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Abstract 
 

Titel	   Att förbereda för det oväntade - En 
studie av Högskolan i Halmstads 
kriskommunikation 

 
Författare Kriborg, Oskar & Ljunggren, Emelie 
 
Handledare Petäjä, Ulf & Urbas, Anders 
 
Examinator Sundin, Ebba 
 
Utbildning Medie – och kommunikationsvetenskap 

61-90 hp, HT 2010 
Sektionen för Hälsa och Samhälle,  
Högskolan i Halmstad 

 
Syfte Uppsatsens syfte är av beskrivande samt 

analyserande karaktär och ämnar 
undersöka Högskolan i Halmstads 
nuvarande krisorganisation och 
kriskommunikation. Målet är att sedan 
identifiera om, och i så fall hur, den 
befintliga kriskommunikationen kan 
effektiviseras. 

 
Metod Insamling av dokument, 

semistrukturerade intervjuer och e-post 
enkäter.  

 
Resultat Studien visar att krisorganisationen kan 

vara strukturerad på olika sätt beroende 
på vilken omfattning en kris bedöms ha. 
Det finns formellt inga fullständiga 
strategier för kriskommunikation, även 
om det informellt går att se tydliga 
mönster i hur sådan kommunikation 
sköts. Denna präglas av organisationens 
hierarkiska struktur och går i praktiken 
till och från närmsta chef. 
Organisationen är präglad av en 
traditionell syn på kriskommunikation, 
effektiviseringsförslag föreslår att 
organisationen i större utsträckning 
anammar en senmodern syn på 
kriskommunikation. 

 
Nyckelord Kris, kriskommunikation, organisation, 

kommunikationsmodeller, 
krisberedskap 
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1.	  Inledning	  
Varför Högskolan i Halmstad valdes att studeras beror främst på den 
grundsten det höga utbildningssystemet utgör i det svenska 
samhället. Därför är det av intresse att undersöka hur hantering och 
kommunikation kring eventuella kriser inom organisationen sköts. 

Att kriskommunikationen inom en organisation fungerar när väl en 
kris inträffar är av största vikt. Dock är det för sent att reflektera 
över dess utformning något nämnvärt när en organisation befinner 
sig mitt i en kris. Att i förväg dra upp riktlinjer för hur 
kommunikationen ska skötas är därför att föredra. 

Problemområdet är att det av författarna upplevs tas för lätt på de 
förbyggande och förberedande åtgärderna angående 
kriskommunikation inom Högskolan i Halmstad. Vi vill med denna 
uppsats påvisa vikten av att ha en plan för hur man hantera 
kriskommunikationen före, under och efter en kris. 

Tanken med uppsatsen är att, i enlighet med modern krisforskning, 
rikta blicken mot den fas i processen som verkar förebyggande med 
fokus på Högskolan i Halmstads riktlinjer för kriskommunikation. 
Dock kommer samtliga faser beröras för att få en helhetsbild över 
högskolans krisorganisationsarbete.  

Tanken med studien är att den ska mynna ut i en rad förslag till hur 
en kriskommunikationsplan för organisationen ska utvecklas, och 
vad denna bör innehålla. Förhoppningen är att uppsatsen i sin 
färdigställda form ska komma till nytta för Högskolan i Halmstads 
krisledningsgrupp och för krisorganisationen i sin helhet. Uppsatsen 
utformas även för att kunna användas av liknande organisationer 
som vill utveckla eller skapa kriskommunikationsplaner.  
 

1.1.	  Uppsatsens	  syfte	  och	  
frågeställningar	  	  
Uppsatsens syfte är av beskrivande samt analyserande karaktär och 
ämnar undersöka Högskolan i Halmstads nuvarande krisorganisation 
och kriskommunikation. Målet är att sedan identifiera om, och i så 
fall hur, den befintliga kriskommunikationen kan effektiviseras. 
 
Tre konkretiserade frågeställningar blir att utifrån ett 
kriskommunikativt perspektiv undersöka; 
1. Hur ser krisorganisationen ut idag?  
2. Hur fungerar kriskommunikationen inom krisorganisationen 

enligt inblandade aktörer? 
3. Hur skulle eventuella brister i kriskommunikationen kunna 

åtgärdas enligt inblandade aktörer? 
 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka högskolans krisorganisation i 
förhållande till de aktörer som är involverade i verksamheten. Dessa 
aktörer är de specifika individer och grupper som uttrycks i 
krisorganisationsplanen som delaktiga i detta arbete, så som 
krisledningsgruppen, linjeorganisationen samt resurspersoner. Att 
undersöka krisorganisationens kommunikation med externa aktörer 
såsom näringsliv, brandförsvar, militär och liknande kommer att 
lämnas därhän. 

 

1.2.	  Läsanvisning	  
För att underlätta för läsaren bör klarhet bringas i vilken betydelse 
som läggs i olika termer. När termen kris används åsyftas händelser 
som drabbar hela eller större delar av organisationen. Dessa 
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händelser är specifika och oväntade eller serier av händelser som 
inte tillhör rutinerna och som hotar organisationens uppsatta mål och 
stabilitet (Falkheimer, Heide, Larsson, 2009:15). För att ge ett 
kortfattat exempel kan en kris vara ett dödsfall av en nyckelperson 
inom organisationen, medan ett dödsfall av en student är en händelse 
isolerad inom en specifik sektion.   

Med definitionen av kris i åtanke blir det uppenbart att när termen 
kriskommunikation nämns åsyftas den kommunikation som sker i 
samband med en kris inom och mellan de organisationer som berörs. 
Det kan även handla om den kommunikation som sker mot 
exempelvis intressenter, anhöriga och media (Falkheimer, Heide, 
Larsson, 2009:23). 

Författarna anser att kriskommunikation inte är något som går att 
särskilja från krisorganisationen då de mer eller mindre går hand i 
hand med varandra. I uppsatsen läggs en hel del fokus på högskolans 
krisorganisation, detta för att den har betydelse för den 
kriskommunikation som sker under krissituationer. Så för att ge 
läsaren ett bredare perspektiv och för att kunna undersöka de 
befintliga riktlinjerna för kriskommunikation kommer både 
högskolans krisorganisation och dess kriskommunikation att vara 
föremål för granskning. 
 

1.3.	  Tidigare	  forskning	  
Inledningsvis bör det nämnas att det i Sverige bedrivits sparsamt 
med forskning kring det kriskommunikativa ämnet även om intresset 
för området på senare år verkat stiga. Den forskning som bedrivits 
har till stor del fokuserat på den akuta krisfasen, användandet av 
medier och detta i samband med granskning av specifika fall av 
kriskommunikation. Forskningen inom området saknar således 
bredd och om den nationella forskningen jämförs med internationell 
finns det flera luckor (Johansson & Hedman, 2005:32). Kopplingen 
är enkel, granskning av specifika fall ger begränsad generell 
kunskap.  

Den svenska krisforskningen kritiseras för att den inte är 
kumulativ utan i stor utsträckning sker adhoc. Rent praktiskt innebär 
detta att forskning ej eller i liten utsträckning baseras på tidigare 
studier och insikter från dessa, istället läggs det värdefull tid på att 
börja om från början, vilket medför att framsteg inom fältet sker 
väldigt långsamt och att forskningsresurser försummas (Johansson & 
Hedman, 2005:29). 

En kris kan delas in i tre tidsbundna faser, dessa beskriver 
händelser före, under och efter en kris. Merparten av den tidigare 
forskning som bedrivits inom det kriskommunikativa området har 
fokuserat på under-fasen som även kallas för den akuta krisfasen. På 
senare tid har dock forskningen kring kriskommunikation tagit sig 
an alla de tre faserna i krisprocessen (Falkheimer, Heide, Larsson, 
2009:30). 

Tidigare examensarbete inom det kriskommunikativa ämnet vid 
Högskolan i Halmstad har gett förslag på fortsatt forskning. Nedan 
följer ett citat från ett av dessa examensarbeten. 
 
”Att genom intervjuer försöka komma underfund med hur och varför 
medborgarna fick information genom vissa kanaler […]” (Matsson, 
2007:57). 
 
Citatet är ryckt från en text som behandlar en kris på samhällsnivå, 
trots detta kan dess innebörd appliceras vid genomförande av den 
aktuella studien kring Högskolan i Halmstads kriskommunikation. 
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Citatet uppmanar att studera tidigare val av kanaler som använts 
under kriser och utvärdera om dessa kanaler var effektiva eller inte. 
En sådan fråga måste ställas i relation till dess kontext där viktiga 
aspekter anses vara krisen i sig, mottagaren av budskapet och den 
aktuella krisorganisationen som utförde kriskommunikationen. 

Ett annat examensarbete behandlar frågan om vilket ansvar som 
ligger på mottagaren i avseende på informationssökning vid en kris. 
En sen reflektion i uppsatsen medger att det undersöktes vad 
avsändaren ansåg att mottagaren hade för ansvar men att 
mottagarens syn på det hela utelämnades. Detta är en faktor som 
omöjliggör kartläggning om huruvida kommunikationen korrekt 
anpassats till målgruppen, sådan kartläggning hade möjliggjort 
effektivisering av framtida kriskommunikation (Lindfjord, 2007:48). 

En sista sak som bör tilläggas angående kriskommunikativ 
forskning är att det finns få organisationer, utöver lärosäten, som 
bedriver forskning inom det kriskommunikativa ämnet. Men det 
finns närliggande forskningsområden som förutom utveckling av 
sina respektive områden bidrar till utvecklingen av även den 
kriskommunikativa forskningen. 

Bland de organisationer som faktiskt främjar sådan verksamhet 
kan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nämnas. 
Myndigheten investerar i undersökningar och möjliggör forskning 
inom krishantering, årligen investeras ungefär 120 miljoner kronor 
på detta (MSB-1).  

MSB:s huvudsakliga fokus ligger på långsiktiga hot samt 
sårbarhets och riskbildsanalyser i samband med allt från olyckor till 
kriser. Myndigheten delar in sitt fokus i tre kategorier; samlade 
bedömningar, strategiska analyser och utvärdering. Det är alltså 
ingen renodlad kriskommunikationsforskning som främjas men 
forskningen är ändå i viss mån användbar ur kriskommunikativ 
synvinkel. Anledningen är att då fokus ligger vid samverkan på 
samhällsnivå behandlar forskningen i viss mån kommunikationen 
mellan organisationer vid kriser. MSB:s egentliga mål är dock att ta 
fram tillförlitligt material så att organisationer i allmänhet ska ha 
bästa möjliga förutsättningar för att tackla eventuella kriser (MSB-
2).  
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2.	  Bakgrundsbeskrivning	  	  
År 2008 firade Högskolan i Halmstad (HH) 25 år som fristående 
högskola. I dagsläget har skolan 50 program på grundnivå, cirka 
14500 studenter och ungefär 500 anställda. Samverkan med 
näringslivet och den offentliga sektorn är välutvecklad och detta har 
uppnåtts genom att skapa en rad enheter som hanterar olika typer av 
samverkan; jämställdhetscentrum, ledarskapsakademin och regionalt 
utvecklingscentrum är bara några av dessa (Högskolan i Halmstad-
1).  

Högskolan är en stor organisation och det är därför på sin plats att 
ge en snabb förklaring av hur den är uppbyggd. Högskolan i sin 
helhet styrs av riktlinjer från högskolestyrelsen som är en del av 
Högskolan i Halmstad utvecklingsaktiebolag (HHUAB), men den 
högsta chefen inom högskoleorganisationen är högskolans rektor 
och därefter prorektorn. Under dem är organisationen delad på ett 
flertal avdelningar som är verksamma inom en mängd områden; allt 
från biblioteksverksamhet och förvaltningsuppgifter till 
forskningsärende och utbildningsnämnd. Därefter följer högskolans 
fem utbildningssektioner vars huvudområde är att bedriva 
akademisk utbildning av studenter och samtidigt bedriva 
forskningsrelaterad verksamhet (Högskolan i Halmstad-2). 
 

 
 
Figur 1. Organigram över Högskolan i Halmstad (Högskolan i Halmstad-2). 
 

2.1.	  Högskolans	  krisorganisation	  
Högskolans krisorganisation leds av en krisledningsgrupp som ska 
verka samordnade och överblickande. Till sin hjälp har de 
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resurspersoner och chefer från linjeorganisationen som samordnar 
insatser i denna (Högskolan i Halmstad-3). 

Krisledningsgruppen består av personer som innehar ledande 
positioner inom högskolans ordinarie organisation och därför anses 
vara speciellt viktiga att knyta till sig vid arbete med kriser, just på 
grund av deras kunskap och insyn i organisationen. I 
krisledningsgruppen sitter därför högskolans rektor, prorektor, 
förvaltningschef, informationschef samt verksamhetschefen från 
Studenthälsan.  

Krisledningsgruppens tre huvuduppgifter vid en kris är (1) att 
förstå och överblicka läget, (2) att aktivera och stötta 
linjeorganisationen och (3) i yttersta fall ta över linjeorganisationens 
ansvar om så behövs (Högskolan i Halmstad INSIDAN).  

Om krisledningsgruppen behöver ta över linjeorganisationens 
ansvar följer även dessa uppgifter för gruppen; (1) leda och 
organisera det interna arbetet, (2) svara för samordning med andra 
liknande berörda grupper i samhället samt (3) informera studenter, 
personal och massmedia. Om krisledningsgruppen upplever det 
nödvändigt kan de tillsätta en underordnad grupp som har ansvar för 
att hantera det operativa kring händelsen. Denna grupp kan i sin tur 
rekrytera resurspersoner om det upplevs nödvändigt för att 
exempelvis trösta berörda, ordna med mat och liknande (Högskolan 
i Halmstad INSIDAN). 

Resurspersonerna i krisorganisationen är anställda vid högskolan 
och definieras genom att de har färdigheter som vid en specifik kris 
kan användas för att stärka både linjeorganisationen samt 
krisledningsgruppen. Resurspersonerna ingår i olika avdelningar på 
högskolan, så kallade stödfunktioner1. Dessa är Studenthälsan, 
personalavdelningen, tekniska avdelningen, 
informationsavdelningen, IT-avdelningen och internationella 
avdelningen. Halmstad Studentkår räknas som stödfunktion även 
om denna formellt inte tillhör varken högskolans ordinarie 
organisation eller krisorganisation. Stödfunktionernas uppgifter 
kommer kortfattat presenteras nedan (Högskolan i Halmstad 
INSIDAN). 
• Studenthälsan har som uppgift att stödja linjeorganisationen i 

dess psykologiska och sociala arbete med att hantera drabbade 
studenter, kamrater och anhöriga. De har också ansvaret att 
om så behövs utföra sådant arbete självständigt om det skulle 
upplevas som smidigare och om linjeorganisationen har fullt 
upp med andra krisarbetsuppgifter (Högskolan i Halmstad 
INSIDAN). 

• Personalavdelningen har liknande ansvar som Studenthälsan, 
fast med fokus på de anställda vid högskolan och deras 
anhöriga. Personalavdelningen stöttar alltså anställda som 
drabbats av krisen och sköter kommunikationen med deras 
anhöriga då det behövs (Högskolan i Halmstad INSIDAN). 

• Högskolans tekniska avdelning ansvar för lokaler som 
eventuellt kan bli drabbade men även för att det finns lokaler 
som kan utnyttjas vid en eventuell kris. Det är även den 
tekniska avdelningen som kommunicerar med polis, brandkår 
och liknande (Högskolan i Halmstad INSIDAN). 

