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ABSTRACT 

 

Titel: Kommunikationskonsulten som stöd för organisationer i kris 
 

Nivå: Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

 

Författare: Julia Engström 

 

Handledare: Mats Hyvönen 

 

Datum: 2014 – 05  

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur organisationer kan ta 

hjälp av kommunikationskonsulter vid en organisationsskris. Frågorna som behandlats i 

uppsatsen är: Vilken roll har en kommunikationskonsult? På vilken sätt kan en 

kommunikationskonsult hjälpa företag vid en företagskris? Hur ser relationen mellan 

konsult och företag ut? Hur löser man en krissituation? 

 

Metod: För att utföra studien har jag genomfört en litteraturundersökning. Jag har 

även använt mig av kvalitativa intervjuer för att finna svar på mina frågor.  

 

Resultat & slutsats: Kommunikation har en central roll vid krishantering. Konsulten 

tillsammans med organisationen arbetar fram en krisplan som uppfyller organisationens 

behov. När en kris uppstår är det viktigt att samtliga intressenter bli informerade för att 

på så vis undvika felaktiga rykten.  

 

Nyckelord: Kris, kommunikationskonsult, organisation, krishantering, 

kommunikation. 
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Introduktionskapitel 
 

Inledning 
 

Idag lägger organisationer mycket resurser på att bygga ett starkt varumärke samtidigt 

som man lägger förvånansvärt lite fokus på att förbereda sig om en kris skulle ske. När 

en kris inträffar hos en organisation hotas möjligheten till att verka och existera. De 

vanliga rutinerna som man inom organisationen byggt upp störs och press sätts på 

verksamheten och dess rykte. Genom krishantering och kriskommunikation kan en 

konsult hjälpa till med ett aktivt arbete för förbättring där processer kan göras bättre. 

Det handlar om att justera de förhållanden och fel som orsakade krisen och arbeta för att 

samma problematik inte ska inträffa igen.  

 

 

En kommunikationskonsult med specialisering mot kriser arbetar med att hjälpa 

organisationer att stärka sin organisation då en kris uppstår. Man strävar efter en stark 

organisation som agerar när en kris inträffar och som kan ligga steget före och undvika 

dessa genom att arbeta med förebyggande återgärder.  

 

 

Med anledningen av att information sprids snabbare än någonsin via medierna idag är 

arbetet med krishantering och kriskommunikation viktigare än någonsin. En 

organisations rykte kan på väldigt kort tid komma att påverkas. 

 

 

Kriser har under de senaste decennierna uppmärksammats allt mer i massmedierna. Som 

forskningsfält har krishantering funnit sedan 1980-talet och har sedan dess genererat en 

stor mängd teorier och modeller. Området kring krishantering och kriskommunikation 

har intresserat forskare från en mängd olika ämnen så som sociologi, medie- och 

kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och statsvetenskap.  

Timothy Coombs anses vara en av de mest framgångsrika 

kriskommunikationsforskarna. Han anser att man måste utveckla forskningsfältet och 

att de i större utsträckning måste bygga på forskningsresultat som kan tala om varför 
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och hur dessa rekommendationer är effektiva.1 Många som forskar inom kris 

understryker att organisationer bör eftersträva sanningen om vad som har hänt och 

utifrån det berätta vad som verkligen har skett. ”Tell it all and tell it fast” är en av de 

vanligaste och återkommande rekommendationerna till organisationer som har hamnat i 

någon form av kris. Många gånger beskrivs effektiv kriskommunikation som att man 

först och främst bestämmer vad som har hänt för att vidare beskriva och tydligöra det 

med ett värderingsfritt och transparent språk. Större delen av 

kriskommunikationsforskningen har sin utgångspunkt i ett systemteoretiskt 

masskommunikationsparadigm.2  

 

 

Det förekommer två olika inriktningar gällande forskning om organisationers reaktion 

på kriser vilka är innehåll och form. Innehåll koncentrarar sig på vad som ska sägas i 

meddelande i en krisdrabbad organisation medan form handlar om vad som ska göras.3  

Man talar ofta om tre olika anvisningar om formen: ärlighet, snabbagerande och att vara 

konsistent. Forskare talar om att vara öppen och ärlig är den bästa strategin för att 

bevara en god och långsiktig relation med betydelsefulla intressenter – kunder, politiker, 

medarbetare och så vidare. Att vara öppen innebär också att organisationsmedlemmarna 

