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Abstract	

”It´s	this	position	in	between	that´s	very	tricky.”	–	A	comparative	case	study	of	the	

Swedish	University	of	internal	communication	with	employees	

	

The	study	aims	to	examine	how	three	Swedish	universities	in	Linköping,	Lund	and	Umeå	

handle	their	internal	communications	with	employees.	The	study	intends	to	specifically	

examine	communications	concerning	events	surrounding	the	crime,	ethics	and	morality,	

in	gray	scale	in	between	crisis	and	everyday	communication.	The	theoretical	framework	

of	the	study	was	based	on	the	organizational	communication,	crisis	communication,	the	

consequences	of	a	lack	of	internal	communication	and	preparatory	actions.	The	

empirical	material	that	this	study	assumes	consists	of	qualitative	interviews	with	

selected	employees	at	the	Universities	of	Linkoping,	Lund	and	Umeå.	A	total	of	six	

interviews.		

	

The	study	shows	that	all	three	universities	have	a	crisis	organization	that	is	represented	

by	the	different	functions	of	the	University.	They	have	a	similar	approach	where	

emergency	aid	is	sewn	together,	depending	on	the	nature	of	the	crisis.	But	as	social	

media	rampage	and	information	society	of	rapid	change,	universities	must	work	

proactively	and	consciously,	and	at	the	same	time	be	able	to	quickly	adapt	to	change.	

Furthermore,	it	strengthens	the	credibility	of	the	organization	as	they	also	have	

obligations	to	the	public.	It	is	still	unclear	whether	there	are	procedures	to	write	down	

every	single	case	of	a	sensitive	nature.	Whether	it	is	about	an	anonymous	threat	or	an	

employee	accused	of	misconduct	or	sexual	harassment	needed	more	concrete	to	the	

work	as	well	as	possible	in	the	future.	The	best	is	of	course	to	try	to	avoid	these	

situations	at	all,	but	if	not	crisis	communication	or	daily	routine	functions	optimally	at	

these	sensitive	cases	are	part	of	the	problem.	Hence	the	need	for	written	procedures	for	

the	gray	scale	in	between	crisis	and	everyday	communication.	That,	along	with	a	

proactive	approach,	support	groups	at	local	level	and	clear	accountability	lines	are	steps	

in	the	right	direction.	

	

Keynotes:	Organizational	communication,	internal	communication,	crisis	

communication,	consequences,	crisis	management	
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1.	Inledning	

I	dagens	öppna	samhälle	är	det	nästintill	omöjligt	för	en	organisation	att	tysta	ned	eller	

att	undanhålla	information	(Eriksson	2011,	131).	Många	har	säkert	följt	programserien	

om	kirurgen	och	forskaren	Paolo	Macchiarini	som	blev	världsberömd	när	han	2011	på	

Karolinska	Institutet	(KI)	genomförde	världens	första	transplantation	med	en	luftstrupe	

av	plast.	Efter	att	två	av	tre	opererade	patienter	avlidit	växte	kritiken	mot	honom,	både	

internt	på	Karolinska	men	också	i	den	internationella	forskarvärlden	(svt,	2016a).	Under	

2015	har	Macchiarini	hunnit	bli	anklagad,	nästan	fälld	och	friad	från	forskningsfusk.	Han	

har	anklagats	för	att	använda	dödligt	sjuka	personer	som	försökskaniner,	och	hans	

operationer	utreds	av	polis	och	åklagare,	med	misstanke	om	vållande	till	annans	död.	

Allt	detta	på	Karolinska,	en	av	Sveriges	viktigaste	forskningsinstitutioner	(svt,	2015).	I	

efterdyningarna	av	tv-programmet	har	KI:s	rektor	Anders	Hamsten	valt	att	avgå,	då	han	

var	den	som	friade	Macchiarini	från	misstankarna	om	forskningsfusk,	och	regeringen	

har	beslutat	att	byta	ut	delar	av	KI:s	styrelse	(svt,	2016b).	

	

Att	hantera	en	kris	innebär	alltså	till	stor	del	att	kommunicera	(Falkheimer,	Heide	och	

Larsson	2009,	23)	och	en	bra	krisberedskap	och	krishantering	bygger	enligt	Eriksson	

(2011)	på	total	intern	uppriktighet	och	ärlighet.	Om	fakta	döljs	internt	är	det	omöjligt	att	

förbereda	sig	för	en	eventuell	kris	eller	att	effektivt	kunna	hantera	den	om	den	uppstår.	

Att	tillåta	andra	att	tolka	fakta	är	att	be	om	trubbel.	När	krisen	väl	är	ett	faktum	är	det	

för	sent	att	tänka	på	krishantering.	Alltså	måste	organisationer	tänka	efter	före	och	öva	

regelbundet	för	att	vara	förberedda.	Krishantering	bygger	på	att	själv	ta	initiativet,	

beskriva	problem,	orsaker	samt	åtgärder	(Eriksson	2011,	130f).	

	

Att	ha	en	nedskriven	och	genomarbetad	strategi	för	sådana	situationer	som	en	del	av	

den	övergripande	kommunikationsstrategin	för	organisationen,	borde	därför	vara	en	

självklarhet.	Genom	att	undersöka	och	jämföra	hur	svenska	universitet	internt	hanterar	

kommunikation	i	gråskalan	mittemellan	kris	och	vardag,	där	det	finns	ett	stort	intresse	

från	medier	och	allmänhet,	kan	visa	på	vilken	beredskap	som	finns.	Om	inte,	kan	studien	

belysa	vikten	av	just	denna.	
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1.1	Syfte	

Studiens	övergripande	syfte	är	att	undersöka	hur	tre	svenska	universitet	hanterar	sin	

interna	kommunikation	med	medarbetare.	Studien	ämnar	specifikt	undersöka	

kommunikationen	gällande	händelser	kring	brott,	etik	och	moral,	i	gråskalan	

mittemellan	kris-	och	vardagskommunikation.		

	

1.2	Frågeställningar	

! Hur	ser	universitetens	krisorganisation	ut?		

o Vilken	typ	av	beredskap	finns	det	vid	kommunikationen	av	känsliga	

ärenden?	

! Vilka	eventuella	problem	eller	svårigheter	finns	det	vid	kommunikation	av	

känsliga	ärenden?		

o Vilka	eventuella	förbättringar	av	kommunikationen	kan	göras?	
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2.	Tidigare	forskning	

I	detta	kapitel	presenteras	den	tidigare	forskning	som	varit	inspirationskällor	till	denna	

studie.	

		

Det	har	gjorts	många	studier	som	undersöker	organisationskommunikation,	strategisk	

kommunikation,	intern	kommunikation,	kriskommunikation	och	intern	

kriskommunikation.	Dock	berör	tidigare	forskning	inom	kriskommunikation	oftast	den	

externa	kommunikationen	och	därför	finns	ett	stort	behov	av	forskning	kring	den	

dagliga	interna	kriskommunikationen.	Här	kommer	denna	undersökning	att	kunna	

bidra	med	ny	kunskap.	

	

Simonssons	(2002)	avhandling	handlar	om	kommunikationen	mellan	chef	och	

medarbetare	och	skildrar	och	analyserar	ledarskapet	och	kommunikationen	mellan	chef	

och	medarbetare	inom	en	modern	organisation.	Avhandlingen	räknas	till	

forskningsfältet	organisationskommunikation	inom	medie-	och	

kommunikationsvetenskap.	Kommunikation	har	alltid	haft	en	central	roll	i	ledarskapet,	

men	i	dagens	organisationer	har	kommunikationen	både	blivit	viktigare,	men	även	

svårare.	Studien	undersöker	vilken	syn	chefer	och	medarbetare	har	på	kommunikation,	

hur	ledarskapets	kommunikativa	praktik	kan	beskrivas	och	förstås	samt	vilka	de	

organisatoriska	villkoren	för	kommunikation	mellan	chef	och	medarbetare	är.	

Intervjuerna	visade	att	både	chefer	och	medarbetare	ofta	försummar	eller	missförstår	

de	kommunikativa	aspekterna	av	sina	respektive	roller	och	att	kommunikation	i	

huvudsak	ses	som	överföring	av	information,	inte	som	meningsskapande.	Simonsson	

hävdar	också	att	dialogen	mellan	chefer	och	deras	underordnade	har	en	ytlig	karaktär	

och	att	den	komplexa	matrisstrukturen	tenderar	att	skapa	en	situation	där	viktiga	

kommunikationsuppgifter	försummas	av	både	linjechefer	och	projektledare.		

	

Strandberg	(2014)	har	undersökt	hur	intern	kommunikation	kan	bli	meningsskapande	

genom	att	studera	vilken	roll	intern	och	informell	kommunikation	samt	kulturen	har	i	

samband	med	en	kris.	Genom	kvalitativa,	semistrukturerade	intervjuer	med	

medarbetare	på	en	kommun	har	hon	kommit	fram	till	att	medarbetarnas	syn	på	en	kris	

är	beroende	på	hur	den	informella	informationen	ges,	hur	mycket	förtroende	

medarbetarna	har	för	den	som	informerar	och	hur	tydlig	informationen	är.	Det	formella	
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budskapet	påverkas	av	hur	medarbetare	genom	informell	kommunikation	och	samspel	

tolkar	budskap	och	skapar	mening.	Även	kulturen	i	en	organisation	har	stor	betydelse	

för	hur	medarbetare	agerar	och	reagerar	och	därför	är	det	viktigt	att	arbeta	proaktiv.	Ett	

bra	klimat	på	arbetsplatsen	leder	till	att	medarbetarna	får	förtroende	för	varandra	och	

organisationen.	

	

Följande	studentuppsatser	har	använts	som	inspirationskällor	för	teorier	och	litteratur.	

Tanase	Karlsson	(2011)	undersöker	polisens	interna	kommunikation	under	

terrorattentatet	i	Stockholm	då	en	självmordsbombare	sprängde	sig	själv	till	döds.	

Avsikten	är	att	redogöra	för	huruvida	retoriska	strategier	så	som	retorisk	situation,	

definition	och	angreppssätt,	tagits	i	beaktande	under	den	interna	kommunikationens	

skapande	och	förmedlande.	Genom	användandet	av	en	kvalitativ	fallstudie	som	metod	

analyserades	den	interna	skriftliga	kommunikationen.	Studien	visar	att	flera	delar	inom	

den	interna	kriskommunikationen	kan	sammankopplas	med	olika	retoriska	strategier	

och	modeller.	Dock	fanns	det	delar	som	kan	förbättras	i	den	retoriska	situationen.	Till	

exempel	måste	den	som	kommunicerar	ta	hänsyn	till	den	faktiska	och	den	uppfattade	

dimensionen,	publiker	och	eventuella	hinder	för	kommunikationen.	