• Informationsavdelningen ansvarar för stöd av den interna och 
externa kommunikationen. För att förtydliga kan sägas att 
inom avdelningen återfinns informationschefen som också 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Termen stödfunktion används av högskolan för att definiera samtliga avdelningar 
som hjälper krisledningsgruppen med krisarbete. Termen bör inte förväxlas med den 
innebörd den senare i uppsatsen tillskrivs av valda teorier, se rubrik 3.2.2. 
organisationsteori enligt Mintzberg. 
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sitter med i krisledningsgruppen. Vid en krissituation är det 
främst rektorn som kommunicerar externt, kommunikation 
stöttas dock upp av informationschefen med 
informationsavdelningen till hjälp (Högskolan i Halmstad 
INSIDAN). 

• IT-avdelningen har hand om den elektroniska 
kommunikationen och tillgänglighet till IT-tjänster vid en kris. 
Dessa kan bland annat kallas in för att uppdatera och 
administrera högskolans hemsida. Då kriser eventuellt drabbar 
de IT-tjänster högskolans verksamhet förlitar sig på är 
organisationen beroende av avdelningen som har 
huvudansvaret för att lösa problemet (Högskolan i Halmstad 
INSIDAN). 

• Internationella avdelningen tar hand om de internationella 
studenterna och håller kontakt med deras anhöriga och med 
läroverk i utlandet. Det senare gäller både utländska lärosäten 
dit högskolans egna studenter har åkt men också de lärosäten 
där högskolans utbytesstudenter kommer från (Högskolan i 
Halmstad INSIDAN).  

• Studentkåren är, som tidigare nämnt, inte en del av högskolans 
krisorganisation, men kan vid behov träda in och handha 
kontakt med skolans studenter om situationen kräver detta 
(Högskolan i Halmstad INSIDAN). 

 

2.2.	  Omvärldens	  påverkan	  på	  
högskolans	  krisorganisationsarbete	  
Förutom de egna riktlinjer högskolan har för det 
krisorganisationsarbete som utförs, lyder de också under de 
generella riktlinjer som gäller dels för det svenska samhället och 
dels under de riktlinjer som finns inom respektive kommun. 

De nationella riktlinjerna för krishantering innefattar bland annat 
de tre principerna för kriskommunikation och 
kriskommunikationsarbete som regeringen fastställde 2002. Första 
(1) principen handlar om ansvar och går ut på att de som ansvarar 
för organisationen under normala förhållanden har samma ansvar 
under kriser. Likhetsprincipen är den andra (2) av dessa och innebär 
att en organisation under en kris bör vara organiserad på samma sätt 
som under ordinarie förhållanden. Den sista (3) principen behandlar 
närhet och understryker vikten av att kriser hanteras på lägsta 
möjliga nivå i samhället (Hallands Länsstyrelse-1). 

Hallands Länsstyrelse är en statlig myndighet som bland annat 
arbetar med krisorganisations- och kriskommunikationsfrågor inom 
länet. Länsstyrelsen har som huvudansvar att, om så skulle behövas, 
verka samordnade mellan de olika kommunerna vid en krissituation 
(Hallands Länsstyrelse-2).  

Tilläggas skall att högskolan bör ha organisationsanpassade 
kriskommunikationsdokument. Generella riktlinjer från till exempel 
Länsstyrelsen ger bara krisledningsgruppen en fingervisning och 
under en kris går då värdefull tid åt till att relatera Länsstyrelsens 
dokument till den egna organisationen. Inom krisorganisationsarbete 
är snabb reaktion ofta ovärderlig. 

Genom krisledningsgruppens resursperson Per Österberg bedrivs 
ett tätt samarbete med POSOM (psykiskt och socialt 
omhändertagande). POSOM är en ideell medlemsorganisation med 
ett utbrett nätverk över hela Sverige. POSOM:s arbetsfokus ligger 
på att hjälpa medlemsorganisationer med deras 
krisorganisationsarbete. Konkret innebär detta att när 
medlemsorganisationer hamnar i en krissituation larmas POSOM 
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som med hjälp av sitt breda närverk kan rycka in och stötta upp 
organisationen i den aktuella situationen (POSOM-1). I en 
krissituation kan POSOM till exempel gå in och stötta upp 
organisationschefer så att ledarskapet fungerar på ett bra sätt under 
krisen. Beroende på krisens karaktär kan POSOM även medverka 
under efterfasen genom att stötta enskilda individer eller grupper i 
deras bearbetning av traumatiska händelser (POSOM-2). 
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3.	  Teori	  
Här nedan följer en diskussion kring aktuella teorier för insamling, 
tolkning och analys av det empiriska materialet utifrån det syfte och 
frågeställningar som uppsatsen bygger på. Uppsatsens syfte är, som 
tidigare nämnt, av beskrivande samt analyserande karaktär och 
ämnar undersöka Högskolan i Halmstads nuvarande krisorganisation 
och kriskommunikation. Målet är att i sin tur identifiera om, och i så 
fall hur, den befintliga kriskommunikationen kan effektiviseras.    
Frågeställningarna kommer nedan att diskuteras enskilt i koppling 
till vald teori. Under senare kapitel i uppsatsen kommer dessa valda 
teorier diskuteras dels i relation till det empiriska materialet och dels 
i en diskussion kring hur eventuella brister i kriskommunikationen 
kan åtgärdas. 

Teorierna följer nedan i en logisk ordning. Inledningsvis väljs en 
organisationsteori, detta för att måla upp de ramar krisorganisationen 
verkar inom. Sedan diskuteras och väljs den teori som bäst kan 
förklara hur kommunikationen inom organisationen fungerar. 
Avslutningsvis redogörs för de olika kriskommunikationssyner som 
utläses både genom krisorganisationen i sin helhet och den 
kriskommunikation som sker inom den. 

 

3.1.	  Organisationsteorier	  
Teorier kring organisationsstrukturer kommer nedan att diskuteras 
och väljas för att senare i uppsatsen, under rubrik 5.1.1. Analys av 
strukturer inom krisorganisationen, användas som verktyg för att 
svara på den första av uppsatsens frågeställningar: Hur ser 
krisorganisationen ut idag? 

Det finns olika uppfattningar om hur man förklarar en 
organisationsstruktur. Dock är majoriteten av forskarna överens om 
att strukturen är situationsanpassad och att den dessutom är 
föränderlig (Abrahamsson & Andersen 2007:60).  

Här nedan sker en beskrivning av två organisationsteorier. Först en 
förklaring av Gulicks strukturbegrepp, därefter en redogörelse för 
Mintzbergs något annorlunda syn på det samma. Jämförelsen görs 
för att kunna definiera och sedan välja den teori som bäst beskriver 
de aspekter av organisationer som är av intresse för uppsatsen.  
 
3.1.1.	  Organisationsteori	  enligt	  Gulick	  
En första modern teori kring organisationers strukturer myntades 
1937 av Luther Gulick och är en teori som används för att förklara 
organisationsstrukturers olika dimensioner. Teorin bygger på tanken 
kring hur ansvar, arbetsuppgifter och auktoritet fördelas i en 
organisation. Genom taxonomi kan Gulicks teori förklaras genom en 
indelning i tre områden; (1) centralisering-decentralisering, (2) 
formalisering och (3) specialisering (Abrahamsson & Andersen 
2007:60). 

(1) Centralisering och decentralisering handlar om på vilken nivå 
besluten fattas i organisationen. Vid en centraliserad organisation 
fattas beslut på högre nivå inom företaget medan man vid en 
decentraliserad struktur låter olika departement, alternativt anställda 
inom dessa, fatta sina egna beslut. Decentralisering är dock 
problematisk på det viset att beslutsfattandet fortfarande styrs av 
företagets policys och riktlinjer (framtagna på högre nivå) vilket 
begränsar friheten kring beslutsfattandet. Dessutom kan det på grund 
av organisationens decentraliserade karaktär vara svårt att 
koordinera beslutsfattandet så att de delar av företaget som berörs av 
besluten tar del av dessa (Abrahamsson & Andersen 2007:64). 
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Det andra strukturbegreppet, (2) formalisering, handlar om hur 
pass hårt styrd verksamheten är av policys, rutiner och värderingar. 
Formalisering inom organisationer kan ta två olika riktningar: 
organisationen kan vara antingen processtyrd eller produktstyrd 
beroende på vilka långsiktiga och kortsiktiga mål företaget har. 
Skillnaden mellan de båda är att processtyrning sätter arbetsgången i 
fokus medan produktstyrning istället fokuserar på slutprodukten 
(Abrahamsson & Andersen 2007:64). 

Det tredje och sista strukturbegreppet är (3) specialisering som i 
sin tur delas in i tre beståndsdelar, (I) horisontell differentiering, (II) 
vertikal differentiering och (III) geografisk spridning. Gemensamt 
för de alla är att de förklarar uppdelning av organisationen i mindre 
delar baserat på exempelvis yrkeskategorier, platsbundenhet och 
auktoritet (Abrahamsson & Andersen 2007:62). 

(I) Horisontelldifferentiering innebär en indelning efter yrke och 
specialisering. De vanligaste typerna av indelning som görs är 
baserad på personalens kompetens. I praktiken är det denna 
indelning som skapar exempelvis ekonomiavdelningar inom 
organisationer (Abrahamsson & Andersen 2007:62). 

(II) Vertikaldifferentieringen förklarar hur många nivåer det finns i 
en organisation, om organisationen är platt eller spetsig. I praktiken 
innebär en spetsig organisation att det finns fler chefer och att dessa 
har färre underordnade att ansvara för. I motsats betyder en platt 
organisation att det finns färre chefer med fler underordnade vilket 
innebär att cheferna också har större ansvarsområden (Abrahamsson 
& Andersen 2007:63). 

Den (III) geografiska spridningen ger en förklaring till på vilka 
fysiska platser organisationen finns. Organisationens geografiska 
spridning säger inget om hur arbetsuppgifter eller ansvar är 
fördelade inom företaget. Inte heller spelar geografisk spridning 
någon roll i om en organisation är centraliserad alternativt 
decentraliserad då den geografiska dimensionen varken främjar eller 
utesluter någon av dessa (Abrahamsson & Andersen 2007:63). 
 
3.1.2.	  Organisationsteori	  enligt	  Mintzberg	  
En modernare syn på organisationsstruktur förespråkas av Henry 
Mintzberg. Han vill framhäva koordineringens betydelse för 
organisationsstrukturen genom att påstå att arbetsfördelning är en 
viktig del i organisationsstrukturen men att det vid arbetsfördelning 
alltid uppstår behov av att koordinera arbetsuppgifter. Detta kan i sin 
tur lösas informellt genom samtal eller genom formella rutiner. Det 
senare betyder i praktiken att någon tilldelas ansvar för 
koordineringen och att det först då uppstår en auktoritetsfördelning. 
Indirekt betyder detta att koordinering är ett resultat av såväl 
arbetsfördelning som auktoritetsfördelning. Han beskriver det stabila 
i organisationsstrukturer genom att använda sig av tre begrepp där 
(1) koordineringsmekanismer och (2) organisationsdelar pusslas 
ihop till (3) organisationsmodeller. Ett fjärde och sista begrepp, 
organisationsfunktioner, använder Mintzberg sig av för att förklara 
det föränderliga inom en organisation (Mintzberg, 2009:2-3). 
 



18	  

	  

 
 
Figur 2: Teorikarta över Mintzbergs organisationsteori (Egen bearbetning). 
 
Det finns fem olika koordineringsmekanismer som kan delas in i två 
kategorier. Den första kategorin behandlar de 
koordineringsmekanismer som sker under arbetets gång. (1) 
Ömsesidig anpassning faller under denna kategori och handlar om 
att alla individer inom en organisation har ansvar för koordinering 
av sitt eget arbete, detta sker genom den informella 
kommunikationen som äger rum på arbetsplatsen. (2) Direkt 
anpassning handlar om att en utsedd person har ansvar för att 
koordinera andra personers arbete och kontrollera detsamma 
(Mintzberg, 2009:4-5). 

Den andra kategorin av koordineringsmekanismer handlar om 
koordinering som sker innan arbete påbörjas. Inom denna kategori 
finns (3) standardisering av arbetsprocessen och denna koordinerar 
arbetet genom regler, rutiner och procedurer. Nästa mekanism kallas 
(4) standardisering av resultat vilket innebär att den koordinerar hur 
slutprodukten ska se ut istället för arbetsprocessen som leder fram 
till denna. (5) Standardisering av färdigheter är den sista av 
koordineringsmekanismerna och innebär att arbetet koordineras 
genom att det krävs specifika kunskaper, färdigheter och kompetens 
för vissa arbetsuppgifter (Mintzberg 2009:5-7). 

För att kunna beskriva organisationsstrukturer vidare nämner 
Mintzberg organisationsdelarna som viktiga. De olika 
organisationsdelarna är fem till antalet och Mintzberg menar att 
samtliga organisationsdelar finns representerade inom alla 
existerande organisationer. Beroende på vilken organisationsdel som 
dominerar kan man urskilja vilken organisationsmodell som går att 
applicera på aktuell organisation.  
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Figur 3: Organisations fem grundläggande delar (Egen bearbetning) (Mintzberg, 
2009:11). 
 
Mintzberg listar (1) strategisk ledning som den första av fem 
organisationsdelar. Ledningen styr organisationen även om den 
inom större organisationer tar hjälp av befintliga mellanchefer. 
Ledningens huvuduppgift är att utveckla organisationens strategier 
och detta inkluderar exempelvis strategier som används vid 
kriskommunikation. De har dessutom hand om kommunikationen 
med externa parter. (2) Mellancheferna binder ihop den strategiska 
ledningen med den operativa kärnan, de är med andra ord den 
förlängda arm som krävs för att ledningen ska kunna kontrollera 
komplexa organisationer. (3) Den operativa kärnan utför alla de 
uppgifter som innefattas i produktionsprocessen, allt från 
råvaruhantering till produktion, distribution och support. (4) 
Teknostrukturer kallas de delar av organisationen som strävar efter 
att effektivisera andras delar av organisationens arbete, generellt sett 
sker detta genom standardisering av arbetsprocessen. (5) 
Stödfunktionerna har som uppgift att stödja alla delar av 
organisationen (inklusive teknostrukturerna) i dess arbete. I 
praktiken kan stödfunktioner vara allt från lokalvård till 
löneavdelning (Mintzberg, 2009:12-19).  

Förutom dessa organisationsdelar menar Mintzberg att det finns 
fem olika typer av konfigurationer (organisationsmodeller) som går 
att applicera på olika organisationer. Konfiguration väljs beroende 
på vilken organisationsdel som är dominerande och syftar till att 
beskriva hur de olika delarna inom organisationen samverkar 
(Abrahamsson & Andersen 2007:68). (1) Enkel struktur 
kännetecknas av att den strategiska ledningen styr organisationen 
och att ledningen har god insikt i denna vilket är möjlig på grund av 
organisationens begränsade storlek. Organisationer som definieras 
enligt denna struktur karaktäriseras dessutom av att arbetsmiljön ofta 
är informell och att arbetarna inte är specialiserade inom sina 
arbetsområden. På grund av den okomplicerade strukturen har 
organisationen lättare att snabbt anpassa sig efter beslut och 
förändringar (Mintzberg, 2009:157).  

