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FÖRORD

Målet med denna bok är att på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt pre-
sentera teorier samt råd och rön från dagens forskningsarena om kriskom-
munikation och nya medier. Tanken är att den ska vara användbar både för 
studerande och för yrkesverksamma. Eft er läsningen av boken kan du kon-
tinuerligt uppgradera din kunskap inom området på bokens egen webb-
sida, som nås via www.studentlitteratur.se. På webbsidan presenteras 
webblänkar till bland annat den senaste forskningen inom området. Har 
du själv skrivit en uppsats, rapport, artikel, blogg eller något annat som rör 
kriskommunikation och nya medier? Meddela mig så kanske vi tipsar om, 
eller länkar vidare till din skrift , via webbsidan.

Boken är en del av det större forskningsprojektet Crisis Communication 
in a Digital Age. Forskningsprojektets fi nansiär är huvudsakligen Örebro 
universitet, där jag under det senaste året tjänstgjort som biträdande lektor 
vilket gett mig möjligheten att specialstudera området. Samarbetsparter i 
forskningsprojektet är sedan tidigare Krisberedskapsmyndigheten (idag 
Myndigheten för samhällets skydd och beredskap) och SOS Alarm. 

Genom åren har jag mött många studenter, men även yrkesverksamma 
informatörer, kommunikatörer, journalister och krishanteringssansvariga 
såväl inom off entlig som privat sektor för inspirerande samtal om risk- och 
kriskommunikation. Min förhoppning är att era erfarenheter återspeglar 
sig i bokens innehåll. Tack till er alla! Ett speciellt tack till min egen infor-
matör, Emma, som kontinuerligt läst utkast till boken och bidragit med 
idéer. 

Några svenska medie- och kommunikationsvetenskapliga forskare med 
intresse för kriskommunikation har genom sina egna studier och alster 
inspirerat mig i arbetet med boken och ska därför speciellt omnämnas. Jag 
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riktar tacksamhet till Larsåke Larsson vid Örebro universitet, Mikael 
Karlsson, Karlstads universitet, samt Jesper Falkheimer och Mats Heide 
vid Campus Helsingborg för era värdefulla och sporrande teser och kun-
skapsbidrag inom kriskommunikationsområdet. För tillkomsten av boken 
har även medlemmarna i forskningsnätverket Identitet och hotbilder vid 
Örebro universitet och Försvarshögskolan i Stockholm haft  betydelse. 

Hör gärna av dig om du vill kommentera bokens innehåll, eller har 
andra idéer och uppslag som rör området. Jag nås enklast på e-post: 
mats.eriksson@oru.se.

Örebro i juni 2009

Mats Eriksson
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Nätens kriskommunikation

När en kris inträff ar får alltid informations- och kommunikationsfrågor en 
central roll. I begynnelsen – utan tillgång till tryckkonst och masskanaler för 
kommunikation – handlade kriskommunikation enbart om muntlig pre-
sentation, att argumentera och övertyga.  Retoriken var verktyget redan i 
antikens Grekland. Eft er masskommunikationssamhällets framväxt med 
press, radio och tv kom en ny ordning att gälla. Kriskommunikatörer blev 
nu beroende av massmediernas redaktörer och andra gatekeepers när de 
skulle ge sin bild av krisen. Historien har visat hur ledande politiker, tjänste-
män och företagsledare ibland blivit bittert varse masskommunikationens 
inverkan på bilden av en kris och dess utveckling i mediedrevets kölvatten.

Dagens tillgång till internet och annan kommunikationsteknologi för-
ändrar massmediernas och journalistikens maktfunktion, såväl i vardag 
som i krislägen. Till skillnad från tiden före internet är varken organisatio-
ner eller allmänheten längre tvungna att gå via de etablerade massmedi-
erna för att kunna kommunicera med varandra (Karlsson 2008). Idag ser vi 
hur både rykten och saklig information får snabb spridning genom med-
borgarjournalistik, bloggar och andra sociala medier. Genom  bloggbäv-
ning uppstår skakningar som inte bara påverkar politiska val – utan i syn-
nerhet krisers utveckling (bloggbävning är när väldigt många bloggsidor 
behandlar ett visst ämne, enligt svenska språkrådets nyordslista 2008). Vi 
ser även hur allt fl er organisationer börjar använda speciella internet-
lösningar för att avlasta, samordna och snabba upp det interna och externa 
informationsarbetet när det extraordinära inträff at (se exempelvis Fjeld & 
Molesworth 2006; Greer & Moreland 2003, 2007). De kan på så sätt för-
medla sin egen bild av krisen – utan att ta omvägen via massmedierna. 
Eff ekten blir att förutsättningarna för hur samhälls- och organisationskri-
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ser uppstår, kommuniceras och upplevs förändras, när massmediernas tra-
ditionella makt över krisagendan minskar. Medieutvecklingen har fört oss 
till en nivå där klassisk masskommunikation interagerar med nya mer 
individanpassade tids- och platsoberoende kommunikationslösningar och 
nätverk via internet och mobil teknologi; nu handlar det om nätens kris-
kommunikation. 

Erfarenheter från krishanteringen vid  tsunamikatastrofen under jul-
helgen 2004 visar på de nya förutsättningar som växt fram för kriskom-
munikation. Snabbt eft er vågen gav drabbade, anhöriga och andra berörda 
via internet och den tredje generationens mobiltelefoni – oavsett tid och 
rum – sin egen bild av krisen. Via internet skapades ett virtuellt och geo-
grafi skt gränslöst rum för kriskommunikation som inledningsvis konkur-
rerade ut det traditionella rummet för kriskommunikation. Eff ekten blev 
inte bara att massmedierna till viss del förlorade sin roll som gatekeeper för 
bilden av katastrofen, utan det ledde även till problem för de svenska myn-
digheter som hade till uppgift  att hantera krisen nationellt. Myndigheterna 
hamnade på eft erkälke avseende insikten om de tragiska händelsernas 
styrka och vidd, samtidigt som de inte kunde förbise de alternativa och 
viktiga källorna på nätet. Den bild som myndigheterna inledningsvis gav 
av katastrofen kom därför inte alls att överensstämma med den bild som 
snabbt skapades av medborgarna själva i samspel med de nya medietekni-
kerna (SOU 2005).

I samband med spridningen av den så kallade  svininfl uensan 2009 har 
en ytterligare dimension av Internet i krishantering hamnat i rampljuset. 
Fenomenet går under namnet  infodemiology och rör hur olika internet-
baserade övervakningssystem används för att kartlägga bland annat infl u-
ensaspridning. Exempelvis har Internetföretaget  Google utvecklat verkty-
get ”Google Flu Trends” som genom kontinuerliga sökningar på symtom 
som ”feber”, ”hosta” och infl uensa” i olika sociala medier, ger förvarningar 
om pandemins geografi ska spridning. Sedan tidigare fi nns världshälsoor-
ganisationens (WHO) eget verktyg Global Public Health Intelligence Net-
work ( GPHIN ) med snarlikt syft e. Det är dock inte enbart spridningen som 
kan spåras med verktygen, enligt förespråkarna, utan man kan även tidigt 
identifi era opinioner mot exempelvis vaccinering (Eysenbach 2009).

Det växer fram behov av nya kunskaper och perspektiv för att vi ska 
kunna förstå de former av kriskommunikation som utvecklas. Den infl y-
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telserike krisforskaren  Sellnow m.fl . eft erlyste redan år 2002 mer kunskap 
om: ”… the ways in which crisis novel communication processes with par-
ticular attention to the role of communication technologies” (2002:290). En 
anpassning krävs även av de rekommendationer som ges till ledare av orga-
nisationer, krishanteringsansvariga och kommunikatörer som ska infor-
mera i samband med extraordinära händelser, kriser och katastrofer. Bety-
delsen av informations- och kommunikationsteknologi i krishantering och 
kriskommunikation har dock hittills behandlats perifert i lärobokslittera-
turen, även om det är ett område som får allt större utrymme (se exempel-
vis Coombs 2007, Fearn-Banks 2007, Heath & O’Hair 2009).

Syft et med denna bok är att bidra till att fl er intresserar sig för – och får 
förståelse för – eff ekten av internet och annan kommunikationsteknologi i 
lägen när samhällen, organisationer eller enskilda ledningspersoner behö-
ver kriskommunicera. Området är stort och tvärvetenskapligt till sin 
karaktär med infl uenser från sociologi, informatik, företagsekonomi, psy-
kologi och andra ämnen. Jag har dock inte några intentioner att täcka alla 
perspektiv av fältet kriskommunikation i boken. Snarare ges min syn på 
området – utifrån mitt forskar- och lärarperspektiv i medie- och kommu-
nikationsvetenskap. Mitt fokus är att visa det nya medielandskapets och 
nätens implikationer på fältet. Ambition är att introducera ett urval av 
aktuella teser som kan fördjupa kunskapen om de förändrade förutsätt-
ningarna för kriskommunikation, samt att erbjuda en uppdaterad metodik 
grundad på vetenskaplig kunskap för den som idag eller i framtiden ska 
arbeta med kriskommunikation.

1.1. Bokens upplägg och pedagogik
I Nätens kriskommunikation är utgångspunkten att både samhälle och 
organisationer i allt högre grad präglas av fl era typer av nätverkskonstruk-
tioner; nätverk kännetecknade av snabba informationsfl öden, föränderlig-
het, heterogenitet och gränslösa drag snarare än homogenitet. Nätverk som 
blir allt mer betydelsefulla när krisen ska hanteras och kommuniceras. 

I boken introduceras skift ande typer av nätverksrelaterade teser för att 
förstå dagens kriskommunikation ur såväl ett samhällsperspektiv som ett 
organisations- och individperspektiv. Bokens första del (kapitel 2–6), ägnas 
åt centrala begrepp och teser angående kriser, kriskommunikation, nätor-
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ganisering, digitala individer och nätjournalistik, som är viktiga för att 
utveckla kunskapen om dagens förändrade förutsättningar för krishante-
ring ur ett kommunikativt perspektiv. 

Kapitel 2. Nätverkslandskapets kriskommunikation. I bokens andra 
kapitel tecknas karaktärsdragen för det nya landskapet för kriskommuni-
kation. Här introduceras bland annat Manuell Castells teser om det mobila 
nätverkssamhället för att följas av tre mer specifi ka iakttagelser från det 
kriskommunikativa nätverksrummet, nämligen, (1) tendensen till föränd-
rade produktions-, distributions- och berättarformer när bilden av krisen 
ska kommuniceras, (2) tendensen till en digital klyft a mellan medieanvän-
darna när krisen väl inträff at, samt (3) tendensen till ökad kontroll och 
transparens i det kriskommunikativa landskapet. 

Kapitel 3. Kris, krishantering och kriskommunikation. Bokens tredje 
kapitel ägnas åt innebörden av krishanterings- och kriskommunikations-
fältets centrala begrepp. I kapitlet presenteras både klassiska och mer nyut-
vecklade kristypologier som används för att kategorisera olika typer av 
kriser. Frågor som besvaras är: Vad är egentligen en kris? Vad menas med 
kriskommunikation? Går det överhuvudtaget att typologisera kriser, och i 
sådana fall – hur och varför? Samt sist men inte minst; vad innebär graden 
av nätverksberoende för krisen? Kriser påstås bli alltmer diff usa och gräns-
lösa till sin karaktär. Därför blir de allt svårare att typologisera utifrån sitt 
ursprung. I kapitlet diskuteras utvecklingen samt ges förslag på ett alterna-
tivt sätt att kategorisera kriser. 

Kapitel 4. Krisens nätverksorganisering. Hur ser de organisationer ut 
som ska hantera dagens kriser? Hur organiserar de sig, till skillnad från 
tidigare? Att organisationer bildar nätverk och/eller handlingsnät för att på 
bästa sätt kunna möta gränsöverskridande kriser har blivit ett allt vanli-
gare recept. Men även enskilda medborgare och individer organiserar sig i 
nätverk när de vill mobilisera och uttrycka sitt missnöje angående samhäl-
let i stort eller med enstaka produkter. Till sin hjälp i nätverksbyggandet 
använder parterna internet i allt högre grad. I kapitel fyra ges därför en bild 
av de vanligaste webbaserade krishanteringssystemen likväl som de sociala 
medier som blivit allt viktigare delar av det kriskommunikativa landska-
pet. Kapitlet avslutas med några klassiska exempel på bland annat hur före-
tag och regeringsstyren utsatts för nätverksgenererade kampanjer. 

Kapitel 5. Krisens (digitala) individer. Vid kriser använder inte alla indi-
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vider internet och annan kommunikationsteknologi i sin jakt på informa-
tion. Vissa individer vänder sig bort från de nya medierna, till fördel för 
mer etablerade och för dem mer trovärdiga informationskanaler som tv 
och radio. Trots de skilda medievanorna får kommunikationsteknologin 
allt större infl ytande på vår samlade bild och uppfattning av risker och kri-
ser. I kapitel fem presenteras därför beteendevetenskapliga forskningsre-
sultat angående individers riskuppfattning, katastrofb eteende och medie-
vanor vid kriser. Vi lär oss känna den strategiske kriskommunikatörens 
målgrupper samt hur målgrupperna förmodas agera inför det oförutsedda 
i relation till dagens medielandskap. 

Kapitel 6. Krisens nätjournalistik. Medborgarjournalistik och bloggar 
får allt större genomslag. Snabbt erbjuder bloggare sin egen bild och berät-
telse relaterad till krisen. Parallellt förändras den traditionella journalis-
tens roll från gatekeeper till guide, när den journalistiska uppgift en alltmer 
handlar om att leda medieanvändaren fram i informationsrymden. I kapi-
tel sex klargörs nätjournalistikens speciella särdrag och dess betydelse i 
kriskommunikation. 

Bokens andra del (kapitel 7–9) består av tre kapitel som ägnas åt kris-
hanterarens mer praktiska arbetsmetoder och verktyg utifrån rådande 
vetenskaplig grund. Fokus riktas mot hur yrkespraktikern kan gå tillväga 
för att använda internet, webbsidor och bloggar i sin egen krishantering 
och kriskommunikation. I den andra delen presenteras metodik använd-
bar såväl före, under som eft er en kris.

Kapitel 7. Kan man bli vän med kaos? Att förbereda organisationen för 
improvisation. För att klara av att möta dagens alltmer kaotiska och svår-
greppbara kriser med sina snabba, gränslösa informationsfl öden, krävs att 
organisationen klarar av att improvisera. I kapitel sju ges råd och rekom-
mendationer för hur organisationen kan skapa ett lämpligt förhållningssätt 
till sin egen krisplanering. Förslag ges till hur krisstab, krisplan och kriswebb-
organisation kan skapas samt hur improvisationsövningar kan genomföras. 

Kapitel 8. Hur ska vi bli en del av nätens kriskommunikation? Internet 
som verktyg. När internet och den egna webben ska användas för att kris-
kommunicera med omgivningen fi nns fl era råd och rekommendationer att 
ta hänsyn till rörande organisering samt webbens innehåll och design. 
Kapitel åtta ger en samlad bild av sådana tips hämtade från aktuell kris-
kommunikationsforskning. 
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Kapitel 9. När strategiska budskap och handlingar blir funktioner på nätet. 
Historiskt har forskningen alltid riktat stort intresse mot vad ansvariga aktö-
rer valt att säga och göra när kriser väl inträff at. Politiker och företagsledare 
visar i vissa fall medlidande, i andra lägen kan de förneka inblandning eller 
göra en ”pudel” och ta på sig all skuld när mediedrevet kräver ansvarstagande. 
Ett besök hos människor som drabbats svårt av krisen är ett annat vedertaget 
recept som oft ast ser bra ut i medierapporteringen. I kapitel nio diskuteras 
vad som förväntas hända med sådana klassiska retoriska budskap och hand-
lingar i kriskommunikationslägen i det nätverksberoende medielandskapet. 
Kommer exempelvis framtidens talespersoner i krislägen fortfarande för-
söka att rikta skulden mot någon annan, kanske till och med att utse en syn-
dabock – i ett medielandskap där det påstås råda ökad transparens? 

Varje kapitel i boken inleds med några enkelt formulerade diskussions-
frågor. Diskutera gärna frågorna med kurskamrater och/eller kollegor 
innan läsningen tar vid. Syft et är att samtalen ska leda till refl ektion och 
eft ertanke inför läsmomentet. Varje kapitel avslutas med förslag på ytterli-
gare litteratur för den som vill fördjupa sig. 

Till sist – innan du som läsare tar del av bokens innehåll, bör du ha föl-
jande i åtanke: trots att vi idag har vant oss vid att snabbt och platsoberoende 
kunna söka information via nätet, skicka e-post i allehanda ärenden, kanske 
chatta, blogga, delta i debatt och skapa nätverk via sociala medier – så står 
internet, mobiltelefoni och nätvärlden i stort i fortsatt utveckling. Föränd-
ringsprocessen har inte hejdats trots att nästan alla organisationer och off ent-
liga institutioner har egen webb, organisationsledare skriver bloggar, och de 
fl esta svenska hushåll har tillgång till internet. Således är alla påståenden om 
nätet, dess möjligheter och problem i det här aktuella kriskommunikations-
sammanhanget i viss mån tidsbundna. Dock är ambitionen med denna bok 
att behandla den framväxande logiken, snarare än den senaste tekniken – 
vilket förhoppningsvis gör innehållet mer hållbart. För den som ändå är 
intresserad av de allra senaste tekniska innovationerna och möjligheterna 
angående kriskommunikation och nya medier avslutas boken med en bilaga, 
med bland annat länktips till webbsidor och bloggar skrivna av mer teknik-
drivna forskare, forskningsmiljöer och praktiker inom området. Ett besök på 
webbadresserna ger förhoppningsvis även de rön som presenteras i boken liv 
och aktualitet. Du kan även underhålla och aktualisera din kunskap inom 
området via bokens egen webbsida som kan nås via förlagets webb.
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Krisens nätverkslandskap

När radion, televisionen och andra massmedier växte fram ansågs de 

leda till revolutionerande förändringar av samhällslivet. Men hur påver-

kas samhället och dess individer av dagens kommunikationsteknolo-

giska utveckling? 

Denna utveckling anses påverka förutsättningarna för krishantering och 

kriskommunikation? Hur? Varför? 

Infl ytelserika samhällsteser av  Ulrich Beck (1998),  Zygmunt Bauman (2000) 
och Manuel Castells (1996, 2007) har alla målat upp tilltagande rörlighet, 
mobilitet, fl öden, virtuell kommunikation, interaktion och nätverk när 
samhällets nya hörnstenar beskrivs. Samhällets gränsöverskridande nät-
verksfl öden av information och symboler bildar inte minst nya premisser 
för kriskommunikation. Förutsättningarna för hur samhälls- och organi-
sationskriser uppstår, kommuniceras och upplevs förändras och funda-
menten till ett nytt landskap för kriskommunikation återfi nns idag i infor-
mations- och kommunikationsteknologins utveckling. 

2.1 Nätverkslandskapet
Teknikutvecklingens eff ekt på kommunikationen i samhället är ett ämne 
som avhandlats under hela 1900-talet. Ett antal verk har skrivits där relatio-
nen mellan det sociala livet och de kommunikationsteknologiska landvin-
ningarna utreds. Frågan om hur samhällslivet påverkats av radions, televi-
sionens och andra massmediers tillkomst har utretts. Redan på 1960-talet 
myntade den omtalade mediefi losofen  Marshall McLuhan begrepp som 

 
K

A
P

IT
E

L 
2

978-91-44-05606-7_01_book.indd   21978-91-44-05606-7_01_book.indd   21 09-09-07   16.06.1809-09-07   16.06.18



22

Del I Kunskapsbasen

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

 Global Village och Th e medium is the message när han diskuterade medietek-
nikens eff ekter på samhälls- och organisationsutvecklingen. Det senaste 
decenniet har eff ekterna av mer nätverksorienterade stationära och mobila 
kommunikationsteknologier undersökts extra noga. 

En ytterligare tänkare inom området är den franske fi losofen och arkitek-
ten  Paul Virilio som bland annat skrivit boken Försvinnandets estetetik (1996). 
Hans kritiskt orienterade teorier rör eff ekterna av en alltmer accelererande 
hastighet i samhället, orsakad av den teknologiska utvecklingen. Inspirerad 
av grekiskans dromos, tävlingslopp, betraktade han tidigt det framväxande 
mediesamhället som en dromologi – en sorts höghastighetskultur. En kultur 
där beroendet av nya teknologier har sammanbundit den mänskliga livssfä-
ren med en maskinsfär i en sammankoppling vi inte anses bemästra. Virilio 
påstår att tekniken och dess utveckling idag styr takten i samhället och tvingar 
in människan i en maskinell tids- och rumsuppfattning. Virilio var en av de 
första – redan före tillkomsten av internet – som ansåg att tiden skulle kom-
primeras och att distinktionen mellan tid och rum skulle bli allt svårare att 
genomföra till följd av medieutvecklingen (se Kellner 2000). I Virilios  hög-
hastighetssamhälle anses det inte längre vara människorna och demokratin 
som styr samhället – utan de teknologiska systemen. 

En annan författare och forskare som ägnat sig åt betydelsen av den 
framväxande kommunikationsteknologin (framförallt internet och  mobil 
teknologi) är spanjoren  Manuel Castells. I Mobile Communication and 
Society (2007) slår han fast att trådlösa nätverk är den snabbaste växande 
kommunikationsteknologin i historien och inte minst ett fenomen av stor 
betydelse för det förändrade rummet för krishantering och kriskommuni-
kation. Han slår fast att möjligheten till snabb multimedial kommunika-
tion mellan vitt sprida geografi ska platser påverkar oss i våra vardagsliv, 
men speciellt när det extraordinära inträff ar, då tekniken får en rad sociala 
implikationer. Castells m.fl . tilldelar det nätverksberoende samhället en 
rad särdrag som kan prägla förutsättningarna för kriskommunikation:

 • Decentralisering. Utmärkande för det mobila nätverkssamhället är dess 
decentraliserande karakt’är med en mobil kommunikation som verkar 
från person till person och nätverk till nätverk, snarare än traditionellt 
hierarkiskt uppbyggda kommunikativa vägar som kännetecknas av 
rörelser från centrum till periferi, eller från en till många personer. 

978-91-44-05606-7_01_book.indd   22978-91-44-05606-7_01_book.indd   22 09-09-07   16.06.1809-09-07   16.06.18



23

2  Krisens nätverkslandskap

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

 • Omedelbar gemenskap. Den  mobila teknologin har lett till att männi-
skor engagerade i ett och samma ämne och/eller fenomen snabbt kan 
samordna och organisera sig för att driva sina gemensamma intressen. 
Fenomenet har blivit allra tydligast vid plötsligt uppblossande politiska 
och religiösa manifestationer, men är också vanligt när det gäller mer 
vardagliga händelser. 
Förändrade organisationsmönster• . När betydelsen av rumslig placering 
minskar, förändras så småningom samhällets organisationsmönster. Ett 
konkret exempel är ledande tjänstemän och företagsledare som lever ett 
i hög grad rumsligt oberoende arbetsliv – samtidigt som de genom 
mobila kommunikationsmöjligheterna styr, leder och ansvarar för verk-
samheter. Med geografi skt rörliga verksamhetsledare förändras förut-
sättningarna för organisationens ledningskommunikation generellt. 
 • Säkert oberoende. Mobil telefoni betraktas som en ”livlina” i ett sam-
hälle där upplevelsen av risk tycks bli allt större (se även Dutton & Nai-
noa 2003, Lagadec 2006). Eft er en nedgång i försäljningen av mobila 
telefoner ökade eft erfrågan markant direkt eft er terrorattentaten den 
11 september 2001. En stark anledning är den mobila teknikens förmåga 
att skapa en känsla av säkert oberoende (”safe autonomy”). Barn och 
ungdomar med mobiltelefon tillåts av sina föräldrar till vidgade geo-
grafi ska rörelsemönster. Tillgången till mobiltelefon ger en känsla av 
trygghet under joggingturen, bilresan på skogsvägarna eller i den pul-
serande storstaden. Vi beger oss till miljöer som vi tidigare såg som 
riskfyllda – tack vare tillgången till mobil teknik. Äldre och sjuka väljer 
att bo kvar i sina hem eft ersom tekniken förväntas erbjuda bättre kon-
taktmöjligheter. Allt eft ersom får samhället nya organisationsmönster 
tack vare tekniken, samtidigt som förutsättningarna för kriskommuni-
kation förändras.
Valmöjligheternas nätverk.•  Med mobilteknologins och internets hjälp 
skapar och underhåller individer sina egna personliga platsoberoende 
nätverk. Å ena sidan framstår nätverken som snabbt föränderliga, när 
nya personer enkelt läggs till i adresslistor, mobilnummerlistor och i 
personliga grupper på sociala medier när arbetsuppgift er förändras eller 
nya personliga intressen uppstår. Å andra sidan är nätverken i andra 
sammanhang rigida och eff ekten kan till och med bli socialt begrän-
sande. 

978-91-44-05606-7_01_book.indd   23978-91-44-05606-7_01_book.indd   23 09-09-07   16.06.1809-09-07   16.06.18



24

Del I Kunskapsbasen

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

I nätverkslandskapet förändras även våra rörelsemönster och vår anknyt-
ning till vissa geografi ska platser. Kulturgeograferna Frändberg m.fl . (2005) 
diskuterar våra sätt att överbrygga geografi ska avstånd med hjälp av kom-
munikationsteknik och dess betydelse för våra sociala band. De slår fast att 
tidigare generationers geografi skt knutna sociala nätverk i staden, bygden 
eller regionen i allt högre grad upplöses genom en  geografi sk frikoppling. 
Möjligheten att oavsett tid och rum kommunicera över långa avstånd har 
gjort att vi i allt högre grad har kontakt, umgås och samarbetar med män-
niskor som fi nns längre bort; människor som i större utsträckning än de 
närmaste fysiska grannarna delar ens intressen och värderingar. Utmär-
kande för nätverkslandskapet är således att de personliga lokala kontak-
terna minskar, samtidigt som beroendet av virtuell och medierad kommu-
nikation ökar.

2.2 Nätens kriskommunikation
Dagens kriskommunikation sker uppenbarligen i ett nätverkslandskap där 
det skapats nya samhälliga organisationsmönster kännetecknade av ökade 
virtuella rörelser, decentralisering, omedelbar gemenskap och minskat 
rumsberoende. Möjligheterna till en snabb och gränslös kriskommunika-
tion har ökat – samtidigt som nya organisatoriska och administrativa krav 
och dilemman kan uppstå i krishanterings- och kriskommunikations-
arbetet.

I nätverkslandskapet fi nns även mer konkreta utvecklingsdrag som 
specifi kt rör själva kommunikationen i krisens öga; tendenser sprungna ur 
kommunikationsteknologins generella eff ekter på samhället. Det rör sig 
om (1) trenden mot förändrade produktions-, distributions- och berättar-
former när bilden av krisen ska förmedlas och kommuniceras, (2) trenden 
mot klyft ande medieanvändning när krisen väl inträff at samt (3) trenden 
till ökad kontroll och transparens i kriskommunikation. Både forskning 
och praktik kommenteras mer utförligt nedan i relation till de urskiljda 
trenderna. I senare kapitel återkommer vi till utvecklingsfenomenen på ett 
mer nyanserat sätt. 
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Illustration av massmediernas historiskt centrala roll FIGUR 2.1 

som gatekeeper för att publiken/medborgarna ska få kännedom 
om risk/krishändelser. 

Källa:  Karlsson 2008:7

2.2.1 FÖRÄNDRADE PRODUKTIONS-, DISTRIBUTIONS- 
OCH BERÄTTARFORMER

I kriskommunikation har historiskt sett massmedierna varit en av huvud-
rollsinnehavarna. Det är medierna som haft  makten att förpacka berättel-
sen om krisen och sedan förmedla den på sitt sätt ut i samhället. Det är 
även massmedierna som i hög grad har avgjort vad som ska uppfattas som 
och ges epitetet kris. Det som massmedierna har blundat för har därför säl-
lan blivit uppmärksammat av den enskilde medborgaren. Resonemanget 
illustreras av fi gur 2.1.

Idag anses mediernas så kallade  gatekeepingfunktion vara hotad eft er-
som internet ger utrymme för nya aktörer och deras ofi ltrerade budskap i 
mediebruset – såväl till vardag som i kris (Matheson 2004). Massmedier-
nas traditionella informationsmonopol samt makten att bestämma vad 
som ska uppmärksammas i samhället påstås urholkas genom tillgången till 
internet. Många olika typer av aktörer/organisationer (privatpersoner, 
intresseorganisationer, myndigheter och företag) har idag möjlighet att på 
sitt eget sätt kommunicera direkt med sin publik via exempelvis webbsidor 
och bloggar. Bilden av en kris kan således, åtminstone i teorin, kommuni-
ceras utan inblandning av de traditionella massmedierna. Logiken illustre-
ras i fi gur 2.2. 

Massmedierna försöker givetvis att anpassa sig till och hitta en ny cen-

Kris/risk-
händelse

PublikMassmedierOrganisation
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tral roll i det förändrade medielandskapet. En väg medierna gått har varit 
att söka nya journalistiska arbets- och berättarmetoder anpassade till 
medielandskapets förändrade tekniska möjligheter. I massmediernas så 
kallade onlinejournalistik och/eller nätjournalistik bjuds idag publiken/
användaren in att delta med sina egna bidrag i form av foton, fi lmer och 
diskussionsinlägg. När en så kallad  medborgarjournalistik växer fram ska-
pas nya sätt att producera och återge berättelser om händelser i samhället 
(Tilley & Cokley 2008).

Genom att använda interaktiva funktioner där medierna eft erlyser den 
tidigare förhållandevis passiva mediepublikens egna bidrag, utvecklas nya 
former av samspel som får betydelse för vilken nyhetsbild som kommuni-
ceras. För medierna fi nns förstås ekonomiska och dramaturgiska fördelar 
med att låta mediepubliken bidra. Det handlar om möjligheten att använda 
och/eller utnyttja dem som är på plats när det händer något. Medierna 
behåller på så sätt greppet om publiken. Men genom att  nätmedierna ge 
utrymme för, och inbjuder till diskussion, i anknytning till nyhetspublice-
ringen, undermineras ändå mediernas traditionella tolkningsföreträde och 
makt, enligt Karlsson (2008). Anledningen är att mediepubliken kan delta 
både i mediernas produktion av nyheten genom sina egna bidrag och i 
själva berättandet av nyheten genom sina kommentarer i anslutning till 
rapporteringen (se fi gur 2.3). 

Illustration av undermineringen av gatekeeperfunktionen FIGUR 2.2 

samt att publik och organisationer hypotetiskt kan kommunicera 
med varandra utan inblandning av traditionella massmedier. 

Källa:  Karlsson 2008:9

Kris/risk-
händelse

PublikMassmedierOrganisation
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Ett annat liknande fenomen som kräver medborgarens deltagande är så 
kallad  m-government. Innebörden är att samhällets medborgare uppmanas 
att med hjälp av kameramobiler rapportera till myndigheter när de upp-
märksammat brister, skador och olyckor i samhällsmiljön (Harris & Vin-
cent 2008). I takt med kommunikationsteknologins landvinningar utveck-
las ytterligare möjligheter till den enskildes deltagande. När det gäller 
samhällets larmfunktioner diskuteras exempelvis möjligheterna att låta de 
medborgare som är först på plats vid en olycka bidra med sina mobilbilder 
och/eller fi lmer för att skapa en bättre lägesuppfattning inför exempelvis 
räddningsinsatser (Palen & Liu 2007). Den enskilde medborgarens roll som 
medproducent vid skapandet av traditionella nyheter och nätnyheter, men 
även samhällstjänster, står således under utveckling. 

På internet fl orerar även en lång rad mer okonventionella berättarfor-
mer, som inte alltid når ut i den traditionella massmediebevakningen. Det 
handlar om berättarformer som också skildrar, återspeglar och påverkar 
livet i samhället på nya sätt i krislägen. Så kallad  happy slapping innebär att 
brott, förnedringar och övergrepp fi lmas med mobiler eller digitala fi lm-
kameror och sprids i personliga nätverk och/eller med hjälp av internet 
(Castells m.fl . 2007). Begreppet dök för första gången upp i brittiska Th e 
Times 2005, när en journalist beskrev aktuella trender bland Londons skol-
ungdomar. Idén sägs enligt kritikerna komma från nya genrer och berät-

Illustration av hur aktörer utanför medieorganisationen FIGUR 2.3 

med hjälp av interaktiva funktioner tar större utrymme i medierna 
och underminerar deras tolkningsföreträde.

Källa:  Karlsson 2008:12

Kris/risk-
händelse

PublikMassmedierOrganisation
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tarformer i tv:s ungdomsprogram. En sådan tv-serie är Jackass där huvud-
personerna utsätter sig för dråpliga och farliga situationer – samtidigt som 
konsekvenserna av handlingen fi lmas. 