Burman	och	Hosten	(2015)	analyserar	i	sin	studie	hur	de	drabbade	kommunerna	och	

Länsstyrelsen	hanterade	och	kommunicerade	med	allmänheten	under	branden	som	

spred	sig	i	Västmanland	2014.	Studien	visade	att	en	riskanalys	och	analys	av	

omgivningen	är	avgörande	för	att	förutse	en	krishändelse	och	att	det	är	viktigt	för	

organisationer	att	genomgå	utbildning	för	att	förbereda	organisationsmedlemmar	i	hur	

man	hanterar	en	kris.	En	annan	slutsats	var	att	behovet	av	information	är	stort	under	en	

kris	händelse	och	det	ökar	under	krisförloppet	av.	Studien	visade	på	en	

informationsbrist,	samtidigt	som	allmänhetens	behov	av	information	är	svårt	att	

tillgodose	under	en	kris.	Då	berörda	organisationer	inte	uppfyller	allmänhetens	behov	

av	information,	kommer	rykten	börja	spridas	för	att	tillgodose	dessa	behov.	Rykten	har	

alltid	varit	en	del	av	kriskommunikation,	men	har	med	dagens	teknik	antagit	en	digital	

form,	vilket	innebär	att	de	kan	spridas	till	en	bredare	grupp	av	människor.	Digitala	och	

sociala	medier	är	ett	viktigt	verktyg	för	drabbade	parters	kriskommunikation	och	

lokalradion	spelade	här	en	viktig	roll	i	hanteringen	av	krisen.	
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3.	Teori		

I	detta	kapitel	presenteras	det	teoretiska	ramverk	utifrån	vilket	tolkningarna	och	

slutsatserna	i	denna	studie	gjorts.	De	valda	teorierna	används	för	att	få	fram	ett	resultat	

samt	ligger	till	underlag	för	kommande	diskussion.	

3.1	Organisationskommunikation	

Organisationskommunikation	används	ofta	som	ett	samlingsbegrepp	för	en	

organisations	alla	former	av	kommunikation	(Falkheimer	och	Heide	2014,	91f).	Larsson	

(2008,	79)	menar	att	organisationskommunikation	kan	struktureras	på	tre	olika	sätt;	

intern	och	extern	kommunikation,	formella	och	informella	kontaktformer	och	verbal	och	

icke-verbal	kommunikation.	Dock	är	uppdelningen	långt	ifrån	given.	Strid	(1999,	5)	slår	

fast	att	det	interna	arbetet	mer	och	mer	används	i	externa	sammanhang,	samtidigt	som	

det	externa	arbetet	fått	allt	fler	interna	kopplingar	då	personal	också	räknas	som	en	del	

av	den	allmänna	publiken.		

	

	
Intern	 Extern	

	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

		 		
	 	 	

	
Mål	och	policy	 Producerad	information	

	 	 	Formell	 Regler	och	riktlinjer	 Relationsaktiviteter	
	 	 	

	
Producerad	information	 Interorganisatorisk	kontakt	

	 	 	
	

(möten	och	info-material)	 Presskontakter	
	 	 	

	
		 		

	 	 	
	

		 		
	 	 	

	
Samtal	och	diskussion	 Informella	samtal	

	 	 	
	

Spontana	gruppmöten	 Underhandskontakter	
	 	 	Informell	 Berättelser	 Spontana	möten	externt	
	 	 	

	
Rykten	etc.	 Informella	mediekontakter	

	 	 	
	

		 		
	 	 	

	 	 	 	 	 	Översikt	av	formell	och	informell	kommunikation	i	relation	till	extern	och	intern	kommunikation		

(Lånad	av	Larsson	2008,	80)	

	

Forskning	har	visat	att	kanalegenskaper	är	väldigt	viktiga	för	meddelandets	effekt	på	

olika	mottagargrupper.	Bilder	och	det	talade	ordet	har	nästan	alltid	starkare	effekt	än	

det	tryckta	budskapet	(Lindkvist,	Bakka	och	Fivesdal	2014,	169).	Simonsson	(2006,	

16ff)	menar	att	det	är	viktigt	att	veta	vem	man	kommunicerar	med,	vad	som	ska	
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kommuniceras	och	hur	det	ska	kommuniceras	på	bästa	sätt.	Rätt	kanal	ska	väljas	

beroende	på	vilken	information	som	ska	förmedlas	och	hon	har	sammanställt	en	

generell	guide	över	vilken	sorts	information	och	budskap	olika	kanaler	lämpar	sig	för.	

Till	exempel	bör	dåliga	eller	kontroversiella	nyheter	förmedlas	öga-mot-öga	istället	för	

att	hålla	möten.	Grundregeln	är	att	känslig	information	kräver	personlig	kommunikation	

för	att	minska	risken	för	missförstånd	i	den	egna	gruppen.	

	

Integrerad	kommunikation	används	som	ett	helhetsbegrepp	kring	organisationers	

kommunikation	och	innefattar	både	den	interna	och	externa	kommunikationen.	Den	

interna	kommunikationen	kan	i	bästa	fall	nå	över	organisationens	gränser	och	nå	

externa	intressenter	genom	att	den	stärker	medarbetarnas	identifiering	med	

organisationen.	Då	gränserna	alltmer	suddas	ut	är	det	viktigt	med	konsekventa	budskap.	

Tanken	bakom	integrerad	kommunikation	är	att	organisationer	inte	bör	sända	olika	

budskap	internt	och	externt,	dock	är	det	självklart	att	budskapet	måste	anpassas	efter	

mottagare,	situation,	relation	till	organisationen	och	valda	medier	(Falkheimer	och	

Heide	2014,	27f).	Begreppet	integrerad	kommunikation	byggs	även	upp	utifrån	behovet	

av	att	engagera	olika	funktioner	i	organisationen	i	arbetet	(Eriksson	2008,	187ff).		

	

Övergripande	policys,	riktlinjer	och	strategier	är	nödvändiga	för	de	håller	en	

organisations	kommunikationssystem	på	plats,	och	i	större	organisationer	finns	enligt	

Langen	och	Sverredal	(2012,	55f)	också	i	bästa	fall	även	kompletterande	dokument	som	

beskriver	till	exempel	den	interna	och	externa	kommunikationen	mer	detaljerat	eller	

hur	kommunikationen	ska	hanteras	vid	en	allvarlig	händelse.	Hos	många	organisationer	

saknas	dock	det	praktiska	användandet	av	dessa	planer	och	policys.	Det	krävs	konkreta	

handlingsplaner	i	det	operativa	arbetet	för	att	uppnå	syftet	med	kommunikationen.	

Stora	organisationer	har	ofta	kommunikatörer	som	arbetar	tillsammans	med	

verksamhetens	ledare	och	medarbetare	vilket	leder	till	att	de	strategiska	

formuleringarna	förklaras	dem	emellan	och	ger	en	verklighetsförankring.	

	

Organisationer	bör	ha	en	god	beredskap	för	att	möta	mediernas	krav	på	snabb	respons	

och	insyn.	Genom	att	arbeta	proaktivt	och	bygga	relationer	samt	ge	medierna	relevant	

information	är	det	möjligt	att	uppnå.	Att	ha	en	god	relation	med	media	är	särskilt	viktigt	

i	svåra	situationer	(Langen	och	Sverredal	2012,	58).	Dessutom	visar	forskning	att	
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medier	i	stor	utsträckning	ger	samma	beskrivning	av	en	kris	och	krisarbetet	som	den	

ansvariga	organisationen,	så	goda	massmediekontakter	är	en	förutsättning.	

(Falkheimer,	Heide	och	Larsson	2009,	102).	Om	journalisten	inte	får	tillräcklig	

information,	så	måste	hen	gissa	sig	fram	och	det	kan	resultera	i	en,	för	organisationen,	

mindre	positivt	vinklad	artikel.	Det	gäller	att	bygga	upp	sina	relationer	med	massmedia	

långsiktigt	och	ha	samma	principer	för	kontakter	både	i	medgång	och	motgång	

(Eriksson	2008,	110).	Det	är	viktigt	att	arbeta	proaktivt,	agera	öppet	och	ärligt,	snabbt	

och	kontinuerligt	(Eriksson	2008,	115).	Om	inte	organisationen	själv	agerar	kommer	

massmedia,	men	även	medarbetare,	att	leta	upp	fakta	vilket	kan	leda	till	att	nyheten	

vinklas,	och	krisen	förstoras	och	förlängs	(Eriksson	2008,	134).		

	

Enligt	Simonsson	(2002,	13)	är	det	viktigaste	är	inte	kommunikationskanalerna,	utan	

hur	väl	kommunikationen	med	den	egna	chefen	fungerar.	Ansvariga	chefer	och	

kommunikatörer	måste	lägga	ner	mindre	arbete	på	att	sprida	information	och	göra	den	

tillgänglig	för	medarbetarna,	och	lägga	mer	energi	på	att	skapa	

diskussionsförutsättningar	och	dialog	mellan	ansvariga	och	övriga	medarbetare.	

Simonsson	(2006,	5)	instämmer	i	ett	av	Hargie	och	Tourishs	(2004)	fyra	råd	för	en	

förbättrad	intern	kommunikation;	att	medarbetare	anser	att	den	närmaste	chefen	är	en	

mycket	viktigare	kommunikationskanal	än	till	exempel	personaltidningar	och	intranät	

och	föredrar	därmed	information	från	sin	närmaste	chef.	Heide,	Johansson	och	

Simonsson	(2013,	17)	menar	att	det	kommunikativa	uppdraget	måste	tydliggöras	för	

både	chefer	och	medarbetare,	samt	att	det	måste	kopplas	till	mål,	mätningar	och	

belöningssystem	till	kommunikatörsrollen.	Först	då	kan	organisationerna	komma	ifrån	

sin	tilltro	till	information	som	en	problemlösare.	Även	Brolin,	Calleberg	och	Westrell	

(2011,	28)	påtalar	vikten	av	att	stödja	chefer	och	ledning.		

	

En	chef	ska	kunna	sålla	och	sortera	för	att	hjälpa	medarbetarna	att	sortera	ut	den	viktiga	

informationen,	översätta	och	förklara	organisationens	visioner,	mål	och	värderingar	

samt	påbörja	och	skapa	förutsättningar	för	dialog	genom	att	skapa	mening	kring	

komplexa	budskap	där	dialogen	främjar	delaktighet,	motivation	och	lärande	processer	

(Simonsson	2006,	11f).	
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Johansson	och	Heide	(2008,	108)	har	satt	samman	sex	råd	till	chefer:		

• Tydliggör	eget	och	medarbetares	kommunikationsansvar	

• Låt	informationen	var	öppen	och	väl	tilltagen	

• Anordna	möten	som	ger	möjlighet	till	samtal		

• Tänk	igenom	budskap	och	tolkningsmöjligheter	

• Var	synlig	och	tillgänglig	även	utanför	mötestiden	

• Delta	i	den	informella	kommunikationen.		