2) Divisionaliserad form karaktäriseras av att linjeledningen med 
dess mellanchefer dominerar organisationen. Mintzberg motiverar 
denna form genom att när det skapas flera produktlinjer medför detta 
att organisationens ledning måste lägga ansvar på linjeledningarna 
för att få kontroll. Organisationen är helt enkelt för stor för den 
strategiska ledningen att överblicka på egen hand. Denna struktur 
går främst att hitta inom stora organisationer som tillverkar mer än 
en produkt och inom denna typ av organisation läggs vikt vid 
standardisering av slutprodukter (Mintzberg, 2009:215).  

Inom (3) maskinbyråkratin dominerar den teknostrukturella delen. 
Detta medför att arbetsprocessen istället för slutprodukten 
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standardiseras. I och med den utsträckta standardiseringen av arbetet 
är det svårare för en organisation av denna typ att anpassa sig efter 
beslut och förändringar (Mintzberg, 2009:163).  

(4) Professionell byråkrati innebär i sin tur att den operativa 
kärnan dominerar organisationen. Inom denna typ av organisation är 
det den kunskap som finns hos anställda som styr vilka 
arbetsuppgifter de anställda tilldelas, detta låter självklart i många 
avseende men inom en professionell byråkrati standardiseras 
kunskaper till en mycket högre grad än inom andra organisationer. 
Standardiseringen inom just det specifika kunskapsområdet är 
otroligt lätt att få till genom att till exempel bara anställa 
bilmekaniker till en bilverkstad, dock är flexibiliteten inom denna 
typ av organisation mycket begränsad. För det är få bilverkstäder 
som har en anställd revisor, för att bara nämna ett exempel 
(Mintzberg, 2009:189). 

Den sista konfigurationen är (5) adhocrati. Denna karaktäriseras 
av att den fast anställda delen av den operativa kärnan är liten och att 
den istället innefattar projektanställda som rekryteras för att lösa 
specifika projekt. Personalomsättningen gör att organisationsformen 
domineras av stöd- och servicefunktioner. Denna typ av organisation 
har lätt att anpassa sig till olika arbetsuppgifter på grund av sin 
snabba personalomsättning (Mintzberg, 2009:253).  

Ovanstående är funderingar kring hur det kan se ut, frågan är dock 
hur det egentligen fungerar. För att förstå hur organisationen 
fungerar introducerar Mintzberg även begreppet 
organisationsfunktion. Han menar att det inte går att förstå en 
organisationsstruktur utan att beakta dess funktioner (Mintzberg, 
2009:19-23). Även organisationsfunktionerna är fem till antalet och 
en beskrivning av dessa följer nedan. 

(1)Den formella auktoriteten beskriver auktoritetsflödet, uppifrån 
och ner, inom en organisation. (2) Reglerande flöden används för att 
förklara den kommunikation som den specifika strukturen 
möjliggör, med andra ord är det här den formella kommunikationen 
inom organisationen. (3) Informell kommunikation är då raka 
motsatsen och fokuserar på det egna ansvaret hos var och en inom 
organisationen. (4) Arbetskonstellationer beskriver de permanenta 
grupper som finns för att få ett visst arbete utfört, mellan dessa sker 
ett visst samarbete som kan gå över gränserna för de olika 
organisationsdelarna. Den sista organisationsfunktionen är (5) 
adhoc-beslutsprocesser som beskriver hur detaljbeslut binds 
samman med övergripande strategiska beslut (Mintzberg, 2009:19-
22). 

 
3.1.3.	  Val	  av	  organisationsteori	  
Vid kriskommunikation upplevs koordinering som en viktig 
komponent och denna aspekt är central för Mintzberg. Hans teori ger 
möjlighet till utförligare analys då det finns tydliga faktorer 
tillskrivna till de begrepp som ska beskriva organisationsstrukturen. 
Mintzberg möjliggör dokumentation av en organisation inte enbart 
genom dess formella struktur vilket är fallet med Gulicks 
organisationsteori. Genom analys av organisationer i avseende på 
samspelet mellan dess koordineringsmekanismer och 
organisationsdelar är det möjligt att definiera organisationen genom 
en av flera organisationsmodeller.  Detta möjliggör granskning av en 
intressant aspekt, nämligen organisationens funktion, en egenskap 
som ej är möjlig enligt Gulicks teori.  
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3.2.	  Kommunikationsmodeller	  
Frågeställningen: Hur ser kriskommunikationen inom 
krisorganisationen ut enligt inblandade aktörer? Bidrar till valet av 
kommunikationsmodell. Då det ej finns någon plan för 
kriskommunikation måste kommunikationsmodellen vara användbar 
för att kartlägga de uttalande som görs i ett rent kommunikativt 
perspektiv och därigenom få en bild av den faktiska 
kommunikationen inom organisationen. Larsåke Larsson (2009:47) 
redogör för två kommunikationsmodeller. Dessa ser mycket olika ut 
men har grunden gemensamt, de båda bygger på att det finns en 
sändare, ett budskap, medium samt en mottagare. 
 
3.2.1.	  Basmodellen	  
Shannon och Weavers kommunikationsmodell, även kallad 
Basmodellen, kan beskrivas tämligen enkelt på grund av att den 
består av få element. De delar som tas upp i modellen är sändare, 
budskap, medium, mottagare och effekt. Då många av delarna har en 
nästan självklar innebörd är termen brus ett undantag. Denna är 
kopplad till mediet och avsåg från början tekniska störningar i olika 
former, synen på brus har dock kommit att förändras med åren vilket 
tydliggörs i stycket nedan (Larsson, 2009:47-48).  
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Figur 4: Kommunikationsmodell (egen bearbetning) (Larsson, 2009:49). 
 

3.2.2.	  Den	  utvecklade	  
kommunikationsmodellen 
Den andra mer utvecklade kommunikationsmodellen har förutom 
ovannämnda grunddelar dessutom feedbackmekanism, som 
möjliggör tvåvägskommunikation. Inom denna modell anses det 
tidigare nämnda bruset existera under hela 
kommunikationsprocessen, och innefattar därför mer än mediet och 
dess tekniska aspekter. Exempel på detta är den mängd av budskap 
som förmedlas i vårt samhälle idag. Budskap av olika slag riskerar 
helt enkelt att drunkna i mängden. En annan viktig skillnad är att 
mottagaren inte behöver uppfatta budskapet på samma sätt som 
sändaren tänkt sig, detta kallas för kodning och avkodning. De olika 
aktörerna låter deras egna värderingar och förförståelse omedvetet 
påverka budskapets innehåll. Man skiljer i och med detta på det 
tänkta budskapet, det förmedlade budskapet, budskapet i sig, det 
mottagna budskapet samt det uppfattade budskapet (Larsson, 
2009:48-49).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Utvecklad kommunikationsmodell (egen bearbetning) (Larsson, 2009:49). 
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3.2.3.	  Vald	  kommunikationsmodell	  
Den utvecklade kommunikationsmodellen kommer att nyttjas vid 
analys av empirin. Detta då den är mer omfattande än modellen som 
beskrevs i figur 4. Kommunikationsmodell och därför täcker upp 
flera områden i kommunikationsprocessen som anses för viktiga att 
utesluta.  
 

3.3.	  Kriskommunikativa	  
forskartraditioner	  
Författarnas syn på kriskommunikation formar exempelvis det 
förhållningssätt som finns till förslag på åtgärder för att effektivisera 
kriskommunikationen. Rent konkret är synen på kriskommunikation 
viktig för att besvara frågeställningen: Hur skulle eventuella brister i 
kriskommunikationen kunna åtgärdas enligt inblandade aktörer? 
Detta görs under rubriken 5.3. Hur skulle eventuella brister i 
kriskommunikationen kunna åtgärdas enligt inblandade aktörer? 
Här nedan följer en redogörelse av två olika forskartraditioner inom 
det kriskommunikativa området, varav valet av den ena sedan 
kommer motiveras. På grund av att ett av synsätten anses vara 
utsprunget till den andra kommer den traditionella synen redogöras 
för först, sedan följer en redogörelse av den senmoderna synen. 
 
3.3.1.	  Den	  traditionella	  synen	  på	  
kriskommunikation	  
Den traditionella synen på kriskommunikation har sin grund i ett 
mer positivistiskt tänkande där en mätbar verklighet är en av 
förutsättningarna för forskning inom området (Falkheimer, Heide, 
Larsson, 2009:31).  

Inom den traditionella synen på kriskommunikation finns det en 
uppfattning om att kriser är fysiska och objektiva. Organisationen 
ses som hierarkisk där ledningen tar alla beslut och anses vara de 
bäst lämpade att göra detta på grund av kompetens. Besluten från 
ledningen tar sig snabbt ut i linjen, dock upplevs denna 
centraliserade form av beslutsfattande som en långsam process. 
Människan upplevs som rationell och lever i en verklighet som går 
att förutsäga och styras med hjälp av tydliga regler. Till skillnad från 
den senmoderna kriskommunikationssynen ligger fokus endast på 
den akuta krisfasen. Förebyggande och förberedande aktiviteter 
läggs det inte någon större tid på. Kommunikationsfokus ligger på 
en enskild sändare som använder sig av massmedia som kanal för att 
nå ut till mottagaren som antas tolka budskapet exakt som sändare 
tänkt sig. Budskapen ska vara så pass tydliga att den rationella 
människan kan uppfatta och upprepa det. Mottagaren anses inom 
den traditionella synen i större utsträckning än inom den senmoderna 
söka information, väga samman den totala informationsmängden 
och fatta ett rationellt beslut (Falkheimer, Heide, Larsson, 2009:32-
34). 

 
3.3.2.	  Den	  senmoderna	  synen	  på	  
kriskommunikation	  
Inom den senmoderna kriskommunikationssynen anser man att 
mottagarna av ett budskap vid en kris är irrationella och att det ej går 
att förutse deras beteende. Detta medför i sin tur att målet med 
kommunikationen till mottagarna är få individer att tillsammans i 
grupp förstå budskapet och agera på egen hand (Falkheimer, Heide, 
Larsson, 2009:34-35).  
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Kommunikationsfokus ligger på publikerna, vilket innebär att 
kommunikationen måste relateras till dessa. De individerna med 
störst kunskap och insyn i krissituationen ska kommunicera 
budskapet. Viktigt vid kriskommunikationen är att inte enbart 
massmedia används utan att även minoritetsmedier och mikromedier 
som exempelvis lokala medier och e-post nyttjas. Detta för att nå 
fler eller specifikt utvalda publiker (Falkheimer, Heide, Larsson, 
2009:33-34). 

Organisationen inom den senmoderna kriskommunikationsteorin 
anses vara av decentraliserad karaktär. Vilket innebär att individer 
tar egna beslut inom olika departement på företaget och medför att 
dessa mindre grupper har lättare att anpassa sig efter besluten som 
tas och dess effekter. Denna snabbhet i förändring syns även när 
förändring sker utanför det egna departementet, inom det egna 
företaget eller samhället i stort (Falkheimer, Heide, Larsson, 
2009:32). 

Ledarskapet anses vara inom strategiska ramar av improvisatorisk 
och situationsbetecknad karaktär. I klartext betyder detta att 
organisationsmedlemmarna måste fatta beslut enligt aktuell 
situation, att förbereda medarbetarna på detta genom träning ter sig 
därför vara viktigt. Det är utifrån denna syn dagens 
kriskommunikationsforskning allt oftare utgår ifrån. Fokus på 
kriskommunikationsprocessen ligger på hela krisförloppet men med 
viss tyngdpunkt på förkrisfasen (Falkheimer, Heide, Larsson, 
2009:33). 

 
3.3.3.	  Val	  av	  kriskommunikationssyn	  
Den syn på kriskommunikation som väljs av författarna är den 
senmoderna traditionen eftersom författarna personligen delade 
denna syn på kriskommunikation redan innan arbetet med studien 
påbörjades. Anledningarna är att den traditionella traditionen ses 
som allt för snäv och begränsad, denna upplevelse kommer primärt 
ur två faktorer. Den första handlar om att kriser inom traditionell 
kriskommunikationssyn betraktas som något objektivt medan 
författarnas åsikt är att verkligheten är en social konstruktion av en 
individs varseblivningar. Enligt en sådan syn blir det paradoxalt att 
utgå från att mottagaren av ett budskap är rationell då alla individer 
ser på en kris på olika sätt och att utfallet av deras handlingar i så 
fall inte kan förespås. 
 

3.4.	  Kritiskt	  förhållningssätt	  till	  de	  
valda	  teorierna	  
Vid val av teorier för analys av det empiriska materialet är det 
viktigt att inse att som forskare belyser teorier olika aspekter och 
framkallar tolkning åt ett visst håll. Med andra teorier hade 
eventuellt andra aspekter av det empiriska materialet kunnat belysas 
och styrkas. Ingenting är självklart och givet och det är viktigt att 
hålla i minnet vid analys mellan teori och empiri. Nedan kommer en 
diskussion kring några aspekter som bör klargöras. 

Under tidigare beskrivningar av kommunikationsmodellerna har 
frågan om kommunikationens kontext avsiktligt undvikits, en 
diskussion kring detta ämne är nämligen inte helt oproblematisk i 
förhållande till annan vald teori. Shannon och Weaver förklarade 
kommunikationsmodellens kontextuella egenskaper så här; det finns 
alltid en informationskälla bakom sändaren och informationen har 
alltid en bestämd destination efter mottagaren (Fiske, 1990). 
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Författarna har valt att utesluta kommunikationens kontext ur 
kommunikationsmodellerna vilket inte är helt oproblematiskt; en 
senmodern kriskommunikationssyn bygger på att individer tolkar 
verkligheten, individen interagerar alltså med budskap i en kontext. 
Följaktligen finns det alltid en kontext som är viktig för författarna 
att beakta vid granskning av kommunikation. Dock kommer 
kontexten inte tillföras kommunikationsmodellerna då författarna 
inte anser den vara en del av kommunikationsprocessen. 

Det finns dock ytterligare en sak att diskutera. Gällande 
Mintzbergs organisationsteori finns det en viss osäkerhet kring dess 
applicerbarhet på högskolans krisorganisation. Anledningen till 
osäkerheten är som Mintzberg själv säger; 

”the design of effective organizational structure […] seems to 
involve the consideration of only a few basic configurations.” 
(Mintzberg 2009:3). 

Mintzbergs teori är alltså skapad för att förklara alla världens 
organisationer så länge dessa är effektiva. Men vad händer om teorin 
försöker appliceras på en ineffektiv organisation?  

Efter diskussion mellan författarna beslutades att 
organisationsteorin ändå skulle användas. Eventuella problem med 
identifiering av konfiguration är således en bekräftelse på 
organisationens ineffektivitet, något som Mintzbergs 
organisationsteori gett författarna verktyg att kartlägga genom 
koordineringsmekanismer och organisationsdelar. 
 

3.5.	  Sammanfattning	  
De teoretiska verktygen för uppsatsen är nu definierade. Dessa 
verktyg kommer vara återkommande inslag i såväl metod-, resultat- 
samt diskussionsdelarna. Teorierna har valts för att besvara tidigare 
nämnda frågeställningar och kunna uppnå uppsatsens syfte. 

Den första är Mintzbergs organisationsteori som bland annat 
valdes då den utförligt behandlar begreppet koordinering. Under 
studien används en kommunikationsmodell som valts då den 
möjliggör studie av komponenter som feedback och 
kodning/avkodning.  

Dessa val av teorier är möjliga genom den senmoderna syn 
författarna har på kriskommunikation. Synsättet betonar individens 
roll inom organisationer och främjar förståelse på individuell nivå. 