Hösten 2006 skrev Sverige in sig bland de internationellt uppmärksam-
made fallen av happy slapping. En ung pojke knivskars till döds i bostads-
området Vivalla i Örebro, eft er ett arrangerat slagsmål som fi lmats och 
snabbt spridits via mobilteknik och internet. Men det är först eft er att sys-
tern till en av pojkarna nås av fi lmen som hon beger sig till bostadsområdet 
och angriper broderns antagonist med kniv. Filmen användes omgående av 
nätmedier och i ett senare skede även av traditionella massmedier i deras 
skildring av händelsen. Tillgången till fi lmen kom att få betydelse både för 
krisförloppet och den lokala hanteringen av det inträff ade. Under senare 
tid har vi sett en rad snarlika händelser där den mobila kommunikations-
teknikens möjligheter satt sin prägel på krisförlopp.

Eft er de amerikanska  skolskjutningarna vid  Virginia Tech Campus år 
2007 av 32 personer undersökte Palen m.fl . (2007) informationsfl ödena i 
fl era sociala nätverksmedier (fl ickr, Wikipedia, Facebook, Myspace, orkut 
och Second Life). Rörelserna i de sociala nätverksajterna visade sig vara 
snabba och omfattande. Bara några minuter eft er att Virginia Techs egen 
webb börjat informera om det inträff ade, bildades exempelvis de första 
grupperna som diskuterade dådet på Facebook. Snabbt publicerade även 
vittnen egna aktuella bilder från skolans campus via fl ickr. I den övre delen 
av fi gur 2.4 visas informationsspridningen via webb och e-post administre-
rad av Virginia Tech Campus. I den nedre delen illustreras och kommente-
ras fl ödena inom sociala medier angående händelsen. 

När bilden av en kris väl kommuniceras av nätmedierna så sker det 
under vissa speciella betingelser, oavsett om det handlar om etablerad nät-
journalistik eller medborgarens egna bloggning om akuta händelser. 
Typiskt för nätens berättande är tendensen att erbjuda ”information om 
information” (Deuze 2004). De tekniska möjligheterna att använda så kal-
lade länkar eller hypertext på webben leder till att den som publicerar kan 
använda länkar till källor, originaldokument eller enskilda medborgares 
bloggar. Inom journalistiken leder det till förändrade yrkesroller, när webb-
journalisten får en i allt högre grad guidande funktion med uppgift  att 
orientera medieanvändarna/publiken i den enorma informationsmängd 
som fi nns tillgänglig på nätet (se även Bucher 2002). Eff ekten för publiken 
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Tidsaxel för nät-FIGUR 2.4 

kommunikationen de första 
åtta timmarna efter skol-
skjutningarna år 2007 vid 
 Virginia Tech Campus (VT).

Källa: Palen 2007:6
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kan antingen bli en mer ytlig kris- och katastrofrapportering alternativt 
utökade möjligheter att ta del av ursprungsmaterial och annat vilket kan 
förbättra källkritiken och förståelsen av det inträff ade. En krishändelse 
kan även berättas på många olika sätt på internet – genom mediets multi-
medialitet. Den traditionella journalistikens linjära berättarformer kombi-
neras här med den audiovisuella journalistikens ickelinjära när fi lm, ljud 
och text smälter samman i webbens mångsidiga utbud.

2.2.2 KLYFTANDE  MEDIEANVÄNDNING

Genom internet kommuniceras bilden av krisen på nya sätt. Men vem är 
det som använder, bidrar till samt tar till sig denna eventuellt mer mång-
fasetterade bild? 

Sedan ett drygt decennium genomgår våra medievanor en tydlig för-
ändring. Utvecklingsförloppet när internet introducerades följde den tidi-
gare medieutvecklingens historia: först var det unga och högutbildade som 
anammade den nya medietekniken, de äldre väntade in i det längsta. Idag 
har tekniken ”mognat” och vi ser hur de generella användningsklyft orna 
när det gäller informations- och kommunikationsteknologin minskar mel-
lan olika grupper i vardagen. I kris- och katastrofl ägen visar däremot fl era 
studier (Kim 2004; Dutta-Bergman 2004) raka motsatsen, nämligen hur de 
 digitala klyft orna åter förstärks och får en renässans. Klyft orna blir i stället 
tydligare och därmed extra betydelsefulla för krisens utveckling. 

Internetanvändningen i krislägen ökar – men den är som sagt ojämnt 
fördelad. De mindre vana användarna tenderar till och med att vända sig 
bort från nätmedierna. Tendensen är att de redan informationsrika inter-
netsurfarna skaff ar sig ytterligare mer information och alternativa krisbil-
der. De sedan tidigare informationsfattiga hämtar en mer ensidig bild via 
konventionell tv, radio och pressbevakning. Den digitala samhällsklyft an 
som under lång tid diskuterats i samband med införande av informations- 
och kommunikationsteknologi är därmed stark i krisläget och dess renäs-
sans är viktig att beakta för kriskommunikatören. Men i takt med att klyf-
torna i vardagsanvändningen minskar ytterligare kommer möjligen även 
skillnaderna i användningen vid kriser att avta. 
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2.2.3  KONTROLL OCH  TRANSPARENS

Eft er terrorvågen under de första åren under 2000-talet med attacker i New 
York, Madrid, London med fl era platser lever vi i ett samhälle som alltmer 
präglas av kontroll och övervakning. Nya förslag på lagstift ningar ska göra 
oss spårbara genom telefonavlyssning, pejling av mobiltelefoner och över-
vakningskameror. Det handlar inte bara om lagring av diverse information 
på internet, utan även om en stark allmän tillväxt av teknik för att söka och 
klassifi cera allehanda information. I det off entliga rummet blir det allt van-
ligare med övervakningsfunktioner och vi vänjer oss successivt vid en 
omfattande kontroll av exempelvis vår e-post och hur vi förfl yttar oss, oft a 
med hänvisning till att säkerheten måste förbättras. Förmodligen har vi 
bara sett början på en utveckling som på många sätt kommer att påverka 
våra liv – i vardagen och vid kriser. 

Som olika sidor av samma mynt kan vi sortera in fenomenen kontroll 
och transparens i kriskommunikationssammanhanget. När de arkiverande 
kontrollfunktionerna som informations- och kommunikationsteknologin 
ger möjlighet till ökar i krisläget, så skapas samtidigt förutsättningar för en 
mer genomskinlig krishaneringsprocess. Ett exempel som visar på betydel-
sen av både kontroll och transparens var när medier och andra aktörer 
jagade syndabockar vid  Regeringskansliet eft er tsunamikatastrofen. I 
denna jakt blev kansliets loggböcker för internettrafi ken ett av de absolut 
mest uppmärksammade ämnena i mediedebatten. Eft er  Estonia-katastro-
fen år 1994 handlade de eft erföljande diskussionerna om en eventuell bärg-
ning av färjan eller inte. Tio är senare, eft er  tsunamin, ägnades en stor del 
av mediernas granskande bevakning åt frågan om statssekreterare Lars 
Danielsson mottagit ett mejl eller inte morgonen den 26 december år 2004, 
ett digitalt fenomen och spår som gemene man knappt hade kännedom om 
vid tidpunkten för Estonias förlisning. Krisen får nya dimensioner när de 
nya genomlysande kontrollfunktionerna används för att lösa, utreda och 
dramatisera krishändelserna. 

Kontrollfunktionerna väcker förstås en lång rad viktiga frågor om 
demokrati, off entlighet och integritet ( Lyon 2001; Lyon 2007) och skapar 
parallellt förändrade förutsättningar och spelregler för samhällets kris-
kommunikation. Hur kommer kontrollfunktionerna att påverka agerandet 
hos dem som har kriskommunikativt ansvar i framtiden? Historiskt har 
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det exempelvis varit vanligt att personer i ansvarspositioner – oskyldiga 
eller skyldiga – försöka att minimera bilden av sin egen inblandning och 
involvering genom sitt sätt att välja budskap vid en kris. Eff ekterna av reto-
riska kriskommunikationsstrategier som förnekanden och bortförkla-
ringar (se exempelvis Hearit 2006) tenderar att bli alltmer verkningslösa – 
eller åtminstone stå under omvandling – som en följd av att allt fl er 
kontrolluppgift er och alltmer information lagras och görs off entlig. Det går 
inte längre att förneka företagsledningens besök på porrklubb, när både 
kontokortet använts och företagsledningen samtidigt fi lmats med mobil-
kamera av andra gäster. Parallellt med samhällets egna kontrollfunktioner 
verkar medborgarjournalistiken, och genom kommunikationsmöjlighe-
terna kommer det alltid att fi nnas de som känner sig manade – av en eller 
annan anledning – att sprida sin egen digitala information från händelser-
nas centrum. 

2.3 Policybildningen för nätverkslandskapets 
kriskommunikation
Ju större påverkan internet och mobil kommunikationsteknologi visat sig 
ha i krislägen, desto större utrymme har det beretts i samhällets policybild-
ning avseende krishantering och krisberedskap. Idag uppmanas svenska 
myndigheter och andra centrala samhällsinstanser att kriskommunicera 
via informations- och kommunikationsteknologi (i synnerhet via internet) 
när krisen slår till: på samma sätt som myndigheterna förväntas erbjuda 
allehanda samhällstjänster via nätet i vardagen. Genom att erbjuda sådana 
tjänster via exempelvis den egna webbsidan anses myndigheterna få en 
egen direktkanal till allmänheten, opåverkad av massmediernas vinklingar, 
när det extraordinära inträff at. Snabbheten lyft s även fram som en stark 
fördel. 

Den tidigare myndigheten för verksamhetsutveckling ( VERVA) har 
starkt förespråkat en organisatorisk beredskap i samhället för att kunna 
möta medborgarnas förväntningar på krisinformation via webben. I sin 
Vägledning för 24-timmarswebben (2007) manar myndigheten off entliga 
aktörer att stå beredda avseende teknik och organisation för att sprida 
informationen på den egna webbplatsen när det oförutsedda inträff ar.

Myndigheten för samhällets skydd och beredskap ( MSB) driver utveck-
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lingen av ett svenskt System för samordnad krisinformation som är ett sys-
tem som tillhandahåller informations- och kommunikationsteknologiska 
lösningar för att sprida, hämta och utbyta information i krislägen för både 
myndigheter och medborgare. Systemet innehåller idag fyra parallella 
webbaserade lösningar: (1)  Nationell webbportal för krisinformation, (2) 
enskilda myndigheters webbsidor med krisinformation, (3) webbaserat 
informationssystem för informationsdelning mellan aktörer i krishante-
ringssystemet samt (4) tematiska webbportaler som behandlar specifi ka 
risker/kriser (KBM 2008). 

Policybildningen angående kriskommunikation i nätverkslandskapet 
styrs sammanfattningsvis av ambitionen att hitta former för en snabb 
informationsspridning, men också en fördjupad dialog och interaktion 
direkt med medborgarna i krislägen. Tack vare informations- och kommu-
nikationsteknologin anses det fi nnas potential att snabbt kunna ge svar på 
vanliga frågor relaterade till det inträff ade, likväl som att låta medborgarna 
själva bidra med sin egen digitala information om vad som inträff at i syft e 
att förbättra samhällets krishantering. Hur utbytet av information ska gå 
till i praktiken är än så länge en obesvarad fråga och bildar en av de större 
utmaningarna inom krisberedskapsområdet. 

FÖR DEN SOM VILL VETA MER

Castells, Manuel, m.fl . (2007). Mobile Communication and Society: a global 
perspective: a project of the Annenberg Research Network on international 
communication. Cambridge: MIT. 
▶ Med hjälp av nätverkslogik förklarar sociologen Manuel Castells med fl era 
uppbyggnaden av samhällets nya organisationsmönster. Trilogin 
Nätverkssamhällets framväxt är Castells mest välkända verk, ett verk som 
haft  stor betydelse för den allmänna synen på det senmoderna samhället. 

Hallahan, Kirk (2009). Crises and Risk in Cyberspace. I Heath, Robert & O’Hair, 
Dan (red.). Handbook of Risk and Crisis Communication (s. 412–445). 
New York: Routledge.
▶ En mer precis belysning av betydelsen av nya medier i kris- och 
riskkommunikation.

Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar (red.) (2008). På väg mot medievärlden 
2020. Journalistik, teknik och marknad. Lund: Studentlitteratur. 
▶ Boken ger en bred bild av det nya medielandskapet samt hur informations- 
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och kommunikationstekniken påverkar mediernas produktions- och 
distributionsformer. 

Lyon, David (2007). Surveillance studies: an overview. Cambridge: Polity Press. 
▶ David Lyon har skrivit ett antal böcker som diskuterar betydelsen av 
informations- och kommunikationsteknikens inbyggda kontrollfunktioner 
för säkerhet, demokrati och personlig integritet. 

Verva (2007). Vägledningen 24-timmarswebben: eff ektivare och bättre service på 
webbplatser i off entlig sektor. Stockholm: Verva.
▶ En skrift  för dig som vill fördjupa dig mer i samhällets policybildning om 
kriskommunikation och internet. Ytterligare policyriktlinjer kan fås i 
skrift er från Myndigheten för Samhällets Skydd och Beredskap (MSB).
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Kris, krishantering och 
kriskommunikation
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Vad är en kris? 

Vad menas med kriskommunikation?

Hur kan man typologisera kriser? 

Vad innebär graden av nätverksberoende för krisen? 

Hittills i boken har begrepp som kris och kriskommunikation använts utan 
någon djupare förklaring. I det följande kapitlet presenteras och diskuteras 
innebörden av fältets historiskt mest centrala begrepp. Här förs även en 
diskussion om vilka förändringar och tillägg begreppsapparaten kan vara i 
behov av på grund av kriskommunikationens allt mer nätverksberoende 
rum.

3.1 Kris- och kriskommunikationsbegreppet
Vad är en kris? Vad menas med kriskommunikation? I det följande disku-
teras kris- och kriskommunikationsbegreppen.

3.1.1 VAD ÄR EN KRIS? 

 Krisbegreppet används idag mycket frekvent i den samhälliga debatten och 
i våra vardagssamtal när olika händelser och skeenden ska beskrivas. Ordet 
kris används inom fl era discipliner för att beskriva extraordinära händelser 
av olika slag. Nationalekonomer använder exempelvis krisbegreppet vid 
lågkonjunkturer, recessioner och kraft iga räntestegringar. Företagsekono-
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mer tar till begreppet när enskilda företags försäljningssiff ror faller – och 
när organisationsledningar begår missgrepp. Inom statskunskapen står 
oft a internationella politiska och militära konfl ikter i rampljuset och inom 
psykologin knyts begreppet till individers personliga kriser (exempelvis 
identitetskriser). 

En språkvårdare skulle möjligen påstå att ordet kris blivit ett infl ations-
drabbat modeord – såväl i vardagsspråk som i vetenskaplig terminologi. 
Frågan är när det är legitimt att tala om och hantera en händelse eller ett 
händelseförlopp som en verklig kris. Och vem avgör att det handlar om en 
kris? Många anser exempelvis att kriser inte är verkliga utan snarare exi-
sterar i så kallade diskurser. Kriser går inte alltid att se och ta på utan fi nns 
i människors uppfattningar och perceptioner. 

I kriskommunikationslitteraturen likställs kriser med oväntade och 
hotfulla händelser som skapar tidspress och drabbar många människor 
och stora delar av vårt samhälle. I Hermanns (1963) klassisk studie identi-
fi erades tre karaktäristika som särskilde kriser från andra typer av mer 
återkommande och vardagliga händelser. Enligt  Hermann eskalerar sällan 
en kris och blir fullfj ädrad utan att den

innehåller ett tydligt • överraskande moment
som leder fram till en kedja av • hotfulla situationer vilka 
måste hanteras under • stark tidspress.

Trots att det har passerat nästan 50 år sedan denna defi nition såg dagens 
ljus anses krisens kännetecken fortfarande vara de snarlika, enligt dagens 
krisdefi nitioner. Boin m.fl . (2005) följer Hermans linje och anser att dagens 
kriser ytterst utmärks av (1) hot, (2) osäkerhet (3) samt snabba brådskande 
tidsförlopp. Krisforskarna Ullmer m.fl . defi nierar en klassisk organisa-
tionskris som en ”specifi k, oväntad och oförberedd händelse som skapar en 
hög grad av osäkerhet vilken hotar organisationens prioriterade mål” 
(2007:7). Mitroff  m.fl . (1996) tillhör de mer detaljerade när de menar att 
krisen är (1) lätt att uppmärksamma, (2) kräver omedelbar uppmärksam-
het, (3) innehåller överraskningsmoment, (4) kräver någon form av age-
rande och (5) står utanför organisationens kontroll. 

Sammantaget framgår att den “riktiga” krisen är så kraft full och omska-
kande att den i eft erhand oft a ses som en unik historisk händelse för den/de 
berörda organisationerna. Enligt Svenska Akademiens defi nition av en 
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”kris” innebär den dock inte bara en ”svår tid”, utan kan också betyda 
”avgörande vändning”. Anledningen är krisbegreppets grekiska ursprung 
där begreppet även innebär viktigt beslut. I kinesiskans mandarin beteck-
nar kristecknet till och med möjligheter (Ulmer m.fl . 2007). Tydligt är att 
kriser inte bara handlar om en svår extraordinär situation, utan också om 
ett läge präglat av valmöjligheter och viktiga beslut. 

Denna breda defi nition av krisbegreppet återspeglar sig även i den lit-
teratur som behandlar krishantering och kriskommunikation. För vissa 
forskare och författare inom området är krisen enbart en naturlig och kau-
sal följd av en fysisk och omtumlande katastrof, exempelvis när en kärnre-
aktor exploderar i en härdsmälta eller en mängd människor förolyckas i en 
jordbävning. För andra är krisen synonymt med mindre allvarliga händel-
ser, men ändå händelser av den grad att de riskerar att undergräva och 
nagga exempelvis ledande företagsledares och/eller politikers förtroende. I 
det senare fallet ses krisen mer som en naturlig del i ett samhälles eller en 
organisations livscykel. Kriser betraktas här till och med ibland som något 
gott, genom sin förmåga att leda till förändring och utveckling. 

Även om olika krissituationer skiljer sig åt avseende genomslagskraft  
och komplexitet fi nns fl era ytterligare gemensamma nämnare. Typiskt för 
krissituationen är osäkerheten, en osäkerhet som förändrar organisatio-
nens sätt att hantera, bearbeta och tolka information. Ett ytterligare känne-
tecken är att den drabbade organisationens ledningspersoner oft a tvingas 
att förändra sina former för att distribuera information. Vid kriser arran-
geras exempelvis oft a extrainsatta presskonferenser.

På samma sätt som krisbegreppet är  krishantering en bred term som 
används inom en rad genrer och vetenskapliga discipliner. Begreppet kan 
inrymma allt från militär konfl iktlösning till psykosocialt omhänder-
tagande av drabbade vid olyckor och katastrofer. I denna bok används 
begreppet i linje med Larsson (2008), nämligen som ”det svenska begrepp 
som används för hur organisationer sköter – och bör sköta – kriser som 
kan uppstå” (s. 289). Den motsvarande internationella term som man möter 
i litteraturen är  crisis management. Krishanteringen innehåller vanligtvis 
en rad faser som sträcker sig från beredskapsarbete inför olika krishändel-
ser till uppföljningsaktiviteter eft er kriser för att lära av det inträff ade. Varje 
sådan fas i krishanteringsarbetet ställer vanligtvis skilda krav på kommu-
nikativa åtgärder och aktiviteter. 
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3.1.2 VAD ÄR KRISKOMMUNIKATION?

Att kommunikation är ett centralt moment i kriser och krishantering har 
redan framgått. Kommunikation är i många fall det kitt som får kriser att 
uppstå, eskalera och mattas av. Ändå är det tunnsått med defi nitioner som 
tar hänsyn till kommunikationsdimensionen i  kriskommunikationsbe-
greppet. Befi ntliga defi nitioner ägnar sig främst åt att klargöra krisens 
karaktärer (se föregående avsnitt), snarare än kriskommunikationens 
dynamik. Ur ett mer uttalat kommunikationsperspektiv på fenomenet 
föreslås därför följande defi nition, inspirerad av  National Research Coun-
cils klassiska riskkommunikationsdefi nition från 1989: 

Kriskommunikation innebär en interaktiv process av utbyte av information 
och opinioner under pressade tidsförlopp mellan individer, grupper och 
organisationer (exempelvis medborgare, medier, myndigheter och företag), 
oft a ingripande multipla budskap avseende för de inblandade hot och över-
raskande moment. 

Kriskommunikation handlar inte bara om kommunikationen av verifi erad 
och saklig information i samhället. Den innehåller också en ryktesdimen-
sion där den interpersonella kommunikationen från person till person har 
stor betydelse.  Ryktesspridning är därför en central del av den kriskommu-
nikativa miljön, något som kan beskrivas enligt följande: 

An unverifi ed proposition for belief that bears topical relevance for persons 
actively involved in its dissemination (Kimmel 2004:21).

Att försöka hantera sådan ryktesspridning, oft a distribuerad via sociala 
och tekniska nätverk som i sin tur interagerar, tenderar att bli en allt större 
uppgift  för den strategiske kriskommunikatören.

3.2  Kristypologier i förändring
Det existerar en rad olika typer av kriser, med skilda karaktärer, styrkor 
och händelseförlopp som var för sig kräver sin speciella krishantering och 
kriskommunikation. Att kategorisera kriser utifrån deras källa och 
ursprung har historiskt varit mycket vanligt. En återkommande klassisk 
uppdelning av olika sorters kriser är att skilja mellan  naturliga kriser och 
 teknologiska kriser. Det har antingen handlat om översvämningar, jordbäv-
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ningar eller teknologiska sammanbrott i kemiska fabriker, IT-system, 
rymdprogram och kärnkraft sverk (Rosenthal & Kouzmin 1997). En snar-
lik, grov typologisering, görs av Ulmer m.fl  (2007) som skiljer mellan (1) 
 icke-avsiktliga kriser (naturkatastrofer, smittor, oförutsägbara tekniska 
sammanbrott, sviktande ekonomisk konjunktur) samt (2)  avsiktliga kriser 
(terrorism, sabotage, bristande riskhantering, oetiskt ledarskap). 

Uppdelningar av kriser på dylikt sätt blir dock allt svårare att göra då 
dagens kriser utmärks av en allt större komplexitet såväl när det gäller 
deras uppkomstmekanismer som deras händelseförlopp. Den inom kris-
forskningen framstående franske sociologen  Patric Lagadec (2006) hävdar 
att krisers logik lämnat sina lokala mönster och blivit mer globala och till 
och med fått obegripliga förlopp. Krisers endimensionella karaktär har för-
svunnit och komplexiteten ökar när de källor som leder fram till kriser 
blivit allt fl era. Samtidigt blir det svårare att fi nna former för hur kriser ska 
bemötas. 

För att ge sina hypoteser bärkraft  sneglar Lagadec mot några av 
2000-talets så kallade megakrishändelser. Han menar exempelvis att den 
nya ordningen blev ytterst tydlig vid  sars-smittan som spreds från Asien 
till Nordamerika 2003. Genom kombination av ett farligt virus och den 
frekventa och snabba fl ygtrafi ken mellan världsdelarna blev eff ekterna 
omfattande och svåra att kontrollera. Andra exempel på komplexa och 
svårhanterliga händelser där både administrativa och fysiska gränser ten-
derat att suddas ut är fl era större elavbrott (Italien 28 september 2003, Väst-
europa, november 2007, Canada Augusti 2003) samt den snabba sprid-
ningen av fågelinfl uensa i Europa våren 2006. Det moderna samhällets 
krishändelser tenderar att vara gränslösa och illusionen om trygghet över 
geografi ska och strukturella gränser håller på att suddas ut. Förklarings-
faktorerna till komplexiteten är enligt Lagadec fl era: 

Brist på sammanhang/avbrott. Den moderna människans intellekt och 
slutledningsförmåga är formade för en stabil och linjär värld med begrän-
sad eller möjligen marginell osäkerhet. I den nya obegripliga världen följer 
sällan krisens förlopp denna logik. Risker och hot återfi nns idag i stället i 
en kontext av instabilitet och otydligt defi nierade gränser. Eff ekten blir att 
värdet av traditionella statistiska riskberäkningar och slutledningsmönster 
minskar. Extremavvikelser som tidigare fallit bort i statistiska analyser 
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visar sig vara den felande länk som underminerar hela system och nät-
verk.

Okunskap som beslutsunderlag. Det historiskt traditionella tillväga-
gångssättet i beslutssituationer rörande risker och hot är att (1) först kon-
sultera experter, (2) fatta beslut om åtgärder och sedan (3) kommunicera 
och informera. I den nya samhällsordningen ställs expertisen åt sidan i 
valideringsprocesser, eft ersom tidspressen allt oft are är mycket stor, enligt 
Lagadec. Risk- och krisexpertens traditionella roll har inkräktats och i stäl-
let tilldelas experterna rollen att bekräft a och vidimera redan tagna beslut i 
krishanteringsprocessen. 

Massiva  dominoeff ekter, höghastighetssmitta, oberäknelighet. Det gamla 
samhället är inte förberett för att hantera ultrarapida, geografi skt gränslösa 
faror av massiv skala. Källan till ett hot kan vara belägen långt från den 
geografi ska plats där hotet realiseras och får sina största verkningar. Så var 
fallet med sars, när det okända viruset spreds med hög hastighet från 
Hongkong till Toronto via transportkommunikationer, från sjukhus till 
sjukhus när specialister bland sjukvårdspersonalen bytte vårdinrättningar. 
Samma sak blev tydligt i fallet med  mjältbrandshotet mot postväsendet i 
Nordamerika i samband med terrordådet den 11 september. Problemet var 
inte ett enskilt och isolerat smittat brev – utan att smittan kunde fi nnas i 
hela postväsendets brevsorteringssystem. Här hade själva hotet mot syste-
met blivit en del i strategin för attacken. Svagheterna fi nns således lika 
mycket i nätverken och infrastrukturen som i fysiska och disparata platser 
och fenomen. 

Översvämmande information. Källorna till information menar Lagadec 
är nästintill oändliga. Nyheter förfl yttar sig konstant genom globala medie-
nätverk, speciellt när informationen är osäker och omskakande. 

Förstörelse av tidigare kända fenomen, orienteringsförmåga och refe-
renspunkter. Vår kunskapsbas och vår förståelse av världen är under 
omvandling, eller håller till och med på att förstöras, påstår Lagadec. Tidi-
gare givna sanningar som varit utgångspunkten för agerandet inom många 
områden håller på att försvinna. Förändrat klimat och självmordbombare 
är exempel på fenomen av olika karaktär som skapar nya förutsättningar 
för krishantering. Att förhandla med människor som inte fruktar sina liv 
är en ny utmaning i det västerländska samhället, menar Lagadec. 

Lagadecs exempel handlar främst om fysiska kriser som leder till stora 
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omfattande skador och dramatiska sammanbrott i samhället i stort. I den 
mer managementinriktade krishanteringslitteraturen förs en något annor-
lunda diskussion och kategorisering av skilda typer av kriser då man där i 
större utsträckning utgår från den enskilda organisationen, och den åver-
kan krisen kan ha på den. Här ses oft ast krisen som orsakad av olika felsteg 
och missgrepp inom eller i periferin av den egna organisationen, snarare än 
orsakad av tekniska haverier, politiska konfl ikter eller systemfel.  Lerbinger 
(1997) lyft er exempelvis fram (1) konfrontationskriser, (2) kriser bottnade i 
skilda värderingar, (3) kriser bottnade i avoghet och (4) kriser orsakade av 
mygel eller försummelse inom den egna organisationen. Inom litteraturen 
om organisationskommunikation uppmärksammas också den interna 
organisationskonfl ikten som en sorts ”kris”. Cheney m.fl . (2004) poängte-
rar exempelvis att interna osämjor i en organisation kan leda till stor extern 
uppmärksamhet och påverka det externa förtroendet till organisationen. 
Att typologisera sådana kriser – med såväl interna som externa verkningar 
– som  förtroendekriser (se exempelvis Palm och Falkheimer 2005) och uti-
från den insikten utveckla olika handlingsstrategier för att bemöta krisen, 
har under de senaste decennierna blivit allt vanligare inom genren. 

Utvecklingen mot mer diff usa, gränslösa och sammanhangslösa kriser 
gör det dock allt svårare att identifi era krisers källor. Vad är egentligen 
orsaken och kärnan till krisen? Vilka är inblandade? Vilka eff ekter kan 
krisen förväntas få? Vagheterna anses inte minst leda till problem när kri-
ser ska typologiseras.  Gundel (2005) är varse denna insikt, men hävdar 
ändå att någon form av framtida typologiseringsmöjlighet är absolut nöd-
vändig både för forskare (som vill försöka förstå krisen och dess utveck-
ling) och praktiker (som ska försöka hitta motmedel mot krisen). Genom 
att se bortom tidigare typologiseringsmetoder som tar sin utgångspunkt i 
krisens källor och hitta andra variabler att utgå ifrån, anser Gundel att vi 
på ett bättre sätt kan skapa förståelse för krisens händelseförlopp och behov 
av krishantering. I ett eget försök till typologisering utgår han därför inte 
från krisens ursprung, utan istället från krisens förutsägbarhet samt gra-
den av påverkanmöjligheter. Utifrån variablerna skapar Gundel i sin tur en 
matris där han i fyra fält sorterar in (1)  konventionella kriser, (2)  oväntade 
kriser, (3)  svårbearbetade kriser och (4)  fundamentala kriser (se fi gur 3.1). 

Den konventionella krisen utmärks av att den är förhållandevis lätt att 
förutse och planera inför. Ett konkret exempel på konventionella kriser är 
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Krismatris utifrån krisens förutsäg-FIGUR 3.1 

barhet och påverkansmöjligheter.

Källa: Gundel 2005:112

Inträff ade kriser och katastrofer FIGUR 3.2 

insorterade i matrisen.

Källa: Gundel 2005:112 
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när risker realiseras till en olycka/kris vid en kemisk anläggning. Förlis-
ningen av Estonia är enligt Gundel ett annat exempel på en förhållandevis 
konventionell kris i likhet med andra olyckor i våra ordinära transportsys-
tem. Genom tidigare olyckserfarenheter vet vi att liknande händelser förr 
eller senare inträff ar och därför fi nns goda möjligheter för att både förutse 
och skapa handlingsplaner i händelse av att sådana risker utlöses och reali-
seras till en kris. Ytterligare utmärkande för den konventionella krisen 
anses vara att det vanligtvis fi nns handfasta råd och anvisningar för den 
som får till uppgift  att hantera och kriskommunicera omkring händelsen. 

När krisen går utanför det konventionella och förväntade kategoriseras 
den däremot som en  oväntad kris.  Gundel lyft er som exempel fram den 
enligt expertisen mycket överraskande tunnelolyckan i österrikiska Kaprun 
2000, då en vagn i en bergbana på väg till en glaciär fattade eld i ett explo-
sionsartat förlopp med katastrofala konsekvenser för passagerarna. Kris-
förloppet ansågs i hög grad som oförutsägbart till sin karaktär, samtidigt 
som dess verkningar ändå blev relativt avgränsade och konfl iktlösa ur ett 
bredare samhällsperspektiv. Med hjälp av den gängse beredskapen kunde 
olyckan, trots dess katastrofala konsekvenser för passagerarna, hanteras 
och följas upp.

Den tredje typologin är den  svårbearbetade krisen. Utmärkande är här 
eft erarbetets/hanteringsarbetets komplexa drag som vanligtvis leder till 
svåra problem: ”intractable crises have in common that the danger in prin-
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ciple is well known and oft en easy to locate in time, space and kind, but as 
mechanisms of action are not explored in detail on account of the com-
plexity, encroachments are hard to carry out into execution” (Gundel 
2005:111). Med den svårbemästrade krisen följer oft a konfl ikter och defi ni-
tionskamper mellan en rad aktörer om vad som egentligen inträff at. Dis-
kussioner om vad som är de rätta åtgärderna för att återställa ordning eft er 
den akuta krisen är också vanligt förekommande. Ett målande exempel är 
den pågående debatten om den globala växthuseff ekten, enligt Gundel. 

 Fundamentala kriser bedöms som de allra mest komplexa, eft ersom de 
både är oväntade, svårhanterliga och svåröverblickbara till sin karaktär. 
Ingredienserna känner vi igen från Lagadecs (2006) tankar om att tidigare 
givna sanningar som varit utgångspunkt för agerandet i krishantering inte 
längre gäller. Sannolikheten och/eller risken för att den fundamentala kri-
sen ska inträff a är ytterst svår att kartlägga och förutse samtidigt som kri-
sen, när den väl realiseras, får svåra verkningar genom sin vida spridning i 
samhället: ”… a lot of organizations, communities or persons enter the 
scene as victims or rescue squads” ( Gundel 2005:112). Denna typ av kris 
medför inte sällan svåröverblickbara internationella implikationer samti-
digt som motmedlen är oprövade. Det praktexempel som lyft s fram av Gun-
del är attackerna i USA den 11 september 2001. Men även mindre händelser 
som bojkotten mot exempelvis  Arla Foods i muslimska länder sedan danska 
tidningar publicerat Mohammedkarikatyrer faller in i typen (Holmström 
m.fl . 2007). Den fundamentala krisen behöver självfallet inte enbart bero på 
spänningar mellan västvärlden och den muslimska världen. Uppmärksam-
made  skolmassakrer i USA, som spridit sig till andra delar av världen under 
senare år (exempelvis till Finland och Tyskland), är exempel på oväntade 
handlingar som samhället har en svag beredskap för att hantera.