	

3.2	Kriskommunikation	

Kriskommunikation	handlar	om	kommunikation	med	och	till	olika	grupper	och	om	att	ha	

rätt	strukturer	och	kanaler	vid	eller	inför	en	kris.	(Wessling	2013,	24)	

	

Vissa	forskare	menar	att	en	kris	uppstår	då	det	råder	osäkerhet	i	en	fråga,	samtidigt	som	

frågan	orsakar	problem	(Larsson	2008,	287).	Enligt	Falkheimer,	Heide	och	Larsson	

(2009,	10)	är	en	kris	något	som	skapas	socialt	av	människor.	Det	handlar	alltså	om	

människors	förståelse	av	en	särskild	händelse	som	påverkar	om	det	ska	betraktas	som	

en	kris	och	hur	organisationen	ska	agera	för	att	hantera	den.	I	böcker	om	

kriskommunikation	identifieras	fyra	huvudtyper	av	katastrof-	och	krishändelser;	

naturkriser,	teknologiska	kriser,	vålds-	och	motsättningskriser	och	ledningskriser.	Det	

går	även	att	dela	in	kriserna	i	avsiktliga	och	oavsiktliga,	där	det	kan	handla	om	allt	ifrån	

terrorism,	sabotage,	dåliga	personalrelationer	och	bristande	krishantering	till	

naturhändelser,	sjukdomar	och	ekonomiska	krascher	(Larsson	2008,	289).		

	

Krisberedskapsmyndigheten	nämner	följande	faktorer	som	centrala	för	definitionen	av	

en	kris	(Palm	och	Falkheimer	2005,	24):		

• något	viktigt	står	på	spel		

• det	kommer	att	nå	allmän	kännedom	

• det	engagerar	allmänheten	

• det	har	geografisk	eller	kulturell	närhet	

• någon	är	”skyldig”.	

	

Organisationer	ställs	varje	dag	inför	svårigheter	att	hantera	uppkomna	situationer	där	

händelsen	och	ibland	även	hanteringen	av	den	har	skapat	en	kris.	Ett	stort	behov	och	
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krav	på	kommunikation	uppstår	under	alla	förhållanden	i	en	sådan	situation	

(Falkheimer,	Heide	och	Larsson	2009,	13).	Att	hantera	en	kris	innebär	alltså	till	stor	del	

att	kommunicera,	enligt	Falkheimer,	Heide	och	Larsson	(2009,	23).	Larsson	(2008,	296)	

menar	att	en	organisation	måste	förbereda	sig	och	planera	inför	en	eventuell	kris.	Han	

menar	att	en	lista	över	möjliga	krissituationer	samt	utformade	planer	och	policys	för	att	

förhindra	kriserna	ska	kompletteras	med	strategier	för	att	hantera	varje	tänkbar	kris.	

Dessutom	måste	organisationen	identifiera	de	som	kommer	att	bli	berörda	av	en	kris,	

organisera	ett	kristeam	och	planera	för	ett	kriscentrum.	Slutligen	måste	mediekontakter	

förberedas,	effektiva	kommunikationskanaler	upprättas	och	talespersoner	utses.	

Organisationen	ska	även	öva	och	testa	allt	så	att	de	är	förberedda.		

	

Om	en	chef	i	organisationen	har	vetskap	om	att	hens	verksamhet	är	eller	kommer	att	bli	

utsatt	för	kritik	menar	Wessling	(2013,	33ff)	att	kommunikatören	måste	involveras	i	ett	

tidigt	skede	innan	det	blir	risk	för	att	situationen	utvecklar	sig	till	en	kris.	

Kommunikatören	måste	ha	en	god	förankring	internt	för	att	kunna	lyckas	med	

kommunikationen	utåt	vid	en	kris.	Kommunikatören	måste	vara	känd	i	organisationen	

och	ha	förutsättning	att	skapa	förtroende	hos	medarbetarna.	Även	om	något	nytt	

publiceras	i	medierna,	ska	inget	vara	överraskande	för	medarbetarna.	Strid	(1999,	65f)	

anser	att	det	är	självklart	att	medarbetare	inte	ska	behöva	läsa	i	tidningen	om	nyheter	i	

en	organisation,	utan	organisationen	ska	ha	informerat	sina	medarbetare	innan	

publiceringen	är	ett	faktum.	Men	ibland	kan	det	dock	vara	rätt	att	låta	bli	att	informera	

om	en	sak,	alla	behöver	inte	veta	allt.	Dock	är	ett	vanligt	misstag	är	att	vänta	med	att	ge	

information	tills	allt	är	bestämt	eller	klart,	och	det	kan	ge	upphov	till	känslor	av	

utanförskap	eller	så	börjar	rykten	spridas.	Det	är	viktigt	att	informera	om	själva	

processen	och	beslutsgången	och	att	ge	den	information	som	finns,	även	om	

informationen	är	att	det	inte	finns	någon	information	att	ge	(Simonsson	2006,	23f).	Var	

även	tydlig	utåt	med	varför	du	inte	kan	berätta	allt	eller	vem	du	måste	skydda	i	det	

enskilda	fallet.	Det	kan	enligt	Wessling	(2013,	62ff)	vara	bra	att	myndigheten	lyfter	fram	

aspekten	då	det	i	en	situation	behövs	en	internutredning	eller	polisanmälan,	att	det	

handlar	om	en	medarbetare	och	vi	uttalar	oss	inte	förrän	hen	har	fått	ge	sin	version.	Ett	

annat	sätt	att	hantera	situationen	hade	varit	att	uttrycka	sin	oro	och	sitt	bekymmer	över	

händelsen	och	att	man	ska	ta	tag	i	situationen	och	föra	interna	diskussioner	om	lämpliga	

åtgärder.	



	 11	

3.3	Konsekvenser	av	bristande	intern	kommunikation	

Organisationers	interna	kommunikation	med	sina	anställda	försummas	ofta	under	en	

kris	och	den	externa	kommunikationen	prioriteras	på	bekostnad	av	den	interna.	Det	är	

dock	viktigt	att	de	anställda	får	information	om	vad	som	hänt,	vad	organisationen	gör	

och	vad	som	förväntas	hända	(Falkheimer,	Heide	och	Larsson	2009,	163).	Eriksson	

(2008,	72)	menar	att	intern	kommunikation	är	nödvändig	i	en	organisation	för	att	den	

motverkar	ryktesspridning.	Utebliven	information	kan	leda	till	att	rykten	börjar	spridas,	

oron	ökar	och	den	egna	motivationen	sjunker.	Rykten	beror	oftast	på	ofullständig,	

missvisande	eller	otydlig	information	och	kan	drabba	en	organisation	väldigt	hårt.	För	

att	skapa	goda	relationer	med	omgivningen	krävs	det	enlig	Falkheimer	och	Heide	(2014,	

30)	att	medarbetare	identifierar	sig	med	organisationens	kärnvärden	och	att	de	

kommunicerar	det	vidare	till	olika	intressenter.	Medarbetare	är	viktiga	för	

verksamheten	och	kan,	om	den	interna	kommunikationen	fungerar	bra,	verka	som	

ambassadörer	i	både	professionella	och	personliga	nätverk.	(Langen	och	Sverredal	

2012,	58).	

	

Informell	kommunikation	är	inte	styrd	eller	planerad	och	ryktesspridning	startar	ofta	i	

lunchrum	och	i	korridorer,	och	existerar	oavsett	om	vi	gör	något	åt	den	eller	inte.	Den	

informella	kommunikationen	kompletterar	den	formella	och	fyller	i	de	

informationsluckor	som	finns	(Falkheimer	och	Heide	2014,	130).	Strid	(1999,	58)	menar	

att	det	oftast	är	den	person	som	först	ger	sin	bild	av	verkligheten	som	präglar	andras	

bild.	Men	det	är	oftast	inte	verkligheten	som	är	intressant,	utan	bilden	av	verkligheten	

som	vi	fått	någonstans	ifrån.	Rykten	uppstår	oftast	då	det	finns	ett	stort	intresse	för	den	

egna	organisationen	och	informationen	är	ofullständig.	Det	är	dock	viktigt	att	förstå	att	

rykten	uppstår	i	grupper	och	att	det	inte	är	någon	enskild	person	som	står	bakom	det	

”färdiga”	ryktet.	Ursprunget	till	ett	rykte	kan	vara	en	fråga	eller	ett	påstående	från	någon	

i	gruppen,	där	sedan	gruppmedlemmarna	hjälps	åt	med	att	göra	ryktet	trovärdigt	på	

minst	tre	sätt;	”utplaning”,	”skärpning”	och	”utfyllnad”.	Utplaning	innebär	att	detaljer	

som	inte	stämmer	tas	bort,	skärpning	innebär	att	förstora	och	fokusera	på	detaljer	som	

verkar	rimliga.	Sista	steget,	utfyllnad,	handlar	om	att	detaljer	fylls	på	från	den	

omgivande	organisationen	för	att	göra	historien	mer	trovärdig	(Strid	1999,	59).	
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Det	är	alltså	hanteringen	av	krisen	som	avgör	om	det	utvecklar	sig	till	en	förtroendekris	

(Palm	och	Falkheimer	2005,	27).	Ibland	kan	en	organisation	drabbas	av	en	

förtroendekris	utan	att	vara	medveten	om	det.	Då	blir	krisen	synlig	för	organisationen	

först	när	missnöjda	människor	börjar	delge	varandra	sina	erfarenheter	och	därmed	får	

bekräftelse	i	sitt	missnöje.	När	missnöjet	sedan	resulterar	i	arga	mejl	till	organisationen,	

eller	när	de	når	medierna	i	form	av	insändare	eller	artiklar,	är	förtroendekrisen	ett	

faktum	(Palm	och	Falkheimer	2005,	38ff).	En	förtroendekris	beskrivs	av	Langen	och	

Sverredal	(2012,	21)	som	en	kommunikations-	och	relationskris.	Det	kan	handla	om	att	

bilden	av	organisationen	solkats	på	grund	av	att	nyckelpersoner	förekommit	i	negativa	

sammanhang.	De	förtroendekriser	som	är	svårast	att	förutse	är	de	som	beror	på	

skandaler,	eftersom	de	i	hög	grad	är	personberoende.	Dessa	uppkommer	med	en	mängd	

variationer	och	för	att	kunna	förbereda	sig	bör	medieträning	och	scenarioutvecklande	

så	på	organisationens	agenda	(Palm	och	Falkheimer,	2005,	49).		