Den valda kommunikationsmodellen och Mintzbergs resonemang 
kring organisationsstrukturer går att koppla till vår syn på 
kriskommunikation som allmänt kommer att föreligga analysen av 
det empiriska materialet som samlas in. Detta för att vår 
kriskommunikationssyn är komplex och att den valda 
organisationsteorin samt kommunikationsmodellen belyser aspekter 
som är en viktig del av den senmoderna kriskommunikationssynen. 
 



25	  

	  

4.	  Metod	  
Här nedan följer resonemang kring vilka metoder som lämpar sig 
bäst utifrån de valda teorierna, uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Det är dock viktigt att förhålla sig kritisk till de val som görs 
gällande metod då det finns både för- och nackdelar med dessa val. 
Viktigt är också att diskutera vad man läser in i de metoder som 
väljs och samtidigt förhålla sig självkritisk. Dessa aspekter 
diskuteras närmare under rubriken 4.4. Kritiskt förhållningssätt till 
de valda metoderna och kommer därför inte beröras nämnvärt i 
anslutning till de olika metodernas respektive stycke. 
 

4.1.	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Ett kriskommunikativt arbete delas ofta in i tre faser före, under och 
efter en kris. Uppsatsen kommer analysera det krisorganisations- och 
kriskommunikationsarbete som sker på Högskolan i Halmstad 
utifrån dessa faser med hjälp av tidigare utvalda teorier för 
organisationsstruktur och kommunikationsmodell. Det kvarstår dock 
att redogöra för hur empirin ska samlas in och vilket förhållningssätt 
författarna ska ha till empiri och teori. 

En abduktiv ansats är lämplig att använda vid fallstudier som 
denna. Insamlad empiri är impregnerad av forskarens teoretiska 
förförståelse. Teorierna är under abduktiv metod, tolkningsramar för 
den empiri som ska analyseras och de teorier som ej kan förklara 
empirin kommer således utvecklas tillsammans med nya tolkningar 
av empirin. Denna typ av samspel mellan empiri och teori är 
nödvändigt då teorierna fungerar som verktyg för förståelse av 
empirin snarare än för att bekräfta denna (Alvesson & Sköldberg, 
2009:55-56). 

Uppsatsen ämnas vara av kvalitativ karaktär då det handlar om att 
skaffa en uppfattning om krisorganisationen och dess 
kommunikation ur en begränsad mängd personers synvinkel. Tanken 
är att söka djupare kunskap kring området genom att tolka empirin 
tillskillnad från den kvantitativa traditionen som syftar till att 
generalisera kring en mängd personers uppfattning för att senare 
kunna dra några generella slutsatser kring detta.  

 

4.2.	  Valda	  metoder	  
En av de metoder som använts är en insamling och analys av de 
dokument som finns skrivna om Högskolan i Halmstads 
krisorganisationsarbete. Vidare hölls semistrukturerade intervjuer 
med krisledningsgruppen samt att det skickades en e-post enkät till 
linjeorganisationens nyckelpersoner; sektions och 
avdelningscheferna.  

De som intervjuades var krisledningsgruppens ordförande, 
högskolans förvaltningschef, informationschef samt resurspersonen 
från Studenthälsan.  

De tre chefer i linjeorganisationen som svarade på e-post enkäten 
kommer kallas Linjeorganisationschef 1, Linjeorganisationschef 2 
och Linjeorganisationschef 3. 

Anledningen till anonymitet är att det inte finns någon vits med att 
nämna enskilda individer vid namn, att i längsta möjliga 
utsträckning skydda sina källor är dessutom praxis vid skrivande så 
som detta (Ekström & Larsson, 2000:71). Krisledningsgruppen 
nämns efter titel då denna är relevant eftersom gruppen är 
sammansatt på grund av deras arbetserfarenheter och insyn i 
verksamheten. På grund av ovannämnda anledningar kommer 
information från intervjuerna i texten nedan med ett par undantag 
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inte härledas till vem inom gruppen som sagt vad. För information 
om när och med vem intervjuerna utförts se text ovan samt fotnoter. 
Följande stycken kommer behandla dessa metoder enskilt samt 
påvisa de samband som finns mellan dem och det uppsatta 
frågeställningarna för uppsatsen.  
 
4.2.1.	  Insamling	  av	  dokument	  
Anledningen till att använda insamling av dokument som metod är 
mångfacetterad, varav en av de viktigaste anledningarna är att 
metoden ska syfta till at besvara den första av uppsatsens 
frågeställningar, nämligen hur ser krisorganisationen ut idag? En 
annan anledning är att metoden ligger till grund för utformningen av 
de semistrukturerade intervjuerna och indirekt e-post enkäterna. 
Vidare är den jämförelse mellan faktiska handlingsplaner och 
krisorganisations- och kriskommunikationsaktörernas tankar om 
planerna ett viktigt huvudområde för studien. 

Dokumenten verkade vara svåra att finna till en början, men det 
visade sig att denna tanke var missvisande då det istället handlade 
om att det inte fanns speciellt mycket skrivet. Texterna må därför 
inte täcka alla de områden som skulle önskats även om alla 
tillgängliga dokument faktiskt har samlats in. Dessa dokument kom 
från en mängd olika platser. Ursprungligen från högskolan i 
Halmstads hemsida där de återfanns som sammanfattad skriven text 
direkt på sidan samtidigt som mer utförliga dokument fanns 
tillgängliga för nedladdning. Omfattningen på denna dokumentation 
var som nämnt tidigare inte tillräcklig därför kontaktades HOS-
expeditionen för förfrågan om fler dokument. Dessa var väldigt 
hjälpsamma och finkammade högskolans intranät, den så kallade 
”Insidan”. Ytterligare ett dokument dök då upp och vi hänvisades till 
högskolans registrator. Registratorn sökte i sin databas som omfattar 
alla diarieförda dokument sedan skolan digitaliserades i slutat på 90-
talet, sökningarna resulterade inte i att några nya dokument 
återfanns. Registratorn erbjöd sig då att kontrollera de fysiska arkiv 
som fortfarande finns för icke-digital dokumentation, denna sökning 
gav heller inte resultat. Under intervjuer har informanter tillfrågats 
om de känner till ytterligare dokumentering och det enda som då 
framkommit är att det finns malldokument som används vid 
informationsutskick i olika situationer. På grund av beskrivna 
insamlingsmetoder är författarna därför säkra på att all 
dokumentation på området finns tillgänglig inför den jämförelse som 
följer i uppsatsens resultatavsnitt. 

De dokument som tillslut samlades in: 
• Ett tre sidor långt dokument angående högskolans 

krisorganisation från intranätet ”Insidan”. 
• De officiella dokumenten från hemsidan, dessa består av 

checklistor för extraordinära händelser samt beskrivande 
dokument av högskolans krisorganisation. 

Vid insamlingens slut blev det uppenbart att en 
kriskommunikationsplan för Högskolan i Halmstad inte fanns i 
någon detaljerad form. Dock fanns det dokument på ett par sidor 
angående kris och säkerhetsarbete vid organisationen vilka 
studerades närmare. Dessa handlar främst om riktlinjer och 
checklistor vid specifika situationer såsom brand, bombhot och 
dödsfall. Detta är det empiriska material som insamling av 
dokumenten resulterat i. 
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4.2.2.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
Den semistrukturerade intervjuns syfte är att förstå saker ur den 
intervjuades perspektiv. Metoden valdes med hänsyn till den 
metateoretiska utgångspunkt som delas av författarna men även i 
relation till två av de frågeställningar som finns för uppsatsen. De 
semistrukturerade intervjuerna syftar till att få fram empiriskt 
material som kan besvara frågorna:  
- Hur ser kriskommunikationen inom krisorganisationen ut enligt 

inblandade aktörer?  
- Hur skulle eventuella brister i kriskommunikationen kunna 

åtgärdas? 
Den semistrukturerade intervjun påminner om ett vardagligt samtal 

men syftet är av professionell karaktär och intervjun är strukturerad 
utifrån det ämne forskaren vill undersöka. Att intervjun är 
semistrukturerad betyder att forskaren har utformat ett frågeformulär 
innehållande förslag på frågor som ska få intervjupersonen att 
berätta något sånär fritt om sina upplevelser kring ämnet (Kvale & 
Brinkmann, 2010:43). Detta styrker Patrik Aspers och påpekar att 
intervjutypen trots att den uppmanar till fråga-svardialog är 
begränsad i att få fram informantens helhets perspektiv (Aspers, 
2010:137). 

Intervjuerna föregicks av en förfrågning via e-post. Syftet med 
studien klargjordes och vad den hoppades mynna ut i. Då det 
upplevdes som att svar från delar av krisledningsgruppen dröjde 
skickades en påminnelse om intervjuförfrågning ut. Ett antal av 
frågorna skickades i förväg ut till intervjupersonerna. Detta för att de 
skulle ha tid att plocka fram eventuella dokument och liknande 
innan intervjutillfället. De frågor som inte skickades ut var frågor 
som mer syftade till att få fram spontana svar på hur den enskilda 
individen uppfattar olika situationer och för att få fram de personliga 
värderingarna. 

Intervjuerna med krisledningsgruppen hölls och verkade 
tonsättande för e-postenkäten som skickades ut till cheferna i 
linjeorganisationen.  

Intervjuerna med krisledningsgrupper påverkades av att många 
inom gruppen är relativt nyanställda vid Högskolan i Halmstad och 
vid tidpunkten inte hade upplevt någon större kris som berört 
organisation. I dagsläget är det endast ordförande i 
krisledningsgruppen och gruppens resursperson som verkat under en 
tidigare kris.  

Till krisledningsgruppens fyra intervjuade medlemmar ställdes allt 
som allt 17 frågor, även om vissa av dem var direkta följdfrågor. De 
tre första frågorna handlade om hur medlemmarna upplevde sin 
egen roll i gruppen både fristående och i relation till de andras roller 
i avseende på ansvar, tid nerlagt på krisorganisationsarbetet samt 
upplevda hinder. Därefter följde frågor kring hur 
krisledningsgruppen samarbetar med organisationer utanför 
högskolan gällande krisfrågor, hur arbetet har gått till under tidigare 
kriser samt om huruvida det finns föreställningar om hur arbetet 
önskas utföras i framtiden. Intervjuerna fortsatte med fokus på hur 
generella riktlinjer diskuterats inom gruppen gällande händelser som 
inte går att förutse på samma sätt som bombhot, brand och dödsfall 
som högskolan utformat checklistor för. I förväg diskuterade 
riktlinjer för budskap och mottagaren diskuterades även under 
denna fas av intervjun. Samtalet gick sedan vidare till att handla om 
hur uppfattningen ser ut kring hur personal vill få information, 
förväntas inhämta information och om möjlighet för dialog finns vid 
en krissituation. Intervjuerna avslutades sedan med att frågor 
ställdes kring de eventuella underlag som använts vid strukturering 
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av de dokument som finns, om det gjorts någon form av utvärdering 
kring utförd kriskommunikation samt om den intervjuade hade 
något mer att tillägga.   
 
4.2.3.	  E-postenkät	  
Till de 13 cheferna inom linjeorganisationen skickades en e-
postenkät ut. Enkäten föregicks inte av en separat förfrågning via e-
post som i fallet med de semistrukturerade intervjuerna. Önskan om 
att linjeorganisationens chefer skulle delta i undersökningen skrevs 
med i e-post meddelandet där också frågorna stod. Påminnelse via e-
post skickades ut då svaren upplevdes dröja. Frågorna baserades på 
de som ställdes under de semistrukturerade intervjuerna med 
krisledningsgruppen. Detta genom att svaren som kom fram genom 
intervjuerna fokuserades särskilt på ett antal ämnen. Syftet med 
enkäten var att undersöka om det som kom fram i intervjuerna med 
krisledningsgruppen överensstämde med den bild 
linjeorganisationen har av krisorganisations- och 
kriskommunikationsarbetet. Dessutom ämnade metoden svara på de 
båda frågeställningarna:  
- Hur ser kriskommunikationen inom krisorganisationen ut enligt 

inblandade aktörer? 
- Hur skulle eventuella brister i kriskommunikationen kunna 

åtgärdas? 
 Precis som de semistrukturerade intervjuerna avsåg, dock med 

fokus på linjeorganisationen vid användning av den här metoden. 
Dock minskades antalet frågor ner i relation till det antalet som 

ställdes via intervjuerna. Istället för 17 frågor ställdes nio. 
De första frågorna gick ut på att positionera den svarande i relation 

till ansvaret för sin avdelning samt krisorganisationen i stort. Dessa 
följdes upp med en fråga om hur mycket tid som krävs av 
vederbörande gällande arbetet inom krisorganisationen. Vidare 
användes krisberedskapen under tsunamin som ett exempel för 
informanten att diskutera Högskolans krisarbete och sin egen insats 
kring, för att sedan fortsätta beskriva de eventuella riktlinjer som 
finns specifikt för deras avdelning. Därefter ställdes frågor kring hur 
de tror övriga anställda vill få information vid en kris, samt vilket 
ansvar chefen känner själv för informationsinhämtning. Detta 
kompletterades med vilka kanaler som används vid 
informationsinhämtning samt om informanten upplevde att det finns 
möjlighet för dialog via dessa. 
 

4.3.	  Urval	  
Urvalet i den här studien är för både de semistrukturerade 
intervjuerna och e-postenkäterna en populationsundersökning eller 
även kallad totalundersökning. Detta innebär att alla omnämnda har 
erbjudits att medverka. Urvalet lämpar sig bäst då en mindre grupp 
ämnas undersökas (Stukát, 2006:64).  
 

4.4.	  Kritiskt	  förhållningssätt	  till	  de	  
valda	  metoderna	  
På liknande vis gällande hur valda teorier påverkade det som tolkas 
in i det empiriska materialet påverkar de valda metoderna vad det 
empiriska materialet innehåller. Vid val av andra metoder än de 
aktuella skulle möjligtvis andra saker ha kommit fram än de som 
dök upp vid användning av de valda metoderna.  

Dock är det viktigt att ha ett realistiskt förhållningssätt, och välja 
metoder som är hanterbara. Ofta anses en specifik metod vara den 
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ultimata för särskilda ändamål, men om den inte kan hanteras av 
forskaren bör annan mer tillämpbar metod användas för att uppnå 
bästa möjliga resultat (Aspers, 2010:79). Metoderna som valts för 
denna studie anses av författarna vara hanterbara på grund av 
följande; utöver de förkunskaper forskarna besuttit har påläsning 
skett kring hur de olika metoderna ska utföras och om eventuella 
problem som behöver tas i beaktning. Sedan har metoderna utförts i 
enlighet med de inhämtade kunskaperna. Trots författarnas 
ansträngningar bör reservation göras för att en ännu högre 
metodkunskap eventuellt kunnat påverka utförandet av studien och 
då indirekt även dess utfall. Den här uppfattningen om 
förkunskapers betydelse delas av Larsåke Larsson som menar att 
forskarna kan tillägna sig mer information från en undersökning om 
de har en mer djupgående kunskap kring det området som 
undersökningen berör. Detta på grund av att forskarna har större 
möjlighet att ställa följdfrågor eller att utforma enkäter efter 
undersökningens kontext (Larsson, 2000:68-69). 