3.2.1 TYPOLOGIERNAS SAKNADE DIMENSION: GRADEN 
AV  NÄTVERKSBEROENDE

Gundels ”nya” kristypologisering i alla ära – men fortfarande saknas typo-
logiseringar som på ett tydligt sätt även tar hänsyn till krisens grad av nät-
verksberoende och på så sätt hjälper oss att förstå och förbereda oss för 
krisens verkningar. 

Krisens nätverksberoende rör inte bara i vilken omfattning den relate-
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rar till informations- och kommunikationsteknologiska nätverk och dess 
tendenser till att snabbt skapa tids- och rumsupplösande gemenskaper, 
utan också i vilken grad krisen är beroende av andra karaktärer av nätverk. 
Det kan handla om tekniska, ekonomiska och politiska nätverk och infra-
strukturer (internet, elsystem, väg- och vattensystem, valutasystem med 
mera) men även sociala nätverk (allt ifrån gillen och intresseorganisationer 
till mer löst sammansatta sammanslutningar via sociala medier) samt for-
mella nätverk (av myndigheter, företag och andra organisationer som arbe-
tar tillsammans för att hantera gränsöverskridande kriser). Ju fl er nätverks-
typer som berör krisen, desto komplexare krishantering. Ett sådant 
förstärkt hänsynstagande till nätverksberoendet i kristypologiseringar lig-
ger i linje med Lagadecs (2006) teser om att kriser blir allt komplexare via 
snabba händelsekedjor i fl era typer av angränsande system och nätverk. 

Den internationella  fi nanskrisen 2008/2009 är ett aktuellt exempel på 
en kris med ett fl erdimensionellt nätverksberoende. Ett väl sammanvävt 
nätverk av fi nansiella institut och banker (med verksamhet som sträckte sig 
över traditionella administrativa och geografi ska gränser) försökte att han-
tera skenande dominoeff ekter i det globala ekonomiska systemet. Samti-
digt förstärktes krisens händelseförlopp av snabb ryktesspridning i sociala 
tids- och rumsoberoende (inte sällan internetbaserade) nätverk, rykten 
som i sin tur hamnade på de traditionella mediernas agenda. Det fl erdi-
mensionella nätverksberoendet skapade en megakris som karaktäriserades 
av oklara sammanhang, gränslöshet, stora informationsmängder och 
oklara referenspunkter både för krishanterarna och för krisens iakttagare. 
Till sin karaktär blev fi nanskrisen synnerligen svårbemästrad. Var det 
exempelvis förtroendet för hela system eller nätverk som prövades i krisen? 
Eller var det tilltron till enskilda länder, institut eller banker som stod 
under prov? Svaret på de svåra frågorna blev avgörande för dem som med 
hjälp av kriskommunikation skulle försöka bibehålla och/eller återskapa 
förtroendet till sina egna verksamheter i fi nanskaoset. 

Svenska  Swedbanks förmåga att hantera det nätverksberoende landska-
pet för krishantering och kriskommunikation sattes under fi nanskrisens 
inledning under extra hårt prov. Samtidigt som banken, likt många andra 
fi nansiella institut, var hårt pressad avseende sin likviditet, fl orerade ryk-
ten om att bankspararnas pengar var hotade. Via bloggar, diskussions-
forum, e-post och sms pekades Swedbank ut som den värst drabbade 
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svenska banken och snabbt spreds ryktet om företagets tveksamma ekono-
miska ställning. Snart spekulerade även de traditionella massmedierna i 
samma fråga. Eff ekten blev att 10 000-tals banksparare hastigt övergav 
företaget, något som Swedbank i sin tur in i det längsta dementerade. Situa-
tionen blev så pass allvarlig att det ledde fram till ett regeringsbeslut om att 
höja den så kallade insättningsgarantins belopp till 500 000 kronor per 
bankkund, det vill säga den summa sparpengar som staten garanterade 
varje bankkund om banken skulle gå i konkurs. Genom situationens dubbla 
nätverksberoende dominoeff ekter, där såväl beroende av turbulensen i det 
fi nansiella systemet som snabb ryktesspridningen i internetvärldens sociala 
medienätverk påverkade, blev situationen extra besvärlig.

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Gundel, Stephan (2005). Towards a new Typology of Crises. Journal of 
Contingencies and Crisis Management 13 (3):106–115. 
▶ Välrefererad vetenskaplig artikel som söker nya mönster för att förstå och 
kategorisera kriser. 

Lagadec, Patrick (2006). Crisis Management in the 21st century – ”unthinkable” 
events in ”inconceivable” contexts. I Rodríguez, Havidán m.fl . (red.). 
Handbook of disaster research (s. 476–488) New York: Springer. 
▶ Lagadec är ledande fransk krishanteringsforskare som varit verksam sedan 
1970-talet.
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Krisens nätverksorganisering

Vad är ett nätverk?

Hur kan vi förstå organiseringen av krishantering 

och kriskommunikation med hjälp av nätverkslogik?

Vid kriser tenderar fl era dimensioner av nätverk att få allt större implika-
tioner. Hittills har vi inte defi nierat nätverksbegreppet ordentligt, men i 
korthet kan nätverk sägas bestå av  noder vilka är sammansatta av  länkar. 
När noderna och länkarna kopplas samman och bildar ett mönster uppstår 
ett nätverk. I ett nätverk bestående av organisationer eller människor kallas 
vanligtvis noderna  aktörer och länkarna för relationer (Hedström 1999).

Typiskt för  nätverken är att de formas och omformas beroende av de 
relationer som de enskilda aktörerna utvecklar och avvecklar. I nätverket 
är alla aktörer och deras relation till varandra beroende av varandra – 
indirekt eller direkt. Anledningen är att när en relation i nätverket föränd-
ras, tvingar det i sin tur fram förändringar i andra relationer. Nätverkens 
särdrag bottnar i relationernas interaktiva karaktär, vilket dels öppnar 
upp möjligheter för aktörerna som de i sin isolering inte förfogar över, 
dels fungerar interaktiviteten bindande för nätverksaktörerna på ett sätt 
som kan begränsa dem i deras handlingsfrihet (Lundgren och Snehota 
1998). 

För att förstå organiseringen i samband med kriser måste vi förstå nät-
verkslogiken. Dels tenderar budskap angående krisen att snabbt kommuni-
ceras eller till och med iscensättas av fl era typer av sociala nätverk (det vill 
säga en typ av informella och/eller virtuella nätverksorganisationer). Dels 
innebär krisers allt mer gränslösa och komplexa karaktär att olika hand-
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lingsnät oft a måste skapas av ansvariga aktörer som myndigheter, företag, 
organisationer med fl era (det vill säga en typ av formella och reella nätverk-
sorganisationer) i krishanteringen. Anledningen är att aktörerna inte själva 
klarar av att hantera kriser som sträcker sig över traditionella ansvarsom-
råden (Czarniawska m.fl  2007). Att kriser i praktiken bäst hanteras genom 
situationsbundet nätverkssamarbete där skilda kompetenser deltar, är en 
föreställning som växer sig allt starkare inom krishanteringsområdet 
(Lagadec & Rosenthal 2003; Weick & Sutcliff e 2007). Det kan handla om 
organisationer som måste samarbeta för att på bästa sätt hantera kriser 
som sträcker sig över administrativa och/eller geografi ska gränser. 

Samtidigt är de enskilda aktörer/organisationer som ingår i handlings-
näten i sig själva allt oft are uppbyggda genom nätverksstrukturer som 
organisationsform. Eff ekten blir att det vanligtvis är nätverksstrukturerade 
organisationer/aktörer som i sin tur tillsammans skapar nätverk med andra 
aktörer för att hantera/kommunicera i krisen. Råder det polarisering i 
debatten om krisens orsak och verkningar, där fl era meningar står emot 
varandra, är det inte sällan ett socialt nätverk som står som motpart till 
sådana nätverk av nätverk, i kriskommunikationen. 

4.1 Den enskilda aktörens  nätverksstruktur
Nätverksstrukturering lyft s både i vardag och vid kris fram som ett ideal 
för att klara av den turbulens och de krav som dagens organisationer ställs 
inför. Organisationer av idag ska idealt vara snabbföränderliga, fl exibla och 
öppna för att kunna interagera med sin omgivning. Därför har man sedan 
1990-talet eft erlyst mer fl exibla nätverksstrukturer, snarare än traditionella 
linjära och funktionella strukturer, när enskilda organisationer ska struk-
tureras och ledas. Enligt Bendix & Dalsgaard (1998) utmärks den nätverks-
strukturerade organisationen och dess ledarskap av sina sammanvävande 
värderingar, decentralisering, sammansatta ledarroller, genomskinlighet, 
gemensamt beroende och fl exibla organisationsgränser. I den moderna 
nätverksstrukturerade organisationen varierar arbetsuppgift erna – likaså 
chefskapen – eft er situation: 

Medarbetarna ingår en stund i ett mönster och i nästa i ett helt nytt. Det är 
frågan om samma aktörer i skift ande formationer. Det är som ett kalejdo-
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skop, där det kan bildas otaliga nya mönster av samma glasbitar /…/ Nät-
verksorganisationen kan således betraktas som fl era strukturer, som överlap-
par varandra och vävs in i varandra, men som har var sitt syft e (Bendix & 
Dalsgaard 1998: 27–28).

Den positiva eff ekten av denna typ av struktur påstås vara att de lämpli-
gaste arbetsmetoderna alltid kan väljas vid varje tillfälle och situation. 
Således varierar det från projekt till projekt vem som är chef och som med-
arbetare rör man sig mellan fl era miljöer och problemställningar. 

Under vilka förutsättningar och i vilka miljöer frodas då vanligtvis 
sådana nätverksstrukturer? Monge och Contractor (2001) menar att många 
nya organisationsformer och inte minst den nätverksstrukturerade typen 
kännetecknas av (1) användning av informations- och kommunikations-
teknologi för att integrera olika organisationsfunktioner, (2) användning 
av informations- och kommunikationsteknologi för att koordinera geogra-
fi skt spridda delar och medlemmar, (3) fl exibel struktur som enkelt kan 
omvandlas utifrån behov i nya projekt samt när problem uppstår, (4) själv-
organiserat autonomt teamarbete samt (5) nedtonade hierarkier och fokus 
på horisontell koordinering. Uppenbart är att den nätverksstrukturerade 
organisationen inte tenderar att uppstå i ett vakuum, utan vanligtvis i sym-
bios med ett allt större beroende av informations- och kommunikations-
teknologi i organisationen. 

Att den nätverksstrukturerade organisationen samtidigt är en potenti-
ellt framgångsrik krishanterare – eft ersom fl exibilitet och anpassningsför-
måga eft erfrågas inom krishanteringsfältet – är uppenbart. Den infl ytelse-
rika organisationspsykologen  Weick (tillsammans med Sutcliff e 2007) 
påstår som sagt att nätverksstrukturerade organisationer hanterar krislä-
gen mer eff ektivt, eft ersom de genom sin förmåga att anpassa sig till situa-
tionen, är mer lämpade att möta den alltmer komplexa omvärlden. 

Det är dock även möjligt att urskilja vissa dilemman som relaterar till 
organisationsstrukturens fl exibla och lösa karaktär i ett krisläge. Vid för-
troendekriser har exempelvis kriskommunikationen tidigare i hög grad 
handlat om att skydda och sluta organisationen från omvärldens insyn. 
När den nätverksstrukturerade organisationen hamnar i kris får den idag 
allt svårare att skilja på det interna och externa. Anledningen är att nät-
verksstrukturer är ytterst svåra att avgränsa från omvärlden med sina fl ex-
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ibla organisationsgränser. I praktiken kan det handla om webblösningar 
där kunder, underleverantörer med fl era har tillgång till stora delar av 
organisationens interna webb. Nätverksorganisationen kan med de digitala 
mediernas hjälp kommunicera internt om krisen, i nästa ögonblick kan 
den digitala informationen ha nått utanför organisationen. När allt fl er 
människor i och omkring organisationen kan ta del av den tidigare interna 
informationen och kommunikationen följer – på gott och ont – en naturlig 
öppenhet och transparens. Hos den nätverksstrukturerade kommunika-
tionsteknologiskt beroende organisationen minskar avståndet mellan 
”innanför” och ”utanför” (se även Karlsson 2008). 

I den nätverksstrukturerade organisationen med ett ökat inslag av själv-
organisering i decentraliseringens och de nedtonade hierarkiernas köl-
vatten, förändras förutsättningarna för kriskommunikation på ytterligare 
fl er plan. Vad händer till exempel med informationsspridningen och publi-
ceringen på webben vid en kris när det fi nns 250 lokalredaktörer för web-
ben utspridda i organisationen, allesammans med mandat till publicering 
på webben och viljan att bistå med hjälp? Att på klassiskt vis centralisera 
och ta kontroll över krisens information och därigenom återvinna defi ni-
tionsmakten när det extraordinära inträff at – gärna via en enskild tales-
man – framstår därför som allt svårare med den nya typen av organisa-
tionsmönster. 

4.2 Krisens organisatoriska  handlingsnät
Den vanligaste diskussionen rörande krishantering handlar ändå om det 
situationsbundna samarbetet mellan fl era organisationer eller aktörer i 
krislägen, snarare än organisationernas inre strukturer; ett samarbete som 
också det kan betraktas som en form av nätverksbygge, enligt exempelvis 
McConnell och Drennan (2006). 

Vilken organisation gör vad – och vem har ansvar – i samband med 
krisen? En stor del av den klassiska krishanteringsforskningen utgår från 
sådana frågeställningar. En annan vanlig återkommande fråga utifrån det 
klassiska perspektivet är i vilken grad krishanteraren är autonom eller 
beroende. Kan till exempel en lokal avdelning eller myndighet själv hantera 
krisen? Eller behöver den hjälp och assistans från utomstående parter 
(Dynes 1998)? Det klassiska perspektivet fokuserar i hög grad på krisarbe-
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tets rollfördelning mellan olika aktörer och i vilka situationer det fi nns 
behov av att förändra strukturer och arbets rutiner. En grundläggande 
insikt utifrån det perspektivet är att ju komplexare och mer fl erdimensio-
nell krisen är, desto fl er och skilda typer av organisationsformer uppträder 
i krisarbetet, och desto oft are/lättare tillgrips icke-rutinmässiga arbetsme-
toder och nätverk. 

Genom tanken om  handlingsnät kan vi söka oss bort från den klassiska 
frågeställningen om vem som har ansvar för vad – och i stället ägna oss åt 
vad som måste göras och hur man ska göra det i relation till krisens karak-
tär. Czarniawska m.fl . (2007) menar att krishantering handlar om en stän-
digt pågående organisering där det kontinuerligt bildas nya – men instabila 
– handlingsnät av aktörer. Kriser leder traditionellt till kontinuerliga omor-
ganiseringar enligt Sellnow m.fl .: ”new forms, structures, procedures, hie-
rarchies, and understanding emerge, giving a new form to the system, oft en 
at a higher level of order and complexity” (2002:272). 

 Czarniawska m.fl . bygger sitt perspektiv på  nyinstitutionell teori där 
utgångspunkten är att man på varje plats och tidpunkt kan tala om en 
”institutionell ordning”, det vill säga en uppsättning av (inte nödvändigtvis 
koherenta) institutioner som är rådande just där och då. Den nyinstitutio-
nella teorin har sina rötter inom sociologin. Men i Skandinavien har dock 
teorin främst anammats av företagsekonomer som vill förstå vilka proces-
ser, eller så kallade institutionella isomorfi smer, som likriktar och homoge-
niserar vissa organisatoriska fält. Den gällande institutionella ismorfi smen 
avgör på så sätt vilka handlingar och strukturer som betraktas som legi-
tima och nödvändiga i olika situationer (Johansson 2006). 

Czarniawska m.fl . vill däremot ta ett steg till i sin ambition att bryta sig 
loss från det gängse organisationstänkandet, när de resonerar om krisens 
organisering och handlingsnät. Därför riktas inte fokus mot vem/vilka 
aktörer som hanterar krisen, utan mot de aktiviteter som så småningom 
leder fram till de institutionaliserande handlingsmönstren. Det klassiska 
nätverksbegreppet utgår från antagandet att det först fi nns aktörer som 
sedan skapar relationer/kontakter. Idén om handlingsnät är den omvända, 
det vill säga att olika relationer och aktiviteter i sin tur skapar aktörer. 

Hur teorin ska tillämpas i krisens praktik är dock något vagt. Ändå 
visar idéerna på angelägenheten av att undvika  organisatoriska låsningar i 
krishantering samt att fokusera på det centrala, det vill säga krisens kärna 
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snarare än organisatoriska strukturer och planerade ansvarsområden när 
angelägna samarbeten ska skapas. När hot och kriser annalkas ägnar sig 
organisationer i hög grad åt att resursmobilisera, skissa på planer och skapa 
handlingsstrategier. När väl krisen realiseras menar Czarniawska m.fl . att 
krishanteringen mer handlar om att improvisera samt att bygga situations-
specifi ka handlingskedjor och handlingsnät. Att betona  improvisationens 
viktiga roll i organisationens krishantering är Czarniawska m.fl . däremot 
varken först eller ensamma om. Internationellt har exempelvis Weick drivit 
snarlika teser under ett antal år. Liknande idéer återfi nner vi även hos Sell-
now m.fl . (2002). Nationellt – i Sverige – stöds och drivs tankesättet av 
 Falkheimer och  Heide (2006). Perspektivet poängterar behovet av att öva 
krishantering förutsättningslöst, snarare än att planera notoriskt inför 
krislägen och därmed riskera att skapa låsande strukturer. Falkheimer och 
Heide påminner oss dock om att denna improvisation ändå alltid måste ske 
inom ett visst strategiskt utprövat ramverk. Förmågan till improvisation är 
således inte likställd med att stå helt oförberedd inför det oväntade.

4.3 Kommunikationsteknologiska krishanteringssystem 
och handlingsnät
Via framväxande informations- och kommunikationsteknologiska platt-
formar söker krisens formella aktörer (företrädesvis myndigheter och före-
tag) att skapa verktyg som ska hjälpa dem till fl exibilitet, samarbete och 
situationsbundna lösningar när väl kriser inträff ar. Målet med verktygen är 
– med andra ord – att hjälpa krisens aktörer att underlätta skapandet av 
situationsbundna handlingsnät. I samband med spridningen av den så kal-
lade  svininfl uensan från Mexiko under våren 2009, aktiverades exempelvis 
den gemensamma webbaserade systemlösningen Early warning and 
response system ( EWRS) i EU-länderna för att underlätta krishanteringen. 
I denna webblösning samlade och sorterade de olika EU-länderna snabbt 
information om smittläget i respektive land. I varje land var det den myn-
dighet som svarade för smittskyddet som anslöt sig, dels för att tillföra egen 
information, dels för att hämta information om smittläget i övriga länder. I 
det följande presenteras några fl er av de till Sverige relaterade systemverk-
tyg som fi nns eller är under utveckling: 
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 Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem utvecklat av Kris-
beredskapsmyndigheten för samhällets så kallade blåljusorgan, det vill 
säga myndigheter, företag och andra aktörer som har sin verksamhet inom 
områdena ordning, säkerhet eller hälsa. Systemets mål är att ersätta de 
cirka 200 separata radiokommunikationssystem som tidigare funnits inom 
polis, räddningstjänst med fl era blåljusorganisationer (KBM 2008). När ett 
läge uppstår som kräver kommunikation eller skapande av så kallade hand-
lingsnät mellan olika blåljusorganisationer, kan de enskilda aktörerna 
genom systemet koppla upp sig mot samma system och därigenom ha 
direkt möjlighet att samverka.

 WIS är ett annat exempel på ett kommunikationsteknologiskt nätverktyg 
utvecklat av Krisberedskapsmyndigheten med syft e att understödja infor-
mationsdelningen mellan myndighetsaktörer som landsting, kommuner, 
länsstyrelse, polis med fl era före, under och eft er en kris. Med WIS kan 
aktörerna dokumentera sina egna åtgärder och handlingar med anled-
ningen av krisen i en speciell dagboksfunktion på webben: uppgift er som 
sedan kan delas med de andra aktörer i systemet om man så önskar. Genom 
systemet kan krisledningar ges ett gemensamt beslutsunderlag och därmed 
öka möjligheten att skapa en samlad lägesuppfattning vid en kris. Även 
andra aktörer med access till systemet som inte är direkt inblandade i kris-
händelsen kan ta del av informationen och på så sätt ges en bild av vilka 
åtgärder som vidtas. Det kan exempelvis handla om myndighetsaktörer i 
geografi skt angränsande regioner (KBM 2008).

Ett antal myndigheter, däribland försvarsmakten och NATO C3 Agency, 
utvecklar även en nätverkslösning benämnd Network Enabled Capability 
( NEC), som även den är en systemlösning för att utbyta information mel-
lan fl era aktörer vid en kris. Syft et med systemet är att under en kris kunna 
dela information och tjänster mellan både civila och militära aktörer. 
Utvecklingsarbetet utgår från att kriser av idag inte känner några geogra-
fi ska gränser och därför i många fall handlar om insatser där aktörer från 
olika länder med skilda tekniska krishanteringssystem och förutsättningar 
är involverade. Syft et med nätverkslösningen är att skapa förutsättningar 
för snabba, koordinerade och väl underbyggda beslut i krigs- och krisläget. 
Informationsdelningen ses som en förutsättning för att skapa en tvärsekto-
riell lägesbild då en insats av fl era myndigheter och organisationer krävs. I 
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systemet samverkar i sin tur fl era system från civila myndigheter, försvars-
makten och NATO i ett större nätverk för utbyte av information (Försvars-
makten m.fl . 2008). 

 Crisis Commander är slutligen ett exempel på ett kommersiellt webbaserat 
krisledningssystem vilket är åtkomligt över hela världen. Systemet används 
främst av kommersiella organisationer och företag. I Crisis Commander 
fi nns krisplaner, mallar, protokoll och kontaktuppgift er till nyhetsredak-
tioner tillgängliga dygnet runt. Genom systemet kan organisationen även 
larma internt inom den egna organisationen bland annat via sms, e-post 
och personsökare (Svensk Krisledning AB, 2008). 

De kommunikationsteknologiska verktygen utmärks sammantaget av sin 
paradoxala eff ekt på krishanteringen och kriskommunikationen. Å ena 
sidan skapar applikationerna ett formgivande och kontrollerande ramverk 
av institutionaliserande karaktär som i viss mån avgör vem, hur och var 
man kan kriskommunicera. Å andra sidan möjliggör verktygen skapande 
av mer situationsbundna tids- och rumsupplösande handlingsnät av mer 
decentraliserad och transparant karaktär än vad som varit möjligt tidigare 
i krishantering. 

4.4 Sociala nätverk och medier
En ytterligare dimension av nätverk som rör organiseringen i kris är sociala 
nätverk och/eller  sociala medier. De sociala nätverken skapas och upprätt-
hålls vanligtvis via informations- och kommunikationsteknologiska lös-
ningar och de bidrar därigenom till ett situationsbundet meningsskapande, 
multipla publiker/aktörer/relationer och mångfaldiga budskap i kriskom-
munikationen. Utmärkande för de sociala nätverk som är burna av internet 
är att de i än högre grad än de formella nätverken av aktörer, vilka har till 
uppgift  att hantera krisen, har en utvecklad förmåga till improvisation och 
att skapa situationsbundna lösningar. De sociala nätverksmedierna på 
internet kan med sina möjligheter till  omedelbar gemenskap ses som sin-
nesbilden för den anpassningsbara och fl exibla krishanteraren som plöts-
ligt och situationsbundet kan anpassa sig till krisens behov. Ibland blir de 
sociala nätverksmedierna också en viktig knutpunkt för snabb, förebyg-
gande och problemlösande informationsspridning och kommunikation 
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vid kriser. Men lika oft a fungerar nätverken som krisaccelerator genom 
exempelvis ryktesspridning eller snabba politiska manifestationer och 
mobiliseringar.

Boyd och Ellison (2007) defi nierar sociala medier som en service vilken 
erbjuder användaren möjlighet att (1) konstruera en publik profi l eller en 
semi-publik profi l i ett begränsat system, (2) utveckla en lista över andra 
användare med vilka man uppehåller någon form av relation, samt (3) 
betrakta andras och synliggöra sina egna relationslistor i systemet. De 
sociala nätverksmedierna är således inte bara en plats för snabb interaktion 
och informationsdelning mellan likasinnade som kan få stor betydelse i 
exempelvis ett krisläge, utan kanske främst en plats där sociala nätverk 
visas upp för omgivningen för att kommunicera identitet och vinna status. 
Att snabbt kunna sprida information som upplevs som exklusiv i sina 
sociala nätverk är ett beprövat sätt att försöka nå status i alla typer av sam-
hällen, något som kan få extra stor betydelse i krissammanhang. 

Idag fi nns tusentals sociala nätverksmedier med olika funktion och 
inriktning på internet i ett utbud som står under kontinuerlig förändring. 
Drivkraft erna bakom deltagandet i de sociala mediernas nätverk varierar, 
men vanligtvis handlar det om gemensamma intressen, övertygelser eller 
önskemål om ekonomisk vinning. Nätverkens storlek och graden av aktivi-
tet varierar – men några som har fått ett stort medialt genomslag är de 
globala nätverkssajterna  Cyworld,  Myspace,  Facebook ,  Youtube,  Twitter 
och Sverigebaserade  Lunarstorm. 

Mängden målande exempel på hur sociala nätverksmedier i kombina-
tion med annan kommunikationsteknologi använts för att mobilisera för 
att påverka i allehanda frågor – såväl på internationell, nationell och lokal 
nivå likväl som inom politik, näringsliv och myndighetssfär – växer kraf-
tigt. I det följande presenteras några av de mer uppmärksammade och ban-
brytande fallen. 

4.4.1 KRISEN MED PENTIUMPROCESSORN

Enligt  Hearit (1999) är fallet med dataföretaget  Intels Pentiumprocessor år 
1994 det första där arenan för strategisk kriskommunikation förfl yttades 
från klassiska presskonferenser och annonser, till diskussionsforum och 
andra kommunikationsformer på internet. I juni 1994 uppmärksammade 
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företaget Intel själva felaktigheter i en av sina processorer, en processor som 
bedömdes ha installerats i upp till sex miljoner datorer. Men felet ansågs 
ändå inte vara så allvarligt att det skulle kunna orsaka den genomsnittliga 
datoranvändaren några kännbara problem. 

Hösten 1994 fi ck ändå matematikprofessor Th omas Nicely problem med 

Illustration FIGUR 4.1 

av framväxten av 
infl ytelserika sociala 
medier.

Källa: Boyd & Ellison 2007
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sina databeräkningar och genom e-post till sina forskarkollegor kunde han 
snabbt härleda felen till Intels processor. En vecka senare hade känne domen 
om problemet nått tidningen Electrical Engineering Times. Uppmärksam-
heten ledde snabbt till omfattande diskussioner om Intel och deras produk-
ter på fl era diskussionsgrupper på nätet. Snart förfl yttade sig sedan händel-
sen från internet till de traditionella massmediernas agenda. Både CNN, 
Th e New York Times och Boston Globe uppmärksammade kritiken mot 
Intels produkter.

Hos företaget grodde insikten om internetmediets betydelse för den 
snabba ryktesspridningen och motdraget från Intels vd blev att själv delta i 
debatten på relevanta diskussionsforum. Genom att vd:n själv förmedlade 
informationen om att Intel var berett att låta personer med kvalifi cerade 
matematiska sysslor få felet åtgärdat, hoppades företaget stoppa informa-
tions- och ryktesspridningen. Men företagets och vd:ns respons ledde till 
motsatt eff ekt och i stället uppstod ännu fl er spekulationer. En anledning 
var att vd:n inte kunde identifi era sig på nätet, vilket ledde till tvivel om det 
verkligen var hans egna ord som fördes ut. 

Händelsen fi ck så småningom sådan dignitet att Intel tvingades till att 
utveckla ett övergripande program för att försöka återställa förtroendet för 
företaget. I programmet åtog sig företaget bland annat att (1) byta ut alla 
processorer med problem, (2) utveckla sin kundservice, (3) genomlysa sin 
produktionsprocess, (4) utveckla en speciell telefontjänst för drabbade samt 
(5) tydligt redovisa problemets natur (Hearit 1999).

4.4.2 PRESIDENTUPPRORET PÅ FILIPPINERNA

Ett klassiskt politiskt fall är presidentupproret på Filippinerna 2001, då den 
korruptionsanklagade fi lippinske presidenten  Joseph Estrada, eft er en rad 
kampanjer burna av internet och mobil telefoni fi ck träda tillbaka från sin 
post. Redan vid hans tillträde 1998 började anti-Estrada-information att 
cirkulera i olika nätverk och kulmen nåddes strax före hans frånträde när 
cirka 200 webbsajter och 100 diskussionsgrupper på internet ägnades åt 
presidentens negativa sidor. På onlineforumet E-Lagda.com samlades 
91 000 e-signaturer via internet och sms. Vid sidan av denna mer informa-
tionsinriktade kommunikation cirkulerade ett stort utbud av textmedde-
landen (distribuerade via sms) med skämt och satir angående Estradas 
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påstådda korrumperade liv och hans svaga kunskaper i engelska (Castells 
m.fl . 2007). E-kampanjerna kulminerade i en massiv demonstrationsvecka, 
benämnd ”people power II”. Regimens försök att stoppa ryktesspridningen 
och mobiliseringen blev fruktlösa. Rafael påpekar i en artikel i tidskrift en 
Populare Culture att varje enskild fi lippinsk medborgare var ”a node in a 
wider network of communication that the state could not possibly monitor, 
much less control” (Rafael, i Castells 2007:191).

4.4.3  KUNGSHOLMSMORDET I STOCKHOLM

Flera svenska nationella händelser har visat på betydelsen av snabba mobi-
liseringar och protester via internet och sociala medier för krisers förlopp. 
Redan vid Göteborgskravallerna, som ägde rum i centrala Göteborg i sam-
band med EU-toppmötet 2001, fyllde nätet och mobil telefoni en viktig roll 
för den snabba mobiliseringen av demonstranter. Det i media år 2007 upp-
märksammade misshandelsmordet på tonåriga Riccardo Campogiani vid 
en fest på Kungsholmen 2007, är ändå det första mer omtalade svenska fall 
där sociala medier och andra nätverk på internet fi ck en central roll för 
krisens fortsatta händelseutveckling. 

På ett antal diskussionsforum och bloggar publicerades omgående eft er 
mordet både bilder och namn på de misstänkta gärningsmännen, samti-
digt som motiven till dådet diskuterades av vittnen och andra. De miss-
tänktas familjer fi ck söka beskydd eft ersom de misstänkta snabbt utpeka-
des som skyldiga på nätet. Genom de traditionella massmedierna förfl yt-
tades bevakningen eft erhand från nätet till tv och andra massmediekana-
ler. I deras skildring av det inträff ade blev rörelserna på Internet en central 
del av nyhetens innehåll. 

15-årige Anton Abele var en av festdeltagarna där bråket som ledde till 
dödsmisshandeln börjat. Dagen eft er mordet startade han gruppen Bevara 
oss från gatuvåldet på det sociala mediet  Facebook. På mindre än en vecka 
fi ck gruppen över 100 000 medlemmar och helgen eft er händelsen genom-
fördes stora manifestationer mot våldet i Stockholm och Göteborg. 
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4.5 Krisens förändrade organisering: nätverk, 
krishanteringssystem och sociala medier
Det är sammanfattningsvis uppenbart att när dagens kriser inträff ar, han-
teras och kommuniceras är det vanligtvis löst sammansatta och snabbt för-
änderliga nätverksstrukturer av aktörer som vidrörs, snarare än från 
omgivningen tydligt avgränsade och separerade sådana. Det handlar om 
nätverksstrukturer av aktörer som överlappar och vävs in i varandra, van-
ligtvis med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. 
Krisen med Intels processor, presidentupproret på Filippinerna och mobi-
liseringen i samband med Kungsholmsmordet är några exempel som även 
visar oss att det inte bara är samhällets krishanteringsförmåga som alltmer 
vilar på en nätverksorganisering uppburen av kommunikationsteknologi 
(med hjälp av krishanteringssystem som exempelvis WIS). I minst lika hög 
grad organiserar sig enskilda medborgare via sociala medier och andra 
kommunikationsformer på internet vid dagens kriser. Internet har på så 
sätt blivit en av de viktigaste arenorna, om inte den viktigaste, för krisens 
organisering – oavsett om det handlar om att hantera och lösa kriser eller 
att ge personliga protester och/eller manifestationer näring. 