är öppna med att lämna information till intressenterna, först och främst medierna. Att 

regera snabbt som är det andra rådet handlar om att en organisation inom kortast 

möjliga tid bör vara snabb med att få ut information om vad som har hänt till de olika 

intressenterna. När en kris uppstår skapas ett informationstomrum där målet är så snabbt 

som möjligt fylla med information innan andra fyller tomrummet. Det är lätt här att 

tappa kontrollen då rykten och spekulationer snabbt sätter igång. Det sista rådet handlar 

om att leverara konsistenta budskap. Detta innebär att olika meddelanden som kommer 

från organisationen inte ska vara självmotsägande. Då det kan vara många av 

organisationens medlemmar som yttrar sig när en kris har inträffat gäller det alltså här 

att man förmedlar konsistenta besked.  

 

                                                 
1 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. Malmö: 

Liber 
2 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 105 
3 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 105 
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Vad är en kris? 

  

Ordet kris har sitt ursprung i grekiska krisis och är ett uttryck för en prövning eller ett 

avgörande. Enligt svenska akademins ordbok står kris för en brydsam situation då man 

alltså befinner sig i ett kritiskt stadium.4 Ett annat begrepp som ofta förekommer i 

sammanhanget är risk. Man brukar säga att en risk uppstår innan en kris, det finns ett 

tänkbart hot som kan leda till att något allvarligt kan ske. När man talar om kris brukar 

ofta stora händelser som katastrofer och olyckor komma på tal. Ofta är dessa händelser 

förknippade med naturrelaterade fall. Det allmänna internationella begreppet för kris är 

disaster, som först och främst är relaterad till situationer beträffande teknologi och 

natur. Crises är mer en definition som används för problematiska situationer inom 

organisationer. Det finns de forskare som menar på att kris kan används som ett bestämt 

begrepp för det läge då extrema händelser äger rum och som organsation kan man inte 

hantera detta på ett godtagbart vis. Detta innebär alltså att krisen uteblir om man ser till 

att sköta situationen på bästa vis.  

 

Otto Lerbinger menar på att kris skapar påfrestningar och oklarheter och består av 

situationer som inbegriper svaghet och en allvarlig fara. Han utmärker kris som att den 

inträffar oväntat utan förvarning, den leder till otrygghet och den utmärker sig genom 

stor tidspress.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

En organisationskris hotar i första hand organisationen och har en mer begränsad 

anseende gentemot en samhällskris. Ett citat från Ulmer, Sellnow och Seger ger en bra 

förklaring om vad organisationskris är:  

                                                 
4 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
5 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. Malmö: 

Liber. Sid. 15 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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“An organizational crisis is a specific, unexpected, and nonroutine 

event or series of events that create high levels of uncertainty and 

threaten or are perceived to threaten an organization’s high-priority 

goals.”6 

 

Vad är en kommunikationskonsult? 
 

Ordet konsult innebär, enligt Nationalencyklopedin, en sakkunnig person som anlitas 

för att utföra vissa specialuppdrag eller för att agera rådgivare.7 När en kris sker gäller 

det för en organisation att var väl förberedd, vilket kan vara avgörande för 

organisationens överlevnad. Förr eller senare, oavsett vad krisen handlar om, kommer 

den med största sannolikhet övergå i en kommunikativ kris. I efterhand är det hur 

organisationen genomfört den kommunikativa krisen som fastställer betyget för 

krishanteringen. En kommunikationskonsult kan en organisation anlita för att få stöd 

och hjälp. En kommunikationskonsult arbetar, beroende var man befinner sig i krisen, 

med såväl akut krisstöd som förebyggande krisarbete. Vanliga tjänster en 

kommunikationskonsult med specialisering mot kriskommunikation erbjuder är bland 

annat krishantering, kristräning, och krisrådgivning. 

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur organisationer kan ta hjälp av 

kommunikationskonsulter vid en organisationsskris. 

 

 

Frågeställning 

 

Vilken roll har en kommunikationskonsult? 

På vilken sätt kan en kommunikationskonsult hjälpa företag vid en företagskris? 

Hur ser relationen mellan konsult och företag ut? 

Hur löser man en krissituation? 

