skulle det vara intressant att forska vidare kring hur
mycket individen präglar rollen som exempelvis informationsansvarig. Hur stort
inflytande har individen när det gäller att bestämma vad som ska kommuniceras ut
å företagets vägnar, samt när detta ska kommuniceras ut?
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Bilagor
Bilaga 1

Frågor till pressansvariga

1. Hur länge har Ni arbetat på företaget?

2. Hur länge har Ni innehaft den befattning Ni har idag?

3. Vad har Ni för arbetsuppgifter?

4. Vad anser Ni att en kris är för något? Ge exempel.

5. Vilken kommunikationskanaler använde Ni mest vid ”vinterkrisen” för att nå ut till om-
världen? (pressrelease, presskonferens eller intervju (telefon/personlig)? Vad var vanli-
gast?

6. Vem tar oftast kontakt med vem för intervjuer? Hur var det oftast vid den aktuella krisen?

7. Vilket/vilka andra sätt kan Ni kommunicera med omvärlden än via massmedia?

8. Hur förändrades Er kontakt med massmedia allteftersom krisen fortskred? Ändrades
kommunikationskanalerna ut till media och ändrades intensiteten när det gäller media-
kontakter?

9. Vid krissituationer får vem/vilka inom företaget uttala sig till massmedia? Finns det någon
policy inom företaget angående information som inte får delges massmedia? Skiljer sig
detta vid krissituationer mot ”normala fall”?

10. Finns det direktiv för Dig om vad Du ska berätta eller inte berätta för massmedia vid en
krissituation/under den aktuella krisen? Vad i så fall?

11. Finns det journalister som företaget hellre har kontakt med? Anser Ni att det finns skillna-
der mellan journalister vid olika tidningar eller är det mer personbundet?

12. Anser Ni att SJ/SL har goda relationer till massmedia i stort/specifika journalister?

13. Jobbar Ni (SJ och SL) på något speciellt sätt för att erhålla goda relationer med massme-
dia/journalister?

14. Vad anser Ni är typiskt för och karaktäriserar god kriskommunikation? (Vad är speciellt
viktigt med kriskommunikation?)

15. Vad ställer kriskommunikation för särskilda krav på Er jämfört med kommunikation i
”vanliga fall”?
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16. Varför kommunicerar Ni med massmedia överhuvudtaget vid en kris? Vad var Ert syfte
med att kommunicera med massmedia vid den aktuella krisen?

17. Anser Ni att det går att planera/förbereda för kriskommunikation innan en kris uppstår?

18. Hur förbereder sig SJ/SL för en god kriskommunikation, det vill säga för att kriskommu-
nikationen ska uppfylla/uppnå det önskade syftet?

19. Prognostiserar Ni eventuella frågor från journalister vid en intervju? Vilka förberedelser
gjorde Ni inför kontakterna med massmedia när krisen var ett faktum?

20.  Fanns det något generellt budskap som SJ/SL ville förmedla och delge vid krisen? På
vilket sätt ville Ni framställa företaget? Anser Ni att media förmedlade detta budskap eller
var det någonting annat som förmedlades? Varför blev det så tror du?

21. Anser Ni att företaget bör kommunicera ut allt det vet så fort som möjligt eller anser Ni att
det är bättre att hålla på det ett tag? Varför?
(Vilken info är bra att kommunicera ut så fort man vet och vilken info bör företaget vänta
med att kommunicera ut och varför?) Exempel från vinterkrisen?

22. Kan det finnas tillfällen då det inte är bra att kommunicera med massmedia överhuvudta-
get? När och vad?

23. Fanns det information som Ni inte skulle velat delge eller diskutera i massmedia under
den aktuella krisen, men som ändå kom fram och Ni blev mer eller mindre tvungna att
bemöta det? På vilka grunder bestämdes vilken information som skulle delges media vid
krisen?

24. Finns det information som skulle kunnat delges massmedia gällande krisen, men som Ni
valde att inte offentliggöra? Varför? Vilken information var det?