Tanken med de semistrukturerade intervjuerna var att som tidigare 
nämnts få fram informanternas individuella perspektiv på 
krisorganisationen vid högskolan. Dock kan detta kritiseras i 
avseende på att intervjutypen förvisso är bättre på att få fram det 
individuella perspektivet i jämförelse med den strukturerade typen 
av intervjuer, men begränsad i relation till de tematiskt öppna 
intervjuerna (Aspers, 2010:137).  

Även e-post enkäterna har eventuellt varit begränsad i att få fram 
de svarandes egna och fullt utvecklade perspektiv kring de frågor 
som ombads besvaras. Detta är viktigt att ha i åtanke vid analys av 
det empiriska materialet då resultaten mer eller mindre kan ha 
påverkats av begränsningarna. En tanke bör även riktas mot det 
faktum att det vid intervjuerna fans möjlighet att förklara innebörden 
av särskilda frågor som informanten upplevde svårtolkade. Denna 
möjlighet fanns inte på samma vis gällande e-post enkäterna, vilket 
kan ha påverkat både antalet insamlade enkäter och de svar som 
framkom genom dessa. 

Forskarens roll, alltså den egna påverkan vid intervjutillfällena bör 
också problematiseras. Troligtvis reflekterade inte informanterna 
kring intervjuarna som forskare utan eventuellt mer som studenter. 
Intervjupersonerna kan både omedvetet och medvetet använt ordval 
och pratat kring särskilda upplevelser utifrån hur de uppfattat 
intervjuarna (Ehn & Klein, 2007:15). En annan aspekt som bör 
beaktas är den gällande de föreställningar som finns inom 
krisledningen som grupp för vad som anses vara korrekt att uttala sig 
om. Att till exempel framställa organisationen i positiv dager och 
inte hänga ut enskilda individer kan det funnits överenskommelser 
om. Detta resonemang styrks av Thurén som menar att om en källa 
är partisk finns det risk att denna framställer en falsk bild av 
verkligheten då egna intressen tas i beaktande (Thurén, 2005:66). 

Att stora delar av krisledningsgruppen är medietränad kan också 
ha påverkat deras förhållningssätt i intervjusituationerna och de svar 
de gav. Det framkom i samband med intervjutillfällena att de 
intervjuade samtalat med varandra kring det faktum att en 
kartläggning av högskolans krisorganisation och kriskommunikation 
ägde rum. Det går endast att spekulera kring att det då även 
diskuterats vad informanterna skulle lägga tyngdpunkt på vid 
intervjuerna. Vid ett sådant scenario finns det möjlighet att detta 
verkat begränsande för de svar som gavs under intervjuerna.  

Transkribering av intervjumaterial är ett vanligt förfarande efter en 
intervju och innebär att intervjun återges som text för att underlätta 
framtida arbete med materialet. Grunden till transkriberingen 
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kommer från inspelade band eller anteckningar från en intervju. Då 
det faktiskt är enkelt att transkribera finns det en hel del problem 
med detta. Problemen beror på de subjektiva tolkningar den som 
transkriberar materialet gör, två personer skulle aldrig producera ett 
transskript med samma utformning och innehåll även om de haft 
tillgång till samma intervjumaterial (Säfström & Östman 1999:64-
67). 

Under denna studie var det speciellt en av författarna som 
transkriberade vilket innebär att denne personen färgat texten med 
sin subjektiva tolkning. Problematiken försökte dämpas genom att 
författarna ständigt hade tillgång till de inspelningar som gjordes 
under intervjuerna och att transkriberingarna snarare fungerade som 
en karta över intervjuerna. När något intressant framkom genom 
studier av transkriberingarna har alltid kontroll gjorts mot det 
inspelade originalmaterialet som sedan tolkats i samråd mellan de 
två författarna. 
 

4.5.	  Källkritiska	  aspekter	  
I stycket ovan, 4.4. Kritiskt förhållningssätt till de valda metoderna, 
diskuterades kritiska aspekter kring dokument insamlingen, de 
semistrukturerade intervjuerna samt e-post enkäterna. Nedan 
kommer ett kritiskt förhållningsätt antas i en diskussion kring de 
källor som förekom i studien i form av böcker, dokument, webben 
sam de individer som kom till tals. Under rubrikens senare del 
kommer tyngdpunkt ligga på den förhållandevis stora mängden 
bortfall som sketts. 

En definition av källkritiska aspekter är av vikt att ta upp för 
diskussion då vi genomgående under författandet hanterat olika 
typer av källor. Det finns källkritiska principer som till sin 
utformning är väldigt enkla och nästan ter sig självklara, nedan följer 
en redogörelse av dessa.  

Enligt Torsten Thurén (2005:13) finns det fyra källkritiska 
principer att ta i beaktande. Den första handlar om äkthet, att den 
som uttalar sig om något är den som han/hon utger sig för att vara. 
Den andra principen behandlar tidssambandet, ju närmare i tid efter 
en händelse ett viss uttalande skett eller en viss skrift utgivits desto 
mer pålitliga anses dessa vara. Oberoende principen är den tredje 
och åsyftar att informationen som förmedlas ska vara av primär 
karaktär. Den fjärde och sista avser tendensfrihet och förespråkar 
kritik mot källans avsikt med uttalandet.  

Gällande både de semistrukturerade intervjuerna och e-post 
enkäterna har visst bortfall skett. Patrik Aspers (2010:93) skriver i 
sin bok Etnografiska metoder om att det inte helt klart och tydligt 
går att ställa bortfallet i relationen till resultatet. Gällande 
intervjuerna skedde bortfall av en person inom krisledningsgruppen, 
detta på grund av annalkande semester och för mycket på schemat 
innan för att hinna med en intervju. Prorektorns bortfall ur studien 
anses ha skett på grund av de nämnda orsaker för att en intervju inte 
var genomförbar, dock går det inte att utesluta att studien gått miste 
om värdefulla aspekter som eventuellt kunnat påverka resultatet. 
Bortfallet blir extra komplicerat på grund av det totalurval som fanns 
vid intervjustudien. Det fanns en anledning till att samtliga 
medlemmar av krisledningsgruppen skulle intervjuas; det ansågs att 
det var viktigt med de individuella tolkningar som fanns av 
organisationen och dess verksamhet. Ett urval bestående av fem 
personer är väldigt litet, om då en av dessa personer ej intervjuas kan 
detta påverka resultatet i stor utsträckning då bortfallet i praktiken 
representerar hela 20 procent av urvalet. 
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Det här styrks av Torsten Thurén (2005:89) som argumenterar för 
att det inte finns några generella riktlinjer för hur man skiljer mellan 
ett korrekt och vilseledande urval. Dock menar han att det finns 
tumregler för att definiera om ett urval är förvrängt och nämner att 
urvalet anses förvrängt om kompletterande information motsäger 
den bild som framkommit genom intervjuerna med urvalet. 

När e-post enkäten skickades ut till cheferna inom 
linjeorganisationen skedde en hel del bortfall. Av de 13 utskickade 
enkäterna skickades bara tre tillbaka ifyllda. Många uppgav att deras 
bortfall berodde på stor arbetsbörda före jul och att det på grund av 
detta inte fanns utrymme för att delta i undersökningen. Detta gör att 
viss systematik kan urskiljas i relation till bortfallet;  
frågorna kan ha tolkats som alltför utförliga och tankekrävande för 
att hinna svaras på. Då urvalet baserades på en totalundersökning av 
en relativt liten grupp upplevs bortfallet även här som problematiskt. 
Detta då det kändes viktigt att så många linjeorganisationschefers 
perspektiv på krisorganisationen som möjligt skulle komma fram. 

Problematiken kring hur många som faktiskt behöver delta för att 
styrka kvalitén i undersökningen diskuteras av Steinar Kvale och 
Svend Brinkmann (2010:129) som menar att antalet deltagande är 
helt beroende på undersökningens syfte och på hur många svar som 
behövs för att ta reda på det som ska tas reda på Författarna 
upplevde att antalet svar som kom in via e-post enkäten var 
tillräckliga för att undersökningens syfte skulle kunna upprätthållas, 
för att teorierna skulle kunna analyseras i relation till empirin och för 
att slutligen kunna svara på de uppsatta frågeställningarna för 
uppsatsen. Det bör dock tillägas att en högre svarsfrekvens hade 
varit önskvärt. 

Gällande formulering av frågor för både intervjusituationerna och 
enkäterna uppstod viss problematik. Just den här studien avsåg att få 
fram informanternas individuella syn på det krisorganisations- och 
framförallt på det kriskommunikationsarbete som bedrivs vid 
Högskolan i Halmstad. På grund av detta ansågs det vara viktigt att 
försöka undvika ledande frågor. Dock går det inte att bortse från att 
frågor upplevdes som ledande. Detta kan dels ha berott på frågans 
utformning och dels på hur den ställdes till informanterna och då 
främst under de semistrukturerade intervjuerna. Vid dessa antog 
intervjun vid ett par tillfällen en mer samtals betonad karaktär, vilket 
förvisso avsågs med valet av intervjutypen men frågorna ställdes då 
inte exakt som de skriftligt formulerats och kan därmed ha påverkat 
svaren.  

Steinar Kvale har en annan syn på ledande frågor. Han anser att 
ledande frågor kan vara mycket värdefulla för kvalitativa intervjuer. 
Detta för att frågorna dels kan användas för att bekräfta 
intervjupersonens tillförlitlighet och dels för att verifiera dennes 
tolkningar som ges i svaren (Säfström & Östman 1999:63-64). De 
båda funderingarna kring ledande frågor bör alltså tas i beaktande 
vid arbetet med det empiriska materialet.  

En annan aspekt kring formulerandet av frågor tar Mats Ekström 
och Larsåke Larsson (2000:63) upp och menar att det finns en risk 
för att man som intervjuare rationaliserar sitt frågande och tar viss 
information förgiven gradvis efter varje utförd intervju som kanske 
inte är given för den nya informanten.  

Det som också övervägts vid formuleringen av frågorna är 
användningen av värdeladdade ord. Som exempel kan nämnas fråga 
nio i e-post enkäten som löd ”Vilket ansvar känner du att du själv 
har gällande informationssökning vid en kris?” (Bilaga B). Ordet 
ansvar kan eventuellt ha uppfattats som ett positivt laddat ord och 
fått informanterna att ge ett svar i stil med att upplevelsen av ansvar 
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är större än vad det egentligen är. Detta är något som generellt bör 
tas i beaktande gällande både intervjuerna och e-post enkäten, då 
människor ofta säger en sak men gör en annan.  

Thurén (2005:110) skriver att individers förförståelse påverkar de 
tolkningar av kommunikation som vi gör dagligen. Förförståelsen 
ger oss exempelvis möjlighet att förstå den sociala kontexten kring 
kommunicerade uttryck för att sedan tolka dess egentliga innebörd. 
Thurén skriver att frasen ”drop dead” har dels en bokstavlig 
innebörd men när den sociala kontexten beaktas har den en annan. 
På samma sätt kan informanternas tolkning av intervjufrågorna 
påverkats av en social kontext. 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  
Under denna rubrik kommer vår empiri presenteras i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Varje frågeställning kommer 
nedan att behandlas i tur och ordning och följas av en analys av 
empirin relaterad till respektive frågeställning.  

Vald disposition innebär således en uppdelning i tre underrubriker:  
• 5.1. Hur ser krisorganisationen ut idag? 
• 5.2. Hur fungerar kriskommunikationen inom 

krisorganisationen enligt inblandade aktörer? 
• 5.3. Hur skulle eventuella brister i kriskommunikationen 

kunna åtgärdas enligt inblandade aktörer?  
Denna indelning görs för att underlätta för läsaren och tydliggöra 

kopplingen till uppsatsens frågeställningar.  
Resultatdelen bygger på de utförda intervjuerna med 

krisledningsgruppen, e-postenkäterna som skickades till cheferna 
inom linjeorganisationen samt de dokument kring Högskolan i 
Halmstads krisorganisation som samlats in. 

Analysdelen bygger i sin tur på applicering av vald 
organisationsteori, kommunikationsmodell och 
kriskommunikationssyn på det empiriska materialet samt relevant 
frågeställning. 
 

5.1.	  Hur	  ser	  krisorganisationen	  ut	  
idag?	  
De intervju- och enkätfrågor som syftade till att besvara 
frågeställningen, hur ser krisorganisationen ut idag?, är 1-5a i 
intervjuformuläret och 1-4 i enkäten. För frågorna i dess helhet se 
bilaga A och B. Utöver detta används även empiriskt material i form 
av de dokument som presenteras under rubriken 4.2.1. Insamling av 
dokument. 

Från högskolans hemsida går det att utläsa att krisorganisationen 
vid Högskolan i Halmstad är en hierarkisk organisation med en 
relativt bred bas och hög spetsig topp. Längst upp i hierarkin 
befinner sig krisledningsgruppen och denna består av fem 
nyckelpersoner från den ordinarie organisationens verksamhet 
(Högskolan i Halmstad 2). 

Under de intervjuer som hölls med krisledningsgruppen och de 
enkäter som skickades till linjeorganisationens chefer ställdes bland 
annat frågor gällande ansvarsområde till respektive informant (se 
Bilaga A och B). Den första handlade om hur man ser på sin egen 
arbetsuppgift inom gruppen, detta kallas nedan arbetsfördelning a. 
Därefter ställdes frågan om vad informanterna tror att de andra 
medlemmarna i krisledningsgruppen har för arbetsuppgifter, detta 
kallas nedan arbetsfördelning b. Enligt de svar som gavs skulle 
gruppen se ut enligt följande. 

Arbetsfördelning a: Det finns en resursperson från studenthälsan 
med erfarenhet kring lärosätets övergripande verksamhet. En 
informationschef som stöttar ordförande och linjeorganisation vid 
deras kontakt med media, informationschefen har också ett visst 
ansvar gällande informationsinhämtning. Förvaltningschefen finns 
med i gruppen eftersom denna tillhör organisationens ordinarie 
ledning. Ordförande leder krisarbetet, det är också ordföranden som 
ansvarar för kriskommunikation internt såväl som externt.  

Linjeorganisationschef 2 skriver såhär om sin egen roll inom 
högskolans krisorganisation:  
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“Som ansvarig chef för en sektion har jag sett min huvuduppgift att 
vara den som tar tag i om något händer här med personal eller 
studenter och att vara den som lärare och studenter kan vända sig 
till för att fråga hur man ska göra i vissa situationer.” 
(Linjeorganisationschef 2, intervju 2010-12-07). 

 
Arbetsfördelning b: I intervjuer med krisledningsgruppen framgår 
det att det inte finns några speciella ansvarsområden, alla hjälps åt 
för att stötta linjeorganisationen. Det enda som framkom är att 
resurspersonen från studenthälsan hanterar berörda och drabbade 
individer under en kris, på grund av sin erfarenhet kring detta. 

Medlemmarna i krisorganisationen är väl införstådda med varför 
de är med i gruppen och att de anser sig ha en skyldighet att ansvara 
för sina ordinarie arbetsområden enligt likhetsprincipen. Samtidigt 
blir det uppenbart att de har en flytande ansvarsfördelning där det 
formellt finns väldigt få uttalade ansvarsområden och 
arbetsuppgifter. 

Det som uttryckts formellt genom dokumenten från Högskolan i 
Halmstads hemsida samt intranät är att rektorn ansvarar för 
kommunikation och ledning av gruppen, vilket bara framgår av 
rektorns svar och i viss mån genom informationschefens åsikt om att 
han ska stötta bland annat rektorn vid kriskommunikation. I samma 
dokument framgår det även att det är krisledningsgruppens 
ordförandes uppgift att aktivera gruppen, men att detta även kan 
utföras av gruppens övriga medlemmar i samlad stämma eller 
enskilt. Dessutom framgår det att krisledningsgruppens främsta 
ansvar är att stötta linjeorganisationen, vilket också framkom genom 
intervjusvaren (Högskolan i Halmstad INSIDAN)(Högskolan i 
Halmstad 1). 