                                                 
6 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. Malmö: 

Liber. Sid.15 
7 http://www.ne.se/lang/konsult/229341  

http://www.ne.se/lang/konsult/229341
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Metod 
 

Jag började med att göra en litteraturundersökning. Jag utgick från min frågeställning 

och sökte i databaser efter artiklar som berörde ”kommunikation i kris”. Jag avgränsade 

min litteratursökning genom att titta på dessa kriterier: 

 

 

Tidsaspekt – jag har utgått från texter som är tidigast från år 2000.  

Typ av material – avhandlingar, artiklar och litteratur 

Språk – svenska och engelska 

 

 

Jag har tittat på vilka databaser som var relevanta för mitt ämne och titta på relevanta 

studier via befintliga referenslistor. Jag har formulerat mina sökord utifrån mina 

frågeställningar:  

 

 

 

Vilken roll har en kommunikationskonsult? 

På vilken sätt kan en kommunikationskonsult hjälpa företag vid en företagskris? 

Hur ser relationen mellan konsult och företag ut? 

Hur löser man en krissituation? 

 

 

Problem som förekommit vid min litteratursökning var att jag i vissa fall inte fick 

relevanta träffar på mina sökord. Det jag gjorde då var att och jag även använde mig av 

synonymer till dessa ord för att bredda min sökning och respektive ord översattes även 

till engelska. På andra söksidor fick jag istället för många träffar och försökte då finna 

mer specifika ord för ämnet. Jag började med att söka avhandlingar och vetenskapliga 

granskade skrifter genom att använda mig av Google Scholar. Det finns likväl fördelar 

som nackdelar av att använda sig av detta program precis som med de flesta 

sökmotorer. Fördelen är bland annat att det finns en hel del artiklar i fulltext, man kan 
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använda sig av avancerad sökning och man kan söka direkt på artiklar som citerat en 

viss artikel. Likväl som en vanlig Googlesökning kan man här få för många träffar. Man 

kan även i vissa fall inte veta vilka källor som används och många träffar kan visa sig 

vara icke-vetenskapliga.  

 

För att få svar på min frågeställning har jag intervjuat en PR- och kommunikationsbyrå. 

Jag har varit i kontakt med byrån via telefon och ställt mina frågor där. Jag i förväg 

mejlat byrån och berättat syftet med mitt arbete och även låtit dem tagit del av min 

frågeställning för att på så vis kunna vara förberedda.  

 

 

I min fallstudie kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Syftet med den 

kvalitativa studien var att få en sådan noggrann och bred beskrivning som möjligt kring 

min frågeställning. Genom att använda mig av denna metod var det lättare att få svar på 

frågor gällande människors upplevelser av olika saker och deras syn på verkligheten. 

Man är i det här fallet intresserad av att tolka, beskriva och förklarar. Jag utgick från en 

kvalitativ intervju av den anledning att verkligheten kan uppfattas på så många olika sätt 

och att det där med inte finns en objektiv och faktisk sanning. Då jag i min fallstudie ser 

att jag kommer att intervjua en mindre skara människor kommer jag i stället undersöka 

djupare och jag ser här att en kvalitativ intervju är till min fördel. Syftet med min 

kvalitativa studie var att få en noggrann och bred beskrivning som möjligt kring min 

frågeställning. Jag förberedde mina frågor baserat på de teorier jag fick fram från min 

litteratursökning. 

 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer där man istället för att utgå från 

detaljerade, exakt frågor, utgår från ett frågeområde. Fördelen med detta val är att man 

låter personen själv till viss del styra intervjuns riktning för att på så vis föra samtalet 

mer naturligt. Syftet men denna metod är att man kan få en tydligare bild av en persons 

syn på dennes bild av ämnet och därmed inte ledas allt för mycket av mig som 

intervjuare.  

 

 

Nackdelar med en kvalitativ intervju är att databearbetningen är tidskrävande och 

metoden är resurskrävande. Man får riklig information, men om få 
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undersökningsenheter. En intervju utan svarsalternativ och fasta frågor kan innebära 

ostrukturerade och osystematiska observationer.  