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Czarniawska, Barbara m.fl . (2007). Organisering kring hot och risk. Lund: 
Studentlitteratur. 
▶ Boken är resultatet av ett forskningsprogram vid Handelshögskolan i 
Göteborg. I programmet ”lånar” ett antal organisationsforskare med intresse 
för nätverksteorier krisfältet för att visa på hur nätverkslogiken kan förklara 
krisens organisationsformer. 

Lagadec, Patrick & Rosenthal, Uriel (2003). Critical Networks and Chaos 
Prevention in Highly Turbulent Times. Journal of Contingencies and Crisis 
Management 11 (3): 9–98. 
▶ En vetenskaplig artikel i ett specialnummer av tidskrift en ägnat åt 
betydelsen av organisationsstruktur samt nätverkslogik i dagens 
krishantering. 

Weick, Karl & Sutcliff e, Kathleen (2007). Managing the unexpected: resilient 
performance in an age of uncertainty. San Francisco: Jossey-Bass. 
▶ Hur ska organisationer lyckas skapa strukturer och rutiner som inte 
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fungerar låsande i ett krisläge som kräver alltmer improvisation? I sin 
infl ytelserika forskning har Karl Weick under fl era årtionden ägnat sig åt 
liknande frågor. 
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Krisens (digitala) individer

Vad påverkar din bedömning av risker?

Hur använder du internet och mobil telefoni när det extraordinära 

inträff at? 

Hur nås du av varningsbudskap? 

Var söker du ytterligare information får att få veta mer 

om vad som inträff at?

 Virilio (1996) skanderade att  höghastighetskulturens utveckling har fört 
oss till en förlorad verklighet, en sinnevärld där vi får allt svårare att rela-
tera perceptionen av tid och rum till den mänskliga icke-maskinella krop-
pen. Dagens kriser och deras inte sällan explosiva dominoförlopp involve-
rar och berör ändå sådana icke-maskinella människor i allra högsta grad. 
Ibland tillhör vi de direkt drabbade men vanligtvis befi nner vi oss mer i 
periferin som en del av en mediepublik som följer händelseutvecklingen. 
Oavsett vilken roll vi intar kommer vi på ett eller annat sätt att reagera, 
informera oss samt kommunicera och därigenom påverka krisens för-
lopp. 

Kommunikationsteknologin utvecklas och leder kontinuerligt fram till 
förändrade medieformer och medievanor. Medier konvergerar och smälter 
samman, via internet tittar vi idag exempelvis på tv vid de tidpunkter och 
platser som passar oss själva. I takt med utvecklingen på nätet ser vi i kris-
lägen även förändrade medievanor, inte minst tenderar varje enskild kris 
att leda fram till sina egna unika medieanvändningsmönster beroende på 
tillgången till olika informationskällor: ”… if normal communication 
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channels are disrupted, people will resort to other technologies” (Procopio 
och Procopio 2007:71). 

När en individ väl fått kännedom om en extraordinär händelse uppstår 
vanligtvis ett omfattande informations- och kommunikationsbehov (See-
ger m.fl . 2002). Om inte behovet snabbt kan fyllas uppstår lätt ryktessprid-
ning och i förlängningen missuppfattningar, som kan få allvarliga eff ekter 
på krisens utveckling (Nohrstedt 2000). Information söker vi där vi bedö-
mer att behovet med största sannolikhet kan tillgodoses. Senare tids kriser 
och katastrofer med förödande eff ekter på infrastrukturen, exempelvis 11 
september och orkanen Katrina, har visat att allt fl er individer i sådana 
lägen vänder sig till internet och annan rumsupplösande kommunika-
tionsteknologi. Fortfarande framstår dock tv:n som den mest etablerade 
och därför primära informationskällan vid mer omtumlande händelser 
(Carey 2003; Procopio och Procopio 2007). 

Trots förändrade medievanor i teknikutvecklingens kölvatten fi nns 
vissa relativt rigida handlingsmönster för hur vi som individer vanligen 
agerar och söker information i risk, hot och krislägen. Frågor som jag i 
detta kapitel därför försöker besvara är: hur bedömer individer olika ris-
ker? I vilka lägen söker vi information? Hur använder vi sedan denna infor-
mation? Vi måste dock även ställa oss frågan om hur individens agerande 
tenderar att påverkas av förändrade medievanor och tillgången till internet 
och annan mobil kommunikationsteknologi i krisens olika faser.

5.1 Nätmedielandskapets  kris- och katastrofb eteende
I krislägen reagerar vi vanligtvis enligt vissa återkommande generella 
mönster. Ett sådant förenklat förlopp sträcker sig över (1) förberedelsefa-
sen, (2) varningsfasen, (3) akutfasen och slutligen (4) återhämtningsfasen, 
där varje fas har sina speciella kännetecken vad det gäller bland annat bete-
ende, informationsbehov samt val av informationskällor och kommunika-
tionsmönster (Nohrstedt 2000). 

5.1.1 FÖRBEREDEDELSEFASEN

Förberedelsefasen handlar om våra förväntningar på att något krisartat 
verkligen kan inträff a. Varje krishändelse innehåller nästan alltid någon 
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form av hot eller risk som har realiserats eller kan realiseras – även om 
farornas karaktär kan vara av mycket skild karaktär. Det kan exempelvis 
röra sig om allt ifrån risken att placera sina besparingar hos en oseriös och 
opålitlig fondförvaltare – till att drabbas av realiserade fysiska miljörisker 
som översvämningar och gift utsläpp. Hur vi förhåller oss till riskerna och 
hoten i sig, samt de organisationer eller aktörer som förvaltar frågan/risken 
styrs av våra upplevelser, och inte av vilka riskerna faktiskt är, enligt  risk-
forskningen. 

Den beteendevetenskapligt orienterade forskningen om individers upp-
levelser av risker har tecknat en stor mängd generella faktorer som påver-
kar den mänskliga riskbedömningen, vilka kan förklara varför vi reagerar 
och uppmärksammar vissa fenomen mer än andra. Chauncey Starr visade 
redan på 1960-talet att man kunde dela in riskkällor i två skilda grupper, 
dels den där riskkällan är frivillig, dels den när källan är påtvingad. Starr 
fann att individen bedömde den påtvingade riskkällan som mera riskfylld, 
även om riskexperters statistiska riskberäkningar inte påvisade högre san-
nolik risk (Starr 1969). En förklaring är att en påtvingad risk alltid upplevs 
som orättvis och därför väcker förargelse och vrede. De individer som 
måste ta risker men inte får någon synlig fördel kan helt enkelt känna sig 
orättvist behandlade. Denna faktor kan hjälpa oss att förstå varför exem-
pelvis människor som är beroende av en viss industri för sin utkomst ibland 
ser just den industrin som mindre farlig, trots att industrins verksamhet 
kanske i realiteten varit involverad i för omgivningen fl era förödande kris-
händelser och olyckor. 

En sammanslutning av svenska riskforskare under namnet Riskkolle-
giet (1993) väljer att dela in  riskbedömningsfaktorerna i tre grupper: (a) den 
som har att göra med uppkomstmekanismerna, (b) den som har att göra 
med konsekvenserna och (c) de faktorer som har att göra med möjlighe-
terna att bemästra konsekvenserna. 

Uppkomstmekanismen har en stor betydelse för individens riskbedöm-
ning. Viktiga faktorer är om riskkällan är känd eller om det rör sig om ett 
nytt och okänt fenomen, det har också stor betydelse om risken är naturlig 
eller artifi ciell. En risk som är naturlig är lättare att acceptera än en som 
människan har skapat. En annan viktig faktor är vilka uppkomstscenarier 
individen kan föreställa sig. Ju fl er scenarier som kan tänkas, desto större 
riskupplevelse. Samtidigt är det vanligt att vi inte kan tänka utanför 
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ramarna, det vill säga att vår fantasi sätter gränser för vilka scenarier och 
uppkomstmekanismer vi kan tänka oss.

Vilka konsekvenser man kan föreställa sig har kraft ig eff ekt på riskbe-
dömningar. Generellt bedöms riskkällor som kan leda till stora och kata-
strofala konsekvenser som mer riskfyllda än andra. Vi uppfattar emellertid 
oft a risker olika utifrån hur de är beskaff ade i tid och rum. Är konsekven-
sen av risken fokuserad till en viss tidpunkt och plats synes det framstå 
större risk än om konsekvensen är utspridd i både tid och rum. Tids-
aspekten har även en annan dimension. Konsekvenser av en risk som ligger 
längre fram i tiden ses i allmänhet som mindre farliga än de konsekvenser 
som ligger närmare i tiden. Risker som kan förknippas med andra, min-
nesvärda konsekvenser av riskverksamheter upplevs också oft a som speci-
ellt farliga. Risker som till exempel påminner om 11 september, tsunamin 
eller en nära anhörigs cancersjukdom eller uppsägning från arbetet skapar 
lättare rädsla än de risker som saknar liknande anknytning. 

Möjligheten att bemästra konsekvenserna kan lätt sammanknippas med 
frågan om kontroll av och tillit till de aktörer som administrerar samhäl-
lets riskverksamheter. Vid riskbedömningar har det stor betydelse om 
individen själv kan kontrollera riskkällan eller om hon är utelämnad åt 
någon typ av teknik, experter eller andra individer.

En ytterligare faktor som kan sägas tillhöra denna grupp är det som 
 Peter Sandman (1993) betecknar som ” outrage”. Man kan se ”outrage” som 
en situation då riskerna upplevs som extra stora på grund av att indivi-
derna känner sig utsatta för någon form av maktövergrepp eller kränkning. 
Sandman har till och med skapat en egen modell för hur man kan beräkna 
och bedöma mottagandet av olika riskbudskap. 

Utgångspunkten för Sandmans så kallade  indignationsmodell är de 
stora skillnaderna som vanligen undersökningar visar avseende experters 
kontra allmänhetens sätt att bedöma risker. Expertbedömningar av risker 
sker vanligen genom multiplikation av två faktorer: sannolikhet och mag-
nitud. I en del fall kan experten basera sina uträkningar på hårda data, men 
i andra krävs uppskattningar eller extrapoleringar för att kvantifi era. Hur 
som helst så sätter oft ast experten likhetstecken mellan risk och multipli-
kationen av sannolikhet och magnitud. 

Allmänheten ser däremot oft ast inte risk på det viset utan anses ta hän-
syn till en rad andra   vanligen mer eller mindre personliga indignationsfak-
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torer i sin riskbedömning. Ibland benämns allmänhetens riskbedömning 
för subjektiv och expertens för objektiv (Riskkollegiet 1993). Sandman 
(1993) väljer att tala om allmänhetens känslomässiga förargelse i termer av 
indignationsfaktorer samt om expertens mätbara risk. Tillsammans menar 
han att de skilda sätten att bedöma risk ger en annorlunda bild av riskens 
storlek (risk = mätbar risk + indignationsfaktorer). Denna bredare och 
mera nyanserade bedömning av risknivån menar han är viktig att beakta 
för den riskhanterande och riskkommunicerande aktören i ett krisläge. 
Det är dock i praktiken sällan som allmänhetens eller lekmannens riskbe-
dömning beaktas, i stället har den setts som ”icke-relevant” och ”emotio-
nell” av experterna. 

Kännedomen om  indignationsfaktorerna är resultatet av riskpercep-
tionsforskning där undersökning skett av individers sätt att bedöma och 
uppfatta risk. Vanligtvis är det tolv faktorer som lyft s fram vid riskkontro-
verser. Kolumnen till vänster under minustecknet (–) innehåller faktorer 
som tenderar att minska upplevelsen av risk medan faktorerna i den högra 
kolumnen under plustecknet (+) i många fall anses leda till att man upp-
lever risken som större.

Indigna-FIGUR 5.1 

tionsfaktorer som 
påverkar individens 
riskuppfattning.

Källa: Sandman 1993 
(bearbetad).

 –
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Ej minnesbar
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Kronisk

Kunskap fi nns
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 +
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Artifi ciell

Exotisk
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Skrämmande

Katastrofartad

Kunskap fi nns inte

Ej kontrollerad

Ej rättvis

Moraliskt relevant

Ej trovärdig

Ej lyhörd

Hur påverkas då individers upplevelse av risk av det nya medielandskapet? 
Genom internets breda informationsutbud och kommunikationsmöjlighe-
ter menar Krimsky (2007) att förutsättningarna för riskbedömning håller 
på att förändras. Anledningarna är fl era: 
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En ansenlig mängd overifi erad, falsk och skev information fi nns på • 
internet om risker.
Webbsidor som inte är uppdaterade innehåller föråldrad information • 
om risker.
Det råder ingen kvalitetskontroll på nätet.• 
Bloggar har blivit en stark konkurrent till traditionella medier.• 
Agendan på diskussionsforum har en stor betydelse för människors • 
riskuppfattning.
Till skillnad från i traditionella medier arkiveras riskinformation på • 
nätet och lever vidare längre.
Internet synliggör risker som inte de traditionella massmedierna upp-• 
märksammar och för fram på scenen. 

Genom den mer mångfasetterade bild av olika risker som skapas genom 
internet anser Krimsky (2007) att klyft an mellan expertens objektiva risk-
bedömning och allmänhetens/lekmannens subjektiva statistiska riskbe-
dömning minskar, eft ersom mediet skapar ett forum där hindren för möten 
mellan de två grupperna i hög grad undermineras: 

Th e openness, accessibility and transparency of the Internet will also allow 
consumers to weight confl icts of interest in risk communication, question 
authority, and build networks of trust among affi  nity groups that may or 
may not be concordant with the perspectives of technical decision analysts 
(Krimsky 2007:163) 

Internet förändrar möjligheterna för allmänheten/lekmannen att själv följa 
processer där risker bedöms samt att själv värdera  riskbedömningar. I för-
längningen skapar därför internet förutsättningar för en mer nyanserad 
riskuppfattning, allt enligt Krimsky. 

5.1.2 VARNINGSFASEN

I krisens varningsfas sprids det första budskapet som berättar att en risk 
har realiserats och utvecklats till en form av krishändelse. Historiskt har 
varningsbudskapet nästan alltid levererats av massmedierna – även om 
budskapet i sig oft a innehållit uttalanden från ansvariga och andra involve-
rade aktörer. Frågan är vilken roll internet och mobil telefoni spelar idag 
och kan spela i framtiden i varningsfasen. 
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Vid megakrishändelserna med terrorattackerna den  11 september 2001, 
hade inte internet någon tongivande roll i varningsskedet, däremot fi ck 
mobil telefoni en större betydelse. Den övervägande delen medborgare i 
Nordamerika fi ck i stället budskapet om fl ygplanen som störtat in i World 
Trade Center via tv. En fj ärdedel fi ck upplysningarna från någon annan 
person och en sjättedel mottog budskapet via radio. Bara en procent av de 
tillfrågade hade initialt uppmärksammat det inträff ade via internet. Eft er 
det första ”varningsbudskapet” vände sig fl ertalet amerikaner främst till 
tv-mediet för ytterligare information. I de amerikanska hemmen och på 
arbetsplatserna var det dock inte bara tv:n som stod på, enligt etnografi ska 
studier från katastrofen. Parallellt telefonerade många samtidigt som inter-
net användes för att skicka e-post angående det inträff ade (Carey 2003). 

Vid tsunamin 2004 såg vi liknande  medieanvändningssiff ror i Sverige, 
även om antalet som gavs beskedet om det inträff ade via internet ökade 
(Ingrid Friberg Samhällsinformation AB 2005a). Idag, då internet alltmer 
konvergerar med mobil telefonteknologi med funktioner som sms och rss, 
växer de ”nya” mediernas betydelse i varningsfasen. Inte minst eft ersom 
myndigheterna utvecklar kommunikationssystem som väver samman 
internet och mobil telefonteknologi med syft e att varna enskilda mobilan-
vändare för kriser och risker i specifi ka geografi ska områden (KBM 2008). 

Hur den enskilde medborgaren reagerar på det meddelande som den 
nås av i varningsfasen är dock beroende av det  förtroende som ges dess 
avsändare, samt av den  tillit som tilldels det förmedlande mediet. Betydel-
sen av förtroende för och tillit till de bakomliggande aktörerna/organisa-
tionerna i kommunikationsprocesser relaterade till risker och kriser har 
sedan länge varit ett centralt tema inom riskforskningen (se till exempel 
Cvetkovich 1999; Leiss 1996; Renn & Levine 1991). Misslyckad kriskommu-
nikation anses inte sällan vara ett resultat av att de aktörer som försöker 
kommunicera sedan tidigare har trovärdighetsproblem skapade av histo-
riska händelser som de varit involverade i. Men i krislägen avgörs som sagt 
inte kommunikationens framgång enbart av avsändarens trovärdighet 
utan även av förtroendet till det medium/kanal som fungerar som förmed-
lare av krisbudskapet. Här har det visat sig att traditionella mediekanaler 
haft  en tendens att vara mer betrodda än nyare medieformer. Internet-
mediernas öppenhet där alla hypotetiskt kan vara med och ge sin bild är 
förenad med framväxten av en ny form av källkritiskt förhållningssätt. 
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Ett exempel på när tilltron till de medier som användes blev avgörande 
för kriskommunikationens utfall var vid  sarssmittan i Kina 2003. I den 
kinesiska provinsen Guangdong upptäcktes epidemin och snabbt började 
provinsens sjukhusanställda med fl era att sprida sms via mobiltelefon om 
den underliga och dödliga smittan. Budskapet fi ck snabbt spridning i lan-
det och skapade stark oro (Gordon 2007). När budskapet väl nådde ansva-
riga myndigheter i Beijing avfärdades det däremot snabbt som ett rykte och 
i stället inleddes en motkampanj av myndigheterna via landets traditio-
nella massmedier. Myndighetskampanjen skanderade att det rörde sig om 
en vanlig infektionssmitta, vilken påstods vara under kontroll. Massme-
diekampanjen slog tack vare sina mer etablerade mediekanaler och därmed 
mer trovärdiga budskap snabbt tillbaka sms-budskapet vars trovärdighet 
underminerades, trots att den sms-spridda informationen var mer korrekt 
än massmediernas felaktigt lugnande budskap (Castells 2007). I takt med 
att  medievanorna förändras spås dock tilltron till varningsbudskap via ny 
kommunikationsteknologi att öka, även om nätmedielandskapet fortsatt 
kräver en väl utvecklad förmåga till källkritik hos den enskilde individen. 

5.1.3 AKUTFASEN

I akutfasen bearbetas varningsmeddelandet av individen när en egen upp-
fattning ska skapas. Samtidigt utmärks situationen av stress och osäkerhet 
hos den enskilde. I akutfasen kan individer som är nära berörda av omfat-
tande fysiska risker/kriser till och med att falla in i förnekelse, men ett mer 
vanligt beteende är fördjupat sökande eft er information via medier, myn-
digheter och/eller via människor inom det egna sociala nätverket. Om kri-
sens eff ekter upplevs vara hotande samtidigt som det fortfarande saknas 
adekvat information, fi nns det risk för en omfattande ryktesspridning. Om 
krisen uppfattas medföra en fortsatt fara som kan drabba ytterligare män-
niskor, institutioner eller en viss social eller etnisk grupp är det sannolikt 
att rykten får ytterligare utbredning ( Nohrstedt 2000). 

I akutfasen får sociala medier (se kapitel 3) med sin förmåga till omedel-
bar gemenskap sin allra största betydelse för krisens utveckling (Carey 
2003; Procopio & Procopio 2007). När individen ska verifi era varningsbud-
skapet hämtas och sprids både saklig information och rykten snabbt via 
kommunikationsteknologin. Även om kriskommunikationen via internet 
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och mobil telefoni är medierad till sin karaktär, så har den drag av person-
lig kommunikation, en kommunikationsform som alltid tilldelats avgö-
rande betydelse när krisinformation ska verifi eras och tolkas av individen. 
Inom marknadsföring har man sedan länge påpekat vikten av personlig 
kommunikation med närstående och andra i ens sociala omgivning inför 
viktiga konsumtionsval. Enligt Silverman (2001) litar vi mer på personligt 
förmedlade budskap, än de som når oss via traditionella massmedier. Inom 
marknadsföringslitteraturen har fenomenet fått benämningen  Word of 
mouth (WOM). Fern-Banks (2007) och Sandman (2008) har visat på hur 
snabb ryktes- och informationsspridning via personlig e-post och sms i 
akutfasen konkurrerat ut den gängse bilden som förmedlas via massmedi-
erna, och fått avgörande betydelse för fl era krisförlopp. 

5.1.4 ÅTERHÄMTNINGSFASEN

Att införliva krisupplevelserna med sina tidigare livserfarenheter samt att 
försöka återupprätta vardagen är vanliga handlingsmönster för den 
enskilde individen i återhämtningsfasen när den akuta krisen väl mattats 
av. I bearbetningsläget är det vanligt att den drabbade individen försöker 
skaff a sig en personlig beredskap för att undvika eventuella upprepningar. 
Reaktionerna kan även vara av mer destruktiv karaktär och leda till kon-
fl ikter och sökande eft er syndabockar till det inträff ade ( Nohrstedt 2000). I 
kölvattnet av de fl esta större samhällskriser kan vi erinra oss att man i den 
allmänna medieagendan har ägnat sig åt sökande eft er skyldiga individer 
och/eller organisationer. 

Individens hantering av det inträff ade i återhämtningsfasen tenderar att 
få alltmer medierade former. Fortfarande dominerar traditionell personlig 
kommunikation med vänner och bekanta, men det blir allt vanligare med 
terapeutiska mötesplatser och terapeutiska kommunikationsverktyg via 
internet. Återhämtningsfasens digitala kommunikation tar sig dock både 
mer och mindre formaliserade kommunikationsformer relaterade till 
internet. 

Den formaliserade formen av återhämtning handlar om planlagd han-
tering av personliga trauman eft er omskakande kriser och katastrofer via 
internet, något som till och med utvecklats till ett eget forskningsfält inom 
psykologiämnet. Här fi nns till exempel den speciella vetenskapliga tidskrif-
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ten CyberPsychology and Behavior som är inriktad mot ämnet. Fördelen 
med sådan  e-terapi via nätet anses enligt Barak (2007) bland annat vara 
anonymitet, tillgänglighet, möjlighet till gruppmöten samt en naturlig 
dokumentation genom webbens arkiverande funktion. 

Den informella digitala kommunikationen i återhämtningsfasen består 
av individers mer självstyrda aktiviteter via sociala medier och virtuella 
världar. Här fi nns både bredare forum och speciella webbmiljöer för sma-
lare grupper av individer där kriser bearbetas genom fl era typer av diskus-
sioner och aktiviteter. Vid skolskjutningarna i amerikanska  Virginia Tech 
år 2007 skapades exempelvis både virtuella kyrkogårdar och minneslun-
dar, för att hedra off ren i den virtuella världen  Second Life (Hughes m.fl . 
2008). 

Nätets förmåga till stöd och återhämtning i krislägen relateras oft a till 
skilda kommunikationsbehov och beteenden hos kvinnor respektive män. 
Grunden till resonemanget återfi nns i teser som påstår att kvinnor vanligt-
vis söker ett mer emotionellt stöd och värde än män genom interpersonell 
kommunikation (se exempelvis Wood 1994). I samband med omskakande 
kriser menar Wright (2002) att mäns och kvinnor  användning av exempel-
vis diskussionsforum på Internet kan ha åtminstone två olika funktioner: 
antingen en emotionell funktion eller en informativ funktion. Kvinnor 
påstås därför ägna sig mer åt interaktion och utbyte via nätet, medan män 
påstås ha mer sakliga mål med sin digitala kommunikation. Studier av 
användningen av diskussionsforum eft er  orkanen Katrina ger visst stöd för 
denna tes, när man slår fast att: ”Women valued online expressive commu-
nication more than men did” (Procopio Procopio 2007:67). Seeger m.fl . 
(2002) menar även de att könet var tydligt avgörande för det upplevda infor-
mations- och kommunikationsbehovet vid attentaten den 11 september.

5.2 Krisens föränderliga medieanvändning
Kriser tenderar att leda fram till utveckling och förändring av medie-
vanorna, ibland leder de till och med fram till tidigare okända och oprö-
vade kommunikationsmönster. Vid omskakande händelser utvecklas till 
och med former som när krisen väl mattats av ibland blir beständiga i var-
dagskommunikationen (Noll 2003; Sellnow m.fl . 2002; Katz & Rice 2003). I 
det följande fördjupar vi oss i de internationella krishändelserna 11 septem-
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ber, tsunamin och orkanen Katrina samt den nationella Kemira-olyckan 
för att visa på konkreta exempel på en medieanvändning i förändring. 

5.2.1  11 SEPTEMBER

Terrorattacken i USA den 11 september 2001 är den mest väldokumenterade 
krishändelsen avseende medieanvändning. Händelse var extrem till sin 
karaktär, men visade ändå på intressanta iakttagelser – inte minst när det 
gäller hur människor  använde mer traditionella massmedier i kombination 
med de nyare medierna internet och mobiltelefoni. Sammanvägt blev det 
uppenbart att inget enstaka medium kunde uppfylla individers alla behov 
(informativa, sociala och emotionella) i ett krisläge, utan att det i praktiken 
handlar om en användning av en mediemix där en-till-många kommuni-
kation (till exempel tv och radio) och en-till-en kommunikation (till exem-
pel telefon och e-post) båda fyllde viktiga, men ändå skilda funktioner 
(Carey 2003). 

Schneider och Foot (2004) har påvisat att det rådde omfattande aktivi-
tet på internet i samband med attackerna, inte minst på myndigheters och 
nyhetsmediers sajter. Tyske medieforskaren Bucher (2002) urskilde en 
kraft igt ökad internettrafi k dagarna och veckorna eft er attackerna mot 
World Trade Center och Pentagon. Trafi ken till amerikanska sajter från 
andra länder dubblerades (från sex miljoner besökare till ca tolv miljoner) 
och bland amerikanerna använde 64 procent internet för att söka informa-
tion som de inte upplevde fanns tillgänglig via de traditionella medierna. 
Sammanvägt var internet eft er tv-mediet den näst viktigaste kanalen för 
information, enligt användarstudierna. I Sverige menar Bryntesson m.fl . 
(2002) att de stora mediernas onlineversioner fi ck ett fördubblat besöksan-
tal under den 11 september. I USA användes även internet för hälso- och 
riskkommunikation vid mjältbrandshoten som följde eft er terrorattack-
erna. Ungefär en femtedel av Kittlers m.fl . (2004) undersökningsgrupp 
sökte information via nätet om gift et och fl ertalet respondenterna bedömde 
webbinformationen som minst lika tillförlitlig som mer traditionella infor-
mationskällor. 

Summariskt visar Carey (2003) att webben betraktades som den pri-
mära nyhetskälla av sex procent vid 11 september, men att internet fi ck en 
långt mer betydande roll för många när den användes för att kommunicera 
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mer personligt kring det inträff ade: ”Forums and chat rooms were fi lled 
with highly charged expressions of anger and fear” (Carey 2003:4). Då det 
amerikanska postväsenden utsattes för en mjältbrandsattack några veckor 
eft er 11 september fördjupades internets roll som den primära kanalen för 
personlig medierad kommunikation via e-post mellan släkt och vänner, 
eft ersom många upplevde alltför stora risker med att kommunicera via tra-
ditionell brevpost. 

En ytterligare angelägen slutsats avseende medieanvändningen eft er 
terrordåden den  11 september är att internetanvändningen var tydligt upp-
delad mellan skilda medborgargrupper. Kim (2004) påvisade att det enbart 
var de som var vana internetanvändare som intensifi erade sina sökningar 
på nätet vid attentaten. På interpersonell nivå visade Dutta-Bergman (2004) 
att det främst var de grupper som till vardags hade en hög generell medie-
användning (inklusive mobiltelefon), som även nyttjade e-post, chatt med 
mera för att kommunicera med varandra med anledning av terrordåden. 

5.2.2  TSUNAMIN

Tsunamikatastrofen i Asien den 26 december 2004 ledde till en nästan 
ofattbar förödelse och tragedi. Samtidigt visade den på informations- och 
kommunikationsteknologins allt viktigare roll för händelseutvecklingen 
vid en katastrof. Studier av Gordon (2007) har visat på mobiltelefonens cen-
trala betydelse. Andra studier (exempelvis  Kivikuru 2006; SOU 2005) 
poängterar att internet ledde till nya  medieanvändningsmönster och ett 
förändrat utgångsläge för dem som arbetade med krishanteringen. 

Innan tsunamivågen svepte in över strandområdena i Sydostasien, lyck-
ades man dock inte i någon större omfattning nyttja kommunikationstek-
nologins potential att snabbt sprida varningsbudskap om vad som väntade. 
Mobiltelefoni och internet fi ck i stället sin viktigaste roll när vågens verk-
ningar senare skulle hanteras och kommuniceras. Via foton, samtal och 
textmeddelanden kommunicerade drabbade i området direkt med anhö-
riga, massmedier och myndigheter samt via webbsajter och diskussions-
forum på internet. Samtidigt fi ck mobiltelefonin stor betydelse i det eft er-
följande räddningsarbetet (Gordon 2007). 

I en fi nsk studie visar Kivikuru (2006) att radion var det första mediet 
som nådde fi nländarna med beskedet om det inträff ade. I andra hand för-
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medlades budskapet av tv:n. Medieanvändningslogiken följde sedan 
mönstret att man sökte ytterligare information via text-tv. Mitt i julhelgen 
var beredskapen låg bland de traditionella medierna för att snabbt skildra 
och berätta om det inträff ade. När deras nyhetsförmedling upplevdes som 
knapphändig vände sig fi nländarna i stor omfattning till internet: ”uncer-
tainty pushed people to seek new routes and channels” (Kivikuru 2006:505). 
Ju mer personligt berörd man var, desto större var tendensen att utveckla 
sina kommunikationsmönster i jakten på information. Över en miljon 
valde att besöka de två centralt ansvariga fi nska myndigheternas webb sidor 
under den första veckan eft er vågen. Samtidigt ökade besöksantalet på de 
stora mediernas nätupplagor med 25–35 procent. 

Nätet blev dock inte en primär kanal för den offi  ciella informationssprid-
ningen angående katastrofen, utan snarare en primär informations- och kom-
munikationsplats för mer oredigerade och inoffi  ciella uppgift er levererade av 
i krissammanhanget otraditionella källor. Parallellt med att debatten om 
huruvida myndigheterna själva skulle publicera en lista över saknade fi nlän-
dare pågick, fanns dylika listor redan att beskåda på privata webbsajter. Via 
en fi nsk dykklubbs webbsida förmedlades snabbt en lista över saknade – 
kompletterad med bilder, berättelser och eft erlysningar av saknade personer. 
En snarlik roll fi ck webbsidan för en vänförening mellan Finland och Th ai-
land. Besöksfrekvensen på dessa webbsidor var som störst första dagen eft er 
vågen och några dagar framåt. Eft erhand återvände sedan den fi nska medie-
publiken till de traditionella mediekanalerna.  Kivikuru (2006) konkluderar 
att den traditionella mediepubliken vid tsunamin fi ck ett nytt beteende präg-
lat av nya behov på grund av internet. Publiken var inte längre nöjd med att 
vara en passiv publik, utan många ville diskutera och vara delaktiga. Och de 
som inte deltog i diskussionen på nätet, utgjorde i stället publik på internet-
arenan, där trovärdigheten och direktheten bedömdes som hög. 

I Sverige upplevde vi snarlika  medieanvändningsmönster. Strax eft er att 
tsunamin inträff at genomförde Krisberedskapsmyndigheten en egen studie 
av svenskarnas medieanvändning i samband med katastrofen. Studien 
visade att internet sällan var den kanal som gett det första beskedet om 
naturkatastrofen. I stället ökade betydelsen eft erhand då ungefär 20 procent 
valde att följa de fortsatta händelserna med hjälp av nätet. Främst var det 
yngre grupper under 45 års ålder som vände sig till internet för ytterligare 
informationssökning (Ingrid Friberg Samhällsinformation AB 2005a). 
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5.2.3  ORKANEN KATRINA

Eft er att först ha drabbat Florida, slog orkanen Katrina till i staterna Ala-
bama, Mississippi och Louisiana den 29 augusti 2005. Störst förödelse orsa-
kade orkanen i kuststaden New Orleans; en stad som till stora delar evaku-
erades inför de kommande översvämningarna. När stora delar av stadens 
invånare tvingades lämna sina hem, övergav de också sina platsbundna 
kommunikationskanaler. Eff ekten blev att de mobila kommunikationstek-
nologierna fi ck en ökad betydelse. De virtuella medierna blev för vissa indi-
vider till och med livsavgörande när räddningsaktioner skulle iscensättas. 
Även New Orleans  medieinstitutioner fi ck lämna staden och sina ordinarie 
arbetsplatser. Tidningen Th e Times-Picayune publicerade i stället exklusivt 
online under hela den period som staden var översvämmad. 