Frågan ”Berätta om krisledningsgruppens uppgift i relation till din 
egen roll inom krisorganisationsarbetet” (Bilaga B) ställdes sedan 
till chefer, tillika krisledningsgruppens kontaktpersoner, i 
linjeorganisationen via e-post enkäterna. 

Det framkom genom enkätsvaren att det fanns en gemensam 
uppfattning om att krisledningsgruppen har som uppgift att vara ett 
stöd för linjeorganisationen, hantera det gemensamma och koppla in 
resurser om det behövs. Följande citat ger i detta fall röst åt 
linjeorganisationens gemensamma åsikt:  

 
”Den (krisledningsgruppen) fungerar som ett stöd när det händer 
saker – personerna i krisgruppen kan jag ringa och fråga men också 
så klart meddela när något hänt så att även högskolans ledning vet 
och att inte informationen stannar på sektionsnivå” 
(Linjeorganisationschef 2, enkätsvar, 2010-12-07) . 

 
Med tanke på ovanstående citat så stämmer linjeorganisationens bild 
med det ansvar krisledningsgruppen har gentemot 
linjeorganisationen, detta bekräftas dessutom genom 
krisorganisationsdokument (Högskolan i Halmstad INSIDAN). 

Gällande den tid som krisledningsgruppen lägger ner på arbetet är 
åsikterna inom gruppen relativt enstämmiga. Ordföranden uttrycker:  

 
”När en kris väl inträffar så lägger krisledningsgruppens 
medlemmar ner den tid som krävs för att kunna hantera situationen, 
det är helt enkelt en prioriterad verksamhet i ett sådant läge.” 
(Ordförande, intervju, 2010-12-09). 

 



35	  

	  

Den tid som krävs för krisledningsgruppens arbete mellan kriser är 
inte speciellt omfattande, tre medlemmar i gruppen säger att de bara 
håller fåtalet möten per år och att dessa inträffar främst inför 
storhelger då de informerar varandra om var de kommer befinna sig. 
Ordförande framhåller att utbildningar kan ta en hel del tid men att 
den definition som används för termen kris har gjort att 
arbetsbelastningen minskat. Angående tidsperspektivet tillägger 
gruppens resursperson att potentiella kriser ständigt hanteras av 
ordförande och linjeorganisationen. 

Förutom tid finns det fler hinder som kan påverka 
krisorganisationsarbetet, detta gäller både mellan och under själva 
kriserna. Det framgick från intervjuer med krisledningsgruppens 
medlemmar att det inte fanns någon större upplevelse av hinder. De 
tankar som kom upp till ytan handlade om att ekonomi ofta generellt 
kan vara ett hinder i krissituationer, men att detta hitintills inte 
upplevts inom just deras krisorganisation. På samma sätt resonerar 
några av medlemmarna kring nåbarhet och att brist på information 
och kommunikationsmöjligheter är en faktor som kan begränsa 
effektiviteten i krisledningsgruppens arbete. 

 
5.1.1.	  Analys	  av	  strukturer	  inom	  
krisorganisationen	  
För att få en helhetsbild över hur högskolans krisorganisation ser ut 
och svara på en av uppsatsens frågeställningar; hur ser 
krisorganisationen ut idag? kommer Mintzbergs begrepp 
koordineringsmekanismer, organisationsdelar, 
organisationsmodeller och organisationsfunktioner behandlas nedan 
i tur och ordning i relation till empirin redovisad under rubrik 5.1 . 
Hur ser krisorganisationen ut idag? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: HH:s krisorganisationsdelar (Egen bearbetning)(Mintzberg, 2009:11). 
 
Krisorganisationen vid Högskolan i Halmstad kan bäst beskrivas 
som två olika organisationsstrukturer. Den första varianten, 
organisationsstruktur A, behandlar de krissituationer där 
linjeorganisationen har ansvar för att hantera krisen. Den andra 
varianten, organisationsstruktur B behandlar de situationer då 
krisledningsgruppen tar över linjeorganisationens ansvar för 
hantering av en kris. Vi börjar med att redogöra för 
organisationsstruktur A eftersom krisorganisationen arbetar för att 
kriser i största möjliga utsträckning ska hanteras inom 
linjeorganisationen. 
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5.1.1.1. Organisationsstruktur A 
Då linjeorganisationen ansvarar för hanteringen av en krissituation 
aktivieras de specifika linjer som krisen berör. Linjechefen inom en 
aktiverad linje ansvarar för koordineringen av arbetsuppgifter och 
kontrollerar att dessa utförs på ett tillfredsställande sätt. Detta går i 
linje med den koordineringsmekanism Mintzberg kallar direkt 
anpassning.  

Det finns dock en tanke inom krisorganisationen som går ut på att 
arbetsuppgifter tilldelas den anställde med bäst kunskap och som 
därför har störst möjlighet att lösa uppgiften. Detta gäller vid såväl 
koordineringen av arbete inom linjen som vid koordinering av vilka 
linjer som ska aktiveras vid en kris. På detta sätt går det att se 
influenser från den koordineringsmekanism som kallas 
standardisering av färdigheter.  

Vidare har svar från intervjuer och e-postenkäter visat att det inte i 
större utsträckning finns någon standardisering av själva 
arbetsprocessen. Aktörer inom krisorganisationen är inte speciellt 
intresserade av hur arbetet utförs, de är dock intresserade av att lösa 
krisen. Därav anses organisationsstruktur A även vara påverkad av 
influenser från koordineringsmekanismen som kallas standardisering 
av resultat.  

Argumentation för att den operativa kärnan är dominerande inom 
organisationsstruktur A skulle kunna ske eftersom att den operativa 
kärnan utför krisarbetet i praktiken. Dock ligger ansvaret för att 
dessa åtgärder blir utförda på aktuell chef inom linjeledningen och 
detta är på grund av att cheferna är en länk mellan den operativa 
kärnan och den strategiska ledningen. Därför anses varken den 
operativa kärnan eller den strategiska ledningen vara dominerande i 
denna organisationsstruktur. 

När linjeledningen är identifierad som den dominerande 
organisationsdelen pekar organisationsmodellen åt att vara av 
divisionaliserad karaktär, vilket illustreras nedan. 

  

 
 
Figur 7: Den divisionaliserade modellen, förenklad (Egen bearbetning)(Mintzberg, 
2009:225). 

 
Dock upplevs organisationen inte vara en renodlad divisionaliserad 
organisation med tanke på den ovanstående diskussionen kring den 
roll som standardiseringen av resultat och färdigheter tillskrivs. 
Beroende på hur pass präglad organisationen är av standardisering 
av färdigheter hade organisationen kunnat argumenteras för att vara 
en professionell byråkrati, då den kompetens som är bäst lämpad för 
att lösa den aktuella krissituationen tas in. Dock anses inte 
standardiseringen av färdigheter vara tillräckligt influerande för att 
prägla krisorganisationens utformning och då det ligger på 
linjeorganisationen att hantera uppstådda kriser blir den 
divisionaliserade byråkratin den organisationsmodell som bäst 
förklarar högskolans krisorganisation. 

Nu vet vi hur Organisationsstruktur A ser ut och hur den är tänkt 
att fungera, dock finns det andra intressanta aspekter att studera för 
att förstå hur organisationen faktiskt fungerar. Detta genom att 
undersöka vad Mintzberg kallar för organisationsfunktioner.  
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I organisationsstruktur A där linjeorganisationen hanterar en kris 
finns det mönster av permanenta arbetskonstellationer. Dessa är de 
grupper som leds av linjecheferna inom toppen av respektive linje. 
Linjechefen fattar beslut om vad som ska göras och sedan utför den 
operativa kärnan dessa. Dock är det viktigt att poängtera att 
avdelningar kan knyta till sig speciella resurspersoner med särskild 
kunskap för att lösa uppstådda krissituationer. Dessa resurspersoner 
kan ingå i de befintliga arbetskonstellationerna men det kan även 
skapas tillfälliga arbetskonstellationer både inom och utanför 
avdelningen om detta anses främja krisarbetet. 

Inom och mellan dessa arbetskonstellationer kommuniceras det 
informellt. Denna slutsats beror till stor del beror på att 
krisorganisationen inte definierat hur den formella 
kommunikationen ser ut, med andra ord finns alltså få riktlinjer för 
hur kommunikation både internt och externt ska fungera. 

Just vid kriskommunikation är det bra att veta hur den informella 
kommunikationen inom organisationen fungerar då det inom denna 
kan uppstå falska rykten som riskerar att påverka krishanteringen 
negativt. Informell kommunikation behöver dock inte bara vara ett 
hinder, det gäller för organisationsledningen att kartlägga den 
informella kommunikationen och identifiera nyckelpersoner då 
dessa kan användas som en del av det interna 
kriskommunikationsarbetet. 

Den formella auktoriteten inom organisationsstruktur A tillskriver 
linjeorganisationens chefer högsta auktoritet i krisorganisationen 
eftersom krisledningsgruppen som annars har starkast auktoritet inte 
är aktiverad. Ett tydliggörande krävs; när krisledningsgruppen 
aktiveras omstruktureras krisorganisationen direkt till 
organisationsmodell B, mer om denna under rubrik 5.1.1.2. 
Organisationsstruktur B. 
 
5.1.1.2. Organisationsstruktur B 
Som skrevs tidigare ser organisationsstruktur B ut på ett helt annat 
sätt, i jämförelse med organisationsstruktur A. Detta på grund av att 
krisledningsgruppen tar över linjeorganisationens ansvar för att 
hantera en kris. Varför detta händer har behandlats tidigare i 
uppsatsen och fokus kommer nu att istället ligga kartläggning av hur 
krisorganisationen ser ut under sådana tillfällen. 

Det finns en stor skillnad i hur koordineringen utförs när den 
strategiska ledningen tar över linjeorganisationens arbete. Mintzberg 
kallar den aktuella mekanismen för ömsesidig anpassning och i just 
detta fall innebär det att krisledningsgruppens arbete koordineras 
genom informella samtal mellan dess medlemmar samt att 
respektive medlem sedan ansvarar för att dennes arbetsuppgifter 
utförs. Det finns dock vissa likheter med koordineringen inom 
Organisationsstruktur A; båda är präglade av standardisering av 
färdigheter samt standardiseringen av resultat. Det har exempelvis 
framkommit att resurspersonen från Studenthälsan anses lämplig att 
hantera personliga aspekter av kriser för att denna har kompetens 
inom detta område. 

Den dominerande organisationsdelen anses vara den strategiska 
ledningen då de har ansvaret för att hantera situationen, ingen 
närmare förklaring av detta ska behövas då det är tydligt att den 
strategiska ledningen ensam tar över hanteringen av krisen. 

Det finns inom Mintzbergs teorier ingen lämplig 
organisationsmodell som rakt av överensstämmer med den 
verklighet som återspeglas genom denna strukturering av högskolans 
krisorganisation. Då krisledningsgruppen har tagit över 
linjeorganisationens arbete finns det heller ingen definierad operativ 
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kärna eftersom linjeorganisationen är bortkopplad. Den strategiska 
ledningen agerar därför både som strategisk ledning och tar även på 
sig rollen som operativ kärna. Detta arbete behöver de inte 
nödvändigtvis utföra ensamma utan den strategiska ledningen kan 
knyta till sig resurspersoner för att arbeta i en tillfällig operativa 
kärna. Detta gör att Organisationsstruktur B enklast beskrivs som en 
professionell byråkrati eftersom krisledningsgruppen fördelar arbetet 
mellan sig och eventuella resurspersoner på grundval av kompetens 
och färdigheter som krävs för den specifika situationen.  

 
 

 
 

 
 
 
Figur 8 (vänster): Den professionella byråkratin, (Egen bearbetning) (Mintzberg, 
2009:94). 
Figur 9 (höger): Den professionella byråkratin, i HH:s fall (Egen bearbetning). 

 
Gällande organisationsfunktioner för organisationsstruktur B är 
antalet arbetskonstellationer ytterst begränsade då den enda faktiska 
arbetskonstellationen som existerar är krisledningsgruppen. Antalet 
arbetskonstellationer kan dock utökas vid den rekrytering av 
resurspersoner som kan ske under krishanteringen. 

Den formella auktoriteten är dock tydlig inom denna 
organisationsstruktur då styrningen sker från krisledningsgruppen 
mot aktiverade delar inom krisorganisationen.  

Även inom organisationsstruktur B finns det informell 
kommunikation som framförallt återfinns inom krisledningsgruppen. 
Som nämnts tidigare är detta ett sätt för krisledningsgruppen att 
koordinera sitt arbete då det generellt saknas riktlinjer för 
arbetsfördelning. Precis som i fallet med organisationsstruktur A är 
det en god idé att kartlägga nyckelpersoner inom den informella 
kommunikationen för att använda dessa till effektivisering av intern 
kriskommunikation eller åtminstone för att kunna reducera den 
informella kommunikationens negativa effekt av exempelvis 
ryktesspridning under kriser. 
 

5.2.	  Hur	  fungerar	  
kriskommunikationen	  inom	  
krisorganisationen	  enligt	  inblandade	  
aktörer?	  
Följande intervju- och enkätfrågor syftar till att besvara 
frågeställningen hur fungerar kriskommunikationen enligt 
inblandade aktörer? Det empiriska materialet är resultatet av 
intervjufrågorna 5b - 9c samt 10b och enkätfrågorna 6 - 9. För 
frågorna i sin helhet se bilaga A och B. 

Det har blivit uppenbart under de tidigare delarna av uppsatsen att 
det saknas en kriskommunikationsplan för krisorganisationsarbetet 
på Högskolan i Halmstad. Det är dock ett faktum att 
krisledningsgruppen kommunicerar och denna del av uppsatsen 
ämnar kartlägga denna kommunikation. Den teori som ligger till 
grund för kartläggningen är den utvecklade 
kommunikationsmodellen som beskrivits i uppsatsens teoridel. De 
perspektiv som kommer beaktas är krisledningsgruppens syn på 
kommunikation kombinerat med deras redogörelse för tidigare 
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kommunikation, de eventuella riktlinjer som finns i formella 
dokument samt en jämförelse mot hur linjeorganisationen anser att 
kommunikationen inom organisationen bör ske.  

Vad finns det för riktlinjer för den kriskommunikation som 
krisledningsgruppen bedriver? Det blev genom intervjuerna 
påtagligt att likhetsprincipen präglade det kriskommunikativa 
tänkandet. Informationschefen uttryckte  

 
"Den som har ansvar normalt har ansvar även under krisen" 

(Informationschef, intervju, 2010-11-30).  
 
Även om medlemmar i krisledningsgruppen säger att det inte finns 
någon planerad kriskommunikation så gav dem under intervjuerna 
exempel på hur kriskommunikationen kan se ut. Den följer 
likhetsprincipen oavsett om det rör sig om kriskommunikation riktad 
mot personal eller studenter. Informationschefen menar att i 
praktiken innebär detta att personal får information genom närmsta 
chef och att studenter får information genom lärare, vilket i 
förlängningen kan ses som deras närmsta chef.  