 

 

Teori  
 

Tidigare forskning 

 
Något som är utmärkande för forskning inom krishantering och kriskommunikation är 

att man vanligtvis utgår från ett så kallat ledningsperspektiv. Man har som mål att arbeta 

fram ett jämviktsläge vilket innebär att man återställer företagets normalläge. Detta gör 

man genom att åter försöka bygga upp företagets image och rykte. Många forskare inom 

området använder ordet kontroll som ett viktigt nyckelord. Vi lever i ett samhälle som 

ständigt förändras och det är svårt att förutse morgondagen. Lars Thøger Christensen 

framhåller att organisationer hela tiden söker nya redskap att använda sig av för att på så 

vis kunna övervaka och kontrollera sin omgivning.8 

 

I tidigare forskning inom kris återkommer teman som förutsägelser, kontroll och 

planering av kriser. Man menar på att en planeringsprocess är en stor del av 

uppsamlingen av underrättelse. Forskning har visat på att man som organisation inte har 

chans att utreda, behandla och uttolka den stora mängd information som man samlar på 

sig. Man har utrett att det ofta förekommer homogena ledningsgrupper där man ofta 

missar mycket information och olika belysningar då man har en viss tendens att tolka 

samma sak.  Trots detta resultat anser man att det är viktigt att genomföra ständiga 

omvärldsbevakningar. Det har också visat sig att det är väldigt viktigt att förändringar 

sker snabbt, detta genom produktiva kommunikationskanaler som snabbt förser 

ledningen med information och kan på så vis komma underfund med lämpliga beslut. 

Man har tidigare talat om ett early warning system som kan komma att dämpa eller 

hejda en kris.  

 

Samtidigt finns det forskare som menar på motsatsen, kriskommunikationsforskaren 

Priscilla Murphy förbinder sig inte med tidigare nämnda föreställning. Hennes 

                                                 
8 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 108 
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forskning har istället visat på att denna typ av planläggning istället för att expandera 

synfältet sätter gränser för det.9 Genom att i förväg förbereda och göra upp en plan för 

en kris är att göra ett försöka att minska otryggheten i en sits. Omvärlden upplevs då 

mer kontrollerbar. Murphy har utifrån sin forskning tolkat att det inte är en möjlig 

uppgift att försöka sig på att kontroll och förutsäga komplicerade situationer som kriser 

och att det med tiden oftast ökar i komplexitet.  

Karl E. Weick är en amerikansk organisationsteoretiker och har tagit fram en tes för hur 

man som organisation ska kunna handskas med den komplexa omvärlden. Den har visat 

på att för att kunna lösa just komplex problem måste organisationen själv bli allt mer 

komplex. Enligt hans forskning är det viktigt att uppföra en mer omväxlad prognos för 

att på så vis få en mer realistisk och skiftande bild av ens omvärld. Ett exempel för att 

uppnå detta är genom att se det betydelsefulla av ett ledarskap där man är mindre 

likartad än vad som traditionellt sätt är. Weick lyfter fram styrkan i att ha en ledning där 

medlemmarna är i varierad ålder, har olika utbildning och intressen etcetera och att båda 

könen är företräddande.10 

 

I tidigare forskning inom fälten kriskommunikation och förändringkommunikation 

finner man att dessa har gemensamt är att det här finns en ständig förhoppning om att 

minska det som är invecklat i olika lägen. John Kotter, professor i ledarskap, är känd för 

sin åttastegmodell där han beskriver och förklarar processen steg för steg.11 Problemet 

med dessa modeller påstås vara att de är allt för enkla. Många organisationer som 

använder sig av liknande modeller för att lösa komplexa problem tar helt enkelt till för 

enkla metoder gentemot den svåröverskådliga verkligheten.  

 

 

Relevant teoribildning 
 

En av de mer utforskade aspekterna är innehållsaspekten av krishantering och det finns 

här ett flertal utvecklade teorier. Teorin om rekonstruktion av image och 

organisationens försvarstal är två av de vanligaste teoribildningarna. I den förstnämnda 

                                                 
9 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 108 
10 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 111 
11 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 110 
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teorin brukar man referera till William Benoit. I den här teorin beskrivs hur 

organisationer hanterar situationer då man blir klandrad för diskuterbart eller illa 

beteende. För att på bästa vis återställa sin image har Benoit tagit fram fem olika 

strategier. Han talar först om den förnekande strategin. Denna strategi har dock uttalats 

för att inte vara speciellt moraliskt försvarsbart eller för den delen inte särskilt effektiv 

då man här ofta skyller ifrån sig på någon annan. Han talar vidare om bortförklaring 

som precis som tidigare nämnt tar man inte på sig skulden men man bekänner ändå till 

viss del att ett visst förhållande råder. Vidare talar han om att minska händelsens 

anstötlighet som är som regel oftast den enda som finns till buds en defensiv 

planläggning. Den fjärde strategin Benoit talar om är den tillrättaläggande. Man visar 

här inför sina intressenter och media att man genom olika åtgärder och insatser arbetar 

för att hitta en lösning på krisen. Att ta på sig hela skulden är den sista 

tillvägagångsättet som Benoit talar om. Det innebär helt enkelt att man ber om 

förlåtelse, medger sina felsteg och rättar till dessa. 