	

3.4	Förberedande	insatser	

Krishantering	är	ett	vidare	begrepp	som	både	syftar	på	insatserna	för	de	som	drabbats,	

men	även	på	insatser	för	resten	av	organisationen	i	form	av	till	exempel	information	och	

mediekontakter.	Hit	räknas	också	det	förebyggande	arbetet	med	uppbyggnad	av	

krisorganisation	och	krisledning,	handlingsplaner	och	utbildningar.	Uppföljningar	med	

utvärdering	av	genomförda	insatser	är	centralt	för	en	organisations	lärande	och	

utveckling	(Brolin,	Calleberg	och	Westrell	2011,	27).	

	

Det	finns	otaliga	strategier	för	kriskommunikation	och	Larsson	(2008,	300)	nämner	

några	råd	kommunikationsansvariga	kan	ta	till	sig.	Ge	tidig,	snabb,	öppen	och	

fortlöpande	information.	Berätta	allt	och	var	ärlig.	Undvik	bortförklaringar	och	

byråkratiskt	språk.	Tänk	också	på	att	medierna	ofta	använder	sig	av	flera	källor.	

Anställdas	bild	av	krisen	formas	ofta	av	den	mediala	bilden	och	därför	är	det	viktigt	att	

förbereda	interna	kommunikationskanaler	för	kriskommunikationen,	att	snabbt	gå	ut	

med	uppgifter	och	därmed	försöka	tillgodose	de	informationsbehov	som	finns	(Larsson	

2008,	301).	Kommunikation,	och	rätt	slags	kommunikation,	är	av	yttersta	vikt	vid	

sådana	situationer	(Larsson	2008,	285).	Förtroende	kan	inte	skapas	utan	att	

organisationen	tar	hänsyn	till	sina	interna	publiker	(Palm	och	Falkheimer	2005,	84).		
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Kriskommunikation	innebär	informations-	och	kommunikationsinsatser	på	flera	plan	

och	handlar	om	att	reagera	på	en	inträffad	krishändelse	både	utåt	och	inåt	i	

organisationen,	att	samla	in	fakta	och	kunskap	i	krisarbetet	och	till	sist	att	samordna	

kommunikationen	och	sprida	information	till	olika	målgrupper	(Falkheimer,	Heide	och	

Larsson	2009,	36).	Det	grundläggande	mediet	för	kriskommunikation	är	den	personliga	

kontakten,	där	möten	öga	mot	öga	med	de	grupper	som	berörs	av	en	kris	alltid	bör	ingå	i	

en	strategi	(Falkheimer,	Heide	och	Larsson	2009,	125f).	Då	många	medarbetare	har	ett	

behov	av	information	och	av	att	prata	med	varandra	om	det	som	hänt	är	det	värdefullt	

med	gruppsamtal.	Detta	främst	för	att	skapa	ett	avgränsat	utrymme	för	samtal	om	den	

aktuella	situationen	för	att	i	förlängningen	kunna	minska	behovet	av	informellt	

korridors-	och	kafferumsprat	(Brolin,	Calleberg	och	Westrell	2011,	26ff).	Det	bästa	

sättet	att	bemöta	ett	rykte	är	genom	ärlighet	och	öppenhet.	Genom	korrekt	information	

kan	organisationen	”vaccinera”	sig	mot	rykten,	både	på	kort	och	lång	sikt	(Strid	1999,	

61).		

	

För	att	underlätta	krisarbetet	när	krisen	väl	är	ett	faktum	kan	det	vara	att	ha	en	

krispärm	med	en	handlingsplan	tillgänglig,	gärna	utlagd	på	intranätet.	Handlingsplanen	

bör	innehålla	en	prioriteringsordning	där	kontaktlistor	till	de	krisansvariga	står	först.	

Det	ska	tydlig	framgå	vilka	som	är	ansvariga	vid	en	krissituation.	Sedan	bör	checklistor	

utformade	utifrån	roll	och	uppgift,	instruktioner	samt	mallar	för	dokumentation	finnas.	

Dessa	gör	det	lättare	att	utvärdera	krisarbetet	(Brolin,	Calleberg	och	Westrell	2011,	

199).	Därför	menar	Falkheimer,	Heide	och	Larsson	(2009,	78)	att	organisationen	måste	

stanna	upp	och	reflektera	över	de	verktyg	de	har	för	att	framgångsrikt	kunna	agera.	

Rutiner,	planer	och	standardiserade	handlingssätt	måste	justeras.	Eftersom	det	hela	

tiden	uppstår	nya	och	komplexa	problem	kan	en	organisation	inte	bara	förlita	sig	på	sina	

planer	och	rutiner	utan	måste	vara	uppmärksamma	på	den	föränderliga	världen	och	

anpassa	sig	efter	den.	

	

En	bra	krishantering	kan	även	handla	om	att	bemöta	grundlös	kritik	och	rätta	till	

faktafel	(Fors-Andrée	och	Ronge	2015,	10ff).	Fem	faktorer	är	grundläggande	för	att	

hantera	en	kris	på	ett	bra	sätt.	Var	transparant	och	proaktiv	och	öppen	med	de	brister	

eller	svagheter	som	finns	och	vad	som	kan	förbättras.	Kommunicera	och	var	ärlig,	

erkänn	fel	som	begåtts	eller	svara	på	kritikens	kärnfrågor.	Analysera	vad	som	hänt,	
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upprätta	en	åtgärdsplan	och	genomför	den.	Till	sist,	ta	fram	en	strategi	för	att	möta	

medierna	på	bästa	sätt	(Fors-Andrée	och	Ronge	2015,	30f).	Eventuella	brister	och	

förbättringsförslag	för	handlingsplanen	noteras	för	att	de	tidigare	erfarenheterna	ska	

kunna	användas	som	utgångspunkt	vid	en	revidering	då	det	är	dags	för	uppdatering	av	

planen	(Brolin,	Calleberg	och	Westrell	2011,	199).		

	

En	organisation	som	uppfattas	som	sluten	väcker	misstankar	om	till	exempel	dålig	

krishantering,	dålig	beredskap,	dåligt	genomfört	arbete	och	så	vidare	(Brolin,	Calleberg	

och	Westrell	2011,	190).	Öppenhet	kan	dock	finnas	på	olika	nivåer.	Antingen	blir	kriser	

kända	av	organisationen	och	dess	omgivning	samtidigt,	eller	så	kan	organisationen	själv	

avslöja	missförhållandet	innan	det	kommit	till	allmänhetens	kännedom.	Dock	är	det	

vanligaste	att	medierna	fått	kännedom	om	ett	missförhållande	eller	ett	misstänkt	brott	

genom	till	exempel	myndighetens	diarium	eller	inkommande	post.	Då	blir	myndighetens	

roll	att	bekräfta	det	medierna	fått	veta.	Men	öppenhet	är	inte	alltid	förenligt	med	god	

moral	och	är	något	myndigheten	måste	ha	i	minnet.	(Palm	och	Falkheimer	2005,	86)		
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4.	Material	

I	detta	kapitel	presenteras	det	material	och	den	metod	som	använts	i	studien.	Till	sist	

diskuteras	och	bemöts	den	kritik	som	kan	riktas	mot	studiens	metoder.		

4.1	Avgränsning	

Då	studien	ämnar	specifikt	undersöka	kommunikationen	kring	ärenden	som	handlar	om	

brott,	etik	och	moral,	gjordes	en	avgränsning	mot	universitetens	interna	kommunikation	

i	stort.	Studien	kommer	att	undersöka	och	jämföra	hur	universiteten	i	Linköping,	Lund	

och	Umeå	internt	kommunicerar	med	sina	medarbetare	i	dessa	situationer.	Den	externa	

kommunikationen	avgränsades	till	att	endast	handla	om	hur	universiteten	

kommunicerar	med	massmedier	gällande	ovan	nämnda	situationer.	

	

4.2	Urval	

För	att	få	kunskap	om	hur	universiteten	idag	internt	kommunicerar	med	sina	

medarbetare	genomfördes	så	kallade	informantintervjuer.	Det	empiriska	material	som	

denna	studie	utgått	från	består	av	kvalitativa	intervjuer	med	utvalda	medarbetare	på	

universiteten	i	Linköping,	Lund	och	Umeå.		

	

Linköpings	universitet	är	ett	av	Sveriges	största	lärosäten	med	27	000	studenter	och	4	

000	medarbetare.	Forskning	bedrivs	på	en	mängd	områden	och	här	finns	starka	

forskningsmiljöer	inom	till	exempel	nya	material,	IT	och	handikappvetenskap.	Se	

organisationsschema	i	bilaga	10.1	(Linköpings	universitet,	2016).		

	

Lunds	universitet	har	42	000	studenter	och	7	500	medarbetare	i	Lund,	Helsingborg	och	

Malmö.	Utbildning	och	forskning	bedrivs	inom	områdena	ekonomi,	humaniora	och	

teologi,	juridik,	konst,	musik	och	teater,	medicin,	naturvetenskap,	samhällsvetenskap	

och	teknik.	Se	organisationsschema	i	bilaga	10.2	(Lunds	universitet,	2016).		

	

Umeå	universitet	är	ett	av	landets	största	utbildningsuniversitet	med	fyra	campus,	

omkring	4	300	anställda	och	drygt	32	000	studenter.	Universitets	forskning	spänner	

över	humaniora,	medicin,	teknik-	och	naturvetenskap,	samhällsvetenskap	och	

utbildningsvetenskap.	Se	organisationsschema	i	bilaga	10.3	(Umeå	universitet,	2014).		
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Varje	universitet	representerades	av	en	medarbetare	som	hade	ett	övergripande	ansvar	

för	kommunikationen	och	en	som	hade	ett	operativt	ansvar.	Totalt	gjordes	6	intervjuer.	

Då	en	av	intervjupersonerna	hade	önskemål	om	att	få	vara	anonym	valde	forskaren	att	

anonymisera	samtliga	deltagare	genom	att	slumpmässigt	hitta	på	ett	alias	i	

bokstavsordningen	A-F.	Då	det	inte	har	någon	relevans	för	studien	vilket	kön	

respondenterna	tillhör	har	detta	inte	tagits	i	beaktande	och	intervjuerna	har	således	

anonymiserats.	Tidsramen	för	insamling	av	material	avgränsas	till	perioden	19/2-2/3	

och	intervjusvaren	kommer	att	ligga	till	grund	för	förslag	till	eventuella	förbättringar	i	

den	interna	kommunikationen.	