De geografi skt skingrade stadsinvånarna blev ett intressant studieob-
jekt för forskare med intresse för betydelsen av virtuell kommunikation för 
sammanhållningen av ett samhälle. Procopio och Procopio (2007) visar att 
de evakuerade medborgarna främst sökte information på lokala webbsaj-
ter. Hemstadens onlinemedier sågs som den värdefullaste källan under kri-
sen och besöktes av 49 procent av gruppen. Endast 16 procent tilldelade de 
nationella webbmedierna denna primära roll. Däremellan upplevdes infor-
mation via nätet från släkt, vänner och bekanta som mest betydelsefull (30 
procent). Tre fj ärdedelar av de tillfrågade (75 procent) uppgav också att de 
med anledning av orkanen även besökt diskussionsforum på nätet. Över 
hälft en (54 procent) bidrog där med egna kommentarer och uppgift er om 
katastrofen. 

Internet och e-post användes för att aktivera fl era typer av sociala nät-
verk i samband med Katrina. Både familjära, sociala och mer geografi skt 
spridda nätverk aktiverades via nätet. Mest uppseendeväckande var att 
nästan hälft en (46 procent) använde e-post för att återknyta till personer 
som de inte haft  kontakt med på över ett års tid. Procopio och Procopio 
(2007) menar därmed att internet både aktiverade starka och mindre starka 
nätverksband under krisen. Den allra största anledningen till att ”gå online” 
var annars att man ville hitta information om orkanens verkningar i hem-
området. Ytterligare viktiga anledningar var att nå ut med, samt samla in, 
information från personer i det egna nätverket. 
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5.2.4 KEMIRA

I Helsingborg inträff ade i februari 2005 en av landets allvarligaste kemika-
lieolyckor. En cistern med svavelsyra rämnade vid  Kemira Kemi AB och 
omgående inträdde utegångsförbud i stora delar av staden. I kommunens 
eget kriskommunikationsarbete fi ck kommunwebben en central roll där 
bland annat information om det inträff ade språkanpassades på ett antal 
invandrarspråk. Det första budskapet om vad som inträff at spreds med så 
kallat VMA (viktigt meddelande till allmänheten) via Sveriges radio samt 
mistlurslarm i staden (Eriksson 2006).

Helsingborgarna nåddes främst av beskedet om det inträff ade via sire-
nen, personliga samtal samt via lokalradion. Vidare information inhämta-
des sedan främst från lokalradion, Helsingborgs Dagblads nätupplaga samt 
kommunens webbsida.  Användningen av kommunwebben ökat upp till 
sex gånger det normala under det första krisdygnet. De fl itigaste webb-
användarna var dock inte allmänheten utan framförallt massmedier, andra 
myndigheter samt kommunens egna tjänstemän. En användarstudie visade 
trots webbens språkanpassning att informationen som erbjudits på invand-
rarspråk inte alls hade utnyttjats av de utlandsfödda i undersökningsgrup-
pen (Ingrid Friberg samhällsinformation AB 2005b).

5.3 Den digitala individens informationsbehov 
och kommunikationsmöjligheter
Såväl individer som samhället i stort håller på att anpassa sitt sätt att rea-
gera och kommunicera i krislägen till de möjligheter som det digitala sam-
hället erbjuder. Samtidigt tenderar varje unik kris att leda fram till nya, 
tidigare okända kommunikationsmönster. Viktigt att notera är att det än 
så länge är främst tidigare vana internetanvändare som utnyttjar mediet på 
ett innovativt sätt i krissituationer. Mindre vana användare vänder sig i 
högre grad till mer traditionella massmedier för att stilla sitt informations-
behov.

Hittills har nätmedierna inte haft  någon avgörande betydelse i det läge 
när samhällets medborgare initialt ska varnas eller ges det första beskedet 
om inträff ade kriser och katastrofer. Men eft ersom åtskilliga samhällsinsti-
tutioner utvecklat speciella varningssystem/nyhetssystem riktade till med-

978-91-44-05606-7_01_book.indd   75978-91-44-05606-7_01_book.indd   75 09-09-07   16.06.2209-09-07   16.06.22



76

Del I Kunskapsbasen

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

borgarna/publiken där internet och mobil telefoni används, står vi inför en 
förändring. Inte minst eft ersom internets mobilitet ökar i takt med utveck-
lingen av mobiltelefonin.

I dagsläget återfi nns nätmediernas allra viktigaste roll i det skede då vi 
väl nåtts av det första beskedet och vi vill informera oss ytterligare och 
kommunicera om det inträff ade. Då får sociala medier och nätverk (dis-
kussionsforum, e-post, mobiltelefoni, sms) allt större betydelse. Internet 
tillfredsställer i ett sådant läge fl era behov hos individen – såväl informella 
(genom individens egna informationssökningar) som sociala och emotio-
nella (genom interpersonell kommunikation). Uppenbart är ändå att inget 
enstaka medium uppfyller individens alla skilda behov (trots internetme-
diets multimediala karaktär där en rad uttrycksformer smälter samman). I 
krispraktiken består individens  medieanvändning av en bred mediemix, 
som vanligtvis tenderar att ge en mångfasetterad bild av det inträff ade. 
Samtidigt skapar det nya medielandskapet ett behov av en ny form av käll-
kritisk förmåga hos medieanvändaren.

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Dyregrov, Atle (2002). Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
▶ Lämplig bok för den som vill lära sig mer om hur människor reagerar vid 
kriser och katastrofer. 

Noll, Michael (red.) (2003). Crisis Communications. Lessons from September 11. 
Oxford: Rowman & Littlefi eld Publishers. 
▶ I boken presenteras forskningsresultat angående individers 
medieanvändning vid attentaten den 11 september 2001. Flertalet författare 
som medverkar i boken är etablerade medieforskare med koppling till 
Anneberg School of Communication.

978-91-44-05606-7_01_book.indd   76978-91-44-05606-7_01_book.indd   76 09-09-07   16.06.2209-09-07   16.06.22



77©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

 
K

A
P

IT
E

L 
6

Krisens nätjournalistik

Är mediernas bild av risker och kriser en spegling av verkligheten?

Vad är medborgarjournalistik? 

Vilken betydelse har medborgarjournalistiken för den bild 

som förmedlas av kriser? 

Råden till den som ska möta medierna är många och detaljerade i den 
handboksinriktade kriskommunikationslitteraturen (se till exempel Fearn-
Banks 2007). Några sådana handfasta rekommendationer är att ta god tid 
på sig, hålla sig till sitt eget kunskapsområde samt tydligt berätta om det är 
så att man inte får svara på vissa frågor som ställs. Men varför är det så 
viktigt att hantera medierna i krislägen? Och är råden fortfarande gång-
bara i dagens medielandskap? Detta kapitel ägnas åt att ge en introduce-
rande bild av mediernas makt över vår bild av krisartade händelser samt 
hur nyheter idag produceras och distribueras tack vare tillgången till digi-
tal kommunikationsteknologi. Avsikten är att skapa kunskap och förstå-
else för mediernas till viss del förändrade roll i samband med kriser.

Den bild av olika risker, hot, faror eller missgrepp som medierna väljer 
att lyft a fram och förmedla har historiskt visat sig ha stor betydelse för 
krisers utveckling. Vanligtvis är hotfulla krissituationer svårbedömbara 
för gemene man, eft ersom vi inte sällan saknar egen kunskap och erfaren-
het som ger oss möjlighet att bedöma vad som är nödvändigt att känna oro 
för. Vi har därför varit tvungna att förlita oss på andra tillgängliga källor, i 
de fl esta fall massmedierna, när vi skaff at oss en uppfattning om och gjort 
våra bedömningar av det som är under uppsegling. Massmedierna har på 
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så sätt blivit vårt förlängda sinnesorgan när det gäller vår uppfattning av 
många fenomen. Samtidigt menar exempelvis  Hvitfeldt (2003) att medi-
erna och deras journalister – av fl era anledningar – alltid haft  förkärlek för 
att skildra det spektakulära och hotfulla. Således är vi, eller har åtminstone 
varit, i hög grad utlämnade till medierna och den bild som de valt att för-
medla. 

I tidiga år tilldelades massmedierna rollen som en spegel av den sam-
hälleliga verkligheten. Journalistiken liknades vid en informationsöver-
föringsfunktion, som injicerade en komprimerad men ”sann” bild av verk-
ligheten hos mediepubliken. Under fl era decennier har intresset bland 
journalistikforskare ökat för att i stället se på journalistiken som en social 
konstruktion och skapande av mening. Nu anses journalistiken i många 
sammanhang skapa sina egna så kallade diskurser av olika fenomen. Medi-
erna bestämmer genom sina produktionsvillkor och berättartekniker hur 
vi ska uppfatta och uppleva verkligheten. I det modernare perspektivet får 
medierna en annorlunda funktion. De är nu inte bara en kanal för förmed-
ling av mer eller mindre ”sanna” budskap, relaterade till samhälleliga risker 
och extraordinära händelser, utan de är också, fl era sätt, med och skapar 
den samhälleliga krisagendan. 

6.1 Krisens förändrade journalistiska villkor
Med den kommunikationsteknologiska utvecklingen har mediernas förut-
sättningar för nyhetsproduktion och distribution förändrats och därmed 
också de bilder som levereras till mediepubliken av kriser. Nu är en 24-tim-
mars nyhetscykel vardag och nyheter publiceras på nätet när som helst på 
dygnet (se exempelvis Andersson-Odén m.fl . 2005). Teknikutvecklingen 
innebär även att gränserna mellan tidigare skilda medieformer och medie-
tekniker samtidigt blir allt otydligare, när mediegenrer (nyheter, under-
hållning, fakta), uttrycksformer (text, bild, ljud och rörlig bild) och tekni-
ker (tv, radio, internet, mobiltelefon) smälter samman ( Deuze 2004). 

Journalister förfogar nu över en rad kommunikationsteknologiska 
verktyg som ökar snabbheten och ger möjlighet till direktrapportering från 
dramatiska och omtumlande händelser. Kommunikationsteknologins 
utveckling medför även att journalister kan snabba upp sitt researcharbete 
och hämta mängder av information via nätet. Med internet, bredbandstek-
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nologi och mobil telefoni har det inte bara skapats nya produktionsmöjlig-
heter, utan också förändrade förutsättningar för spridningen av nyheter 
(Bivens 2008; Hvitfeldt &  Nygren 2008). 

Flera studier av redaktionella miljöer som arbetar med  nätjournalistik 
visar att det är en genre inom journalistiken med ett speciellt förhållande 
till kriser och andra extraordinära samhällshändelser. Enligt Karlsson 
(2008) och Nygren (2008) utmärks exempelvis nätjournalistiken av fl era 
speciella drag: 

I sin strävan eft er att bedriva en så kallad realtidsjournalistik handlar • 
vanligtvis nätnyheterna om nyligen inträff ade olyckor och brott med 
stort nyhetsvärde, i stället för fördjupning i äldre händelser. 
Ett ökat beroende av lättillgängliga och snabba källor som pressbefäl • 
vid räddningstjänsten, vakthavande hos polisen, samt pressinforma-
törer och kommunikatörer vid olika organisationer.
Ett beroende av publikbidrag i form av tips, mobilbilder med mera från • 
publiken/användarna.

Den bild som förmedlas av nätjournalistiken utmärks även av sin ständiga 
omvandling och/eller  elasticitet. Nätnyheten är aldrig slutgiltig i sin karak-
tär utan präglas i stället av kontinuerlig omvandling tack vare de ständiga 
publiceringsmöjligheterna. När nya uppgift er samlas in, korrigeras och 
rättas nyheten eft erhand vilket får betydelse för vilken bild som förmedlas 
av krisen (Karlsson 2008). 

Ett annat viktigt utvecklingsdrag är att det informations- och kommuni-
kationsteknologiska framåtskridandet förminskar massmediernas roll som 
självklar och mäktig gatekeeper och formare av samhällsagendan. Via nätet 
framställs nyheten i större interaktion med mediepubliken, samtidigt som 
internet erbjuder alternativa informationskällor som levererar och erbjuder 
information om och utrymme för diskussion om samhälliga angelägenheter. 
Enligt Bucher (2002) blir denna tendens extra tydlig i krislägen:

Integrering av internet i kriskommunikation • förändrar journalistikens 
roll och underminerar makten hos traditionella informationskällor som 
medier och myndigheter. Journalister är inte längre  gatekeepers avse-
ende krisinformation, utan måste i stället bli guider i den globala infor-
mationsrymden. 
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Medier som kommunicerar krisen blir själva en del av krisen• . Denna ten-
dens har länge varit tydlig, men förstärks ytterligare av tillgången till 
digitala medier.
Kriskommunikation har blivit mer • komplex och mångfasetterad. Å ena 
sidan har internet blivit en källa till ryktesspridning och falsk informa-
tion i samband med kriser, å andra sidan erbjuder internet alternativa 
informationskällor som kan ge mer nyanserade bilder. 
Det ställs mycket stora krav på • den enskilde medborgaren att kunna 
bedriva  källkritik och bedöma olika sajters trovärdighet (Bucher 2002).

Tendensen att de traditionella mediernas makt minskar i takt med att 
andra onlineaktörer blir mer betydelsefulla är extra tydlig vid vissa typer 
av kriser. Enligt Kodrich och Laituri (2005) bildas vanligtvis sofi stikerade 
katastrofsamhällen i cyberrymden (”Disaster Community in Cyberspace”) 
i samband med större jordbävningar, översvämningar, stormar och attacker. 
I de virtuella katastrofsamhällena formas bilden av krisen i samverkan 
mellan en rad skilda aktörer – där medierna är en av dem. Internationellt 
är aktörer oft a: 

Onlinemedier•  med journalister/skribenter verksamma i de drabbade 
länderna/regionerna som beskriver händelseutvecklingen.
Onlinemedier•  i andra delar av världen/landet/regionen som vidarepubli-
cerar information om kris- och katastrofh ändelserna. 
Så kallade • Chat rooms eller message boards för kontaktinformation med 
möjlighet att eft erlysa eventuellt saknade och med information om möj-
ligheter att ge bistånd.
Webbsidor med • kartor, sattelitbilder med mera som visar var händelsen 
inträff at samt den geografi ska omfattningen av händelsen. 
Webbsidor med • hjälp/donationsmöjligheter, som till exempel röda kor-
sets sajter. 
Webbsidor som förklarar • innebörden av den inträff ade katastrofen (vad 
är en tsunami?) (Kodrich & Laituru 2005:42)

Genom sammanbindande länkar och hypertexter mellan de olika elemen-
ten i de virtuella katastrofsamhällena skapas virtuella rum där bilden av 
krisen formas och omformas av gemenskapens medlemmar (internetan-
vändarna i bred bemärkelse). En extra viktig roll får de virtuella kris- och 
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katastrofsamhällena vid extrema kriser där omständigheterna är svåra. Då 
kan de virtuella samhällena bli den huvudsakliga kanalen för information 
om det inträff ade, både till allmänheten och till de traditionella massmedi-
erna (se även Bivens 2008). I krisens virtuella rum blir medierna och deras 
journalistik bara en aktör bland fl era som genom sin nätjournalistik står 
för en viss typ av upplysningar och tjänster. 

6.2 Journalistens nya roll och verktyg
I den digitala världen – och speciellt vid kriser – påstås alltså journalisterna 
få förändrade yrkesroller. Matheson (2004) går så långt att han påstår att 
journalistens sociala status är hotad. I det traditionella medielandskapet 
var det relativt enkelt att urskilja vem som var avsändare och mottagare i 
kommunikationsprocessen. Som avsändare såg vi journalister vid stora 
medieorganisationer med rejäla ekonomiska och tekniska resurser. Mot-
tagare var den stora – relativt anonyma – mediepubliken som mest hade 
möjlighet att sitta och ta emot. 

6.2.1 FRÅN  GATEKEEPER TILL GUIDE

Idag kan gemene man relativt enkelt producera och distribuera egna ”nyhe-
ter” via nätet och vi kan även kommentera och interagera med journalister-
nas berättelser och bilder av det som sker i samhället. Nyheterna påstås i 
allt högre grad växa fram genom en förhandling med publiken/användarna 
där internetmediernas interaktiva funktioner är drivkraft en, enligt Pavlik 
(2001). Eff ekten blir att en åtskillnad mellan nyhetsproducent och nyhets-
konsument blir allt svårare att göra, vilket i sin tur alltså resulterar i en 
förändrad roll – och minskad makt – för den enskilde journalisten. Singer 
(2005) och  Deuze (2004) hävdar att alla professioner, även journalistens, 
kräver någon form av monopol på kunskap och/eller teknik. Utan sitt själv-
klara monopol blir journalistens roll alltmer en form av guide i det digitala 
medielandskapet, snarare än att vara den som defi nierar verkligheten. Ten-
densen blir som sagt extra tydlig i krislägen, det visar fl era studier (Bucher 
2002; Domingo & Heinonen 2008; Kodrich & Laituru 2005; Laituru & 
Kodrich 2008).
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6.2.2 MEDBORGARJOURNALISTIK OCH BLOGGAR 

Fenomenen som anses bidra till att utmana journalistens roll som gatekeeper 
benämns  medborgarjournalistik och bloggar. Antalet så kallade ’weblogs’ 
eller ’bloggers’ växer hela tiden och har nästan saluförts som en egen kultur 
på nätet kännetecknad av egna värderingar, ritualer och eget språk. John-
son m.fl . (2007) hävdar att många läsare/användare till och med betraktar 
bloggar som mer trovärdiga än konventionella journalisters rapportering. 
Anledningen påstås vara att många bloggare oft a är ämnes experter som 
inte fi nner några motsvarigheter hos de traditionella medierna. Den tradi-
tionella journalisten tvingas bli generalist för att klara av och bevaka och 
behärska allehanda områden. Ett annat motiv är att bloggaren traditionellt 
är mer öppen med sina motiv, mål och källor. Bloggens berättarton sägs 
vara mer personlig och inte styrd av samma objektiva ideal som den tradi-
tionella journalistiken. Förespråkarna menar att bloggarna därför har 
antagit karaktären av ett samtal, snarare än en hierarkisk ordning som 
inom många traditionella medier. Att hålla kommunikationen ”äkta” har 
blivit ett slags norm och ideal inom  bloggsfären (Lawson-Borders & Kirk 
2005).  Karlsson (2006; 2008) ger visst stöd till dylika påståenden – utifrån 
egna studier av nätens journalistik – men han anser ändå att de entusias-
tiska idéerna bör hanteras med viss försiktighet. Han påpekar att det inte 
alls är självklart att alla bloggare är experter på sitt område, har ärliga 
avsikter och alltid strävar eft er transparens. 

Att bloggar trots allt ges en allt större tilltro och betydelse vittnar exem-
pelvis den traditionella nyhetsrapporteringen om vid en rad händelser 
under senare tid, där bloggar används som nyhetskällor. Det fi nns också 
fl ertaliga exempel – både internationella och nationella – på hur enmansre-
daktioner med journalistiska ambitioner likväl som andra mer ”vanliga” 
medborgarbloggare genom sin bevakning och skildring fått stort infl y-
tande på krisrelaterade förlopp. Medieinstitutionernas nyhetsjournalister 
använder också i ökad grad bloggar som källor i sin rapportering, i takt 
med att medieinnehållet alltmer interagerar med webbens mångsidiga 
utbud. 

Det fi nns dock fl era typer av bloggar, som i sin tur tilldelas olika grad av 
förtroende när en kris ska kommuniceras. För att bringa ordning i blogg-
djungeln har  Domingo och  Heinonen (2008) valt att typologisera dem i 
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fyra skilda kategorier, nämligen medborgarbloggar, publikbloggar, journa-
listbloggar och mediebloggar. I dagsläget är det de så kallade medborgar-
bloggarna som tilldelats störst betydelse för utvecklingen av krisförlopp: 

 Medborgarbloggar: Journalistiska bloggar skrivna av enskilda individer 
utanför medierna. När medborgarbloggaren ”begår journalistik” intar 
han/hon oft a någon av rollerna mediekommentator, specialist eller ama-
törreporter. En av de vanligaste aktiviteterna i denna typ av bloggar är att 
kommentera mediernas innehåll. Internationellt går sådana bloggar under 
benämningen ’watchdogs’, när de ägnar sig åt att granska och söka felaktig-
heter i medias innehåll och vinklingar. 

Sådana  medborgarbloggar blir  vanligtvis den första arenan där det 
sprids information i samband med kriser, katastrofer och extraordinära 
händelser som kan ha ett allmänintresse. I samband med bombningarna i 
London 2005 fanns det exempelvis snabbt många bloggar med berättelser 
av ögonvittnen, samtidigt som egna bilder och fi lmer publicerades och 
spreds med ett innehåll som medierna valde bort på grund av sina etiska 
koder (se även Fearn-Banks 2007). Med insikten att medborgarbloggarna 
oft a är mycket snabba har medieinstitutionerna alltmer kommit att eft er-
lysa en så kallad medborgarjournalistik: ”More and more specialist and 
eyewitness blogs are being used by journalists as a source for news iteams. 
Th e blogsphere can be seen as an ‘early warning system’ for journalists, pro-
viding material that can be turned into stories following the standards of 
fact-checking” ( Domingo &  Heinonen 2008:9). En viss reservation fi nns 
dock för medborgarbloggarnas trovärdighet. Vilka är det egentligen som 
bloggar? Och vilka syft en och avsikter har de? Medborgarbloggar har exem-
pelvis visat sig vara en viktig ingrediens i kommunikationsspelet vid inter-
nationella konfl ikter. Det man inledningsvis betraktat som enskilda privat-
personer som personligt skildrat sina omskakande upplevelser, har i 
åtskilliga fall visat sig vara representanter för organiserade opinionsbildare 
med tydligt strategiska syft en. Medborgarbloggare med stor publik bedöms 
ändå få allt större betydelse för opinionen i samhället och de ges exempelvis 
allt oft are tillträde till opinionsbildande organisationers presskonferenser.

 Publikbloggar: Journalistiska bloggar skrivna av enskilda individer inom 
medierna. När medborgarna har blivit en bloggande publik innebär det att 
de sökt sig till ett etablerat massmediums webb där de erbjuder en egen 
bloggsfär. Inom mediesektorn har det sedan en tid propagerats för att ban-
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den ska knytas hårdare mellan medierna och deras publik. Genom att 
skapa speciella virtuella utrymmen där publiken kan få en känsla av delak-
tighet hoppas medieinstitutionerna att relationerna ska stärkas. Innehållet 
i denna typ av bloggar har dock, enligt Domingo och Heinonen (2008), inte 
någon större koppling till aktuella samhällshändelser och andra pågående 
nyhetsfl öden. De har vanligtvis därför inte heller något större infl ytande på 
samhällets krisagenda. Denna typ av bloggar är snarare en del av ett 
angränsat virtuellt rum arrangerat av sedan tidigare etablerade medieinsti-
tutioner.

 Journalistbloggar: Journalistiska  bloggar skrivna av journalister utanför 
medieinstitutionerna. Den tredje varianten av blogg skrivs av journalister 
som i rollen som privatperson fördjupar och nyanserar sin rapportering 
från exempelvis krishärdar. Genom sina privata initiativ kan de få stor 
betydelse för krisförlopp. I samband med väpnade konfl ikter i Mellan-
östern under 2000-talet har exempelvis journalister verksamma vid medie-
bolag som CNN och Time valt att på privat basis sprida sina egna tolk-
ningar och refl ektioner via bloggar, när den mer institutionaliserade och 
ordinarie rapporteringen är slutförd för dagen. 

 Mediabloggar: Journalistiska bloggar skrivna av journalister inom me-
dieinstitutionerna. År 2005–2006 tog även fenomenet med journalister som 
skriver bloggar inom ramen för sin tjänst ordentlig fart. Via mediebolagens 
webbsidor kan publiken/användarna allt oft are ta del av välkända journa-
listernas mer personliga berättelser och skildringar relaterade till den ordi-
narie rapporteringen. Men här ges journalisterna (även om ansvarig redak-
tör traditionellt har sett över innehållet före publicering) möjlighet att till 
viss del gå utanför den traditionella journalistikens logik och arbetsmeto-
der i sina skildringar: ”professional journalist bloggers give up some of the 
traditional routines in their media blogs, such as fact checking, and give 
room to subjectivity and rumor” ( Domingo &  Heinonen 2008). Genom 
bloggarna försöker de etablerade medierna både att möta och bli en del av 
det för dem hotande ”fria” landskapet för information på nätet. 

Bloggar och medborgarjournalistik är internetfenomen som i förläng-
ningen bidrar till att underminera den traditionella medieinstitutionens 
klassiska grindvaktsfunktion, även om journalisterna inte alltid själva är 
beredda att släppa sin klassiska kontrollfunktion och därmed riskera sin 
profession. När etablerade journalister från massmedierna själva bloggar, 
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utnyttjar de exempelvis sällan internetmediets möjligheter till interaktivi-
tet med publiken i någon större omfattning, enligt både Singer (2005) och 
Domingo m.fl . (2008). Trots tillgången till internet och alla dess funktioner 
använder de bloggande journalisterna oft a traditionella berättarformer och 
bjuder inte in läsarna/användarna till diskussion. De visar också sällan 
publiken/läsarna sina källor, med hjälp av exempelvis länkar och andra 
interaktiva funktioner (Lowrey 2006; Lowrey & Burleson-Mackay 2008). 

Utvecklingstendensen är ändå att den traditionella journalistiken allt-
mer tappar kontrollen över informationsmarknaden. Organisationer och 
individer kan idag själva sprida information samt interagera med och 
bemöta mediernas traditionella innehåll utan att vara beroende av att 
mediernas grindvakter ska tilldela dem utrymme. Ett av de senare fenome-
nen inom medborgarjournalistiken som ytterligare spås skynda på denna 
utveckling är möjligheten för enskilda individer (och organisationer) att 
uppdatera publika bloggar på internet med hjälp av mobiltelefon via  mik-
robloggtjänster  som exempelvis  Twitter. Genom att kortfattad digital infor-
mation skickas mobilt till en så kallad mikroblogg på internet uppdateras 
den direkt, från händelsernas centrum. Det kan röra sig om alltifrån refl ek-
tioner kring det pågående bröllopet till senaste information från boende 
eller aktiva räddningsledare i området för den pågående storbranden (för 
exempel på användningen av mikrobloggar vid stora skogsbränder, se Sut-
ton m.fl . 2008). På samma snabba sätt sprider funktionen/tekniken mobil 
information till de användare som väljer att prenumerera på tjänsten. 

Typologisering av bloggar.FIGUR 6.1 

Källa: Domingo & Heinonen 2008:7
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6.3 Digitala mediers berättarformer/strukturer
Även om exempelvis Nygren (2008) påvisat att internetmediets nyhets-
värdering har vissa utmärkande drag, så har inte kriterierna för vad som 
betraktas som en nyhet genomgått någon större förändring i det nya medie-
landskapet. Sannolikheten för att något ska bli en nyhet – oavsett mediefor-
mat – beror fortfarande i huvudsak på i vilken grad den behandlar brott och 
olyckor, politik och ekonomi och i vilken omfattning den är sensationell, 
överraskande och handlar om enskilda elitpersoner och graden av negativ 
underton. Nyheter – oavsett vem som levererar dem – fortgår även att inne-
hålla vinklingar av fl era slag för att intressera deras tänkta mot tagare. Enligt 
 Hvitfeldt (2003) är överdrift er och dramatik, skandaler och konfl ikter, hot 
och katastrofer sådana infallsvinklar som alltid lockat och kommer att locka 
publiken oavsett medium och avsändare, men med internet ökar snabb-
heten, dramatiken och möjligheten till alternativa bilder och berättelser.

6.3.1 KRISENS  HYPERTEXTER

Det nya inslaget i nätmedielandskapet återfi nns således inte i nyhetsurvalet 
i sig utan snarare i dess förändrade distributionsmöjligheter, uttrycksfor-
mer och berättarstrukturer. I fl erkanalpubliceringens värld börjar vi bli 
vana vid att skyffl  as runt mellan olika medieformat och ”texter”, inte minst 
genom webbens intertextualitet: sådana rörelser tvingas vi till både vid var-
dagshändelser och vid kriser. På tv-nyheterna hänvisas vi till webben för 
mer information om ämnen som är angelägna för oss. Väl där erbjuds vi 
oft a ytterligare information via länkar till andra webbsidor. 

Webbtexters så kallade hypertextuella egenskaper innebär att använda-
ren/läsaren genom ett enkelt klick kan förfl ytta sig till andra delar av web-
ben. Därmed upplöses det traditionella linjära berättandet där vi i ett och 
samma dokument/sammanhang erbjuds en början och ett slut. Det ögon-
blickliga förfl yttandet mellan texter eller till och med medieformat utgör 
kanske den största skillnaden mellan digitala nätnyheter och traditionellt 
presenterade nyheter. 

Oavsett om det handlar om journalistiskt material eller webbmaterial 
publicerat av någon annan aktör än medierna så kan länkar användas för 
att förklara eller fördjupa. Länkarna kan också förlänga berättelsen eller 
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eventuellt ge den en ny riktning. Valet av länkar blir en del av journalisti-
kens och därmed också krisens ”nya” dramaturgi. Viktigt att poängtera är 
dock att användarens val av väg genom texten inte är given, vilket påverkar 
mottagandet av texten. 

Exempel fi nns på nätmedier och  bloggare som i så hög grad använder 
sig av länkar i sitt nyhetsberättande via internet att de snarare är nyhets-
publicerare än nyhetsinsamlare ( Deuze 2004). Genom att länka till andra 
aktörers material och nyttja webbens arkiverande funktion bygger de egna 
berättelser och nyheter. Seib (2001) hävdar att användarna/publiken ställs 
inför nya utmaningar när de ska avgöra trovärdigheten hos det materiel 
som länkas. Det kan vara svårt att avgöra vad för typ av material det är vi 
tar del av via länkarna. Är det originaldokument, eller bearbetat journalis-
tiskt material? Befi nner vi oss på nyhetsajtens egna webbsidor eller någon 
annans? De digitala nätens berättarformer/strukturer kräver på så sätt mer 
av den enskilde användaren och dennes förmåga till källkritik. Extra stor 
betydelse får denna berättarlogik och behovet av källkritik i krislägen. 

6.4 Krisens förändrade  medielogik
I ett medielandskap där nätjournalistiken får allt större infl ytande på den 
samlade mediebilden av en händelse, råder en ny medielogik, som strate-
giska kriskommunikatörer bör anpassa sig till. Landskapet präglas av nya 
förutsättningar för vad som kan förväntas betraktas som off entligt respek-
tive dolt – i synnerhet om en krishändelse innehåller ingredienser som 
bedöms kunna intressera och locka omgivningen.  Meyrowitz (1985) klas-
siska terminologi  backstage och  frontstage, kan användas för fördjupning i 
problematiken. 

Meyrowitz hävdade tidigt att elektroniska medier skulle förändra rums-
uppfattningen hos människor och eft erhand även synen på vad som skulle 
komma att betraktas som privat och off entligt. En förutsättning för att en 
händelse överhuvudtaget ska utvecklas till en kris är att den på ett eller 
annat sätt ”lyft s fram” från det privata, fram till scenen och blir till allmänt 
beskådande. Det är det vi uppmärksammar och ser frontstage som avgör 
vår uppfattning av fenomenet. Nätvärldens stora mängd publicerande 
aktörer borgar för att det så kallade backstageutrymmet – där saker kan 
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inträff a och förbli privata – minskar dramatiskt. Via bloggar och medbor-
garjournalistik har scenutrymmet utökats och förutsättningarna för kris-
kommunikation förändrats. Scenen är inte heller bara till beskådande vissa 
tider på dygnet utan står hela tiden öppen för beskådande. Organisations-
ledare, informatörer och kommunikatörer lever därmed på en mer öppen 
arena där de måste kommunicera med sin omgivning utifrån den bild som 
blivit off entlig. Samtidigt omformas denna off entliga frontstage-bild konti-
nuerligt i den nätverksberoende medievärlden och är ständigt öppen för 
påverkan.

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Karlsson, Michael (2008). Kriskommunikation i förändring: Internet, den ökade 
publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för kriskommunikation. 
Studier i Politisk kommunikation, nr. 20. Demokratiinstitutet Demicom: 
Sundsvall. 
▶ Medieforskaren Mikael Karlsson har under fl era års tid ägnat sig åt 
forskning om vad nätjournalistiken innebär för samhällets 
kriskommunikation. 

Paterson, Chris & Domingo, David (2008). Making Online News:
Th e Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang. 
▶ För dig som vill veta mer om hur dagens journalistik skapas med hjälp av 
kommunikationsteknologi.
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Kan man bli vän med kaos? 
Att förbereda organisationen 
för improvisation

Hur kan organisationen förbereda sig för en kris? 

Vad bör organisationen tänka på när den planerar inför krisen? 

Hur skapar organisationen utrymme för improvisation 

i krisplaneringen?