 

 

Den andra teoribildningen, företagets försvarstal, handlar till det stora hela om 

självförsvar och här kommer man in på den klassiska retoriken. Organisationer 

uppfattas inom denna inriktning av kriskommunikation som en person. Och då 

organisationen ses som en person är det här givet att man intresserar sig för självförsvar 

då man blir anklagad av olika anledningar. Här finns de teorier om olika krisreaktioner 

och dessa har även kartlagts. Några exempel på dessa är: Transcendent reaktion – här 

arrangerar man krisen i ett högre och nytt sammanhang. Genom teorier om självförsvar 

har man fått erfarenhet att, beroende på intressenten, kan det behövas olika typer av 

responser som bemöter deras behov just under krisen. Differentiering är en annan 

krisreaktion där man försöker skilja krisen från ett större sammanhang. En annan 

reaktion är bolstering där man även där gör ett försök att styra företaget till något 

positivt och samtidigt ta ett ansvar. En annan är förnekelse där man helt enkelt inte tar 

något ansvar för krisen som skett.12  

 

 

                                                 
12 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 106 
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I managementområdet har man sedan början av 1990-talet börjat använda sig av 

komplexitetsteorin. Här tar man fram kaos som ett verktyg för att påvisa bristerna i 

nutida managementteori och anmärker på organisationer som statiska system. Man 

menar på att en ständig utveckling är en stor del i en organisations livscykel. Utifrån en 

yttre påverkan måste organisationer förändras i relation till sin omgivning då 

organisationer anses vara som självorganiserade enheter. I många utbildningar inom 

ledarskap talas det mycket om att man i en organisation ska eftersträva att minska de 

invecklade i en situation. Man lägger alltså fokus på att frambringa ordning i en 

tilltrasslad värld. Detta genom att bland annat försöka nå ett jämviktstillstånd, minska 

organisationens mål och simplifiera den interna strukturen. 13 

 

 

En annan teori är att det är viktigt med likväl positiv som negativ karaktär när en 

organsation jobbar för ett regelmässigt flöde av information. En vägande faktor i 

uppkomsten av kris är dålig kommunikation. När man som medarbetare lägger märke 

till att något inte riktigt står rätt till eller när en kris redan är påträffad är det otroligt 

viktigt att man förser ledning med information så snart som möjligt. Vid en sådan här 

situation är det viktigt att det i organisationen finns ett stor förtroende för att kunna ta 

sig igenom krisen. 14 

 

 

 

 

Resultatredovisning  
 

 

Efter att ha varit i kontakt med den PR- och kommunikationsbyrå jag har valt att 

intervjua har jag fått följande svar: Kommunikationskonsulterna anlitas av 

organisationer då en organisation är i en akut kris eller då man vill arbeta fram en plan 

för förebyggande syfte om en kris skulle ske. Konsulten har i uppgift att tillsammans 

                                                 
13 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 110 
14 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 115 
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med företaget ta fram den plan som passar kunden bäst. För att som konsult arbeta med 

krishantering är det viktigt att ha kännedom om hur de grundäggande förutsättningarna 

för hur en organisation verkar och även ha kännedom om hur samhället runt 

organisationen ser ut. Man ska också som konsult har kunskap om hur mediavärlden 

arbetar som exempelvis de villkor som styr journalisters praktiska handlingssätt och hur 

dessa granskar nyheter. Det är även till fördel att ha kunskap inom juridik gällanade 

bland annat tryckfrihetsfrågor. Sedan är det viktigt att man som kommunikationskonsult 

även har kompetent praktisk erfarenhet från att behandla kriser. Då en 

organisationsledning vid en kris kan vara ostadig är det viktigt som konsult att ha en 

viss pondus för att på så vis kunna få ledningen att lyssna och följa ens råd.  