25. Hände det, under ”vinterkrisen”, att Ni kommunicerat ut för mycket information för tidigt,
det vill säga om information Ni lämnat ut använts emot Er i ett senare skede? Vad fick det
i så fall för konsekvenser?

26. Valde Ni vid något tillfälle under ”vinterkrisen” att delge media och omvärld information
som inte direkt hade efterfrågats eller uppmärksammats tidigare? Exempel! Varför i så
fall?

27. Har det hänt att Ni hållit på information för länge och därmed fått kritik för det när det
senare kommit fram? Vid vinterkrisen?

28. Vilken information var viktigast att delge massmedia/omvärld i början av ”vinterkrisen”
respektive senare under krisen?

29. Vilken slags information anser Ni att massmedia främst var intresserade av i början av
”vinterkrisen”? Vad var de intresserade av längre fram i krisen?
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30. Kände Ni att Ni kom i intressekonflikt med massmedia någon gång under ”vinterkrisen”
vad gällde information Ni ansåg vara viktig att förmedla och det massmedia eftersökte?

31. Vad anser Ni vara det bästa med att använda journalister för att kommunicera ut ett bud-
skap till omvärlden?

32. Vad anser Ni vara det sämsta med att använda journalister för att kommunicera ut ett bud-
skap till omvärlden?
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Bilaga 2
Frågor till personal på pressjouren

1. Hur länge har Ni arbetat på företaget?

2. Hur länge har Ni innehaft den befattning Ni har idag?

3. Vad har Ni för arbetsuppgifter? (förklara hur pressjouren fungerar)

4. Vilken kommunikationskanaler använde Ni mest vid ”vinterkrisen” för att nå ut till om-
världen? Vad var vanligast?

5. Vem tar oftast kontakt med vem för intervjuer? Hur var det oftast vid den aktuella krisen?

6. Hur förändrades Er kontakt med massmedia allteftersom krisen fortskred? Ändrades
kommunikationskanalerna ut till media och ändrades intensiteten när det gäller media-
kontakter?

7. Finns det direktiv för Dig om vad Du ska berätta eller inte berätta för massmedia vid en
krissituation/under den aktuella krisen? Vad i så fall?

8. Finns det journalister som Ni hellre har kontakt med? Känner Ni att det finns skillnader
mellan journalister vid olika tidningar eller är det mer personen som spelar roll?

9. Anser Ni att SJ/SL har goda relationer till massmedia i stort/specifika journalister?

10. Varför kommunicerar Ni med massmedia överhuvudtaget vid en kris? Vad var Ert syfte
med att kommunicera med massmedia vid den aktuella krisen?

11. Hur förbereder sig SJ/SL för en god kriskommunikation, det vill säga för att kriskommu-
nikationen ska uppfylla/uppnå det önskade syftet?

12.  Fanns det något generellt budskap som SJ/SL ville förmedla och delge vid krisen? På
vilket sätt ville Ni framställa företaget? Anser Ni att media förmedlade detta budskap eller
var det någonting annat som förmedlades? Varför blev det så tror du?

13. Vilken bild, anser du, målades upp i massmedia av SJ?

14. Anser Ni att företaget bör kommunicera ut allt det vet så fort som möjligt eller anser Ni att
det är bättre att hålla på det ett tag? Varför?

15. Kan det finnas tillfällen då det inte är bra att kommunicera med massmedia överhuvudta-
get? När och vad i så fall?

16. Fanns det information som Ni inte skulle velat delge eller diskutera i massmedia under
den aktuella krisen, men som ändå kom fram och Ni blev mer eller mindre tvungna att
bemöta det? På vilka grunder bestämdes vilken information som skulle delges media vid
krisen?
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17. Finns det information som skulle kunnat delges massmedia gällande krisen, men som Ni
valde att inte offentliggöra? Varför? Vilken information var det?

18. Hände det, under ”vinterkrisen”, att Ni kommunicerat ut för mycket information för tidigt,
det vill säga om information Ni lämnat ut använts emot Er i ett senare skede? Vad fick det
i så fall för konsekvenser?

19. Valde Ni vid något tillfälle under ”vinterkrisen” att delge media och omvärld information
som inte direkt hade efterfrågats eller uppmärksammats tidigare? Exempel! Varför i så
fall?