Receptet för att möta dagens snabba, okontrollerbara och medieberoende 
kriser innehåller ingredienser som att den krishanterande organisationen 
måste öva upp sin förmåga att handla improvisatoriskt. Organisationen 
måste ge upp den klassiska kontrolltanken och i stället förbereda sig för att 
kunna ”fl yta med” krisens händelseutveckling. Alltför väl intränade hand-
lingsmönster och rutiner för krishanteringen kan leda till mer förödelse än 
nytta. Kriserfarenheter har visat att alltför detaljerade handlingsstrategier 
och budskapsstrategier som tillämpas rakt av utifrån krishanteringsplaner 
oft a misslyckats i praktiken eller visat sig vara till begränsad nytta (Holder 
2004). Varje kris är unik till sin karaktär och kräver därför  improvisation 
och sina egna speciella lösningar. 

Kapitel 7 ägnas åt att diskutera och visa hur enskilda organisationer i 
praktiken kan tillämpa idén om ökat behov av improvisationsförmåga i 
krishantering. Hur ska organisationer kunna förbereda sig för det oväntade 
utan att skapa alltför rigida planer som kan leda till låsningar i krishante-
rings- och kriskommunikationsarbetet? I kapitlet presenteras tre krishan-
teringsprinciper för att nå målet, nämligen att (1) skapa en krisstab som 
representerar mångfald samt premierar övningar i improvisation, (2) skapa 
en krisplan där utvecklingsprocessen leder till återkommande refl ektion 
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samt (3) integrering av internet i krisberedskapen för att utnyttja mediets 
förmåga till dynamik och situationsanpassning när krisen väl inträff ar.

7.1  Krisplaneringens  paradoxer
Att  förbereda sig för och skaff a en beredskap inför en kris är dock inte alls 
en självklar aktivitet hos alla organisationer. Vanligtvis måste verksamhe-
ten eller dess omgivning först drabbas av något extraordinärt, med tydliga 
eff ekter på organisationens verksamhet, innan krisberedskap blir en ange-
lägen verksamhet. Det råder på så sätt en spänning mellan krisers potenti-
ellt förödande eff ekt och en inte alltför sällan lågt prioriterad krisbered-
skap. Genom att kriser är svårförutsägbara och diff usa till sin karaktär blir 
oft a förberedelsearbetet eft ersatt. Att aktivt stödja krishanteringsarbetet 
anses inte heller alltid speciellt fruktbart – ur ett kortsiktigt perspektiv – 
vare sig för politiker eller för företagsledare. Politiker lockas till att priori-
tera handgripliga synliga aktiviteter som snabbt tillfredsställer väljare och 
opinionen. Företagsledare uppmuntras inte sällan till ett snarlikt och kan-
ske än mer kortsiktigt tänkande gentemot fi nansiella marknader när resur-
ser ska fördelas. 

Krisberedskapsfrågor tenderar även ur fl era ytterligare dimensioner 
vara paradoxala till sin karaktär. McConnell och Drennan (2006) anser 
exempelvis att det råder en spänning mellan behovet av planering och 
strukturering av krishanteringsarbete å enda sidan och krislägets osäkra 
och förvirrande karaktär å andra sidan. Ju mer detaljerat en krishante-
ringsplan är utformad, desto mer svårtillämpad blir planen i det kaotiska 
krisläget. Krishanteringen kräver vanligtvis ett utrymme för individuellt 
spontant agerande när det oförutsägbara ska hanteras, vilket de detaljerade 
planerna inte alltid ger utrymme för. Alltför detaljerade råd och riktlinjer 
riskerar också att bli alltför hårt knutna till specifi ka typer av kriser – och 
inte så universella att de är användbara vid allehanda kriser. Tydliga och 
detaljerade krishanteringsplaner ger emellertid en känsla av god beredskap 
och framförhållning, såväl internt inom den egna organisation som externt 
i det omgivande samhället. 

En ytterligare paradox rör spänningen mellan önskan om ett integrerat 
angreppssätt och de i krispraktiken alltmer fragmenterade institutioner/
nätverk som berörs av krisen. Via gemensamma mål, strategier och planer 
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skapas idag nätverk av berörda myndigheter, företag och andra instanser 
för att tillsammans bemöta krisen om den väl inträff ar. Varje enskild kris 
har dock visat sig kräva en multipel expertkunskap från ett i många fall än 
mer komplext och situationsbundet nätverk än de som redan är förberedda. 
Inte sällan kräver krisen samarbeten där ytterligare andra typer av organi-
sationer, till exempel frivilligsamfund, involveras. Denna typ av organisa-
tioner är sedan tidigare sällan involverade i de förberedda nätverken men 
bidrar ändå med sin speciella kunskap, kompetens och/eller resurser uti-
från sina egna villkor. 

Att det råder en spänning mellan aktiv planering/förberedelse och sym-
bolisk dimension av planering i krisberedskapsfrågor är den sista  para-
doxen som McConnell och Drennan (2006) lyft er fram. Krisplanering och 
krisövningar har ett starkt symboliskt värde för att visa omgivningen – och 
den egna organisationen – att den står rustad inför det oväntade och oför-
utsägbara. Planerna kan till och med tendera att skapa en överdriven känsla 
av hanteringsförmåga och förutseende – vilken kan få negativa konsekven-
ser när väl krisen inträff ar ( Coombs 2007). Kriser respekterar inte organi-
satorisk träning och planering utan har alltid sin egen karaktär. Därför 
måste krishanteraren vara varse krisplaneringens begränsningar och inte 
förblindas av att planer fi nns och övningar är genomförda. 

7.2 Krishanteringsprinciper för improvisation
Trots krishanteringens paradoxala karaktär fi nns vissa råd och rekommen-
dationer att ge till dem som vill förbereda sig inför krislägen. Att ha till-
gång till en krishanteringsplan är uppenbart inte tillräckligt som ideal för-
beredelse inför en kris (se exempelvis Boin & Lagadec 2000). En god 
krisberedskap består av så mycket mer, bland annat att fi nna balans mellan 
formande krishanteringsriktlinjer och utrymme för  improvisation. Det 
handlar om att skapa en lämplig kultur och ett förhållningssätt som klarar 
av att möta krisens utmaningar och behovet av situationsbundna lösningar. 
I forskningslitteraturen återspeglar sig detta i relativt löst hållna rekom-
mendationer till de organisationer som vill utveckla sin krishanteringsför-
måga. Perry och Lindell (2003) menar exempelvis att det så kallade  förkris-
arbetet bör präglas av följande:
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Noggrann analys av tänkbara hot och risker samt analys av samhällets • 
och individers upplevelse av dessa. 
Uppmuntran till lämpligt beteende hos dem som ska hantera krisen.• 
Uppmuntran till fl exibilitet i organisationens respons på krisen.• 
Förespråkande av interorganisatorisk koordinering.• 
Utvecklande av planer för varje tänkbar enskild kris, i ett bredare över-• 
gripande multikoncept för organisationens krishantering.
Träning av relevant personal.• 
Tester och krisövningar.• 
En dynamisk process som hela tiden omvandlas utifrån förändrade för-• 
utsättningar.
Ett förespråkande för att resurser hela tiden avsätts för oförutsägbara • 
händelser.
Insikt i skillnaden mellan •  krisplanering (förberedelser) och  krishante-
ring (implementering och iscensättning).

Råden och rekommendationerna är som sagt löst hållna och syft ar lika mycket 
till att skapa ett lämpligt klimat för krishantering som att diktera villkoren för 
hur organisationen och dess individer ska agera när det extraordinära inträf-
far. Det fi nns ändå några mer konkreta råd att ge till dem som vill utveckla sin 
krisberedskap, även om det är just behovet av en ökad dynamik och refl ektion 
som oft a lyft s fram som det centrala i nutidens krisplanering.

7.2.1  KRISSTABEN

För att utveckla krishanteringsarbetet till en dynamisk refl exiv process 
med utrymme för improvisation krävs för det första att man utser en lämp-
ligt sammansatt krisstab hos organisationen. Historiskt har krisstaben oft a 
varit en tvärfunktionellt sammansatt grupp av personer som återfi nns högt 
upp i den organisatoriska hierarkin. Oft a har gruppen haft  en relativt lik-
riktad och homogen karaktär, utöver medlemmarnas enskilda expertom-
råden. Inom politiska organisationer handlar det om ledande politiker 
samt ledande tjänstemän från olika enheter samt ansvariga för kris- och 
säkerhetsfrågor samt informations- och kommunikationsfrågor. Inom 
företagssektorn är formen snarlik, men här är kärnan personer med chefs-
ansvar för fl era enheter/funktioner. Krisstabens klassiska uppgift  är att ta 
det överordnade ansvaret för organisationens krisarbete i dess olika faser. 
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Råden för hur den viktiga krisstaben ska sättas  samman samt rekom-
mendationerna för dess förberedande aktiviteter håller emellertid på att 
förändras. I ett krishanterings- och kriskommunikationslandskap präglat 
av omvandlade former för kommunikation och interaktion, gränslöshet 
och mångkulturella drag samt starkt nätverksberoende behöver krissta-
bens kompetens vidgas. Att beakta en mångfald utifrån kön, ålder, etnici-
tet, eventuell expertkompetens, status i organisationen med mera bedöms 
som allt viktigare för att gruppen ska bli funktionell ( Falkheimer &  Heide 
2008; Holtzhausen & Voto 2002). Eft ersom medieanvändningen skiljer sig 
åt mellan de individgrupper som man kan behöva kommunicera med i 
krisläget, är det också viktigt att staben uppvisar en variation avseende 
medlemmarnas egna medievanor. Ett medlemskap i krisstaben bör även 
bygga på deltagarnas personliga egenskaper, enligt  Johansen och  Frandsen 
(2007). Medlemmar bör väljas ut utifrån deras förmåga att i en och samma 
situation vara (1) en ”gruppspelare” som samtidigt inte tenderar att bli en 
likriktad ”grupptänkare”, (2) en beslutstagare som fungerar i gruppen, (3) 
en lyssnare och insamlare av information, (4) en stresstålig person. 

När den mångfaldigt sammansatta staben ska förbereda organisationen 
på kommande krislägen bedöms vissa  uppgift er vara mer centrala än andra. 
Boin och Lagadec (2000) anser att staben bör

föra upp krishantering på agendan hos organisationens ledande aktörer • 
genom att arrangera workshops och övningar
skapa fungerande system som kan upptäcka varningssignaler på att en • 
kris är förestående
skapa förmåga hos organisationen att bedöma och värdera den informa-• 
tion som samlas in
skapa förmåga att mobilisera fl er enheter nödvändiga för krishanteringen• 
skapa förmåga att möta och hantera nya typer av kriser• 
skapa kapacitet hos olika aktörer att hantera decentraliserade krissitua-• 
tioner
se till att organisationen återkopplar och kontinuerligt lär sig av sina • 
tidigare kriserfarenheter
se till att krishanteringsfrågorna ses som en betydelsefull del av organi-• 
sationens verksamhet.
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Kortfattat handlar krisstabens arbete före krisen om att utarbeta en krisha-
neringsplan, klargöra och lyft a fram de olika behoven hos organisationen 
samt att arrangera träning och krisövningar (Johansen och Frandsen 
2007).

7.2.2 EN ÖVNINGSMODELL FÖR SKOLAD  IMPROVISATION

Inspirerade av improvisationsteaterns arbetsformer har Finch och Welker 
(2004) utvecklat en modell för att träna och utveckla en skolad improvisa-
tionsförmåga hos organisationen och/eller krisstaben inför kriser. Utan 
regissering löser ibland teaterensemblen en utmanande uppgift  och angör 
sedan teaterscenen med framgång: ”Improvisation expands participants’ 
abilities to perceive and reduces the need for intense and specifi c scripted 
preparation” (2004:192). Organisationens improvisationsförmåga och för-
måga att handla kan, enligt de båda forskarna, övas upp på snarlikt sätt 
som teaterensemblens. Denna process bör ske i fem steg: (1) identifi ering av 
kriser, (2) bildning av improvisationsteam, (3) val av facilitator och tilldel-
ning av uppgift er, (4) iscensättning/lösning av krisen, (5) refl ektion över 
processen och dess utfall. 

Första fasen utmärks av en explorativ tankeövning där organisationens 
medlemmar föreställer sig och identifi erar tänkbara kriser och kris-
scenarier. Här är det viktigt att kriser av alla dess skilda slag beaktas – sam-
tidigt som listan över tänkbara kriser måste avgränsas utifrån kriterier som 
sannolikhet och graden av föreställd påverkan på organisationen. Viktigt 
är också att låta listan kontinuerligt utvecklas i takt med att nya grupper av 
organisationsmedlemmar genomgår improvisationsövningen. 

I den andra fasen bildas  improvisationsteam med förslagsvis fyra till 
åtta medlemmar. Övriga involverade i improvisationsövningen ska anting-
en fungera som publik till  övningen och/eller inta rollen som medlemmar 
i nästkommande improvisationsteam. 

I den tredje fasen ska en facilitator utses i varje improvisationsteam som 
hjälper teamet att välja ett av de identifi erade krisscenariorna som övnings-
fall. Enligt Finch och Welker (2004) bör teamets facilitator förslagsvis vara 
organisationens informatör eller kommunikatör. Facilitatorns roll ska så 
lång som möjligt vara neutral och utan formell makt eller extra expertkun-
skap i själva krisfrågan. När väl övningen är påbörjad är uppgift en att få 
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gruppen att sträva mot ett gemensamt mål med krishanteringen. Genom 
att koncentrera sig på processen samt genom att lyssna noggrant på alla 
inblandade ökar facilitatorn möjligheterna att även urskilja de kraft er som 
förenklar alternativt komplicerar krishanteringen. 

Med hjälp av facilitatorn bestäms i den fj ärde fasen vilken miljö som 
krisen utspelar sig i (var?), vilka personer som involveras (vilka?) samt vil-
ket problem som ska lösas (vad?). Däreft er ska teamet iscensätta och lösa 
krisen samtidigt som publiken iakttar och samlar erfarenheter. Det är vik-
tigt att alla teamets medlemmar fullt ut bidrar med sina personliga erfa-
renheter och kompetenser för att skapa mångfald i lösningsprocessen. 
Mångfald och kulturella skillnader kan samtidigt leda till missförstånd 
och negativa låsningar i arbetet, något som publiken har till uppgift  att 
urskilja. 

Den femte fasen innebär slutligen en utvärdering av improvisations-
övningen genom refl ektion där alla tidigare inblandade ska delta. Teamets 
medlemmar deltar i utvärderingen som krishanteringens aktörer. Facilita-
torn och publiken är kritiska iakttagare. Refl ektionen skapas genom att 
gruppen får besvara frågor som: 

Hur framgångsrikt löste vi/ni problemet? • 
Vad lärde vi oss genom övningen?• 
Vad lärde vi oss om oss själva? • 
Vad lärde vi oss om organisationen? • 
Vad lärde vi oss angående vår uppfattning om organisationen?• 
Vad lärde vi oss angående vår föreställning om krisen?• 

7.2.3 DEN KLASSISKA  KRISPLANEN

Ett andra parallellt steg i utvecklingen av en beredskap är att utveckla en 
krisplan. Även om vi vill ge utrymme för mer improvisation och därmed 
välkomnar en mindre detaljerad planering inför kriser, kan vi inte lösgöra 
oss helt från den klassiska krishanteringstraditionen där goda krisförbere-
delser likställs med tillgång till en konkret krisplan.  Krishantering och 
kriskommunikation bör fortfarande alltid ske inom någon form av strate-
giskt och formgivande ramverk och en sådan stomme bildar just den klas-
siska krisplanen. 
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Enligt  Fern-Banks (2007) bör krisplanen vara relativt detaljerad och 
därigenom styra och reglera krishanteringen och kriskommunikationen. 
Jag vill dock påpeka att det inte vanligtvis är själva krisplanen och dess 
innehåll som är den viktigaste förutsättningen för framgång i en krissitua-
tion, utan snarare den refl ektionsprocess som planeringsarbetet i sig inne-
bär. Den klassiska planens innehåll kan enligt Fearn-Banks se ut enligt 
följande: 

Framsida1 . På framsidan klargörs vad dokumentet behandlar, dess för-
trolighet, datum för senaste revideringar, etc. 
Inledning2 . Genom att låta vd eller myndighetschef författa denna 
inledningsfl ik ökar möjligheterna för att krisarbetet ska ges utrymme 
och prioritet på alla nivåer inom organisationen. 
Löst blad för retur som visar att planen är läst. 3 
Senaste (improvisations)övning. 4 I denna fl ik redovisas datum för 
övningar där krisorganisationen prövats. I avsnittet redovisas även 
vilken typ av kris som övats.
Akutåtgärder. 5 Här redovisas vilka organisationens huvudansvariga är 
och hur de lämpligast nås i krislägen. Exempel ges även på i vilka 
lägen krisorganisationen ska aktiveras samt hur krisstaben kan sam-
mankallas. 
Krisstaben. 6 Kontaktinformation för samtliga medlemmar i krissta-
ben. Information om deras expertområden och tilltänkta uppgift er i 
ett krisläge. 
Viktiga kontakter. 7 Lista över andra viktiga intressenter som investe-
rare, räddningstjänst, massmedier som berörs av verksamheten. 
Riskvärdering. 8 Här redovisas resultaten av organisationens riksanaly-
ser avseende vilka kriser som kan antas inträff a samt scenarieplane-
ring och konsekvensanalyser. 
Händelserapport.9  I en loggbok kan aktiviteter och händelser i sam-
band med krisen dokumenteras på lämpligt sätt. 
Plan för mediekontakter och strategisk kommunikation.10  Här förbereds 
hur organisationen ska kommunicera med skilda målgrupper under 
krisen samt vem/vilka som är talespersoner. 
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Respons från omgivningen.11  I denna fl ik ges utrymme för dokumenta-
tion av omgivningens respons på organisationens åtgärder och kom-
munikation. 
Plan för återupptagande av kärnverksamheten.12  Om krisen har lett till 
stora omställningar i verksamheten, ska denna separata plan hjälpa 
organisationen att återuppta sina vardagliga aktiviteter när krisen 
mattas av. 
 13 Kriscenter. Rekommendationer för var krisarbetet ska lokaliseras 
fysiskt. 
Lärdomar av krisen.14  Rekommendationer för erfarenhetsinsamling 
och utvärdering av det inträff ade. 

Allt fl er organisationer fl yttar idag sina krisplaner från pärmar till webben 
och andra digitala plattformar. Därmed skapas möjligheter för en snabb 
och mer platsoberoende krishantering och kriskommunikation anpassad 
till dagens organisationsmönster. Det fi nns fl era fördelar med den  digitala 
krisplanen i webbformat, samtidigt som bindningen till systemens säker-
het och robusthet tyvärr ökar.

7.2.4  KRISWEBBORGANISATION

För att organisationen ska klara av att använda internets positiva sidor på 
bästa möjliga sätt i  krishanteringen kan den utveckla en kriswebborganisa-
tion (se även Att skapa och driva en en  kriswebborganisation, författad av 
 Eriksson 2007 som en del i Krisberedskapsmyndighetens Handbok i kris-
kommunikation). Genom att utveckla en kriswebborganisation (som inte-
greras med krisstaben) med ansvar för den digitala kommunikationen och 
dess hållbarhet och säkerhet innan krisen inträff ar, ökar möjligheterna till 
improvisation i krishanteringen. 

Kriswebborganisationens arbete bör ses som en kontinuerlig process 
eft ersom kriskommunikation via internet hela tiden utvecklas. Utan en 
beredskap för att hantera medieutvecklingen riskerar organisationen att 
hamna utanför den digitala arenan för kriskommunikation och dess möj-
ligheter att snabbt kriskommunicera, skapa nätverk och handlingsnät när 
kriser ska hanteras. 

De uppgift er och roller som i det följande skissas för en kriswebborga-
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nisation fokuserar främst på organisationens kriskommunikation via sin 
externa webb, i det följande benämnd kriswebben. Men kriswebborganisa-
tionen kan även ansvara för integreringen av andra kommunikationstek-
nologiska system, verktyg och applikationer avsedda för organisationens 
interna krisarbete och kriskommunikation (för exempel på sådana verktyg 
se kapitel 4) samt användningen av bloggar och mikrobloggar i kriskom-
munikationen. 

 Kriswebborganisationen bör förslagsvis bestå av en strategiskt ansvarig 
styrgrupp och en operativt ansvarig redaktionsgrupp. Styrgruppen formu-
lerar de strategiska vägvalen angående kriswebben samt bär huvudansva-
ret för utveckling, förvaltning och anpassning till medieutvecklingen. 
Några av styrgruppens medlemmar bör vara väl förankrade i krisstaben 
för att skapa interaktion och förankring i organisationens övergripande 
krisberedskapsarbete. För att ge styrgruppen en kommunikationsteknolo-
gisk och kommunikationsstrategisk kompetens bör det även ingå  tekniskt 
och innehållsmässigt ansvariga (exempelvis kriswebbens redaktör) för den 
ordinarie webbplatsen i gruppen. De två senare funktionerna bör även ingå 
i den operativa redaktionsgruppen som ska svara för kriswebbens drift  i 
händelse av kris. Denna strategiska styrgrupp fattar förslagsvis följande 
beslut: 

Vilken • roll ska organisationens webb alternativt bloggar med mera ha 
i samband med en krishändelse? Styrgruppen avgör på så sätt syft et 
och målet med organisationens virtuella kriskommunikation. 
Vilka • investeringar krävs för att krisinformationen via internet ska 
fungera avseende publiceringsverktyg, publiceringsmöjligheter och 
 teknisk hållbarhet vid tänkbara belastningar i en krissituation?

Styrgruppen ska dessutom utforma och stå som ansvarig för kriswebborga-
nisationen i sin helhet och fatta övergripande beslut avseende förvaltning 
och utveckling av de tekniska verktygen. Här ingår också ansvaret för att 
den planerade virtuella kriskommunikationen marknadsförs såväl internt 
inom organisationen som externt till kunder, medborgare, medier med 
fl era. 

På den strategiska styrgruppen vilar även ansvaret för att det, om en 
kris inträff ar, fi nns kunskap och kompetens i organisation för att fatta 
lämpliga situationsbundna beslut om
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när•  och hur webbsidorna för krisinformation, bloggar, mikrobloggar 
med mera ska aktiveras
webblösningarnas • innehåll
webblösningarnas • design (färg, form, användningen av symboler)
graden av önskad • interaktivitet (uppdateringsriktlinjer, kontaktmöjlig-
heter, lagring och användning av användardata) i kriskommunikationen
anpassningen till • särskilda språk
samverkan•  med andra organisationer via kommunikationslösningar 
och länkar
stöd för • intern kommunikation. Ska exempelvis webblösningarna 
användas av växeltelefonister eller i upplysningscentral?
att den operativa delen av kriswebborganisationen återkommande • 
genomför improvisationsövningar samt ser till att övningarna utvärde-
ras på lämpligt sätt.

Kriswebborganisationens styrgrupp bör framförallt vara aktiv i det strate-
giska förberedelse-, förvaltnings- och utvecklingsarbetet. När ett kristill-
stånd inträder övergår huvudansvaret för drift en av kriswebben till den ope-
rativa delen av kriswebborganisationen: det vill säga dess redaktör, redaktion 
och de tekniskt ansvariga. Tillsammans bildar de en redaktionsgrupp. 

I  redaktionsgruppen bör det återfi nnas fl era potentiella redaktörer för 
kriswebblösningarna som kan ge redaktören stöd alternativt fungera som 
ersättare i akut krisläge. Inte sällan är kriser långvariga och för att kunna 
bemöta nätjournalistikens 24-timmars nyhetscykel är det i vissa fall ange-
läget att organisationen kan publicera på kriswebben dygnets samtliga tim-
mar. Därför behövs det ett antal personer som kan ambulera i funktionen 
som redaktör.

Styr-
grupp

Redaktion

Info.ägare

Info.ägare

Info.ägare

Info.ägare

Redaktör

Tekniskt
ansvarig

Illustration FIGUR 7.1 

av kriswebborganisa-
tionen och de olika 
funktionernas roller.

Källa: KBM, Eriksson 2007:20
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 Redaktören har ett antal centrala uppgift er i det akuta krisläget, nämli-
gen att

sammankalla och driva kriswebborganisationens redaktion• 
ansvara för samarbetet och kontakten med den centrala krisledningen • 
avgöra vilken information som ska presenteras på de webblösningar • 
som förmedlar krisinformation
ansvara för att styrgruppens strategiska ritlinjer avseende design, inter-• 
aktivitet och språklig anpassning följs så långt som möjligt
ansvara för att innehållet anpassas till händelseutvecklingen och till den • 
bild av krisen som förmedlas via traditionella medier, nätmedier samt 
på andra organisationers webblösningar
ansvara för att innehållet anpassas till omgivningens frågeställningar • 
och behov. 

Kompetensmässigt kräver redaktörens uppgift , i linje med kraven på kris-
stabens medlemmar, en hög stresstålighet samt förståelse för de krav som 
ställs på den som operativt ansvarar för publiceringen av information på en 
kriswebb (se kapitel 8). Ett förslag är att utse en försteredaktör samt ett 
antal möjliga ersättare. De sistnämnda kan förslagsvis bestå av medlem-
marna i kriswebbredaktionen. 

 Kriswebbredaktionen omger redaktören och ska stödja denne i det akuta 
krisläget. Internets snabbhet, dess stora utrymmen och fl exibilitet ger 
omfattande möjligheter till att förmedla och utbyta information. Därför 
behövs en tillfällig redaktion med en mångsidig kompetens som kan stödja 
redaktören. Vilka personalresurser som krävs för redaktionen är givetvis 
beroende av organisationens storlek och resurser samt vilken roll internet-
verktygen tilldelas i krishanteringsarbetet i stort. En mer central roll i kris-
kommunikationsarbetet, där exempelvis webben understödjer den interna 
kommunikationen, kräver mer omfattande resurser än den kriswebb som 
enbart används som en kompletterande kanal för att sprida organisatio-
nens information till omgivningen. Redaktionspersonalens uppgift er kan 
vara mångfasetterade och röra:

Sakinnehåll• . Att hjälpa redaktören att få fram adekvat information från 
krisstaben och från sakkunniga/informationsägare inom olika verk-
samhetsgrenar i organisationen.
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Juridiska frågeställningar. • Internets möjligheter till snabb publicering 
kan väcka juridiska frågor som exempelvis vilken information som kan/
bör/måste publiceras. 
Språklig anpassning.•  Finns grupper i samhället eller bland kunderna 
som är i extra stort behov av information? 
Omvärldsorientering.•  Med hjälp av tidigare upparbetade personliga nät-
verk, via traditionella mediekanaler men även via internet ska kriswebb-
redaktionen hålla sig à jour med händelseutvecklingen och föreslå 
anpassningar av kriswebbinnehållet däreft er. 
Interaktion med andra informationssystem.•  Att vid behov svara för att 
den egna organisationens webb och andra publika internetkanalers 
information interagerar med informationen i andra kommunikations-
teknologiska system för kriskommunikation. Ett exempel från myndig-
hetssfären på sådana system är WIS (se kapitel 4) och den nationella 
portalen för krisinformation. 

För att skapa god beredskap och bärighet för den operativa organisationen 
bör kriswebbredaktionens medlemmar ha kunskap och kompetens för att 
kunna ersätta kriswebbens försteredaktör, i synnerhet vid långdragna kris-
förlopp. 

I såväl den strategiska styrgruppen som i den operativa redaktionsgrup-
pen behövs teknisk kompetens. De  tekniskt ansvarigas funktion och upp-
gift  bör vara att

skapa en teknisk infrastruktur som klarar snabba uppdateringar• 
skapa teknisk hållbarhet vid hög belastning och attacker • 
förse kriswebborganisationens redaktör och redaktionsmedlemmar • 
med publiceringsverktyg 
arbeta fram alternativa arbetsplatser för redaktionens arbete• 
svara för den tekniska drift en av internetlösningarna i det akuta krisläget. • 

Erfarenheter från tidigare krishändelser där internet och webben använts 
för att samla och sprida information visar att publicering på webben inte 
alltid är oproblematisk. En mycket viktig uppgift  för de tekniskt ansvariga 
är därför att i samråd med övriga funktioner i kriswebborganisationen 
svara för att publiceringsmöjligheterna görs så fl exibla som möjligt – både 
i tid och rum – för att skapa lämpliga förutsättningar för improvisation. 
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De så kallade  informationsägarna fi nns i kriswebborganisationens peri-
feri och kan bestå av talespersoner för krisstab/krisledningsnämnd, sak-
kunniga inom skilda ämnesområden vid organisationen, och/eller växel-
telefonister och personal i andra funktioner som möter medborgarnas och 
mediernas frågor. Det är primärt styrgruppens uppgift  att kartlägga orga-
nisationens potentiella informationsägare. På styrgruppen vilar även 
ansvaret för att fördjupa och underhålla kontakten med informations-
ägarna. Vid krishändelser är informationsägarnas huvudsakliga uppgift  i 
kriswebborganisationen att förse kriswebbredaktionen med information 
för eventuell publicering på kriswebben eller via andra internetverktyg. I 
uppgift en ingår även att bevaka innehållet på den publika kriswebben för 
att stämma av dess korrekthet. 

7.3 Att bli redo för kaos och  improvisation
Att utveckla organisationens förmåga till improvisation inför en kris är 
sammanfattningsvis inte samma sak som att låta bli att planera och skapa 
krisplaner. Snarare bottnar improvisationsförmågan i fallenheten att inta 
ett refl exivt förhållningssätt till organisationens krishanteringsplaner, samt 
i förmågan att förstå planeringens paradoxala eff ekt i sammanhanget. 
Insikt krävs om att krisplaneringens värde är störst i det läge då krisbered-
skapsfrågorna ska arbetas in i organisationens agenda, snarare än när väl 
krisen inträff ar. Insikt behövs även om att beredskapsarbetet är som mest 
värdefullt när organisationsmedlemmarna ska ges en mental krisbered-
skap samt tränas i att möta en framtida extraordinär händelse. När väl kri-
sen inträff ar, innehåller den vanligtvis nya oförutsägbara ingredienser som 
kräver mer situationsbundna lösningar än vad som ges i planerna. Men 
genom övningarna och insikten om krisberedskapens svårigheter och 
begränsningar, ökar paradoxalt nog möjligheterna till en framtida fram-
gångsrik krishantering och kriskommunikation. 

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Coombs, Timothy (2006). Code Red in the Boardroom: Crisis Management as 
Organizational DNA. Westport: Praeger Publishers. 
▶ Framgångsrik amerikansk forskare inom public relations och 
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kriskommunikation. Har skrivit en mängd böcker och vetenskapliga artiklar 
som presenterar handgripliga råd men även mer teoretiska tankemodeller för 
att utveckla organisationers kriskommunikationsförmåga. 

Eriksson, Mats (2007). Att skapa och driva en kriswebborganisation. I: Handbok 
för kriskommunikation. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2006). Kriskommunikation – att improvisera 
under kaos. Sveriges Informationsförening. Rapport 4. 
▶ Svenska forskare som ägnat stort intresse åt improvisationsförmågans 
betydelse i krishantering och kriskommunikation. 

Fearn-Banks, Kathleen (2007). Crisis Communication. A Casebook Approach. 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
▶ Fearn-Banks presenterar ett antal konkreta, företrädesvis amerikanska, 
företagsfall om krishantering och kriskommunikation. 

Ullmer, Robert m.fl . (2007). Eff ective Crisis Communication. Moving From Crisis 
to Opportunity. London: Sage. 
▶ Handgriplig bok om kriskommunikation som presenterar ett antal fall och 
erfarenheter från dem. 
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Hur ska vi bli en del av nätens kris-
kommunikation? Internet som verktyg

Hur kan organisationen göra för att bli en del av nätens kriskommunika-

tion?

Hur kan organisationen använda internet före, under och efter en kris?

Vilka krav ställer nätens kriskommunikation på kriskommunikatören?

Begreppet ”Broadcast yourself” används när enskilda individers föränd-
rade möjligheter att synas i mediebruset diskuteras och marknadsförs. 
Begreppet är dock, som framgått, aktuellt även för organisationer av fl era 
slag. Ett av de största historiska dilemman i strategisk kriskommunikation 
har varit hur kriskommunikatörer ska kunna förmå massmedierna och 
deras grindvakter att leverera organisationens egen bild av det inträff ade – 
utifrån såväl goda som mindre goda syft en. I dagens medielandskap råder 
nya förutsättningar och därmed förändrade möjligheter för att direktkom-
municera organisationens egen bild av det inträff ade. 

I detta kapitel ges handgripliga förslag på hur en organisation kan 
använda sig av internet i sitt eget kommunikativa krishanteringsarbete för 
att bli en del av nätens kriskommunikation. Inledningsvis visas på ange-
lägna organisatoriska prioriteringar om man inte vill gå så långt som att 
skapa en speciell kriswebborganisation. Däreft er följer råd och rekommen-
dationer för webbdesign och hur man optimerar dess användbarhet. 
Avslutningsvis presenteras erfarenheter från studier av organisationer som 
använt sig av internet i sin praktiska kriskommunikation. 