	

Urvalsprocessen	i	denna	studie	är	beroende	av	studiens	syfte	och	vad	urvalet	ska	

representera	(Larsson	2010,	61).	Intervjupersonerna	på	universiteten	kan	både	ses	som	

informanter	då	de	kan	ge	sak-	och	bakgrundsupplysningar	med	värde	för	

forskningsuppgiften,	men	även	som	respondenter	då	de	får	möjlighet	att	ge	sin	syn	och	

uppfattning	kring	en	fråga.	Fortsättningsvis	kommer	de	att	kallas	respondenter.	Larsson	

(2010,	57)	menar	att	det	även	är	viktigt	att	välja	en	viss	ort,	vissa	organisationer	och	

vissa	personer	om	det	som	undersöks	kan	existera	på	flera	ställen,	och	detta	gjordes	då	

valet	föll	på	Linköpings,	Lunds	och	Umeå	universitet	och	deras	interna	kommunikation.	

	

För	att	hitta	intervjupersoner	till	studien	kontaktades	växeln	på	varje	universitet	för	att	

få	kontaktuppgifter	till	den	mest	lämpade	personen.	Genom	denna	kontakt	kunde	sedan	

nya	respondenter	nås.	I	Umeå	hölls	en	besöksintervju	på	vardera	respondents	

arbetsrum.	Då	intervjupersonerna	och	deras	verksamhet	i	Lund	och	Linköping	befann	

sig	långt	ifrån	studieorten	Umeå	valdes	telefonintervjuer	som	insamlingsmetod.	

Intervjupersonerna	valdes	alltså	för	att	de	har	en	nyckelroll	i	universitetens	

kriskommunikation,	dels	på	ett	övergripande	plan	och	på	ett	mer	operativt	plan.	

Materialet	anses	kunna	ge	studien	en	tillräcklig	bredd	och	fullhet	(Larsson	2010,	63).	

Dessa	intervjuer	har	inspelats,	transkriberats,	tematiserats	och	till	sist	analyserats	och	

resultatet	kommer	att	presenteras	i	studiens	slutsats.		

	

Variation	bland	intervjupersonerna	är,	enligt	Trost	(2010,	137f)	och	Larsson	(2010,	61),	

en	viktig	del	i	urvalet	till	en	kvalitativ	intervju,	men	i	den	här	studien	gjordes	ett	

strategiskt	typurval	som	baserades	på	att	intervjupersonerna	valdes	utifrån	sina	roller	i	
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den	interna	kriskommunikationen	på	universiteten.	De	är	alltså	nyckelpersoner	i	

organisationen.	Därför	har	det	inte	tagits	hänsyn	till	faktorerna	ålder	och	kön.	

Bekvämlighetsurval	är	en	praktisk	metod	att	använda	sig	av	för	att	få	ett	strategiskt	

urval	och	snöbollsmetoden	är	en	variant	av	det.	Det	innebär	att	när	en	intervju	är	klar,	

tillfrågas	intervjupersonen	om	hen	har	förlag	på	någon	person	som	skulle	vara	lämplig	

att	bli	intervjuad	och	hänvisar	vidare	till	hen	(Trost	2010,	141,	Larsson	2010,	63,	

Denscome	2009,	38).	Detta	sätt	att	hitta	intervjupersoner	är	acceptabelt	om	det	är	

lämpligt	för	ändamålet	och	inte	bara	görs	av	forskaren	för	sin	egen	bekvämlighets	skull	

(Yin	2013,	93).	
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5	Metod	

5.1	Intervju	

Studien	baserades	på	en	kvalitativ	metod	vilket	gav	möjlighet	att	få	fram	detaljerad	

information	för	att	svara	på	studiens	frågeställningar.	En	intervju	utgår	från	bland	annat	

teorier,	tidigare	forskning	och	forskarens	frågor	ställda	utifrån	insamlad	information.	

Inom	den	kvalitativa	metoden	kan	besöksintervjuer	användas	för	att	besvara	valda	

frågeställningar	och	den	eller	de	teorier	som	valts	för	studien	är	det	som	sedan	styr	

intervjuns	inriktning	(Larsson	2010,	63).	Valet	av	metod	var	självklart	då	den	ger	

möjlighet	att	studera	intervjupersonernas	egna	perspektiv	(Bryman	1997,	77).	Det	var	

även	enklare	att	undersöka	om	det	fanns	olika	uppfattningar	kring	den	interna	

kriskommunikationen	genom	att	göra	en	jämförelse	universiteten	emellan	samt	att	se	

vilka	generella	strategier	och	resurser	som	används	i	de	kommunikativa	situationerna	

(Larsson	2010,	19).	

	

I	denna	studie	använde	forskaren	sig	av	en	hög	grad	av	standardisering,	alltså	frågorna	

ställdes	i	en	bestämd	ordning.	Forskaren	gjorde	en	lista	med	teman	som	skulle	beröras	

men	intervjupersonen	hade	stor	frihet	att	forma	sina	svar.	Det	är	dock	inte	nödvändigt	

att	frågorna	ställs	i	en	särskilt	förbestämd	ordning	(Patel	och	Davidson	2011,	82).	Syftet	

med	en	kvalitativ	intervju	är	till	exempel	att	upptäcka	och	identifiera	den	intervjuades	

uppfattning	om	något.	Forskarens	frågor	i	en	kvalitativ	intervju	ger	oftast	utrymme	för	

intervjupersonen	att	svara	med	sina	egna	ord	(Patel	och	Davidson	2011,	81f).	Målet	med	

studiens	intervjuer	var	att	ge	informanterna	utrymme	att	utveckla	sina	egna	

erfarenheter	och	upplevelser	utan	att	forskaren	skulle	styra	för	mycket.		

	

5.2	Tillvägagångssätt	intervjuer	

Kvales	(2014,	141ff)	InterView	och	hans	sju	stadier	har	använts	för	att	forma	den	här	

intervjustudien	men	även	Larssons	(2010,	58ff)	forskningsprocess	är	applicerbar.		

	

Tematisering	och	design:	Första	steget	i	forskningsprocessen	var	att	förklara	vad	och	

varför	något	ska	undersökas,	problemområdet	definieras	(Trost	2010,	50f).	Fasen	kallas	

tematisering	och	den	beskriver,	problematiserar	studiens	ämne	och	formulerar	dess	
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syfte.	Genom	relevanta	teorier	och	tidigare	forskning	avgränsades	studien	(Larsson	

2008,	59,	Kvale	och	Brinkmann	2014,	144).	Syftet	utvecklades	i	två	frågeställningar	med	

underfrågor	och	utifrån	dessa,	samt	valda	teorier,	utformades	sedan	en	intervjuguide.	

Häger	(2007,	82)	menar	att	intervjuer	lätt	kan	misslyckas	om	för	många	frågor	ska	

besvaras.	Det	är	därför	viktigt	att	bestämma	vad	som	är	huvudfrågan	och	att	det	är	av	

stor	vikt	att	förädla	frågeställningarna.	En	intervjuguide	kan	ses	som	ett	manus	som	är	

mer	eller	mindre	strikt	utformat	för	att	strukturera	intervjuns	gång	(Kvale	och	

Brinkmann	2014,	172).	Teman	och	frågor	kan	enligt	Larsson	(2008,	66)	följa	en	logisk	

ordning	eller	en	samtalsordning.	Han	menar	att	eftersom	syftet	är	att	skapa	ett	samtal	

bör	intervjuaren	vara	flexibel	och	inte	låsa	sig	fast	vid	intervjuguidens	ordning.	Det	

gäller	att	intervjuaren	är	förberedd	och	lyhörd	under	intervjun,	så	att	hen	kan	ställa	

uppföljningsfrågor	och	kontrollfrågor.	Även	nya	frågor	kan	bli	aktuella	att	lägga	till.	

Trost	(2010,	57)	är	inne	på	samma	spår	och	menar	att	intervjuaren	ska	lyssna	och	fråga.	

Frågandet	får	inte	bli	ett	ifrågasättande,	och	lyssnandet	ska	vara	aktivt.	Larsson	(2010,	

65)	rekommenderar	att	forskaren	utför	provintervjuer,	om	möjligt,	för	att	testa	

intervjumanualen	och	dess	frågor	och	formuleringar.	Patel	och	Davidson	(2011,	86)	

instämmer	i	det	resonemanget	och	menar	att	en	forskare	bör	utföra	en	pilotstudie	för	

att	därigenom	få	möjlighet	att	justera	frågornas	innehåll,	antal	och	formuleringar	så	att	

intervjun	fungerar	så	bra	som	möjligt	under	själva	undersökningen.	I	denna	studie	

utgjorde	den	första	informantintervjun	på	Umeå	universitet	förberedelsen	inför	de	

fortsatta	intervjuerna	(Larsson	2010,	65).	Intervjuguiden	bifogas	under	avsnittet	

bilagor.	

	

Enskilda	intervjuer:	Larsson	(2010,	66)	beskriver	intervjun	och	mötet	mellan	

intervjuare	och	intervjuad	som	en	social	interaktion	med	hjälp	av	symboler,	och	då	

specifikt	det	verbala	språket.	Trost	(2010,	51)	menar	dock	att	forskaren	även	måste	vara	

uppmärksam	på	sin	relation	till	den	intervjuade	och	den	intervjuades	relation	till	

forskaren.	Det	är	viktigt	att	försöka	skapa	ett	gemensamt	förtroende	i	samtalet	eftersom	

ett	bra	förtroende	kan	leda	till	ömsesidig	förståelse	och	öppenhet	hos	

intervjupersonerna.	Att	ställa	rätt	frågor	är	en	del	av	relationsskapandet	och	visar	att	

forskaren	är	påläst	och	är	kapabel	till	att	tolka	svaren	på	ett	bra	sätt.	Genom	bland	annat	

inläsning	av	relevant	teoribildning	och	tidigare	forskning	kan	forskaren	skaffa	sig	

förkunskaper	om	det	ämne	som	ska	studeras.	Om	studien	rör	en	organisations	interna	
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kriskommunikation	bör	forskaren	läsa	dokument	som	berör	organisationens	struktur	i	

allmänhet	och	kommunikation	i	synnerhet.	(Larsson	2010,	72f).		