Frågan är sedermera hur ett budskap utformas och om det finns 
generella riktlinjer för att förenkla och effektivisera.  Åsikten att det 
ej finns riktlinjer för utformning av budskap delades av tre av de 
intervjuade från krisledningsgruppen. En av dessa var 
förvaltningschefen som dessutom uttryckte att utformningen av 
budskap är en aspekt som borde finnas med i en informationspolicy. 
Resurspersonen från studenthälsan menade dock att det redan fanns 
riktlinjer för hur budskap ska utformas, även om dessa ej fanns 
nedskrivna: 
 
"Det handlar om att så snabbt som möjligt ge korrekt information. 
Asså... det handlar om att så snabbt som möjligt döda konstiga 
rykten, det handlar om att skapa... en känsla... och ett faktum av att 
et finns någon form av initiativ och kontroll [...]" (Resursperson, 
intervju, 2010-11-30). 
 
Resurspersonen menar dessutom att krisorganisationen antagligen 
inte är först med krisinformation och att det därför är viktigt att 
lyssna på anhöriga. Anledningen är att krisledningsgruppen och 
linjeorganisationen har inte ensamrätt på att informera. Ofta kommer 
information från många håll under kriser och det är då viktigt att 
lyssna, då frågor kan besvaras och felaktig information kan bemötas. 

Det har nu redogjorts för hur krisledningsgruppen ser på 
kommunikationen gentemot linjeorganisationen och övriga 
anställda. Men är denna bild förenlig med hur linjeorganisationen 
ser på saken? Frågan om hur krisledningsgruppen tror att personalen 
vill få information är i högsta grad relevant för 
kriskommunikationens effektivitet. 

Krisledningsgruppens resursperson trodde att de anställda ville ha 
snabb och korrekt information via telefon. Dock kräver detta enormt 
mycket tid, sms omnämns som ett bättre och snabbare alternativ. En 
kommunikation på personlig nivå välkomnas av linjeorganisationen 
som på enkätfrågan Gällande hur linjeorganisationen tror att övrig 
personal vid högskolan vill bli informerade svarade de så här:	  
”muntligen om möjligt” (Linjeorganisationschef1, enkätsvar, 2010-
12-07) och ”snabbt och direkt av sin chef” (Linjeorganisationschef2, 
enkätsvar, 2010-12-07). Förvaltningschefen ger röst åt 
krislendingsgruppens gemensamma åsikter kring vilka ytterligare 
kanaler information kan förmedlas genom:  
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"Dels via hemsidorna givetvis, det måste vi ju göra och massutskick 
av mail om att det har hänt någonting och jag tror också att vi måste 
samla dom (personalen) som vill, för att hela tiden hålla dem 
uppdaterade. Men webben är ju ett fantastiskt medie där, att man 
hela tiden informerar."(Förvaltningschef, intervju, 2010-12-02). 
 
Resurspersonen menar att detta var precis det som gjordes under 
tsunamin i Sydostasien år 2004. Han reagerade snabbt och tog 
kontakt med de övriga medlemmarna i krisledningsgruppen via 
telefon. Tillsammans togs beslutet att aktivera krisledningsgruppen 
och kontakta personal och studenter via e-post och hemsida. 
Informationen som gick ut uppmanade mottagaren att höra av sig 
om de hade information om det inträffade, kände någon som var 
drabbad eller själv var drabbad. Kontakt togs med POSOM, 
länssjukhusets akutmottagning, psykiatriska 
katastrofledningsgruppen och sjukhuskyrkan. Parterna bestämde 
rutiner för kommunikation och samverkan samt stämde möte vid 
flertalet tillfällen de följande dagarna. När information väl var 
insamlad och krisledningsgruppen hade fått insikt i situationen 
kontaktades cheferna i linjeorganisationen för att få samlad och 
tillförlitlig information. 

Även om kommunikationen i det stora hela fungerade under krisen 
med tsunamin så är detta flera år sedan. Krisledningsgruppens 
resursperson reflekterade under intervjun kring att vissa av de då 
använda kanalerna, främst e-post, inte har samma slagkraftighet och 
effektivitet i dagsläget. Förväntar sig krisledningsgruppen att 
personalen är villig att söka information genom de kanaler som 
krisledningsgruppen kommer använda? Ligger det ett ansvar på 
personalen att söka krisinformation utanför krisorganisationens egna 
nätverk? 

Resurspersonen från Studenthälsan tyckte att personal inte har 
något eget ansvar för egen informationssökning. Även 
förvaltningschefen tyckte detta men hoppades ändå att personalen i 
viss utsträckning gör detta. Ordförande anser att media och e-post 
gör att personalen ej behöver söka krisinformation. 
Informationschefen anser dock att personalen alltid har ett ansvar att 
hålla sig uppdaterade, även under kriser i enlighet med 
likhetsprincipen. 

Linjeorganisationen har blivit tillfrågad om sina åsikter kring 
vilket ansvar som kan läggas på deras axlar. De anser att på grund av 
deras position som chefer inom respektive avdelning har de ett stort 
ansvar att ta reda på allt som går att få reda på kring en krissituation. 
Linjeorganisationschef 3 svarade: ”Om jag blir medveten om en kris 
måste jag snabbt ta fram korrekt information.” (Intervju, 2010-12-
09). Det finns alltså en risk att information om en inträffad kris 
mottags för sent och att mottagaren därför inte söker ytterligare 
information om händelsen. 

Något som kan förbättra chanser till förståelse från mottagarens 
sida är om det finns möjlighet till dialog eller åtminstone någon form 
av feedback. Den generella uppfattningen från krisledningsgruppen 
är att det under en kris kan vara svårt att få till en dialog. Orföranden 
uttrycker:  

 
"Det beror ju på krisens natur. Jag skulle vilja säga att det alltid 
finns ett stort utrymme för dialog... direkt... altså... veckorna efter 
krisen." (Ordförande, intervju, 2010-12-09) 
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Ordförande ombads utveckla sitt svar och säger då:  
 
”Om man menar dialog som en allmän debatt under själva 
krissituationen, det tror jag e väldigt sällan (det är möjligt). Om inte 
själva debatten är krisen."(Ordförande, intervju, 2010-12-09). 
 
Ordföranden menar att det är svårt att få till en dialog på grund av att 
hanteringen av det operativa kring krisen tar mycket tid i anspråk. 
Dock poängteras, både från krisledningsgruppen och 
linjeorganisationen, att det finns möjlighet att få svar på frågor via e-
post och telefon, enligt närhetsprincipen är det då sin närmsta chef 
man vänder sig till. I dagsläget används det ett forum på högskolans 
hemsida som vid behov öppnas när en kris inträffar.  
 
5.2.1.	  Analys	  enligt	  vald	  
kommunikationsmodell	  
Under denna rubrik ligger fokus på att analysera empirin från 
föregående stycke enligt uppsatsens valda kommunikationsmodell, 
syftet är att på detta sätt besvara frågeställningen hur fungerar 
kriskommunikationen inom krisorganisationen enligt inblandade 
aktörer? Det kan konstateras att kommunikationen kan se ut på fyra 
olika sätt vilket nedan kommer kallas Kommunikationsmodell A-D. 

Kommunikationsmodell A: Vid den kommunikation som sker 
mot massmedia är sändaren högskolans rektor eller av honom annan 
utsedd person som med ett, tillsammans med övriga delar av 
krisledningsgruppen, formulerat budskap använder sig av 
massmedia som kanal. Massmedia är i krisorganisationens 
dokument ett vitt begrepp och kan innefatta allt från internationella 
till lokala medier. På grund av detta går det inte att fastställa vilka 
mottagarna är. Detta är såklart situationsberoende vilket medför att 
olika kriser har olika mottagare. Mottagarens avkodning inom denna 
modell är problematisk. Detta på grund av att den först görs inom 
ramarna för massmediet där en viss vinkling av budskapet sker för 
att tillfredsställa mediets säljande aspekter. Detta medför att det 
ursprungliga budskapet förändras och ändrar karaktär innan det ens 
har nått den egentliga mottagaren som i sin tur avkodar budskapet 
och tolkar det på sitt vis. Eftersom det i denna modell inte finns 
några fastställda riktlinjer för budskapet är det också svårt att reda ut 
vilken effekt budskapet är tänkt att ha. Generellt vid kommunikation 
via massmedier sker ingen påtaglig feedback. 
 

 
Figur 10. Kommunikationsmodell A (egen bearbetning). 
 
Kommunikationsmodell B: Kommunikation sker även internt inom 
krisledningsgruppen och den ser ut som följer enligt uppritad 
kommunikationsmodell. När en medlem ur krisledningsgruppen 
uppfattar en aktuell krishändelse som oöverblickbar aktiveras 
gruppen. Ett budskap innehållande vad som har hänt och vad som 
bör göras skickas till övriga inom krisledningsgruppen. Budskapet i 



42	  

	  

detta fall innebär att gruppen bör samlas. Budskapet kodas, vilket 
innebär att det laddas med sändarens tolkning, skickas via ett 
medium som anses vara snabbt och direkt som telefon eller sms, 
avkodas av mottagaren, som i sin tur skickar tillbaka feedback. Detta 
innebär att mottagaren nu är sändare enligt samma 
kommunikationsmodell. Den tänkta effekten av budskapet är den 
samordning som sker i form av att gruppen samlas till följd av 
kommunikationsprocessen. 
  

	  
Figur 11. Kommunikationsmodell B (egen bearbetning). 

 
Kommunikationsmodell C: Då en kris uppmärksammats sker 
kommunikation dessutom mellan krisledningsgruppen och 
linjeorganisationen. Budskapet utformas efter samma principer som 
beskrivits tidigare; vad har hänt och vad gör vi nu. Dock anpassas 
budskapet efter vilken berörd avdelning det skickas till med tanke på 
vad de olika avdelningarna bör vidta för åtgärder. Detta budskap 
skickas ofta genom medium som telefon eller e-post. Den tänka 
effekten i den här processen är att inge linjeorganisationen en känsla 
av att krisledningsgruppen har kontroll över läget. Möjligheten till 
feedback är begränsad till att för linjeorganisationen eventuellt ställa 
frågor via e-post eller över telefon som besvaras i mån av tid av 
krisledningsgruppen. Kommunikationsprocessen kan även gå i 
motsatt riktning då en kris upptäcks i linjeorganisation inom en 
enskild avdelning. Då kan ofta linjen hantera krisen själva, dock 
görs en rapportering till krisledningsgruppen för att uppdatera dem 
om vad som hänt.  

	  

	  
Figur 12. Kommunikationsmodell C (egen bearbetning). 

 
Kommunikationsmodell D: Det kan ske kommunikation mellan 
krisledningsgruppen och samtliga inom organisationen om det finns 
behov av detta. Budskapet formuleras efter tidigare nämnda 
riktlinjer, vad har hänt och hur gör vi nu. Budskapet skickas via de 
medium som når så många som möjligt på kortast möjliga tid och 
dessa anses vara högskolans officiella hemsida och det e-post system 
som är kopplat till organisationen. Precis som i 
kommunikationsmodell C är den tänka effekten att skapa lugn 
genom en känsla av kontroll. Detta tillvägagångssätt användes under 
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tsunamin 2004. Vid en krissituation kan forumfunktionen på 
hemsidan aktiveras och möjliggör då viss feedback och dialog.  

	  

	  
Figur 13. Kommunikationsmodell D (egen bearbetning). 
 

5.3.	  Hur	  skulle	  eventuella	  brister	  i	  
kriskommunikationen	  kunna	  
åtgärdas	  enligt	  inblandade	  aktörer?	  
De frågor som svarar på frågeställningen hur skulle eventuella 
brister i kriskommunikationen kunna åtgärdas enligt inblandade 
aktörer? är för intervjuerna fråga 3b och 5c och för enkäten fråga 4. 
För frågorna i sin helhet se bilaga A och B. Förutom att besvara 
frågeställningen är dessa frågor även till nytta för att identifiera 
krisorganisationens syn på kriskommunikation, se 5.3.1. Analys av 
aktörernas syn på kriskommunikation. 

Inom både krisledningsgruppen och bland linjeorganisationens 
chefer finns det funderingar kring hur kriskommunikationen skulle 
kunna förbättras. Krisledningsgruppen gemensamma tanke om vad 
som bör göras i framtiden är att de tillsammans ska gå en utbildning 
och öva tillsammans. 
 
”Alltså det vi har sagt och som vi skulle behöva och som faktiskt var 
tänkt att göra men då inträffade någonting jag inte kommer ihåg i 
våras det är att vi ska gå en utbildning..” (Förvaltningschef, 
intervju, 2010-12-02). 
 
Vidare diskuterades framtida hantering av kriser utifrån hur 
situationen kring tsunamin år 2004 hanterades: 
 
”Då var mail en enkel och kontrollerbar kanal. Idag hade Facebook 
och Twitter varit ett alternativ när det handlar om att efterlysa saker 
och ting. Vi hade kanske snabbare fått in respons, men vi hade också 
fått in en mycket större och svårsorterad informationsmängd.” 
(Resursperson, intervju, 2010-11-30). 
 
Informationschefen nämner också Twitter och Facebook som ett 
alternativ för den framtida kriskommunikationen. Dessa kanaler är 
för närvarande ej implementerade i krisorganisationen men 
undersökningar kring användning av dessa är i full gång. 

Fler och tätare möten och kontakt med varandra efterlystes såväl 
inom krisledningsgruppen som bland cheferna i linjeorganisationen: 
 
”Alltså jag är rätt så nöjd med den här organisationen… vi kanske 
skulle ha våra möten oftare” (Ordförande, intervju, 2010-12-09). 
 
Chef inom linjeorganisationen hade en liknande uppfattning kring 
vad som kan förbättras: 
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 ”[…] kanske att vi skulle uppdatera oss om vanarandra (varandra) 
och de olika funktionerna litet oftare.”(Linjeorganisationschef2, 
enkätsvar, 2010-12-07). 

 
5.3.1.	  	  Analys	  av	  aktörernas	  syn	  på	  
kriskommunikation 
Det är nu dags att kartlägga vilken syn på kriskommunikation som 
högskolans krisorganisation är uppbyggd på. Detta är en viktig 
aspekt att ta i beaktning när undersökningar ska ske för att ge 
underlag till förbättringsförslag samt strategiska och strukturella 
ändringar.  

Diskussionen nedan kring den innehavda synen på 
kriskommunikation sker dels i relation till ovanstående resultat kring 
hur aktörer inom krisorganisationen vill förbättra 
kriskommunikationen, men även till de resultat med tillhörande 
analysdelar som behandlats tidigare i uppsatsen. Anledningen till 
detta är att en syn på kommunikation inte är något man direkt kan ta 
på utan att synen snarare genomsyrar hela krisorganisationen. 

Det finns inom krisorganisationen en syn på kriser som något 
objektivt vilket går i linje med traditionell kriskommunikationssyn. 
Det finns stöd för detta antagande genom bland annat de checklistor 
som återfinns inom organisationen. Dessa listor behandlar nästan 
uteslutande fysiska kriser så som bränder och bombhot.  

Krisorganisationen anses vara centraliserad både när verksamheten 
hanteras av linjeorganisationerna och när krisledningsgruppen agerar 
på egen hand. Motiveringen är att krisledningsgruppen alltid har 
mandat att ta över linjeorganisationens ansvar om de anser att detta 
skulle behövas. 