978-91-44-05606-7_01_book.indd   107978-91-44-05606-7_01_book.indd   107 09-09-07   16.06.2409-09-07   16.06.24



108

Del II Kriskommunikationsarbetet i praktiken

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

8.1 Metodik för  virtuell krishantering
Allt fl er organisationer utvecklar speciella webbsidor förberedda för kris-
situationer. Att komplettera traditionella kriskommunikationskanaler med 
information via internet och webben innebär ur strategisk synvinkel fl era 
positiva möjligheter: informationen kan uppdateras och ändras hur oft a 
som helst, webben ger organisationen möjlighet att ge sin egen bild av kri-
sen, upplysningarna är ”gränslösa” och kan sändas och tas emot var som 
helst, mängden information kan vara obegränsad (Heine & Liljeström 
2002; Perry 2003).  Taylor och  Kent (2007) har i ett sjuårigt forskningspro-
jekt försökt att identifi era de mest användbara metoderna att använda 
internet och webben i organisationers kriskommunikation. Studien myn-
nade ut i några allmänna rekommendationer: 

Överför det traditionella mediekontaktarbetet till webben.1  Genom att 
erbjuda pressmeddelanden, faktablad, bilder, svar på frekventa frågor 
på nätet, avlastas andra kontaktfunktioner i organisationen. 
Integrera innovativa taktiker i kriskommunikationen genom internet. 2 
Skapa interaktivitet genom snabba responsmöjligheter via webben. 
Använd länkar till andra i sammanhanget relevanta webbsidor. 
Utnyttja möjligheterna till realtidsinformation så att omvärlden kon-
tinuerligt kan följa krisens utveckling. Använd video/audioeff ekter 
för att kommunicera. 
Undvik osäkerhet när produkter återkallas. 3 Ge intressenterna den 
information som de kan tänkas behöva vid felaktigheter eller brister 
i produkter eller den egna organisationens verksamhet. 
Använd webben för att ge organisationens egen bild av krisen. 4 Genom 
att webbens innehåll inte behöver passera mediernas ”gatekeeping”-
funktion ger den möjlighet att förmedla den egna vinkeln av krisen 
– både budskapsmässigt och omfångsmässigt. 
Utveckla olika webbsidor för skilda webbanvändare. 5 Olika intressenter 
förväntas söka svar på olika frågor – skilj exempelvis på massmedier, 
närboende och investerare (Taylor & Kent 2007:140–144). 
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8.2 Användning av internet i krisens olika faser
I det framgångsrika krishanteringsarbetet hävdar fl era forskare (Conway 
2007;  Eriksson 2006;  Taylor &  Kent 2007; González-Herrero & Smith 2008) 
att internet även kan ha skilda roller och användningsområden i krisens 
skilda faser. Internet kan således användas på fl er sätt än enbart genom en 
egen webbsida med krisinformation. För det första kan (1) internet och dess 
sökverktyg användas för att identifi era annalkande potentiella kriser – 
innan krisen realiserats. För det andra (2) bör organisationens beredskaps-
arbete ta hjälp av nätteknologin när organisationen ska förberedas för han-
tering av det extraordinära. Om ett akut krisläge uppstår bör organisationen 
i ett tredje skede (3) använda internet och sin egen webb för att bland annat 
kommunicera med sin omgivning. Avslutningsvis, i ett läge då krisen däm-
pats, bör (4) internet och webben integreras i arbetet med att följa upp kri-
sens verkningar. Att i samtliga lägen använda webbens möjligheter till 
situationsbundna lösningar är en lämplig metod för att inte skapa onödiga 
låsningar i krishanteringsarbetet. Internetarbetet bör därför inte heller pla-
neras i detalj, utan snarare förberedas och övas utifrån en föreställning om 
krissituationen som en synnerligen icke-linjär och svårförutsägbar pro-
cess. 

8.2.1 INTERNET OCH  ISSUES MANAGEMENT

Att upptäcka krisens förtecken och sätta in rätt åtgärder innan krisen rea-
liserats, går internationellt under beteckningen issues management. Hur en 
organisation strategiskt kan använda internet och andra nya teknologier i 
arbetet för att urskilja  annalkande faror och viktiga kärnfrågor har beskri-
vits i fl era studier sedan mitten av 1990-talet.  Heath (1997, 1998) och Hearit 
(1999) har alla visat på hur databaser, webbsidor och andra onlinekällor 
kan nyttjas. 

I takt med att internet blivit en alltmer naturlig del för kommunikation 
genom diskussionsforum, sociala nätverk och bloggar samt genom e-post 
blir det också ett allt vanligare verktyg för att mobilisera kampanjer mot 
olika organisationer och deras verksamhet, enligt tidigare kapitel. Heath 
(1998) följer samma linje och menar att de nya teknologierna har medfört 
att publiken i krissammanhang gått från passiv till aktiv, genom möjlighe-
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terna att snabbt identifi era likasinnade och mobilisera aktiviteter. Gonzá-
lez-Herrero och Smith (2008) har exempelvis visat hur företaget Sony – vid 
lanseringen av spelkonsolen Playstation 3 – identifi erade vilseledande ryk-
ten i bloggar skrivna om produkten innan dess lansering, och på så sätt 
lyckades undvika att ryktena nådde de traditionella massmedierna. 

Idag fi nns en rad användbara verktyg för att bevaka internets innehåll 
utifrån olika sökord och söksträngar. Att bevaka innehållet på bloggar och 
forum ses till och med som en ny form av fokusgruppsstudier. En sådan 
bevakning har då inte bara krispreventivt syft e – utan kan också leda fram 
till nya insikter om mer generella behov av produkter och tjänster hos kun-
der och medborgare. 

 González-Herrero och  Smith (2008) föreslår fl era detaljerade åtgärder 
och rekommendationer för den organisation som på ett framgångsrikt sätt 
vill använda internet för att på ett tidigt stadium uppmärksamma potenti-
ella kriser: 

Avsätt resurser – både personella och ekonomiska – för arbete med 1 
bevakning av internet. Avgör om en extern aktör eller service kan 
vara till hjälp. 
Etablera ett eff ektivt onlinesystem för sökningar av internets innehåll 2 
som bevakar webbsidor, bloggar, nyhetsgrupper. 
Träna tillsammans och bli varse hur frågor utvecklas i den virtuella 3 
världen. 
Skapa en karta – en form av onlinesociogram – över hur olika online-4 
källor relaterade till den egna verksamheten bedöms påverka varan-
dra. 
Avgör prioriteringsordningen för skilda ’issues’ som identifi eras på 5 
nätet utifrån deras bedömda förmåga att påverka organisationen. 
Överväg att starta en egen blogg för att skapa en egen röst i online-6 
världen – innan en krissituation har uppstått. 
Tänk globalt. Ett lokalt problem kan idag snabbt få regionala, natio-7 
nella eller till och med globala implikationer. 
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8.2.2 INTERNET  FÖRE KRISEN

När en organisation ska förbereda sig för att möta en eventuell kris bör den 
integrera internet i sin beredskapsplanering. Det fi nns fl era checklistor 
inom kriskommunikationslitteraturen – med varierande detaljnivå – med 
förslag på vad en organisation kan använda nätet till i förstadiet av krisar-
betet. Ett vedertaget sätt att förbereda sig är att bygga en så kallad ’dark site’ 
– en webbsida som kan aktiveras på en särskild server då krisen inträff ar. 
En sådan webb är ett av de bästa sätten för organisationen att förbereda sig 
inför krissituationen, hävdar Snellen (2003). Hon menar att organisationen 
till exempel i förväg bör planera för sidans känslo- och designmässiga pro-
fi l, vem som ska ha tillgång till webbsidan, förbereda urval av länkar, 
bestämma sidans interaktivitetsnivå, förbereda för insamling av använ-
dardata osv. Runt denna ’ dark site’ bör det också fi nnas ett team med tydlig 
förankring i den övergripande krisorganisationen, ett team bestående av 
IKT-specialister, en skribent, en kommunikativ rådgivare, en jurist samt en 
person med erfarenhet av onlinepublicering, menar Snellen (jämför med 
med avsnittet om kriswebborganisation i föregående kapitel). Den aktiva 
kriswebbsidan kan därmed fungera som en databas där all information 
från olika ingående kanaler, från webben och telefonbaserade upplysnings-
centraler samlas och struktureras i krissituationen. 

Utifrån en studie av Svenska myndigheters användning av kriswebb-
sidor ger jag ( Eriksson 2006) följande mer övergripande organisationsinrik-
tade riktlinjer för vad en organisation bör beakta avseende integreringen av 
internet i beredskapsarbetet: 

Skapa en förberedd webbsida med krisinformation alternativt en så 1 
kallad ’dark site’, med riktlinjer för sidans innehåll och design.
Se till att användarna (medborgare, kunder, medarbetare, medier) 2 
känner till att organisationen erbjuder krisinformation, kristjänster 
via webben vid extraordinära händelser.
Skapa en kriswebborganisation som så långt möjligt är tidsmässigt 3 
och rumsligt oberoende.
Skapa en kriswebborganisation som har kompetens för att både han-4 
tera innehållsmässiga och tekniska frågor relaterade till kriswebben.
Skapa rutiner för sammankallning och larmning av kriswebbens 5 
organisation.
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Skapa strukturer som medger ett snabbt och tydligt samarbete mellan 6 
kriswebbens organisation och den centrala krisstaben. 
Klargör befogenheter och delegationsordning för kriswebben mellan 7 
organisationens olika aktörer, exempelvis kan ett antal redaktörer för 
kriswebben utses. 
Klargör riktlinjer för kriswebbens samverkan med andra organisatio-8 
ners och mediers webbsidor, samt andra webbaserade informations-
system som eventuellt används i krishanteringen.
Klargör om, och i sådant fall hur, kriswebben ska samverka med/9 
fungera som stöd för intern kommunikation, eventuell telefonburen 
upplysningscentral, mediekontakter, omvärldsanalys, information till 
särskilda kundgrupper/invandrargrupper. 
Bestäm graden av interaktivitet som ni vill erbjuda i er kriskommuni-10 
kation via kriswebbens enskilda innehåll och/eller som funktion i den 
totala kriskommunikationen. 
Klargör om, och i sådant fall hur, information om kriswebbens använ-11 
dare ska lagras och användas. 
Genomför en sårbarhetsanalys avseende tekniska och organisatoriska 12 
risker och svagheter med de valda lösningarna som utgångspunkt

 González-Herrero och  Smith (2008) och  Taylor och  Kent (2007) är mer 
detaljerade och innehållsinriktade då de föreslår att organisationens bered-
skapsarbete bland annat bör inkludera följande med tanke på internet: 

Överväg att skapa en onlineversion av organisationens krismanual, 1 
den är enklare att uppdatera än en klassisk krispärm. Möjligheter ges 
då att även inkorporera länkar och information från databaser samt 
massutskick via e-post av pressmeddelanden. 
Uppdatera e-postadresser (listor) och databaser med kontaktuppgif-2 
ter. 
Undersök om den traditionella mediebevakningen hos organisationen 3 
har kapacitet och kompetens för att följa och dokumentera bilden av 
en kris online. 
Registrera alla tänkbara domännamn, inklusive de med negativa kon-4 
notationer, för att undvika att personer/organisationer som vill skada 
organisationen registrerar namnen. 
Skapa riktlinjer för respons på rykten som sprids via internet. 5 
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Överväg att skapa ett intranät eller en webbaserad blogg där organisa-6 
tionens kristeam kan utbyta intern information relaterad till krisen. 
Utveckla riktlinjer för användning av organisationens intranät för att 7 
hålla de egna anställda informerade. 
Skapa en ’dark site’ som kan användas externt för att informera 8 
omgivningen vid händelse av kris. 
Förbered länkar till andra organisationer/medier/myndigheter som 9 
kan användas för att hjälpa webbesökarna till mer information vid 
händelse av kris. 
Identifi era allierade (organisationer och privata bloggare) som kan 10 
hjälpa till och balansera bilden vid händelse av kris. 
Inkludera en webbexpert och/eller en bloggare i kristeamet. 11 
Utvärdera organisationens egen förmåga för att utveckla grafi k, video 12 
och ljudfi ler som snabbt kan spridas online. 

Förslagen på hur organisationer bör integrera internet i sin beredskapspla-
nering har dock en teknikoptimistisk karaktär. Det är därför viktigt att 
beakta att krisen i sig kan innebära drift sproblem för olika nätverk samt att 
kunder och medborgare exempelvis kan stå utan el. Det fi nns en stor risk 
med att helt förlita sin beredskap på digital kommunikation. I samband 
med stormen  Gudrun 2005 hänvisade exempelvis elbolaget  Sydkraft  sina 
kunder till företagets webbsida för information om när det rådande el-
avbrottet beräknades vara åtgärdat. Åtgärden blev en källa till ytterligare 
kritik – då fl ertalet elabonnenter inte kunde använda sina datorer ( Eriks-
son 2006). Dock var webbsidans information värdefull för massmedierna 
som i sin tur kunde sprida informationen vidare via sina traditionella med-
iekanaler.

8.2.3 INTERNET  UNDER KRISEN

Om krisen realiseras och internet blir en del av organisationens akuta kris-
kommunikation fi nns även en rad råd angående den direkta användningen. 
González-Herrero och Smith (2008) identifi erar ett antal rekommendatio-
ner rörande främst innehållet på organisationens webbsidor i ett krisläge: 
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Försäkra dig om att de funktioner som arbetar med traditionella 1 
informationskanaler känner till krisen och att de publicerar all 
information online. 
Optimera sökmotorerna så att organisationens sida placeras högt i 2 
olika sökmotorers listor.
Förse snabbt er startsida med en länk till er krisinformation (om 3 
den inte placeras på startsidan).
Använd länkar till andra webbsidor som skildrar händelsen på ett 4 
lämpligt sätt. 
Använd webben för mer detaljerad information angående krisen 5 
riktad till dess användare.
Använd interaktiva verktyg som exempelvis on-linesurveys för att 6 
få en bild av användarnas bild och uppfattning av det inträff ade. 
Överväg vad ett införande av ett diskussionsforum skulle kunna 7 
innebära för krisens utveckling – ur såväl positiv och negativ 
bemärkelse.
Kombinera traditionella och nya medier för att försäkra er om 8 
genomslag i samtliga massmedier. Fortfarande fi nns grupper som 
tilldelar de traditionella medierna större trovärdighet än online-
medierna.

8.2.4 INTERNET  EFTER KRISEN

En kris idag har tendens att vara mer väldokumenterad än tidigare kriser, 
eft ersom allt som publiceras om krisen sparas på internet och är förhållan-
devis lättåtkomligt jämfört med bibliotekens traditionella arkiv. Eff ekten 
blir att kriser kan få nytt liv och nya dimensioner i ett senare skede – då 
gemene man lätt kan göra egna sökningar av dokument, fi lmer, reportage 
med anknytning till det inträff ade. Viktigt blir därför enligt  Taylor och 
 Kent (2007) att fortsätta att bevaka internet även eft er det att krisen passe-
rat sitt akuta läge. Eft erarbetet kan ske på fl era sätt: 

Fortsätt att bevaka krisen/fallet genom att skanna bloggar och online-1 
medier under lång tid. 
Fortsätt att uppdatera den egna organisationens nyhetsrum kontinu-2 
erligt, i eft erdyningarna av krisen. 
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Defi niera de möjligheter som internet erbjuder för att återställa orga-3 
nisationens rykte; alltifrån analyser av opinionsledare till kontakt 
med aktiva negativa bloggare. 
Utvärdera vad som har inträff at samt hur den egna organisationen 4 
reagerade.

8.3 Metodik för  kriswebbens design
Specifi ka råd angående en kriswebbs användbarhet har inte rönt någon 
större uppmärksamhet i kriskommunikationslitteraturen. En kriswebbs 
användbarhet defi nieras av hur enkel den är att använda och relaterar till 
dess design. I det traditionella  användbarhetsbegreppet ingår parametrar 
som hur eff ektivt användaren kan arbeta med webben, hur lätt det är att 
lära sig att använda den och hur mycket användaren tycker om att använda 
den. Om inte kriswebbens användbarhet är god nog fi nns risk för att mål-
grupperna väljer andra vägar till krisinformationen. Eff ekten kan bli för-
ödande då det innebär att de söker sig bort från den enda kanal där organi-
sationen har möjlighet att ge sin bild av det inträff ade.

 Molich och Franzén (2002) hävdar att en webbdesign som följer gäl-
lande konventioner vanligtvis ökar användbarheten. Cheney m.fl . (2004) 
har visat att när enskilda individer ska tilldela virtuella företag trovärdig-
het, så vinner alltid de mest konventionella designlösningarna störst för-
troende. I ett krisläge fi nns sällan tid för att lära sig hur en webbplats fun-
gerar – varför det konventionella även då är en förutsättning för god 
användbarhet. Syft et med kriskommunikation är ju oft a att försöka åter-
skapa förtroende och lugna – varför en konventionell design vanligtvis är 
att föredra. Webbens multimodala karaktär innebär dock att fl era skilda 
medieformat potentiellt kan sammansmälta i den internetburna kriskom-
munikationen; format med skilda vedertagna konventioner. Varje format 
har därför sina för- och nackdelar, viktiga att beakta. 

Fördelen med det textburna krisbudskapet på webben är att den är enkel 
att publicera samtidigt som textbudskap ger utrymme för både en omfat-
tande och komplex information. Nackdelen är att kommunikationen blir 
ytterst språkberoende och att det kan bli problem vid tolkning av fackter-
mer. Text kan användas på webbsidor med krisinformation för att klargöra 
krisens natur: 

978-91-44-05606-7_01_book.indd   115978-91-44-05606-7_01_book.indd   115 09-09-07   16.06.2409-09-07   16.06.24



116

Del II Kriskommunikationsarbetet i praktiken

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

Vad har inträff at? • 
Vem/vilka är utsatta?• 
Vilka är de eventuella riskerna?• 
Varför har läget uppstått?• 
Vad har gjorts för att undvika situationen?• 
Vad görs för att hantera/lösa situationen?• 
Vad kan allmänheten/drabbade själva göra för att hantera/• 
lösa situationen? 
Vem kan allmänheten/drabbade kontakta? • 

En allmän rekommendation för webbpublicering av text är att den vikti-
gaste informationen presenteras först, enligt den upp- och nedvända pyra-
midens princip, för att kriswebbanvändaren lätt ska kunna bedöma om 
 innehållet är värt att fördjupa sig i. Används stora mängder text bör 
kriswebbsidorna inledas med en ingress eller en punktlista där det vikti-
gaste sammanfattas för att följas av mer detaljerad information för den som 
inte nöjer sig med kärnan av krisinformationen. Fördel är att användaren 
nås av den viktigaste informationen även om hon inte skrollar webbsidan. 
Viktigt att beakta är att ingresser och punktlistor drar uppmärksamhet till 
sig och indikerar sammanfattning, varför urvalet blir centralt för använ-
darens bild av krisen. 

Många för fram de stora omfångsmöjligheterna med kriswebben, men 
man bör beakta att användaren helst inte läser alltför omfattande doku-
ment och texter på webben. Detaljerad information om krisen kan i stället 
länkas till en pdf för utskrift  för dem som önskar fördjupa sig, men inte vill 
läsa eller är mottaglig för lång text på kriswebben. En ytterligare använd-
barhetsproblematik är om man inte skiljer på länkar till nedladdningsbara 
fi ler kontra andra externa webbadresser, vilket kan försvåra tolkningen för 
användarna. Detta kan bli speciellt problematiskt i krissammanhang, 
eft ersom användarna inte med säkerhet vet när de befi nner sig på av orga-
nisationen sanktionerade fi ler och frågor kan uppstå avseende dokumen-
tens trovärdighet. Ett förslag är därför att på kriswebben tydligt markera 
när länkar leder till externa fi ler/webbsidor. 

Vid valet av textens typsnitt bör först och främst organisationens all-
männa publikationsriktlinjer följas. I ett krisläge – med stor tidspress – kan 
det vara lockande att publicera dokument utan typsnittsanpassning till 
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webbformatet. Tänk dock på att datorskärmar har sämre upplösning än 
tryck, därmed blir detaljerade typsnitt svårare att läsa. 

Bilder i form av foton, fi gurer, skisser, kartor och symboler samt strea-
ming av rörlig bild eller inspelade fi lmer publicerade via exempelvis You-
tube kan ha ett stort värde på webbsidor med krisinformation genom sin 
förmåga att kommunicera sådant som är svårt att förmedla till en hetero-
gen publik med enbart text. Generellt kräver dock formaten mer omfat-
tande tekniska förberedelser för att de snabbt och oproblematiskt ska 
kunna användas i krislägen. Vid information om risker kommunicerar bil-
der, färger och former oft a kraft fullare än text. Beakta att webbsidan riske-
rar att både tappa trovärdighet och ge felaktig eff ekt hos mottagarna om de 
starka eff ekterna överutnyttjas. Refl ektera noga över vilka konnotationer 
fi lmer, bilder, färger och symboler väcker hos mottagaren innan de används 
i krislägen. 

8.4 Erfarenheter av kriskommunikation via webben
Mängden av idérika förslag på hur kommunikationstekniken ska kunna 
utnyttjas på ett innovativt sätt i krislägen blir alltmer omfattande. Grund-
bulten i de fl esta diskussioner som rör internet generellt, är att internet har 
potential att fördjupa demokratin genom sin förmåga till interaktivitet. 
Samma resonemang lyft s fram när webben i krislägen utreds. Taylor och 
Perry (2005) anser exempelvis att användning av speciella webbsidor i kris-
lägen har potential att leda fram till en fördjupad tvåvägskommunikation 
och interaktivitet i organisationens kriskommunikation. Trots detta visar 
deras egen studie av ett 90-tal amerikanska organisationer att sådana 
kriswebbsidor mest används för envägskommunikation där kortfattad 
textinformation publiceras. Det var ytterst få av de studerade organisatio-
nerna som skapade direkta responsmöjligheter för användaren – en respons 
som enligt forskarparet kunnat användas för att förbättra kriswebbens 
innehåll och aktualitet. 

 Eriksson (2006) och Paul (2001) har även de intresserat sig för krisweb-
bens förmåga att skapa nya kommunikationsformer i krislägen. Paul (a.a.) 
undersökte graden av  interaktivitet hos ett antal amerikanska webbsajter 
med krisinformation. Hennes bedömning grundar sig på sju variabler som 
hon kopplar till interaktivitetsbegreppet: 
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Graden av 1 mångfald i webbsidornas information. Hur många röster 
kommer till tals? 
Möjligheten för den enskilde användaren att 2 tillföra information till 
webbsidorna. Kan den enskilde medborgaren på något sätt bidra med 
information? 
Möjligheten till 3 interpersonell kommunikation via chatt eller andra 
funktioner. Kan man utbyta idéer och tankar om det inträff ade via 
webben? 
Webbadministratörens möjligheter att 4 kartlägga användningen av saj-
ten. Hur väl dokumenteras webbsidans besökare? 
Graden av 5 respons- och kontaktmöjligheter mellan administrerande 
organisation och den enskilde användaren. Finns e-postadresser för 
respons?
Möjligheten till 6 sökningar och navigeringsmöjligheter på sajten. Hur 
lätt är sidan att hitta på? 
Informationens 7 aktualitet. Uppdateras sidan, anges exempelvis klock-
slag och datum vid de skilda avsnitten på sajten?

Till skillnad från min studie (Eriksson 2006), där några svenska myndig-
heters webbarbete i samband med kriser undersöktes, studerade Paul ett 
60-tal nordamerikanska hjälp- och välgörenhetsorganisationers webb-
sidor, t.ex. American Red Cross, Internet Disaster Information, Hurricane.
com och Natural Hazards Center. Pauls studie visade att sidorna innehöll 
en relativt mångfasetterad information från etablerade krisaktörer som 
myndigheter, nyhetsbyråer, väderobservatörer. Dock var det endast 23 pro-
cent av de undersökta sidorna som gav besökarna chansen att tillföra sidan 
egen information. Ingen av webbsidorna hade någon form av chattrum, 
men ett fåtal erbjöd länkar till sådana sidor där det inträff ade kunde disku-
teras online. Drygt 20 procent av sidorna sparade besöksstatistik samt 
genomförde mindre former av frågeenkäter bland sina besökare. Mindre 
än hälft en av webbsidorna erbjöd övergripande sök- och navigeringsmöj-
ligheter och knappt hälft en av webbsidorna daterade sin information. 

I min studie ( Eriksson 2006) användes Pauls kriterier för  interaktivitet 
för att bedöma svenska myndigheters webbsidor. I studien av de svenska 
förhållandena nåddes resultat som var snarlika dem i den amerikanska stu-
dien. Hos de svenska myndighetssidorna fanns en viss mångfald – dock 
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handlade det övervägande om länkar till/alternativt information från 
angränsande myndigheter, i något fall länkades till medier. Respons- och 
kontaktmöjligheter fanns på fl era av webbsidorna via e-postadresser (dock 
inte i krisernas akutskeden). Gemensamt för de studerade webbsidorna var 
även att krisinformationen hade tidsangivelser. I övrigt framstod låga vär-
den avseende Pauls kriterier för interaktivitet: 

Ingen av sidorna hade, eller utvecklade under krisens förlopp, någon • 
funktion som gav den enskilde användaren (medborgaren) möjlighet 
att bidra med egen krisinformation. 
Möjlighet att nå diskussionsforum där det inträff ade kunde diskuteras • 
i myndigheternas regi återfanns inte heller på de studerade sidorna.
Någon mer sofi stikerad kartläggning av användarna av kriswebbens • 
sidor skedde inte, i något fall fanns inte ens möjlighet till besöks-
statistik. 
Kriswebbsidorna erbjöd inte någon möjlighet till sökfunktion eller • 
liknande. De hade en mycket enkel struktur där informationen oft ast 
publicerades i ett och samma löpande dokument. 

Förklaringen till att dylika funktioner saknades är enkel (Eriksson 2006). 
Resurserna ansågs begränsade, och i krissituationen rådde dessutom stor 
tidsbrist – och de ansvariga för kriswebbarna eft ersträvade ett så enkelt 
och tydligt innehåll som möjligt. Oredigerad information förmedlad av 
enskilda individer/medborgare bedömdes exempelvis kunna komma i 
konfl ikt med myndighetens informationsuppgift  och ge förvirrande 
dubbla budskap. 

Min studie (Eriksson a.a.) visade ändå att myndigheternas kriswebbar 
i förlängningen verkade för en ökad grad av snabbt utbyte och interaktion 
i kriskommunikationen. Det hela skedde då frågor som togs emot av den 
ansvariga organisationen via andra kanaler (påringningar i telefonbase-
rade upplysningscentraler, telefonväxlar, presskonferenser) snabbt kunde 
ges svar på den egna webben. Samtidigt kunde den egna webben användas 
av den personal som lämnade upplysningar telefonledes. På så sätt fi ck de 
studerade myndigheterna i högre grad än tidigare möjlighet att snabbt 
återkoppla till de frågor som ställdes av allmänheten. Kriswebben bidrar 
på så sätt till en form av  redigerad interaktivitet, av värde i samman-
hanget.
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8.5 Kriswebbens förändrade kravbild 
på  kriskommunikatören
Med internet ökar möjligheterna till en snabb, samordnad och till och med 
interaktiv kriskommunikation – samtidigt som nya organisatoriska och 
administrativa krav och dilemman i kriskommunikation uppstår. Frågan 
är inte bara vilket innehåll och vilka tekniska funktioner som bör fi nnas på 
kriswebben samt hur den ska nå hög designmässig användbarhet – utan 
också vilka nya krav den digitala kriskommunikationen ställer på såväl 
enskilda kriskommunikatörer som krishanteringsorganisationen. I det föl-
jande listas den förändrade  kravbild som jag (Eriksson 2006) anser råder 
för den kriskommunikatör som ska arbeta med internet som verktyg i kris-
kommunikationen. 

8.5.1 KRISENS NYA INFORMATIONSFLÖDEN 

För det första måste informatören/kommunikatören ta hänsyn till krisens 
nya informationsfl öden. Internet präglas av annorlunda tidsramar, ett 
omvandlat journalistiskt berättande samt risk för så kallad tradering. På 
internet kan krisberättelser snabbt återberättas (traderas) av till exempel 
fl era nätmedier och på så sätt förvanskas på vägen till mottagaren. Sam-
tidigt medför internet att tidigare oetablerade aktörer hastigt kan bli en 
viktig del i den samhälleliga kriskommunikationen kring en enskild kris-
händelse. 

 Nätjournalistiken och dess villkor blir således en allt viktigare ingredi-
ens i kriskommunikation. Genom att nätmedierna på sina webbsidor ersät-
ter de tidigare linjära berättarformerna, med guidande länkar (så kallade 
hypertexter), kan läsaren/användaren/medborgaren snabbt få tillgång till 
ytterligare information som kan nyansera bilden av den händelse som 
skildras. Mediernas webbsidor använder länkar för att förklara och för-
djupa eller för att ge berättelsen en ny riktning, såväl i skildringen av mer 
vardagliga fenomen som vid kriser och katastrofer. För kriskommunikatö-
ren är det viktigt att beakta att kriswebbsidor som snabbt informerar om 
det inträff ade – oavsett avsändare – blir knutpunkter på nätet dit medierna 
och andra myndigheter hänvisar med hjälp av länkar. Via mediernas webb-
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sidor guidas snabbt besökarna till organisationens kriswebb om dess inne-
håll bedöms som relevant och inressant för mediernas publik. 

Om en ansvarig eller inblandad organisation av någon anledning inte 
har lämnat information på webben med anledning av krishändelsen – eller 
om webbmediernas bild av krisen står i konfl ikt med den egna organisatio-
nens webbinformation – drar användaren, tack vare länken sin egen slutsats 
(jämför  Enander &  Hede 2005). Saknas aktuell information kan det till 
exempel tolkas som att krisen är av mindre allvarlig natur eller som att den 
ansvariga organisationen inte har koll på läget. Hur internets så kallade 
hypertextuella förmåga utnyttjas av medierna, men även av myndigheterna, 
påverkar således tydligt bilden av krisen hos användaren/medborgaren. 

En annan aspekt att ta hänsyn till för kriskommunikatören är de stän-
digt krympande tidsramarna; ramar som också kopplas samman med 
webbjournalistiken. Eft ersom publiceringen på mediernas webbsidor inte 
styrs av traditionella distributionstider, som för tidningsnyheter, förfl yttas 
webbjournalisten paradoxalt in i en föreställning om att tidsgränserna har 
en större betydelse än tidigare. Konkurrensen mellan webbmedierna om 
publiken tenderar att medföra att webbnyheter publiceras så snabbt att 
tiden för källkritik oft a är minimal. Eff ekten blir att rykten, desinforma-
tion och felaktigheter lätt letar sig ut i nyhetsfl ödena om krisen. 

8.5.2 NÄTETS FÖRÄNDRADE  ANSVARSSTRUKTURER 

Nätets tendens att decentralisera och på så sätt göra kriskommunikatio-
nens ansvarsstrukturer mer diff usa är en annan aspekt som kriskommuni-
katören måste beakta. I samband med kriser fördelas och utkrävs traditio-
nellt ansvar på både samhällsnivå och enskild organisationsnivå, inte minst 
när det gäller informationfrågorna. Eft er en kris söker journalister och 
medborgare inte sällan syndabockar. Vem var exempelvis ansvarig för 
informationsgivningen i samband med krisen? 

Nätets förmåga till situationsanpassning av kriskommunikationen gör 
att den aktör som tidigt lyckats  etablera en  knutpunkt på nätet för sprid-
ning av krisinformation, kan hjälpa andra aktörer som är involverade i 
krishanteringen att i sin tur sprida sin egen information. Vid en lokal kris-
händelse i Linköping som jag (Eriksson 2006) studerat hjälpte kommunen, 
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som tidigt etablerat den kommunala webben som knutpunkt för informa-
tionsspridningen i krisarbetet,  Östgötapolisen att delge sin egen informa-
tion via kommunens webb. Anledningen var att polisen hade problem med 
sin egen webbpublicering, medan däremot kommunens webbplats var upp-
arbetad som kanal för krisinformationen angående händelsen och därför 
hade fl er besökare. Men vem var egentligen ansvarig för den polisinforma-
tion som spreds vid kristillfället? Och hur påverkades informationens tro-
värdighet av att det var kommunen som framstod som avsändare av poli-
sens information? Nätteknologins förmåga att förskjuta och förfl ytta 
traditionella  ansvarsstrukturer (se Castells 2007) är delvis positiv, men kan 
även i krisens eft erskede – då vanligtvis ansvar kommer att utkrävas – göra 
ansvarsdiskussionen problematisk. Kriswebbsidors innehåll har således 
tendens att utvecklas lika mycket utifrån krisens behov och händelseför-
lopp som utifrån de rådande ansvarsstrukturerna, vilket är både en styrka 
och en svaghet. Olika aktörer kan snabbt ta hjälp av varandra för att sprida 
information vilket innebär att avsändaren blir otydlig, något som kan 
påverka informationens trovärdighet i krisläget.