	

En	personlig,	semistrukturerad	intervju	genomfördes	med	båda	intervjupersonerna	på	

Umeå	universitet.	Besöksintervjun	hölls	på	vardera	respondents	arbetsrum	eftersom	

det	var	enklare	än	att	ses	i	en	annan	lokal	bokad	för	ändamålet.	Dessutom	var	

intervjupersonerna	svåra	att	få	tag	i,	så	beslutet	togs	att	kunna	utföra	

besöksintervjuerna	enligt	tidsschemat.	Intervjun	spelades	in	för	senare	transkribering	

och	forskaren	hade	endast	frågeformuläret	tillgängligt	och	förde	inga	anteckningar	vid	

sidan	av.	En	semistrukturerad	intervju	har	ämnen	och	frågor	som	ska	besvaras,	men	

själva	intervjun	är	flexibel	när	det	gäller	ämnenas	ordningsföljd	och	låter	

intervjupersonen	utveckla	sina	idéer	och	tala	mer	utförligt	om	de	ämnen	som	

intervjuaren	tar	upp.	Svaren	är	öppna	och	fokus	ligger	på	att	intervjupersonen	ska	få	

möjlighet	att	utveckla	sina	resonemang	och	synpunkter	och	formulera	sig	fritt	

(Denscombe	2009,	235,	Hartman	2004,	281).		

	

För	de	intervjuer	som	gjordes	med	respondenterna	från	Linköpings	och	Lunds	

universitet	blev	telefonintervjuer	det	naturliga	valet.	De	utfördes	i	forskarens	hemmiljö	

för	att	kunna	anpassas	till	de	tidpunkter	intervjupersonerna	hade	möjlighet	att	bli	

intervjuade	på.	Att	valet	föll	på	vanlig	telefonintervju	istället	för	till	exempel	Skype	

berodde	på	att	intervjupersonerna	var	väldigt	svåra	att	få	tag	i	och	för	att	minimera	

risken	att	bli	nekad	ett	intervjutillfälle	bestämde	forskaren	sig	för	att	inte	föra	

alternativa	system	på	tal.	Även	om	den	visuella	kontakten	ansikte	mot	ansikte	gick	

förlorad	så	fanns	det	personliga	inslaget	och	tvåvägskommunikationen	mellan	forskare	

och	respondent	kvar	(Denscombe,	2009,	30).	Intervjuernas	längd	varierade	mellan	15–

40	minuter.	

	

Överför	till	bearbetningsbar	form:	I	en	inspelad	intervjustudie	är	studiens	data	det	

inspelade	ljudet	från	intervjun,	medan	transkriberingen	av	detta	ljud,	det	vill	säga	den	

utskrivna	intervjun,	utgör	det	empiriska	materialet	(Svensson	och	Ahrne	2015,	23).	Alla	

intervjuer	transkriberades	i	sin	helhet	från	början	till	slut,	men	skratt,	kroppsrörelser,	

harklingar	eller	ord	som	eh	och	öh	utelämnades	för	att	de	inte	tillförde	studien	något.		
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Bearbetning	och	analys:	En	hermeneutisk	ansats	användes	för	att	kunna	tolka	

intervjupersonernas	svar	och	för	att	skapa	förståelse	för	motiv	till	handlingar	och	

tankemönster	gällande	deras	uppfattning	av	universitetens	interna	kommunikation	

gällande	känsliga	ärenden.	Den	hermeneutiska	ansatsen	innebär	att	det	viktigaste	i	

studien	är	tolkning.	

	

Materialet	lästes	därför	först	ett	par	gånger	för	att	skapa	förtrogenhet	med	det	

(Westlund,	2009	74ff).	Därefter	lästes	det	ännu	en	gång	och	intressanta	teman	

markerades	då	med	olika	färger	i	texten.	Även	nyckelord	antecknades.	Samband	mellan	

nyckelorden	skapade	en	rad	olika	teman	i	analysen,	vilket	gav	en	bättre	överblick	över	

materialet.	De	teman	som	framkom	mest	frekvent	fick	vägleda	och	avgränsa	

analysarbetet.	

	

Inom	den	hermeneutiska	vetenskapen	strävas	det	efter	förståelse	för	hur	människor	

uppfattar	världen	(Hartman	2004,	107).	Hermeneutiken	syftar	till	en	förståelse	av	

livsvärlden	och	att	den	mänskliga	existensen	kan	tolkas	och	förstås	genom	språket	

(Patel	och	Davidson	2011,	28,	Hartman	2004,	106f).		

	

Det	finns	ingen	allmän	arbetsmodell	för	analys-	och	tolkningsprocessen	inom	den	

hermeneutiska	forskningen	och	det	beror	på	till	exempel	att	forskare	har	olika	ingång	

och	förförståelse,	och	därför	kan	välja	olika	angreppssätt	för	att	förstå	och	tolka	sitt	

empiriska	material.	Att	ha	en	äkta	nyfiken	hållning	inför	det	empiriska	materialet	och	en	

medvetenhet	som	sin	förförståelse	ökar	dock	forskarens	möjligheter	att	se	vad	texten	

erbjuder,	texten	ska	tala	till	forskarens	öppna	inställning	(Westlund	2015,	79ff).	Hur,	var	

och	när	texterna	skrivits,	i	det	här	fallet	intervjuutskrifterna	i	studien,	är	en	viktig	del	i	

tolkningsprocessen	eftersom	själva	sammanhanget	då	texterna	skrevs	måste	förstås	i	

relation	till	texternas	innehåll.	Texten	är	självständig	i	förhållande	till	forskaren	

(Westlund	2015,	75).	Texter	som	skrivits	av	en	och	samma	person	men	vid	olika	

tillfällen,	vilket	kan	vara	fallet	med	studiens	transkriptioner,	kan	jämföras	med	varandra	

och	betraktas	som	olika	delar	som	dels	refererar	till	varandra,	dels	till	helheten.	Ju	fler	

texter	som	stödjer	forskarens	tolkning,	desto	rimligare	blir	den	enligt	Westlund	(2015,	

77f).	Forskaren	måste	kunna	argumentera	för	sin	tolkning	och	visa	analysprocessen	så	

att	en	läsare	kan	instämma	i	den	tolkning	som	gjorts.	
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Hermeneutiken	kan	ses	på	två	sätt;	antingen	genom	den	hermeneutiska	cirkeln,	som	ses	

som	en	process	som	rör	sig	från	delar	till	helhetsuppfattningar,	eller	genom	hur	vi	

rättfärdigar	en	tolkning	med	hänvisning	till	vår	helhetsuppfattning	om	personen	

(Hartman	2004,	275).	Kvale	och	Brinkmann	(2014,	252)	menar	att	den	hermeneutiska	

tolkningen	handlar	om	en	ständig	process	bakåt	och	framåt	mellan	delarna	och	

helheten,	där	förståelsen	för	texten	förklaras	av	hur	delarna	och	helheten	hänger	ihop.		

	

Resultat	och	rapportering:	Kvales	(2014,	145)	sista	punkt	är	rapportering,	vilket	är	lika	

med	denna	studies	analyskapitel.	I	kapitel	6	presenteras	studien	resultat.	

	

5.3	Metoddiskussion	

Trovärdighet	är	ett	centralt	begrepp	inom	den	kvalitativa	forskningen.	Genom	att	

forskaren	är	öppen	och	transparant	ges	en	möjlighet	till	läsaren	att	själv	skapa	sig	en	

uppfattning	om	det	insamlade	materialet	och	avgöra	om	tolkningarna	är	rimliga.	

Forskaren	måste	kunna	visa	att	hens	data	är	insamlad	på	ett	seriöst	och	giltigt	sätt	samt	

att	den	är	kopplad	till	problemområdet.	Dessutom	måste	analys	och	tolkning	av	

resultatet	vara	trovärdiga.	Detta	ökar	studiens	reliabilitet	(Trost	2010,	132ff).	Att	kunna	

styrka	kvalitativ	forskning	är	viktigt	för	att	forskaren	ska	kunna	visa	att	hens	resultat	är	

riktiga	och	därigenom	får	trovärdighet.	Validitet,	eller	giltighet,	innebär	att	data	och	

metoder	är	”riktiga”.	Denscombe	(2009,	378)	menar	att	forskaren	måste	ställa	sig	

frågorna;	är	informationen	av	rätt	typ	för	att	undersöka	ämnet	och	har	den	uppmätts	på	

ett	riktigt	sätt?	Reflekterar	informationen	verkligheten	och	täcker	den	de	avgörande	

frågorna?	Om	vissa	teman	urskiljer	sig	i	flera	intervjuer	visar	det	att	den	frågan	eller	

idén	delas	av	en	bredare	grupp	och	forskaren	kan	då	lita	mer	på	att	de	är	sanna	än	ett	

enskilt	uttalande	(Denscombe	2009,	266f).	Reliabilitet,	eller	tillförlitlighet,	innebär	att	

andra	forskare	kan	komma	fram	till	samma	resultat	vid	ett	annat	tillfälle	(Denscombe	

2009,	424).	Dock	skulle	en	sådan	upprepning	mycket	troligt	kunna	få	ett	annat	resultat,	

eftersom	den	verklighet	som	förmedlas	i	intervjuerna	inte	är	konstant	utan	förändras	

över	tid.	Dessutom	kan	olika	forskare	göra	olika	tolkningar	av	samma	material	(Ryen	

2004,	139).		

	
För	att	kunna	dokumentera	det	som	sades	på	intervjuerna,	både	de	personliga	och	

telefonintervjuerna,	användes	en	diktafon.	Denscombe	(2009,	259f)	menar	att	
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ljudupptagningar	ger	forskaren	möjlighet	att	kontrollera	det	som	sägs	under	intervjun	

och	att	inspelningen	ger	en	nästan	komplett	dokumentering	av	intervjun.	Då	teknisk	

utrustning	används	är	det	viktigt	att	kontrollera	utrustningen	vid	en	intervju	eftersom	

om	utrustningen	inte	fungerar	kan	du	inte	förvänta	dig	att	intervjupersonen	vill	ta	om	

intervjun	från	början	igen.	Då	första	informantintervjun	gjordes	slutade	diktafonens	

batteri	att	fungera	halvvägs	in	i	intervjun.	Som	tur	var	fanns	forskarens	telefon	att	tillgå,	

så	det	blev	inget	direkt	avbrott.	Dock	blev	det	lite	svårare	att	transkribera	då	

inspelningen	på	telefonen	var	i	normalfart	istället	för	diktafonens	en	slow-funktion.	

Transkriberingen	var	en	väldigt	tidsödande	process,	då	forskaren	blev	tvungen	att	spola	

fram	och	tillbaka	ett	stort	antal	gånger	för	att	kunna	transkribera	ordagrant.	Möjligen	

hade	det	gått	smidigare	om	forskaren	lyssnat	igenom	inspelningen	ett	par	gånger	före	

transkriberingen	för	att	bli	bekant	med	intervjupersonernas	svar	(Trost	2010,	149).	