20. Har det hänt att Ni hållit på information för länge och därmed fått kritik för det när det
senare kommit fram? Vid vinterkrisen?

21. Vilken information var viktigast att delge massmedia/omvärld i början av ”vinterkrisen”
respektive senare under krisen?

22. Vilken slags information anser Ni att massmedia främst var intresserade av i början av
”vinterkrisen”? Var det någon skillnad av vad de var intresserade av längre fram i krisen?

23. Kände Ni att Ni kom i intressekonflikt med massmedia någon gång under ”vinterkrisen”
vad gällde information Ni ansåg vara viktig att förmedla och det massmedia eftersökte?

24. Finns det fortfarande intresse hos massmedia att skriva om vinterkrisen?

25. Vad anser Ni vara det bästa med att använda journalister för att kommunicera ut ett bud-
skap till omvärlden?

26. Vad anser Ni vara det sämsta med att använda journalister för att kommunicera ut ett bud-
skap till omvärlden?
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Bilaga 3
Frågor till journalister

1. Hur länge har Ni arbetat som journalist? Vilken typ av uppdrag arbetar du med mest?

2. Hur länge har Ni arbetat på Er nuvarande arbetsplats?

3. Vad anser Ni vara Er karriärs höjdpunkt (än så länge)?

4. Vad anser Ni att massmedia och journalister har för roll i samhället?

5. Vad anser Ni att en nyhet är? Vad avgör om något kan karaktäriseras som en nyhet?

6. Vad lägger ni för innebörd i ordet företagskris? Vilka kriser har Ni rapporterat om?

7. Vad anser Ni karaktäriserar företags kommunikation med massmedia vid en krissituation?
(När det gäller informationsinnehåll, öppenhet, bemötande…)

8. Vilket är det vanligaste kommunikationssättet för Er i kontakterna med krisdrabbade fö-
retag? På vilket sätt kommunicerade Ni med SJ och SL under ”vinterkrisen”? Vem/vilka
var Ni i kontakt med på SJ och SL under krisen ifråga? Varför?

9. Anser Ni att Ni har goda relationer till pressansvariga på olika företag? Anser Ni att SJ
respektive SL har goda relationer med massmedia? (lätt att få tag på information, ge och
ta förhållande)

10. Är det vanligt att företag i allmänhet har kommunikationspolicys som säger att endast
vissa personer får göra uttalanden till massmedia vid kriser? Ge exempel på företag som
har det så. Hur är det på SJ? Hur är det på SL?

11. Vilken typ av informationsinnehåll är Ni journalister främst intresserade av när ett företag
hamnat i en krissituation? Skiljer det som efterfrågas om det är i början av krisen eller om
det är senare?

12. Vilken typ av information är lätt respektive svår att få tag på? Finns det något som SJ re-
spektive SL vid upprepade gånger berättar för massmedia?

13. Vad upplever Ni att företag har för syfte med kriskommunikation gentemot massmedia?

14. Anser Ni det vara lätt att erhålla den information som Ni eftersöker, vid en krissituation,
direkt från företaget ifråga? Hur var det vid vinterkrisen på SJ och på SL?

15. Anser Ni att det ofta blir så att Ni får leta information från andra källor än företaget efter-
som ingen på företaget ifråga vill uttala sig?

16. Upplever Ni att företag är mer eller mindre slutna/öppna vid kriser än i ”normala fall”?
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17. Finns det situationer där Ni anser att företag bör/måste vara öppna i sin kommunikation
mot massmedia?

18. Uttrycket ”Inga kommentarer” hur tolkas det av journalister? Vad kan det finnas för an-
ledningar till att företaget svarar på detta vis? Får det större/mindre betydelse vid krissitu-
ationer?

19. Vad anser Ni att SL respektive SJ har gjort bra/dåligt i sina kontakter med massmedia?

20. Anser Ni att journalistens syfte med förmedlingen förändras ju längre krisen fortskrider?
Eftersöks annan information senare under krisen än i början? Hur var det under
”vinterkrisen”?