Det vilar ett fokus på den akuta krisfasen. Det framkom dock att 
bland annat högskolans rektor hanterar potentiella kriser med jämna 
mellanrum, men dokumentation inom krisorganisationen för 
hantering av sådana situationer finns inte. Detta beror troligen på att 
dessa situationer inte räknas som kriser och därför inte innefattas av 
krisorganisationens arbete. 

Det kan verka som om krisledningsgruppen agerar genom tränad 
improvisation när en kris uppstår, så är troligen inte fallet. Det 
framkom under intervjuerna att mer träning efterfrågades och att 
flera av personerna i krisledningsgruppen saknar erfarenhet kring 
arbete inom gruppen. Dock finns det väldigt lite rationell planering 
vilket gör det svårt att placera krisledningsgruppens strategier för 
ledarskap inom ramarna för någon av de två kriskommunikativa 
traditionerna. 

Avsaknaden av dialog skapar en känsla av att sändaren står i 
centrum. Det finns heller inga uttalade strategier för hur budskap ska 
utformas även om det genom intervjuer framkom att det finns en 
önskan om att inge mottagaren en känsla av kontroll och initiativ. 

De kanaler som finns nämnda i dokument är massmedia, vilket är 
en väldigt vag beskrivning av en kanal. Det sker i praktiken 
kommunikation via telefon och e-post till anställda och inom 
krisledningsgruppen används även sms. Stöd för detta finns i 
intervjuer med krisledningsgruppen och enkäter från 
linjeorganisationen. 

Det finns inget tydligt svar på om mottagaren ses som rationell 
eller inte. Genom intervjuerna framkom det att en av de intervjuade 
tyckte att personalen själv har ansvar att söka information vid en 
kris, samtidigt som totalt tre intervjuade hoppades att personalen 
skulle söka information även om de ej räknade med detta. 
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Med ovanstående klargjort står det klart att inom 
krisorganisationen vid Högskolan i Halmstad existerar en traditionell 
syn på kriskommunikation med vissa undantag. Dessa är dels hur 
ledarskapet och styrningen sker, synen på medieval samt huruvida 
mottagaren är rationell kontra irrationell. Detta tillsammans med att 
det finns en vilja inom krisledningsgruppen att utveckla 
kriskommunikationsarbetet kan vara tecken på att tankarna kring 
kriskommunikation börjar kretsa allt mer kring den senmoderna 
synen. Idén om att i framtiden använda kanaler så som Facebook 
och Twitter tyder också på att framförallt krisledningsgruppen börjar 
gå ifrån den mer traditionella synen på kriskommunikation för att 
anta ett mer senmodernt tänkande. Dock är detta bara en spekulering 
och det återstår att se hur krisorganisations- och 
kriskommunikationsarbetet artar sig i framtiden.  

Vid Högskolan i Halmstad finns det ingen nedskriven 
kriskommunikationsplan. Dock har det genom både intervjuerna och 
e-post enkäterna framkommit att det finns tankar kring både hur en 
sådan kommunikation skulle gå till i dagsläget om en kris skulle 
inträffa men även om hur en plan skulle kunna utformas och vad den 
i så fall skulle innehålla.  
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6.	  Avslutning	  
Avslutningsvis följer här nedan dels en sammanfattning under rubrik 
6.1. Slutsats kring de resultat som framkommit av studien genom 
uppsatsens frågeställningar:  
- Hur ser krisorganisationen ut idag?  
- Hur fungerar kriskommunikationen inom krisorganisationen enligt 
inblandade aktörer? 
- Hur skulle eventuella brister i kriskommunikationen kunna 
åtgärdas enligt inblandade aktörer? 
Vidare under rubrik 6.2. Diskussion följer en diskussion kring 
författarnas egna idéer kring vad som kan förbättras gällande 
kriskommunikationen på Högskolan i Halmstad. 

 

6.1.	  Slutsats	  
Slutligen går det att konstatera att det i relation till vald 
organisationsteori, kommunikationsmodell och 
kriskommunikationssyn har kartlagts hur krisorganisations- och 
kriskommunikationsarbetet på Högskolan i Halmstad ser ut och 
upplevs enligt inblandade aktörer.  

Krisorganisationens struktur kan se ut på två olika sätt beroende på 
vem som har ansvaret för hanteringen av krisen. 
Organisationsstruktur A definieras som divisionaliserad struktur, 
vilket i klartext innebär att ansvaret för att hantera en kris ligger på 
linjeorganisationen.   

I fallet med organisationsstruktur A finns få nedskriva formella 
riktlinjer för vem som har ansvar för olika ansvarsområden eller hur 
kommunikationen inom och utom organisationen fungerar.  

Den kommunikation som sker måste alltså betecknas som 
informell då det i praktiken inte finns några anvisningar som 
beskriver hur formell kommunikation definieras inom 
krisorganisationen. Via den informella kommunikationen 
koordinerar således linjecheferna arbetet; alla berörda inom 
krisorganisationen får reda på vad som har hänt och hur 
tillvägagångsättet ser ut för att komma till bukt med situationen. 

Organisationsstruktur B beskriver organisationen under en kris 
då krisledningsgruppen tagit över det operativa ansvaret. Strukturen 
likställs till hög grad med Mintzbergs beskrivning 
professionaliserade byråkratin. Krisledningen har ensam auktoritet 
och genom ömsesidig anpassning inom gruppen tas beslut om vad 
som bör göras och vem som ska göra det. Inom organisationsstruktur 
B finns med andra ord inga formella riktlinjer för vem inom 
krisledningsgruppen som har ansvar för vad eller för hur 
kriskommunikationen ska skötas, med undantag av att rektorn ska 
hantera massmedia. 

Kommunikation äger hur som helst alltid rum under en 
krissituation. Denna skiljer sig åt mellan organisationsstruktur A 
respektive B och kan sammanfattas till fyra modeller, 
kriskommunikationsmodell A-D. På nästa sida följer en förenkling 
av dessa, för djupare förklaring se rubrik 5.2.1. Krisorganisationens 
konkretiserade kommunikationsmodeller. 

 
 
 
 
 

 



47	  

	  

Sändare Medium Mottagare 

Rektor Massmedia Samhälle 

Krisledningsgruppen Telefon/SMS Krisledningsgruppen 

Krisledningsgruppen E-post/Telefon Linjeorganisationen 

Krisledningsgruppen E-post/Hemsida Hela organisationen 

 
Synen på kriskommunikation som återfinns inom krisorganisationen 
vid Högskolan i Halmstad har fastställts som traditionell, även om 
det också finns inslag av det senmoderna synsättet. De 
effektiviseringsförslag som läggs fram kommer i stor utsträckning 
bygga på rekommendationen att lämna detta föråldrade synsätt till 
förmån för den senmoderna synen på kriskommunikation. 
 

6.2.	  	  Diskussion	  
Som nämnts tidigare är det synen på kriskommunikation som sätter 
ramarna för krisorganisations- och kriskommunikationsarbetet. Det 
är svårt att ge konkreta tips på hur kriskommunikationen bör 
utformas innan en ordentlig målgruppsanalys är utförd, men vissa 
aspekter bör ändå belysas. 

En i förväg planerad strategi för kriskommunikation är bra att ha, 
strategin bör dock inte vara allt för definierad och därigenom statisk. 
Att istället definiera ett fåtal faktorer som påverkar vilken av flera i 
förväg bestämda budskapsstrategier som ska användas är en 
smartare och mer flexibel väg att gå. 

Det flexibla tänket bör i övrigt genomsyra hela krisorganisationens 
arbete på samma sätt som i fallet med kommunikationsstrategin. 
Med undantag för fåtalet händelser, exempelvis bränder, kan fasta 
handlingsmönster upplevas som svårapplicerade på den aktuella 
krisen och risk finns i så fall att dessa frångås då det är för 
tidskrävande att applicera dessa på den aktuella krisen. 

Det förberedande arbetet inför en kris vilar på krisledningsgruppen 
men i praktiken är det ofta smidigast att ledningsgrupper låter olika 
avdelningar skapa sina egna handlingsplaner, som givetvis ska följa 
de övergripande strategiska handlingsplaner som 
krisledningsgruppen satt upp. Anledningen är relativt enkel; olika 
avdelningar ställs inför olika aspekter av en kris. 
Krisledningsgruppen må känna till dessa aspekter generellt, och bör 
ständigt sträva efter större förståelse, men de känner aldrig till lika 
mycket av aspekterna som avdelningen själv gör. 

För att ändå våga ge sig på att ge några konkreta tips följer här en 
liten diskussion kring detta. Förslagsvis bör krisorganisationen anta 
en kriskommunikationssyn som är mer influerad av den senmoderna 
traditionen än den traditionella. Då detta av författarna anses gagna 
ett vidare arbete med både krisorganisationen och främst 
kriskommunikationen. Att vara fast i en allt för snäv definition kring 
vad en kris egentligen är och att inte ha strukturerade riktlinjer för 
vilket ansvar som åligger var och en upplevs problematiskt. 

Under intervjuerna har det uppstått diskussion kring situationer där 
rollen inom högskolan som organisation och rollen inom högskolans 
krisorganisation har krockat. Med tydligare uttalade individuella 
ansvarområden minskar behovet av koordinering och 
kommunikationen kan istället behandla viktigare frågor. 
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I dagsläget förlitar sig krisorganisationen på att specifika individer 
kan hantera olika typer av ansvarsområden, även om dessa inte är 
definierade. Om detta i praktiken fungerar eller ej låts vara osagt, 
poängen är att utan nedskrivna riktlinjer för hur sådana 
arbetsuppgifter ska lösas kommer krisorganisationen att befinna sig i 
en väldigt svår sits den gång de specifika individerna inte kan 
medverka i krisarbetet. Vad händer till exempel med 
kommunikationen mot massmedia om rektorn försvinner? 

Att en ledningsgrupp har olika åsikter kring mottagarnas ansvar för 
informationssökning har både för och nackdelar. Dels kan det 
innebära att kriskommunikationen blir helgarderad och att 
kriskommunikation förbereds för både personal som söker själva 
men även för personal som passivt väntar på information. Nackdelen 
är den samma, det förbereds två typer av kriskommunikation och 
detta är mer tidskrävande än att endast förbereda en. 
Kriskommunikationen såväl som vilket ansvar som kan läggas på 
respektive mottagare är givetvis situationsberoende, att en generell 
kriskommunikationsplan som rimligen bygger på en analys av 
målgruppen, i detta fall linjeorganisationen, upprättas av 
krisledningsgruppen är ett måste. 

Det finns en vilja inom krisledningsgruppen att sätta upp någon 
form av kriskommunikationsplan. Gruppen bör då sätta sig ner och 
fundera kring riktlinjer för vem sändaren är, vad budskapen generellt 
ska innehålla, vilka mottagare som budskapet syftar till att nå samt 
vilken effekt man vill uppnå med det. Som framgått i studien finns 
det redan funderingar som i nedskriven form hade varit en bra början 
i utvecklandet av en kriskommunikationsplan. 

Det är innan en kris omöjligt att se om en utformad 
kommunikationsplan fungerar eller inte. Därför är det viktigt att 
utvärdera tidigare kriser samt att undersöka hur krisorganisationens 
aktörer ska förhålla sig till sina målgrupper. I klartext behövs det 
omfattande arbete med omvärldsanalyser.  

Det upplevs även problematiskt att en övervägande del av 
krisledningsgruppen inte hamnat i skarpt läge inom ramarna för 
gruppen. Vilket dem själva också problematiserar genom önskningar 
om oförberedda övningar och fler utbildningar. Dessa bör ske 
tillsammans med övriga delar av krisorganisationen så att samspel 
kan övas in gällande aktiviteter som sker mellan olika 
organisationsdelar. 

 

6.3.	  Fortsatt	  forskning	  
Det finns vissa områden som bör utforskas närmare. Under denna 
studie riktades fokus mot krisorganisationens interna 
kommunikation. Den externa kommunikationen är därför outforskad 
och är lämplig för granskning då det inte går att lösa en kris enbart 
genom internkommunikation. 

En sådan infallsvinkel hade även kunnat belysa en annan intressant 
fråga. Under denna studie har det rekommenderats att definiera 
arbetsuppgifter för den anställda personalen, men samtidigt har det 
framkommit att viss extern samverkan sker under kris. Vilka 
kompetenser kan tillföras från externa aktörer för att stötta upp en 
organisation i kris och vilka är dessa externa aktörer? 

Detta leder oss in på en sista avslutande tanke, när slutar en kris att 
vara en enskild organisations angelägenhet? Hur stor kan en kris bli 
innan en organisation inte är ensam om att hantera denna, och finns 
det något tak för när en enskild organisation inte bör hantera en kris 
utan istället lämna ansvaret till annan organisation? 
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Bilaga	  A	  

Frågor till Krisledningsgruppen 
(Romulo: Vid vilka tillfällen väljs en annan person för uttalande till 
media? Hur går detta val till?) 
1. Berätta om din roll inom krisledingsgruppen? 
2. Berätta om andras roll inom gruppen. Är du medveten om vad de 
andra inom gruppen har för arbetsuppgifter? 
3a. Hur mycket tid kräver krisledningsgruppens arbete? Räcker tiden 
till eller kräver övriga arbetsuppgifter mycket tid? 
3b. Upplever du hinder gällande arbetet i krisledningsgruppen? 
4. Berätta om krisledningsgruppens arbete sträcker sig utanför 
Högskolan. 
Vad görs före, under och efter en krissituation? 
5a. Kan du nämna några kriser som krisledningsgruppen hanterat 
tidigare? 
5b. Hur har ni gått till väga tidigare? Vilka kanaler, mot vem och 
när? 
5c. Hur hade du önskat att ni gör i framtiden? Vilka kanaler, mot 
vem och när? 
6. Ni har i förväg planerat kriskommunikation för bland annat 
bombhot, dödsfall och bränder. Finns planering för andra 
krissituationer? (generella riktlinjer för extraordinära händelser). 
7. För vilka mottagare har ni eventuellt planerat 
kriskommunikationen för? 
8. Vilka generella riktlinjer finns för de budskap som kommuniceras 
vid en eventuell kris? 
9a. Hur tror du att personalen vill bli informerade? Vilka kanaler, 
från vem och när?  
9b. Förväntar ni er att personalen själva ska söka information? 
9c. Finns det möjlighet till dialog vid en krissituation? (allmänhet, 
personal). 
10a. Vad har ni haft för underlag vid skapandet av planer och 
system? (undersökning, teori, antaganden etc.)  
10b. Görs det utvärderingar av kriskommunikationen? 
11. Är det något annat du tänker på gällande högskolans 
kriskommunikationsarbete? 
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Bilaga	  B	  
 
Frågor till Linjeorganisationen 
1. Berätta om din position inom krisorganisationsarbetet på 
högskolan. 
2. Berätta om krisledningsgruppens uppgift i relation till din egen 
roll inom krisorganisationsarbetet. 
3. Hur mycket tid kräver krisorganisationsarbetet av dig? 
4. Upplever du några hinder gällande högskolans 
krisorganisationsarbete? 
5. Högskolan gick in i krisberedskap i och med tsunamin år 2004. 
Hur upplevde du att högskolan hanterade denna situation? 
6. Vilka riktlinjer finns det inom er sektion/avdelning för kriser som 
kan uppkomma inom just er avdelning? 
7. Hur tror du att personal vid högskolan vill bli informerade vid en 
krissituation? 
8. Vilket ansvar känner du att du själv har gällande 
informationssökning vid en kris? 
9. Om du söker information vilka kanaler använder du vid 
informationssökning och finns det möjlighet till dialog? 
 