Viktigt för kriskommunikatören är även att ta hänsyn till webbens för-
måga att fördela  ansvar och befogenheter ut i organisationens egna förvalt-
ningar och enheter – såväl i vardagen som vid kriser. Exempelvis fi nns inte 
sällan en mängd redaktörer inom en organisation som kan publicera på 
organisationens webb. Tillgången till ett antal lokala internet-/intranät-
redaktörer på olika enheter, avdelningar och/eller förvaltningar – alla med 
möjlighet att snabbt publicera information på webben – kan leda till en ökad 
beredskap men också till ett antal mer eller mindre dubbla krisbudskap.

8.5.3 PUBLICERAD INFORMATION ÄR INTE MOTTAGEN INFORMATION

Det faktum att information har gått ut via internet behöver inte innebära 
att alla har fått den, poängterar Heine & Liljeström (2002). Det generella 
användandet kan vara begränsat och telefon- och elnät kan till och med 
vara ur funktion vid vissa typer av kriser och göra internetsökningar omöj-
liga. Att som kriswebbinformatör sätta likhetstecken mellan publicerad 
information och en av publiken mottagen information är alltså inte god-
tagbart – och en viktig insikt för den kriskommunikatör som vill bedriva 
en framgångsrik kriskommunikation via webben. 
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8.5.4 FUNKTIONELL  INTERAKTIVITET

Ännu ett krav som ställs på kriskommunikatören är att han eller hon ska 
hantera frågan om vilken grad av interaktivitet med användarna som kris-
kommunikationen via webben ska kunna erbjuda. Internet har tilldelats en 
nästan utopisk potential att öka och underlätta spridningen av information 
samt inte minst öka medborgarnas infl ytande i en rad samhälleliga proces-
ser i många sammanhang. Genom mediets interaktiva funktion öppnas i 
visionerna möjligheter för en ny form av fördjupat medborgerligt delta-
gande i kriskommunikation. 

En kriswebb skulle i teorin kunna fungera som en anslagstavla där 
omgivande institutioner, organisationer och privatpersoner snabbt publi-
cerar sin egen publika information angående krishändelsen. Kriskommu-
nikation handlar emellertid inte enbart om att göra människor delaktiga 
– utan åtminstone historiskt framförallt om att styra, samordna och kon-
trollera informationsfl öden. Ambitionen bör vara att skapa internetbase-
rade kommunikationslösningar där webbens interaktiva förmåga utnyttjas 
i en sådan grad att kriskommunikationen blir dynamisk – och inte kao-
tisk. 
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González-Herrero, Alfonso & Smith, Suzanne (2008). Crisis Communications 
Management on the Web: How Internet-Based Technologies are Changing 
the Way Public Relations Professionals Handle Business Crises. Journal of 
Contingencies and Crisis Management 16 (3): 143–153. 
▶ Vetenskaplig artikel som belyser internets möjligheter för 
kriskommunikatören.

Molich, Rolf & Franzén, Torkel (2002). Webbdesign med fokus på användbarhet. 
Lund: Studentlitteratur. 
▶ Klassisk bok för den som är intresserad av webbdesign i vardag och/eller 
krisläge.

Taylor, Maureen & Kent, Michael (2007). Taxonomy of mediated crisis responses. 
Public Relations Review 33 (2): 140–146. 
▶ Presenterar fl eråriga forskningserfarenheter avseende kriskommunikation 
via internet.
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När kriskommunikationens 
budskap och handlingar blir 
funktioner på nätet 

 
K
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Vad ska organisationen säga och göra vid kriser?

Vad betyder internet för krisens retorik?

En av PR-forskningens mest infl ytelserika forskare, amerikanen Robert 
Heath, skanderar: ”A crisis is a time to speak” ( Heath 2004:149) och poäng-
terar på så sätt en av kriskommunikationens klassiska hörnstenar: budska-
pet. Vilket språk ska användas och vilka handlingar ska genomföras för att 
så långt som möjligt lindra krisens verkningar? Sådana frågeställningar 
har länge bildat en egen genre inom forskningen om kriskommunikation. 
Inom denna forskningsgenre analyseras oft a framgångsrika ledningsper-
soners påverkansformer och  retoriska strategier i exempelvis muntliga tal 
– och instrumentella budskapsstrategier för hur kriser ska hanteras före-
slås (se exempelvis Benoit 1995; Benoit m.fl . 2009; Hearit 2006). Bokens 
avslutande kapitel ägnas åt krisens retorik och vad som kan tänkas hända 
när krisretoriken fl yttar ut på nätet. 

9.1 Klassiska retoriska strategier 
för kriskommunikation
Med hjälp av metoder från retorik- och språkvetenskapen har det utveck-
lats kunskap om hur skilda budskap och handlingar kommunicerar i kris-
lägen. I denna kunskapsalstring står språket och de symboler och hand-
lingar som används i krishanteringen i forskningens centrum. Resultaten 
har kommit att användas minst på två olika sätt, dels för att försöka förstå 
och ”avslöja” krishanterares budskapsstrategier, dels för att mer instru-
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mentellt ligga till grund för val av budskapsstrategier för den kommunika-
tör som ska kriskommunicera. 

De retoriskt intresserade krisforskarna menar att ledare på samhälls- 
och organisationsnivå alltid agerar mer eller mindre retoriskt för att mobi-
lisera eller åtminstone motivera befolkningar till åtgärder, eller för att 
skydda den egna organisationen image och rykte.  Ullmer m.fl . (2007:97) 
lyft er fram följande handfasta retoriska budskapsrekommendationer till 
ledningspersoner i krislägen: 

Uppmana till lugn.• 
Låt inte massmedia pressa dig till att säga saker du inte menar.• 
Visa omtanke om dem som kommit till skada i krisen.• 
Undvik uttrycket ”inga kommentarer”.• 
Om du inte har svar på frågor som ställs – berätta det – och indikera att • 
du/ni arbetar för ta reda på svaret.
Uttryck dig inte med full säkerhet om så inte är fallet.• 
Var noga med att klargöra osäkerheten i situationen med uttryck som • 
”situationen utvecklas” eller ”vi har inte all fakta ännu”.

Vid kriser gäller det – enligt detta perspektiv – att övertyga, det vill säga att 
skapa legitimitet och trovärdighet för de aktioner som samhälls- och orga-
nisationsledningar på skilda nivåer vidtar.

9.1.1 STRATEGIER FÖR REPARATION AV SKADAT  FÖRTROENDE

 Boin m.fl . (2005) visar mer precist hur kriskommunikatören – genom sitt 
val av språkliga defi nitioner, metaforer och ord kan påverka omgivningens 
perception av krisen. Genom så kallade ’ image restoration strategies’ i form 
av ursäkter, försvar och annan bearbetning av missgrepp och eventuella 
skandaler anses bilden av krisen kunna omvandlas och påverkas. En sådan 
tänkbar imagereparerande strategi som vi alla känner igen från olika led-
ningspersoners framföranden i massmedia är att helt enkelt förneka 
inblandning i det inträff ade – antingen genom att dementera eller att skylla 
ifrån sig. Att fabricera undanfl ykter där den anklagade menar att den blivit 
provocerad, vilseledd, råkat ut för en olycka eller i grund och botten hade 
goda intentioner är ytterligare sätt att försöka slingra sig ur krislägen. Mera 
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sofi stikerade klassiska  retoriska strategier är enligt Benoit (1995) att försöka 
att reducera eff ekterna av en händelse genom 

”• bolstering”: att den anklagade personen/organisation även lyft er fram 
goda och framgångsrika gärningar som genomförts 
förminskning• : att försöka påskina att krisens verkningar faktiskt inte 
är så speciellt omfattande
särskiljande• : att påpeka att andra har skapat mer omfattande kriser
förmaning:•  att påpeka att man bör fokusera på andra frågor
attack mot den anklagande: • att påstå att den som anklagat är 
oansvarlig
kompensation: • att kompensera för krisens ekonomiska verkningar.

Under senare år har en allt vanligare strategi varit att försöka göra avbön, 
populärt kallat att ”göra en pudel”, vilket är den sista och mest sofi stikerade 
retoriska strategin i Benoits retoriska krisbudskapsmodell. I praktiken 
innebär avbönen att organisationen tar på sig ansvaret och kanske genom-
för ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med det som anses ha orsa-
kat krisen. 

 Hearit (2006:32–34) betraktar i sin tur sådana ursäkter och försvarstal 
som något av en ritual, det vill säga en handling som tack vare sina djupa 
traditioner förväntas följa vissa förväntade mönster. Beslutet att hålla ett 
försvarstal – eller göra en så kallad avbön – är i sig självt en  rituell symbol-
handling, enligt Hearit. Anledningen är att avbönen som händelse är djupt 
kulturellt förankrad som fenomen och därför i sig självt skapar en viss 
betydelse. Det klassiska försvarstalet eller avbönen kan liknas vid en före-
ställning. I denna föreställning är det inte bara det bokstavliga budskapet 
som granskas och bedöms. Här ställer sig traditionellt såväl journalister 
som kommentatorer och mediepublik en rad frågor som rör framträdandet 
i sin helhet. Ser försvarstalaren stressad ut? Vad är den fl ackande blicken ett 
tecken på? Varför har försvarstalaren uppkavlade ärmar på sin fl anell-
skjorta?

 Benoit (1995) poängterar därför att den retoriska föreställningen måste 
levereras i rätt ögonblick för att ritualen ska följa det förväntade mönstret 
och få avsedd eff ekt. Om exempelvis en ursäkt kommer för tidigt – eller 
alltför enkelt – skapas oft a frågetecken kring den anklagades motiv. Har 
verkligen ursäktaren tänkt igenom och refl ekterat över det han/hon/orga-
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nisationen eventuellt gjort sig skyldig till? Har han/hon/organisationen 
insett verkningarna och eff ekterna? Dröjer däremot ursäkten till ett sent 
skede väcks misstankar om svag medmänsklighet och graden av sympati 
ifrågasätts. Graden av frivillighet är av stor betydelse för avbönens genom-
slag och eff ekt. Om inte försvarstalet hålls av egen vilja tappar det sin verk-
ningsgrad och ursprungliga betydelse. Av vikt är även att det hela sker som 
en icke-instrumentell handling – och inte som en planerad och alltför väl 
strukturerad händelse direkt hämtad från organisationens krisplan. I 
sådana fall riskerar avbönens emotionella kraft  att gå förlorad, allt enligt 
Benoit. 

9.1.2  RETORIK OCH  SYMBOLHANDLINGAR I KATASTROFHANTERING

Ett exempel som visar mer konkret på betydelsen av retorik och symbol-
handlingar i katastrofh antering är en studie genomförd av  Mral (2008) där 
myndighetspersoners  retoriska strategier vid hanteringen av  tsunamikata-
strofen studerats. Hon fann att den tyska regeringen och dess talespersoner 
var framgångsrika i sin retoriska kriskommunikation, av en rad anled-
ningar kopplade till den historiska bilden av tyska ledande politiker. Stu-
dien utgick från att en dylik krissituation är en process som kräver olika 
retoriska grepp i skilda tidsfaser där det behövs såväl politiska övervägan-
den som försvar och i vissa fall rättfärdiganden och ett ceremoniellt age-
rande. Anledningen till framgången för det tyska hanterandet var enligt 
studien att regeringspersonerna 

visade handlingskraft  (genom att snabbt agera)• 
visade engagemang (genom att ställa in planerade aktiviteter och visa • 
upp sig)
förmedlade en känsla av trygghet och kontroll (genom bemötande av • 
hemvändande och snabb katastrofh jälp på plats samt penninginsam-
lingar)
visade ödmjukhet (genom att be om ursäkt för eventuella brister i han-• 
teringen)
visa tacksamhet och uppskattning (genom att hylla folks generositet • 
och hjälparbetarnas insatser) 
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skapade gemenskap (genom gränsöverskridande samarbete mellan par-• 
tierna och uppmaning till kommunerna att agera kollektivt, genom att 
själv ge bidrag)
agerade obyråkratiskt • 

Enligt  Mral var utgångsläget inför krishanteringen snarlikt många andra 
länders, nämligen ett läge där skepsisen gentemot politiker generellt var 
relativt stor. I Tyskland, som i andra länder, ansågs politiker leva i sin egen 
värld, tänka partipolitiskt/egoistiskt och oft a agera byråkratiskt. Genom en 
retorik och symbolhandlingar som indikerade att de tyska politikerna 
bortsåg från partipolitikens intressen, arbetade obyråkratiskt och visade 
djupt personligt engagemang kom dessa föreställningar på skam, enligt 
Mrals studie. 

9.2 Vad händer när krisretoriken angör nätet?
Via internet och annan kommunikationsteknologi öppnas som framgått 
möjligheter för organisationen att snabbt och gränslöst kommunicera sin 
bild av krisen med hjälp av retorikens alla verktyg: genom tillgången till 
internet har möjligheten öppnats för organisationen att bli sin egen kris-
bildsproducent. På sin egen webb väljer organisationen själv när och hur 
den ska kommunicera sitt engagemang och sin handlingskraft . Mer kon-
kret kan det handla om att producera egna fi lmer till Youtube, i en produk-
tion där organisationens ledare i lugn och ro kan se över sin krisretorik och 
inte låta sig pressas av påstridiga journalister. Organisationen är inte i lika 
hög grad som tidigare beroende av den bild som massmedierna väljer att 
leverera utan den kan på sitt eget sätt använda webbens kommunikativa 
möjligheter för att forma sin egen vinkling av krisen. 

9.2.1 NÄR WEBBENS FUNKTIONER BLIR SYMBOLISKA HANDLINGAR

Den egna organisationens webb och dess innehåll har enligt fl era studier 
ett starkt symboliskt värde i sig själv gentemot omgivningen i ett krisläge. 
Taylor och Perry likställde redan 2005 den organisationswebb som saknar 
information om en uppseglande krishändelse med det olämpliga medie-
uttalandet ”inga kommentarer” av pressade organisationsföreträdare. 

978-91-44-05606-7_01_book.indd   129978-91-44-05606-7_01_book.indd   129 09-09-07   16.06.2409-09-07   16.06.24



130

Del II Kriskommunikationsarbetet i praktiken

©  F Ö R FAT TA R E N  O C H  S T U D E N T L I T T E R AT U R

Sweetser och Metzgar (2007) menar på snarlikt sätt att en bloggande orga-
nisationsledning som snabbt uttalar sig med anledning av krisen har ett 
starkt positivt symboliskt värde för att återställa eventuellt skadat förtro-
ende. Inte minst eft ersom sådana utspel oft a fortplantar sig och uppmärk-
sammas i massmedierna. 

När den egna organisationen väljer att kriskommunicera via webben 
och/eller bloggen är det dock inte bara budskapens innehåll och de hand-
lingar som budskapen berättar om, som kommer att kommunicera och 
bedömas – utan även de funktioner som fi nns tillgängliga på webben, såväl 
till vardags som i kris. Det handlar om webbsidans grad av interaktivitet 
(kan den som vill, på något sätt komma i kontakt med organisationen och/
eller fi nns det möjlighet för användarna att själva bidra med sin bild av 
krisen?) samt webbens användning av  hypertexter (vem länkar organisatio-
nen användarna till för att understödja sitt budskap?). Att organisationens 
ledningspersoner ställer upp och chattar med publiken/användarna är 
ytterligare ett exempel på en ny form av symbolisk handling för att visa 
öppenhet och lyhördhet i ett krisläge. Kommunikationen via webben sker 
givetvis fortfarande i grunden utifrån de klassiska retoriska spelreglerna 
för kriskommunikation. Men idag bör organisationen se till att valet av 
funktioner på kriswebben samspelar med de fysiska handlingar av symbol-
värde som praktiserats i krishanteringen. Väljer till exempel en organisa-
tion att försöka reducera eff ekterna av en krishändelse genom att muntlig 
erbjuda ekonomisk kompensation, är det också viktigt att webben tillhan-
dahåller funktioner där drabbade enkelt kan få kontakt med organisatio-
nen för att framlägga sina krav och önskemål. Funktionen får därmed inte 
bara ett praktiskt värde utan också ett symboliskt. 

FÖR DEN SOM VILL LÄSA MER

Benoit, William (1995). Accounts, excuses, and apologies: a theory of image 
restoration strategies. Albany: State Univ. Of New York Press. 
▶ Vilken retorik använder ledande politiker när deras länder drabbats av 
kriser och katastrofer, eller när de ifrågasätts för sitt eget personliga 
agerande? William Benoit har bedrivit mångårig forskning angående 
exempelvis president Bushs talretorik. 
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Hearit, Michael (2006). Crisis management by apology: corporate response 
to allegations of wrongdoing. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum. 
▶ Vad är egentligen en ursäkt? Och hur används ursäkter när företag 
försöker att kommunicera i krislägen? Hearits bok ger en överblick av 
området.
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BILAGA 
INTERNETKÄLLOR OM NÄTENS KRISKOMMUNIKATION

Det följande avsnittet består av en kort presentation av bloggar, webbporta-
ler samt webbadresser med anknytning till krishanterings- och kriskom-
munikationsområdet. Via bloggarna kan du ta del av dagsfärska exempel 
på användningen och betydelsen av informations- och kommunikations-
teknologi vid kriser och katastrofer. Via webbportalerna kan du få exempel 
på plattformar förberedda för, och understödjande av, virtuell kriskommu-
nikation. Ett besök på adresserna ger förhoppningsvis de rön som diskute-
rats i boken liv och aktualitet. Internetadresserna presenteras givetvis med 
förbehållet att de kan förändras, på samma sätt som alla kontaktuppgift er. 
Författaren tar inte heller något ansvar för innehållet på de platser som 
hänvisas till på internet. 

BLOGGAR

Jonas Landgren, Victoria Institutet
http://jonaslandgren.blogspot.com/
Under titeln ”Information Technology and Emergency & Crisis Response” 
bloggar Jonas Landgren om aktuella händelser och framsteg som rör 
användningen av informations- och kommunikationsteknologi vid olika 
typer av kriser. Jonas Landgren disputerade 2007 vid Göteborgs universitet 
med avhandlingen Designing Information Technology for Emergency 
Response. Han är forskningsledare vid Viktoria Institutet i Göteborg. 
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Steve Rubels, Edelman Digital
http://micropersuasion.com/
Steve Rubels blogg om trender och fenomen i den digitala världen har år 
2009 över 50 000 dagliga besökare. I bloggen diskuterar han bland annat 
betydelsen av internet, bloggar och så kallade microbloggar i kriskommu-
nikation. Rubel är anställd av den globala PR-byrån Edelman Digital. 

Gerald Baron, PIER System
http://crisisblogger.wordpress.com/
Blogg som specifi kt rör internet och kriskommunikation. Författad av 
Gerald Baron, verksam vid ett företag som bland annat utvecklar krishan-
teringssystemet PIER. 

Ines Mergel, Syracuse University
http://inesmergel.wordpress.com/
Amerikansk forskare vid Syracuse University med huvudsakligt forsk-
ningsintresse i användningen av informations- och kommunikationssys-
tem i samhällets off entliga sfär. Bloggar huvudsakligen om ämnen relate-
rade till kriskommunikation i ett förändrat medielandskap. 

Dan Hicks och Larry Smith, ICM
http://crisisexperts.blogspot.com/
http://crisisconsultants.blogspot.com/
Marknadsföringsbloggar som skrivs av vd:n Larry Smith och seniorkonsult 
Dan Hicks vid anrika Th e Institute for Crisis Management, i USA. Rör 
krishantering ur ett brett perspektiv. 

Mobileactive
http://mobileactive.org 
Mobileactive är en webbaserad nätverksorganisation som driver egen blogg. 
Nätverksorganisationens medlemmar är icke-kommersiella aktörer med 
intresse för utveckling av mobil teknologi och dess möjligheter att bidra till 
förbättrade globala levnadsförhållanden. Organisationen är förespråkare 
för utveckling av kostnadseff ektiva strategier via mobil teknologi för att 
utveckla gräsrotsrörelsers och ngo:s (non-governmental organizations) 
samhälliga infl ytande. 
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MYNDIGHETER

I det följande listas några exempel på samhällets egen publika kriskommu-
nikation via internetwebben på internationell, nationell och lokal nivå. 

www.preventionweb.net
Den 15 november 2007 startades preventionweb av en rad världsomspän-
nande organisationer med FN i spetsen. Syft et med portalen är att sprida 
kunskap för att reducera riskerna och eff ekterna av katastrofer på såväl 
lokal som global nivå i samhället. Portalen innehåller nyheter, publikatio-
ner, nätverk, exempel på god katastrofh antering med mera. Portalen vän-
der sig framförallt till professionella som arbetar med risk-, kris- och kata-
strofh antering.

National Hurricane Center
www.nhc.noaa.gov
Den amerikanska vädertjänstens egen informationstjänst på webben om 
orkaner och stormar. Mycket uppmärksammad för sin viktiga roll i sam-
band med orkanen Katrina.

www.krisinformation.se
Den svenska nationella webbportalen för krisinformation drivs sedan 2008 
av de svenska myndigheterna i regi av Myndigheten för samhällets bered-
skap. Portalen vänder sig till allmänheten med syft e att informera om hur 
samhället hanterar kriser. På portalen samlas krisinformation från ett fl er-
tal av samhällets myndigheter. Före krisen informerar portalen om hur 
svensk krisberedskap fungerar och vilka myndigheter som ansvarar för 
skilda typer av händelser. Under krisen är tanken med portalen att den ska 
ge en översiktlig bild av händelseförloppet samt hänvisa till ansvariga aktö-
rer genom webblänkar. Eft er krisen ska portalen dokumentera händelse-
förloppet och de erfarenheter som kunnat dras av krisen. 

www.fagelinfl uensa.info
I det svenska systemet för samordnad krisinformation ingår att erbjuda 
tematiska webbportaler angående aktuella risk- och krisfrågor till allmän-
heten. En sådan svensk myndighetsgemensam informationstjänst är den 
om fågelinfl uensan. Till informationstjänsten på webben är en telefonbu-
ren upplysningscentral knuten där de svarande telefonisterna själva häm-
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tar sin information från webbsidan när de besvarar inkommande samtal 
från allmänheten.

www.borlange.se
www.hagfors.se
www.ludvika.se
www.malmo.se
www.monsteras.se
www.nykoping.se
www.sater.se
www.vastervik.se
www.vindeln.se

Exempel på svenska kommuner som har en så kallade förberedd kriswebb 
som kan aktiveras och fyllas på med aktuell information när det extraordi-
nära inträff ar. 

MEDBORGARJOURNALISTIK

På internet fi nns även en mängd platser där bilden av krisen formas av 
medborgarna/användarna själva i samspel med medietekniken. I det föl-
jande listas några internationella och några svenska exempel på webbplat-
ser där kärnan i verksamheten är att medborgarna/användarna ska publi-
cera sina egna nyheter. 

www.allvoices.com
Allvoices marknadsför sig som den första nyhetsportalen där besökarna 
kan ladda ner sina egna textberättelser, fi lmer och foton med nyhetsvärde. 
Portalen är oredigerad och granskas i stället genom att användarna/läsarna 
kommenterar och sätter betyg på de publicerade nyheterna. Materialet 
kategoriseras och får en tillförlitlighetsrankning mellan 1 och 5, utifrån 
andra besökares betygsättning. Idén till Allvoices växte fram i kölvattnet 
av grundarnas upplevelse av en alltför ensidig journalistik i samband med 
attentaten den 11 september 2001. Allvoices arvoderar de skribenter som 
lockar mest besökare till webbplatsen. 
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www.groundreport.com
Groundreport är en oredigerad internationell portal för publicering av 
medborgarnas egna journalistik. Portalen lyft er tydligt fram användarnas 
möjlighet att tjäna pengar på sina insända bidrag. Under år 2008 anser por-
talen att den bidragit till så kallade journalistiska scoop angående bland 
annat sommarolympiaden i Peking samt det amerikanska presidentvalet. 

www.demotix.com
Det internationella företaget Demotix driver webbsida som publicerar 
medborgargenererade journalistiska texter och foton från frilansande jour-
nalister, men även material från ”vanliga” medborgare. Demotix mark-
nadsför sedan sitt material, likt en nyhetsbyrå, till de traditionella massme-
dierna. 

www. newsvine.com
Företaget Newsvine driver en portal som kombinerar nyheter från traditio-
nella massmedier med artiklar skrivna av besökarna. 

www.nowpublic.com
Ett expanderande internationellt nätverk för medborgarjournalistik är 
NowPublic. Företaget/portalen har speciellt uppmärksammtas för sin bety-
delse vid informationsspridningen i samband med orkanen Katrina. Då 
hade den enligt sin egen marknadsföring fl er verksamma så kallade med-
borgarreportrar i de drabbade geografi ska områdena, än de traditionella 
medierna. Företaget är stationerat i Kanada.

www.utryckning.se 
Svensk nyhetsportal som huvudsakligen bygger på att snabbt publicera bil-
der från extraordinära lokala händelser. Drivs genom nyhetstips samt ett 
volontärliknande engagemang av lokala fotografer. Dokumenterar vanligt-
vis pågående brott, bränder och trafi kolyckor.

www.fl ashback.se
Flashback Media Group är ett svenskt företag som bland annat ger ut en 
papperstidning, men är mest känd för sin webbplats och framförallt sitt 
diskussionsforum (www.fl aschback.info) som är ett av de större i Sverige 
med ca 200 000 medlemmar.  Syft et med Flashback är att låta en mängd, 
främst alternativa, åsikter komma till uttryck via den egna nyhetsrapporte-
ringen samt via diskussioner i forumet. Diskussionsforumet har blivit en 
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plats för alltifrån förtal till utlämning av uppgift er om misstänkta icke 
dömda brottslingar, med mera. I deras tycke alltför restriktiva lagar för 
forumets innehåll är skälet till att Flaschbacks webbforum lämnat Sverige 
som bas och i stället drivs från Storbritannien sedan 2002.  

FORSKNINGSMILJÖER OCH NÄTVERK

Centre for Crisis Management Research and Training (CRISMART)
www.crismart.org
Svensk framstående forskningsmiljö vid Försvarshögskolan i Stockholm 
(nationellt centrum för krishanteringsstudier) som även bedriver utbild-
ning inom krishantering. Här har ett antal fallstudier av nationella och 
internationella krishändelser genomförts.

Disaster Research Center (DRC)
www.udel.edu/DRC
Disaster Research Center var när det etablerades 1963 det första centrumet 
för samhällsvetenskaplig forskning. Förknippas i hög grad med sina grun-
dare, Russell Dynes och Enrico Quarantelli, som publicerat en rad betydel-
sefulla böcker och forskningsartiklar inom krishanteringsområdet. Cent-
ret och dess forskare ägnar sig åt forskning om naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av tekniska system, det handlar främst om internatio-
nella orkaner, översvämningar, jordbävningar, kemiska olyckor och olyckor 
i transportsystem. 

ConnectivIT/Natural Hazards Center – Crisis Informatics
http://disaster.cs.colorado.edu/
http://www.cs.colorado.edu/~palen/connectivIT/
Under namnet ConnectiveIT driver professor Lesia Palen en forsknings-
grupp vid University of Colorado, Boulder. Gruppen ägnar sig främst åt 
forskning om hur kommunikationsteknologi förändrar förutsättningarna 
för kriskommunikation. Tillsammans med forskare vid Natural Hazards 
Center vid samma universitet, driver Palen en webbsida med titeln Crisis 
Informatics, där de sprider information om forskning och utveckling inom 
området. Gruppens forskning har en mångvetenskaplig karaktär där de tar 
hänsyn till sociala och beteendevetenskapliga mönster, men rötterna till 
kunskapsbildningen fi nns inom informationsvetenskapen. 
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International Community on information systems for crisis response 
and management (ISCRAM)
www. iscram.org
Ett nätverk av internationella forskare med intresse för informations- och 
kommunikationsteknologiska systemlösningar för kris- och katastrofh an-
tering. Utgångspunkten för nätverkets forskare är snarare tekniska innova-
tioner, än medie- och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar. 
Arrangerar årligen vetenskapliga konferenser. 

Oxford Internet Institute
www.oii.ox.ac.uk/
Ett brittiskt akademiskt centrum för forskning om internets sociala impli-
kationer vid University of Oxford. Här bedrivs bland annat fl era forsk-
ningsprojekt av William Dutton som rör bredare aspekter av internetut-
vecklingen, men även betydelsen av internet i krislägen. Via webbsidan ges 
tillgång till aktuella bloggar skrivna av institutets internetforskare.

Riskkollegiet
www.riskkollegiet.nu
Riskkollegiet är en ideell svensk förening med syft e att öka kunskapen om 
risker, hur de uppfattas och hanteras. Medlemmarna i föreningen utgör ett 
nätverk av forskare och yrkesverksamma som är intresserade av riskfrågor. 
Syft et med verksamheten är bland annat att understödja utbyte av kunskap 
och erfarenhet om riskfrågor mellan skilda samhällssektorer och veten-
skapsdiscipliner samt att verka för en eff ektiviserad kommunikation mel-
lan lekmän, experter och beslutsfattare. I centrum för föreningen står ris-
ker relaterade till miljöns och människors hälsa och säkerhet. 

World Internet Institute (WII)
www.wii.se 
World Internet Institute är en svensk ekonomisk förening som bedriver 
forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning i samverkan med 
högskola/universitet, off entlig verksamhet och näringsliv. Publikationerna 
från institutet utgörs främst av årliga studier av våra internetvanor. Den 
svenska delen av verksamheten fi nns i Gävle där bland annat medieforska-
ren Olle Findahl är verksam. Institutet är en del av det världsomspännande 
World Internet Project.
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World Internet Project (WIP)
www.worldinternetproject.net
Världsomspännande forskningsnätverk i 28 länder som studerar de sociala, 
politiska, ekonomiska och kulturella förändringar som internet och annan 
ny kommunikationsteknik fört med sig. Startades 1999 i USA vid det berömda 
Annenberg School Center for the Digital Future. En av förgrundsfi gurerna i 
projektet är den välkände författaren och forskaren Manuel Castells. 

TIDSKRIFTER

Convergence
http://convergence.beds.ac.uk
Vetenskaplig tidskrift  som behandlar multimedia, elektronisk publicering, 
internet, interaktivitet, virtual reality och andra frågor relaterade till det 
nya medielandskapet. Säte vid University of Bedford i Storbritannien. 

Disaster Prevention and Management. An International Journal
www.emeraldinsight.com
Vetenskaplig tidskrift  med granskande redaktion med syft et att fördjupa 
utbytet av idéer, erfarenheter och praktiker mellan akademiker, praktiker 
och beslutsfattare inom krishanteringsområdet.

Journal of Applied Communication Research
www.tandf.co.uk
Vetenskaplig tidskrift  som behandlar och belyser relationen mellan teori 
och praktik för att förstå och utveckla informatörsprofessionen. Av artik-
larna som publiceras i tidskrift en krävs att de på ett tydligt sätt visar hur 
forskningsresultaten kan tillämpas i praktiken. En stark intressent i tid-
skrift en är den amerikanska branschföreningen National Communication 
Association (NCA).

Journal of Contingencies and Crisis Management
www.wiley.com
Internationell vetenskaplig granskad tidskrift  som är en viktig källa för 
information angående planering inför extraordinära händelser och kriser. 
Ägnar sig åt krishanterings- och kriskommunikationsforskning avseende 
både off entlig och privat sektor. 
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Journal of Homeland Security and Emergency Management
www.bepress.com/jhsem
Mångvetenskaplig tidskrift  som behandlar fl era områden relaterade till 
krishantering. Den ägnas exempelvis åt beredskapsfrågor ur tekniska, med-
icinska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Innehåller även nyheter om 
pågående forskningsprojekt och recensioner av nya böcker. 

Journal of Public Relations Research
www.tandf.co.uk/journals/HPRR
Journal of Public Relations Research arbetar för att skapa, testa och expan-
dera teoribildningar inom public relations. Tidskrift en stöds av fl era inter-
nationella branschföreningar inom marknadsföring och public relations.

Journal of Business Continuity and Emergency Management
www.henrystewart.co.uk/jbcep/
Tidskrift en är praktiskt inriktad och publicerar granskade artiklar främst 
skrivna utifrån yrkespraktikers egna erfarenheter. Redaktionen består inte 
av forskare utan av ledningspersoner inom privat sektor och näringsliv. 
Tidskrift en är inriktad på handfasta råd och rekommendationer angående 
hur krisplaner utvecklats, implementerats och fallit ut i praktiken. 

Journalism Practice
http://www.tandf.co.uk/journals/rjop
Journalism Practice är en mångdisciplinär forskningsbaserad tidsskrift  
med syft e att skapa kritisk refl ektion om journalistyrkets utveckling med 
hjälp av vetenskapliga studier. 

New Media & Society
http://nms.sagepub.com/
Internationell tidskrift  med fokus på den samhälliga betydelsen av nya 
medieteknologier. 

Public Relations Review
www.elsevier.com
Internationell vetenskaplig tidskrift  inom PR-området med säte i USA där 
huvudsakligen kvantitativ forskning presenteras. Presenterar även artiklar 
författade av praktiker samt bokrecensioner med mera.
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