Kvale	(2014,	227f)	menar	att	då	intervjuerna	kan	behandla	känsliga	ärenden	är	det	

viktigt	att	forskaren	skyddar	förtroendet	för	intervjupersonen	och	de	institutioner	som	

nämns	i	intervjun.	Han	påpekar	vikten	av	att	radera	inspelningarna	då	de	inte	längre	

behövs.	Forskaren	upplyste	samtliga	respondenter	om	att	inspelningarna	endast	skulle	

användas	för	transkribering	och	sedan	raderas.		
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6.	Resultat	och	analys	

I	detta	kapitel	redovisas	och	analyseras	studiens	resultat.	Med	hjälp	av	de	teorier	som	

presenterades	i	kapitel	3	diskuteras	resultatet	och	analysen	under	rubriker	som	

representerar	de	teman	som	varit	mest	framträdande.		

	

Syftet	med	studien	var	att	undersöka	och	jämföra	universiteten	i	Linköping,	Lund	och	

Umeå	och	deras	interna	kommunikation	med	medarbetare	gällande	känsliga	ärenden.	

För	att	belysa	studiens	syfte	har	sex	semistrukturerade	intervjuer	hållits,	två	på	varje	

universitet,	där	material	samlats	för	att	besvara	frågeställningarna.	Intervjupersonerna	

har	anonymiserats	och	namngetts	med	alias	i	bokstavsordning	från	A-F.	

Universitetsnamnen	förkortas	i	texten	enligt	tabellen	nedan.	

	

Alias	 Arbetsuppgifter	 Anställningstid		 Universitet	 Förkortning	
		 		 		 		 		
Alice	 Övergripande	 3,5	år	 Linköping	 LiU	
Björn	 Operativt	 15	år	 Linköping	 LiU	
Clara	 Övergripande	 7	år	 Lund	 LU	
Doris	 Operativt	 11	år	 Lund	 LU	
Emma	 Övergripande	 1,5	år	 Umeå	 UMU	
Filip	 Operativt	 0,5	år	 Umeå	 UMU	
		 		 		 		 		

	

6.1	Krisorganisationen	

Krishantering	är	enligt	Brolin,	Calleberg	och	Westrell	(2011,	27)	ett	begrepp	som	både	

syftar	på	insatserna	för	de	drabbade,	men	även	på	insatser	för	resten	av	organisationen	i	

form	av	till	exempel	information	och	mediekontakter.	Larsson	(2008,	296)	menar	att	en	

organisation	ska	förbereda	sig	för	eventuella	kriser	genom	att	göra	en	lista	över	

potentiella	krissituationer	samt	utforma	planer	och	policyer	för	att	förhindra	dessa.	Det	

ska	också	finnas	strategier	för	att	hantera	varje	tänkbar	kris.	Dessutom	behöver	

organisationen	identifiera	vilka	som	kommer	att	bli	berörda	av	en	kris,	organisera	ett	

kristeam,	förbereda	för	ett	kriscentrum	och	skapa	effektiva	kanaler	för	

kommunikationen.	

	
Det	är	multifaktoriell	krishantering	faktiskt,	ett	stresstest	för	hela	organisationen	faktiskt.	

Man	ska	se	till	att	grejerna	funkar	i	vardagen.	(Clara,	Lunds	universitet)		
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Samtliga	tre	universitet	har	krisorganisationer	där	representanter	från	universitetens	

olika	funktioner	sitter	med.	Sverredal	och	Langen	(2012,	55f)	menar	att	när	

kommunikatörer	arbetar	tillsammans	med	organisationens	ledare	och	medarbetare	kan	

de	strategiska	formuleringarna	förklaras	och	ges	en	verklighetsförankring.	Wessling	

(2013,	33ff)	påtalar	vikten	av	att	kommunikatören	har	en	god	förankring	internt	och	är	

känd	i	organisationen	för	att	ha	förutsättning	att	skapa	förtroende	hos	medarbetarna.		

Gemensamt	för	universiteten	är	att	samtliga	har	representanter	från	

kommunikationsavdelningen	i	krisgruppen.	Dock	ser	formationen	på	grupperna	lite	

olika	ut.	I	Linköping	sitter	kommunikationsdirektör	och	kommunikationschef,	i	Lund	

sitter	den	högsta	chefen	för	kommunikationsavdelningen	och	i	Umeå	sitter	

kommunikationsdirektör	och	presschef	med	i	krisorganisationen.		

	

I	Linköping	finns	det	olika	funktioner	i	den	stora	krisorganisationen	och	i	

krishanteringsgruppen	sitter	universitets-,	HR-	och	kommunikationsdirektören.	Under	

dessa	finns	sedan	en	analysgrupp,	en	kommunikationsgrupp	och	en	servicegrupp	som	

består	av	vardera	fyra	personer.	I	Lund	är	krisgruppen	endast	ett	stöd	till	

säkerhetschefen.	Det	träder	alltså	inte	in	en	speciell	organisation	vid	en	kris	utan	stöd	

erbjuds	till	linjecheferna	av	experter	av	olika	slag	beroende	på	krisens	art.	

Säkerhetschefen	ordinerar	krishantering	och	signalerar	vilket	stöd	som	behövs	till	de	

övriga	i	gruppen.	Det	är	högsta	cheferna	från	stödorganisationerna	HR,	kommunikation,	

studentfrågor,	byggnadsfrågor	och	IT	som	finns	i	gruppen.	De	syr	ihop	stödet	beroende	

på	kris,	så	stödgruppen	behöver	inte	alltid	bestå	av	cheferna	utan	det	kan	lika	gärna	

vara	webbredaktörer	eller	studentpräster	som	sitter	och	svarar	på	frågor,	det	beror	på	

vilka	resurser	som	behövs	i	det	specifika	ärendet.		

	
Så	är	du	chef	över	en,	en	verksamhet	och	krisen	händer	i	den	verksamheten	så	är	du	också	

ansvarig	att	hantera	den,	men	du	får	ju	stöd	från	olika	håll	och	kanter.	(Clara,	Lunds	

universitet)		

	

All	krishantering	sker	i	linjeorganisationen	och	varje	chef	har	ett	uttalat	

kommunikationsansvar	och	ansvar	för	att	hantera	krisen	i	linjen.	Krisgruppen	är	en	

ganska	ny	reform	men	tanken	är	att	alla	i	gruppen	ska	bli	informerade	om	det	har	hänt	

något	så	att	de	är	beredda	och	kan	hänvisa	till	vad	som	hänt	när	medier	ringer,	eller	

hänvisa	vidare	till	den	utsedda	talespersonen	i	ärendet.	Att	använda	sig	av	talespersoner	
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är	något	som	Larsson	(2008,	296)	menar	är	nödvändigt	för	en	organisations	

förberedelse	inför	en	eventuell	kris.	Lunds	universitet	använder	sig	av	talespersoner	och	

beroende	på	krisens	art	och	var	den	inträffat	hänvisar	de	medierna	till	den	som	är	

ansvarig.	I	och	med	att	alla	kriser	ska	hanteras	i	linjeorganisationen	handlar	det	om	

olika	personer	från	gång	till	gång.	Det	behöver	dock	inte	vara	ett	problem	om	alla	

inblandade	vet	vad	de	ska	göra	om	en	situation	uppkommer.	I	Umeå	sitter	en	speciell	

grupp	med	representanter	som	sitter	i	krisledningen;	universitetsdirektör,	

kommunikationsdirektör,	presschef,	personalchef,	säkerhetschef	och	chef	för	

studentcentrum.	Även	här	formas	gruppen	utifrån	vilka	frågor	det	gäller.	Krisledningen	

startar	upp	arbetet	efter	en	mall,	de	träffas	för	ett	möte,	diskuterar	och	bestämmer	vilka	

åtgärder	som	ska	utföras	och	hänvisar	sedan	nedåt	till	respektive	organisation,	till	den	

del	av	universitetet	som	berörs	av	krisen,	i	linjeorganisation.	Talespersonerna	ska	vara	

så	nära	den	drabbade	enheten	som	möjligt	och	kommunikationsdirektören	är	den	som	

bedömer	vilka	kommunikationsinsatser	som	behöver	göras.		

	
Det	finns	alltid,	alltid	saker	att	förtydliga.	Tydlighet	är	viktigt,	snabbhet	är	viktigt,	tillit	är	

viktigt.	Och	en	sortering	beroende	på	kris	så	att	säga.	(Clara,	Lunds	universitet)	

	

Varje	organisation	bör	ha	ett	eller	flera	policydokument	som	de	följer	i	händelse	av	en	

kris.	Langen	och	Sverredal	(2012,	55)	menar	att	övergripande	policys,	riktlinjer	och	

strategier	är	nödvändiga	men	det	bör	även	finnas	kompletterande	dokument	som	

beskriver	den	interna	eller	externa	kommunikationen	mer	detaljerat	eller	hur	

kommunikationen	ska	hanteras	vid	en	allvarlig	händelse.	Dock	menar	de	att	det	i	många	

organisationer	saknas	ett	praktiskt	användande	av	dessa	planer	och	policys.	Linköpings	

universitet	har	en	funktionsbeskrivning	med	instruktioner	för	den	centrala	

krisledningen.	Den	används	som	en	checklista	av	kommunikatörerna	för	att	de	ska	

kunna	pricka	av	allt	eftersom	och	därmed	inte	riskera	att	något	steg	missas	i	krisarbetet.	

De	har	även	ett	dokument	där	de	genom	att	ge	fem	exempel	på	kriser	visar	på	vilka	

aktörer	och	målgrupper	de	har	att	kommunicera	med	vid	en	kris.		

	
Det	är	ju	helt	flexibelt,	och	inget	som	står	i	stadgarna,	utan	det	är	som	sunt	förnuft.	Man	få	

ta	från	fall	till	fall.	(Doris,	Lunds	universitet)	
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Detsamma	gäller	för	Lunds	universitet,	det	finns	ett	dokument	för	riktlinjer	vid	kris-	och	

katastrofhantering	och	deras	kommunikatörer	har	en	krischecklista,	ett	internt	

stöddokument,	med	en	arbetsordning	och	kontaktuppgifter	till	viktiga	personer	som	

sitter	på	olika	kanaler.	Dock	finns	det	ingen	beskrivning	på	tänkbara	krissituationer,	

men	det	är	möjligt	att	det	eventuellt	finns	något	internt	arbetsdokument	som	forskaren	

inte	fått	ta	del	av.	Umeå	universitet	har	ett	omfattande	krisledningsdokument	som	

innefattar	tre	delar	där	första	delen	av	krisledningsdokumentet	innehåller	en	

beskrivning	av	begreppet	kris	och	oönskade	händelser	som	kan	vara	aktuella	i	en	

hotbildsbeskrivning	för	universitetet.	Den	andra	beskriver	krisledningen	och	det	

operativa	arbetet	vid	krissituationer,	checklistor	och	kontaktuppgifter	till	ansvariga	

personer.	Sista	delen	innehåller	informationsstöd	till	institutioner	vid	

krishanteringsarbete.	Detta	visar	att	samtliga	universitet	har	övergripande	strategier	

nedskrivna,	om	än	kanske	inte	för	varje	enskild	händelse.	