 

Idag lägger organisationer ner mycket resurser på att bygga ett starkt varumärke. Men 

man lägger förvånansvärt lite kraft på att förbereda sig på om organisationen skulle 

hamna i en kritisk situation. När man arbetar fram en krisplan så handlar det i första 

hand om att skydda organisationens varumärke. Ofta är man som konsult i kontakt med 

någon eller några ur ledningsgruppen så till exempel chef, vd eller 

informationsansvarig.  

 

Akuta kriser uppstår väldigt snabbt och i och med detta måste konsulten i sammarbete 

med kunden snarast lägga fram en handlingsplan, här pratar man snarare om timmar än 

om dagar. Det är sällan krisen nått ut till allmänheten med alla frågetecken utreda och 

all information kring vad som hänt utrett. På grund av detta blir det ofta en orättvis bild 

av verkligheten som nås ut. Spridningar sker snabbt och detta innebär att oklara rykten 

från väldigt begränsade källor når allmänheten.  

 

På grund av ovanstående så måste man här i tidigt skede ta reda på vad krisen grundar 

sig i då man inte vill att en skev bild av situationen ska läcka ut. Har allmänheten en 

gång fått en bild av situationen är det väldigt svårt att ändra på den, det är helt enkelt 

svårt att få en andra chans att göra om det första intrycket. Om detta nu skulle ske och 

en negativ bild skulle ges av organisationen kommer den troligtvis leva kvar väldigt 

länge och att stärka varumärket blir då en tuff uppgift. På längre sikt i kan det bli så att 

publiken glömt själva händelsen och bakgrunden till denna men förknippar medvetet 

eller omedvetet organisationen till något negativt.  
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Genom den stora utvecklingen av snabba nyhetsrapporteringar har kraven blivit stora att 

man omedelbart tar i tur med situation snabbast möjligt. För några år sedan hade man 

som konsult en tidsmarginal som var större. Radio, Tv och olika internetkanaler sänder 

ständigt ut nyheter om vad som sker i vår omvärld. Många gånger publiceras nyheter 

som inte förrän efter den publicerats granskas. I och med internets utveckling har många 

forum med chattfunktioner utvecklats och rykten sprider sig snabbare än någonsin.  

 

 

Det är väldigt viktigt att hela tiden sammarbeta med kunden. Uppdragen man har som 

konsult ser väldigt olika ut, det är därför otroligt viktigt att hela tiden se till kundens 

behov. Det finns därmed också många sätt att hjälpa ett företag på. Vissa gånger arbetar 

man med rådgivning i krissituationen medan andra gånger jobbar man med hantering 

och kommunikation. Som konsult är man ofta anlitad av flera kunder åt gången, att ha 

tio klienter att arbeta med är vanligt.  

 

Att anlita en konsult är kanske inte alltid ett självklart beslut alla gånger, men det finns 

många fördelar. Förhoppningsvis besitter konsulten en stor erfarenhet av att hantera 

kriser. Många gånger kan den främsta fördelen med att anlita någon vara att den själv 

inte sitter med i organisationen och ser då det hela med omvärldens ögon. Konsulten 

kan då agera lite kyligt i situation gentemot organisationen som med stor sannolikhet 

känner sig mycket pressad.  

 

Det finns olika sätt att lösa en krissituation. Först och främst beror det helt och hållet på 

hur situationen ser ut i organisationen. Som konsult kan man bland annat anlitas för att 

tillsammans med kunden bygga upp en krisplan för att på så vis vara beredd på om en 

kris skulle ske. Tillsammans med någon eller några ur ledningsgruppen tas beslut om 

vilka åtgärder som ska genomföras. I ett startskede vid en kris är det väldigt viktigt att 

snabbt kunna skaffa fram information om vad som skett och anledningen till detta. Man 

måste kunna anpassa sin plan efter hur krisen utformar sig och hela tiden vara flexibel. 

Att etablera fungerande kommunikationskanaler är här ett måste och det är också viktigt 

att organisationen själv offentliggör händelse om krisen. Detta på grund av att rykten 

sprider sig snabbt till media och det är då viktigt att organistsonen har den första talan. 

Här är det viktigt att tala om hur man ska hantera händelsen och definiera den. Många 
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gånger när en konsult har kopplats in i bilden är krisen redan ett faktum. I och med detta 

innebär det att krisen troligtvis kommer få en massmedial spegling.  

 

När krisen är skedd är det sannolikt att organisationen befinner sig på botten av sin 

framgång. Här har konsulten som uppgift att agera ledstång för kunden för att få 

organisationen att börja klättra uppåt igen. Som konsult jobbar man för att denna väg 

tillbaka ska bli så kort som möjlig. 

 

Det första man måste göra som anlitad konsult är att sätta sig in i situationen, eller de 

gånger när krisen inte är skedd, sätta sig in i det som troligtvis kommer ske inom snar 

framtid. Det är viktigt att utifrån kundens sida dela med sig av all information till den 

anlitande och att ha ett starkt förtrående då det annars blir svårt för konsulten att 

genomföra sitt arbete. Som konsult inom kriskommunikation tar man gärna inte på sig 

jobb där man inte får detta förtroende och där det inte finns tillgång till alla källor och 

fakta. Det är viktigt att försöka se hur krisen kommer att utveckla sig, är situation den 

att bara de interna medlemmarna kommer påverkas eller går det så långt att media tar 

del av nyheten?  Man måste försöka bedöma krisens framtida förlopp för att på så vis 

skapa sig en bild av situationen. Likaväl som man ofta ber ledning att hantera krisen 

snarast kan en konsult råda sin kund att avvakta med att vidta några återgärder. Det 

gäller alltså att tidigt kunna göra bedömningar för situationen. Det kan hända att 

konsulten gör dessa bedömningar själv utan kundens ledningsgrupp då dem kan befinna 

sig i chock eller i förnekelse inför det som har hänt.  

 

I vilket fas i krisen kunden som hör av sig befinner sig i är väldigt olika. Också hur man 

går tillväga beroende på hur behovet ser ut är skiljer sig också mycket från kund till 

kund. Det finns dock några hållpunkter att hålla sig fast till som fungerar i de flesta 

situationer. Först och främst måste man gräva sig ner på djupet för att finna information 

kring det som inträffat, vad ligger problemet i och vilka är orsakerna till detta? Sedan är 

det viktigt att arbeta fram fungerande kommunikationskanaler för organisationen för ett 

sammarbete medlemmarna emellan. Vidare kan man titta på hur man ska organisera upp 

arbetet, vem ska till exempel ha ansvar för att svara på frågor till media? Man måste 

bestämma sig för vilka åtgärder som måste utföras genast och vilka som ska utföras på 

en längre sikt. Att vara ärlig och erkänna sina misstag är att ha kommit en god bit på 

vägen. Många gånger blir man mer förlåten om man ärligt erkänner sina misstag 



 

15 

 

tillskillnad mot dem som försöker gömma sig undan med sanningen. Var noga med att 

alltid vara ärlig för oavsett om krisen är väldigt liten är det förvånansvärt lätt att skada 

det varumärke man byggt upp.   

 

En annan viktig sak är att den anlitade konsultet med hjälp med en eller flera ur 

organisationens ledning beslutar om vilka som är de viktiga intressenterna som snabbt 

måste informeras om krisen. Först och främst handlar det om att ge de anställa 

information om händelsen. Frågor från dessa måste tas på allvar och besvaras så gott det 

går. Ofta blir de anställda påverkade först och kommer också troligtvis nås av många 

frågor från intressenter som har funderingar kring situationen. Även myndigheter kan 

vara viktiga intressenter då dessa i vissa fall har intresse i vad som försisgår. Övriga 

medlemmar och organisationskunder spelar också in här då dem till exempel köper 

produkter eller tjänster som kan komma att få dåligt rykte om inte information ges inom 

kort.  

 

Man ska komma ihåg att en kris inte alltid behöver skada en organisation och den kan 

till och med stärka den. Men då gäller det som sagt att hantera krisen bra och ha en god 

kommunikation kring den.  

 

 

Analys, resultat och tolkning 
 

Lars Thøger Christensen framhåller att organisationer hela tiden strävar efter att finna 

nya verktyg för att på så vis kunna kontrollera och övervaka sin omgivning.15 Frågan är 

om det överhuvudtaget är möjligt att kontroller sin omgivning? Vi lever i en värld som 

ständigt är i förändring och att på något vis övervaka denna är troligtvis omöjligt. Det 

talas om early warning system som är en grundtanke om att dämpa och även avstyr 

effekterna av en kris. Många anser just att världen skulle vara mer kontrollerbar genom 

att förberda sig och göra en plan inför en kris. När en kris uppstår kan det vara en 

mängd olika faktorer som bidrar till att detta sker, problemet med early warning system 

är att man frånser dessa faktorer. Jag tror att det många gånger kan vara en otroligt svår 

uppgift att förutspå en sådan invecklad händelse som kris. I den tidigare nämnda 

                                                 
15 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 108 
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komplexitetsteorin talas det om att en organisation måste förändras i relation till sin 

omvärld. Detta innebär alltså en ständig förändring. Ett stort problem med denna teori är 

att den kan vara väldigt svårt att förutsäga sin omgivning i alla lägen. Att sträva efter 

denna teori innebär för organisationen att reagera omedelbart vid en ytter förändring. 

Om man inte lyckas att snabbt anpassa sig efter omvärlden blir det svårt att utvecklas 

och överleva på den tuffa marknaden där konkurrensen är hård. Att utgå från denna 

teori innebär även att man på något vis godtar att organisationens kommande tid är 

mycket svår att förutspå. Det kommer också minst sagt vara en svårighet att bygga en 

stabil organisation och det kommer vara svårt att sätta styrregler som ska följas.  

 

Problemet som kan uppstå när man har förberett sig inför en kris genom att arbetat fram 

en krisplan är att organisationen då lätt kan låsa sig fast vid de rutiner och regler man 

byggt upp. En konsekvens skulle kunna vara att man inte lyckas påverkas eller helt 

enkelt ta till sig av den oplanerade information som kan uppstå. Det kan även bli svårt 

att ta beslut om oväntade situationer som inte ingått i den krisplan man har. 

 

Oavsett en såväl tydlig och klar krisplan som en oförberedd inställning så tror jag att det 

vid en kris är otroligt viktigt att vara nyfiken och öppen. Utan dessa kriterier är det 

väldigt svårt att skapa sig en mening om situationen och utifrån ta till goda åtgärder. 

Som konsult är det viktigt att reflektera kosekvenserna av det oförväntade och att hela 

tiden utmana förväntningarna. Man borde se krisen som en del av organisationens 

naturliga förlopp istället för att uppfatta den som en avvikelse från det normala. Det 

borde då vara naturligt att avsett resurser för förberedelser inför situationer som kan 

uppstå. Om man nu skulle utgå från detta förhållningssätt så borde målet vid en kris 

vara mognad och lärande istället har man ofta som mål att återgå till det normala för 

organisationen.  

 

Det finns många olika definitioner av en kris. Utifrån min studie skulle jag 

sammanfattningsvis fastställa att kriser karakteriseras av följande: behöver någon typ av 

krishandling, kräver ett direkt beaktande, är mycket märkbar, är överraskande och ligger 

utanför den normala kontroll organisationen har. 

 

Något som är mycket förvånansvärt är hur lite resurser det faktiskt läggs för att 

förbereda sig inför om en kris skulle ske. Däremot läggs det otroligt mycket fokus på att 
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bygga ett starkt varumärke för att på så vis ta plats på den tuffa markanden. I och med 

de få resurser som läggs ner innebär detta att många inte är förberedda den dagen krisen 

kommer. Märkligt nog gäller det många gånger de branscher där organisationer är mer 

krispressade än snittet. En vanlig inställning som verkar förekomma är att kriser är 

något som kan drabba alla, dock med ett undantag, än själv. Denna uppfattning talar helt 

emot var Aristoteles en gång i tiden påstås ha sagt: Det är sannolikt att det osannolika 

kommer att inträffa. Något som är ett faktum är att varje problem måste lösas på sitt sätt 

beroende på omständigheterna kring organisationen och konsultens bedömning. 

 

Jag tror man måste se kriser som en del av organisationers livscyklar. Om detta nu 

skulle ske är det nog viktigt att utifrån organisationens sida ta ett tillfälle för förändring 

och förhoppningsvis en positiv sådan. Ett viktigt steg och avgörande är att bestämma sig 

för att krisen faktiskt föreligger. Hanteringen och kommunikationen kring krisen är 

samspelta. Som konsult är hanteringen av situationen otroligt viktig, det är en fråga om 

att få saker att hända och detta genom god kommunikation med kunden. Forskningen 

bevisar tydligt på att en svag kommunikation, eller i värsta fall utebliven, gör att en tuff 

situation förvärras. Det är alltså otroligt viktigt att tolkningen och insamlingen av 

information får en avgörande roll i hanteringen.  
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