	

Hittills	har	inget	av	universiteten	behövt	samla	hela	krisgruppen	i	ett	skarpt	läge.	Alla	

har	dock	genomgått	utbildningar	och	tränat	på	krishantering	för	att	hålla	sig	

uppdaterade	i	hur	de	ska	jobba	i	händelse	av	en	kris.	Till	krishantering	hör	uppföljningar	

med	utvärdering	av	genomförda	insatser,	och	enligt	Brolin,	Calleberg	och	Westrell	

(2011,	27)	är	det	centralt	för	en	organisations	lärande	och	utveckling.	Även	Larsson	

(2008,	296)	menar	att	det	är	viktigt	att	öva	och	testa	så	att	allt	fungerar	när	det	är	dags	

och	samtliga	respondenter	upplevs	som	trygga	i	att	deras	krisorganisation	kommer	att	

fungera	om	det	sker	en	kris	i	framtiden.		

	
Och	att	inte	alla	springer	på	samma	boll.	Det	blir	bara	rörigt.	(Clara,	Lunds	universitet)	

	

Clara	på	LU	nämner	dock	att	det	inte	är	förrän	krisen	har	inträffat	som	man	vet	om	

strategierna	fungerat	och	menar	att	utvärdering	är	jätteviktigt	för	att	kunna	hantera	en	

kris	bättre	i	framtiden.	Det	är	bra	att	förebygga	så	långt	det	är	möjligt	och	att	handla	

snabbt,	men	ansvarsfrågan	är	det	absolut	viktigaste.		

	

6.2	Vardagskommunikationen	

Larsson	(2008,	79)	menar	att	organisationskommunikation	kan	struktureras	på	tre	

olika	sätt;	intern	och	extern	kommunikation,	formella	och	informella	kontaktformer	och	
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verbal	och	icke-verbal	kommunikation.	Simonsson	(2006,	16ff)	menar	att	det	är	av	

största	vikt	att	välja	kanal	beroende	på	vilken	information	som	ska	förmedlas	och	

samtliga	respondenter	är	överens	om	att	valet	av	kanaler	vid	en	kris	beror	på	krisens	art	

och	vilka	som	är	målgruppen,	men	även	hur	snabbt	informationen	måste	komma	ut.		

	

Linköpings	universitet	använder	sig	oftast	av	sitt	intranät	Insidan,	webb	och	sociala	

medier	såsom	Facebook,	Twitter	eller	Jodel.	De	har	även	mejlfunktioner,	men	de	

används	väldigt	restriktivt,	endast	när	det	är	väldigt	viktigt.	Dock	var	det	lite	oklart	om	

det	då	handlar	om	anställda	eller	studenter.	Det	finns	även	flera	informationsskärmar	

vid	entréer	och	caféer	på	campus	som	de	använder	för	information	i	ett	skarpt	läge.	De	

prioriterade	målgrupperna	är	medier,	anställda	och	studenter,	enligt	Björn.		

	
Kanaler	är	ju	bara	stödjande	kanaler,	kan	man	säga.	Det	finns	ju	nyhetsbrev	både	på	

fakultetsnivå,	centralt,	men	ansvaret,	om	man	säger	så,	ligger	ju	på	dem.	(Doris,	Lunds	

universitet)	

	

Lunds	universitet	använder	sig	av	många	olika	kanaler,	det	beror	på	vad	som	hänt	och	

hur	snabbt	de	måste	kommunicera.	De	har	bland	annat	en	publik	medarbetarwebb.	Om	

det	gäller	något	som	är	universitetsgemensamt	används	en	multikanalstrategi,	då	

används	alla	tillgängliga	kanaler	webb,	mejl,	sociala	medier,	chefskanaler	på	svenska	och	

engelska.	Rör	det	endast	en	del	av	universitetet	hanteras	det	i	de	kanaler	som	står	till	

buds	i	just	den	drabbade	delen	av	universitetet.	I	likhet	med	Simonsson	(2006,	16ff)	och	

Brolin,	Calleberg	och	Westrell	(2011,	26ff)	menar	också	Doris	på	LU	att	personlig	

kommunikation	och	möten	är	det	bästa	sättet	att	informera	medarbetare	om	det	har	

hänt	något	av	känslig	karaktär.	Clara	säger	att	om	det	hänt	något	på	en	institution	till	

exempel,	då	samlar	de	personalen	för	muntlig	information.	Då	många	medarbetare	har	

ett	stort	behov	av	information	och	av	att	prata	med	varandra	om	det	som	hänt	är	det	bra	

att	hålla	gruppsamtal	där	medarbetarna	får	ventilera	sina	tankar.	Det	kan	i	

förlängningen	minska	behovet	av	informellt	korridorsprat.		

	
Det	måste	ju	inte	vara	på	en	hemsida,	det	kan	ju	bara	vara	det	man	faktiskt	säger	till	folk	i	

korridoren,	eller	vad	man,	om	man	nu	har	ett	möte	eller	så.	(Doris,	Lunds	universitet)	
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Här	går	det	att	ana	att	Lunds	universitet	anammat	kraften	i	den	informella	

kommunikationen	som	Falkheimer	och	Heide	(2014,	130)	talar	om.	Genom	att	vara	

lyhörda	har	de	då	möjlighet	att	fånga	upp	medarbetares	tankar	om	något	och	därmed	

kan	de	motverka	ryktesspridning.		

	

Umeå	universitet	har	en	extern	webb,	ett	öppet	intranät,	personaltidningar	och	interna	

nyhetsbrev	som	går	ut	till	alla	anställda	via	mejl.	De	kan	även	använda	sig	av	

fakulteternas	och	institutionernas	informationskanaler.	Det	finns	också	institutions-	och	

fakultetskommunikatörer	som	tillsammans	med	presschefen	kan	stödja	chefer	i	en	

uppkommen	situation.	Emma	menar	att	allt	handlar	om	grundläggande	kommunikation.	

Hur	ska	målgruppen	nås,	med	vilket	budskap	och	genom	vilken	kanal.		

	

Organisationer	bör	enligt	Langen	och	Sverredal	(2012,	58)	ha	en	god	beredskap	för	att	

möta	mediernas	krav	på	snabb	respons	och	insyn.	De	bör	arbeta	proaktivt	och	bygga	

relationer	samt	ge	medierna	relevant	information.	Att	ha	en	god	relation	med	media	är	

särskilt	viktigt	i	svåra	situationer,	menar	de.	Strid	(1999,	5)	anser	att	det	är	självklart	att	

medarbetare	inte	ska	behöva	läsa	i	tidningen	om	nyheter	i	en	organisation,	utan	

organisationen	ska	ha	informerat	sina	medarbetare	innan	publiceringen	är	ett	faktum.	

	

Linköpings	universitet	arbetar	proaktivt	gentemot	medier.	De	anser	att	genom	att	vara	

proaktiva	och	gå	ut	till	medierna	med	sina	nyheter,	både	positiva	och	negativa,	ökar	

universitetets	trovärdighet.	De	vill	inte	hamna	i	försvarsställning	och	bli	misstänkta	för	

att	mörka	utan	vill	berätta	det	de	kan.	Strid	(1999,	5)	menar	att	personal	räknas	som	en	

del	av	den	allmänna	publiken	och	då	gränserna	alltmer	suddas	ut	är	det	viktigt	med	

konsekventa	budskap.	Wessling	(2013,	33ff)	menar	att	även	om	något	nytt	publiceras	i	

medierna,	ska	inget	vara	överraskande	för	medarbetarna	så	i	där	får	den	närmaste	

chefen	alltid	möjlighet	att	informera	sin	personal	eller	den	grupp	som	är	berörd	innan	

nyheten	publiceras	externt.	Då	förs	en	dialog	med	berörd	chef	om	på	vilket	sätt	hen	vill	

informera	sina	anställda.	Alice	menar	dock	att	det	inte	alltid	är	så	lätt	att	vara	proaktiv	

och	få	med	sig	medarbetarna.	Många	kan	tycka	att	det	är	jobbigt	att	vara	proaktiv,	att	

svara	på	mediernas	frågor	och	det	kan	ibland	behövas	lite	övertalning	om	varför	de	ska	

gå	ut	och	berätta	något.	Men	i	grunden	tycker	hon	att	de	har	en	bra	samsyn	och	att	

medarbetarna	förstår	vikten	av	varför	man	går	ut	med	saker	och	ting	på	ett	bra	sätt.	Att	
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Linköpings	universitet	arbetar	proaktivt	borde	resultera	i	att	de	inte	sänder	ut	olika	

budskap	internt	och	externt,	men	självklart	måste	de	tänka	på	att	budskapet	anpassas	

efter	mottagare,	situation	och	valda	medier,	precis	som	Falkheimer	och	Heide	(2014,	

27f)	föreslår.	När	de	ska	gå	ut	med	en	nyhet	så	har	medarbetarna	blivit	informerade	om	

vad	som	gäller	i	just	det	ärendet	av	sin	närmsta	chef,	och	då	torde	det	inte	finnas	någon	

risk	att	rykten	börjar	spridas	eftersom	rykten	oftast	beror	på	ofullständig,	missvisande	

eller	otydlig	information	enligt	Eriksson	(2008,	72).	Dessutom	menar	Falkheimer	och	

Heide	(2014,	30)	att	om	den	interna	kommunikationen	fungerar	och	medarbetarna	

identifierar	sig	med	organisationens	kärnvärden,	kan	de	kommunicera	det	vidare,	och	

som	Langen	och	Sverredal	(2012,	58)	säger,	fungera	som	organisationens	

ambassadörer.	I	och	med	att	Linköpings	universitet	har	en	sådan	tydlig	policy	om	att	

arbeta	proaktivt	borde	det	kunna	bidra	till	minskad	ryktesspridning	och	liknande	vid	en	

händelse	eftersom	medarbetarna	vet	vad	som	gäller.		

	

Lunds	universitet	är	decentraliserat	och	i	deras	linjeorganisation	har	de	ett	uttalat	

delegerat	informationsansvar,	vilket	betyder	att	varje	chef	är	ansvarig	för	att	

kommunikationen	fungerar	väl	inom	sitt	verksamhetsområde,	både	internt	och	externt.	

Doris	säger	att	kommunikatörerna	finns	som	ett	stöd	för	cheferna	och	det	är	chefernas	

ansvar	att	ta	emot	det	stöd	och	den	hjälp	som	erbjuds.	Alla	ska	veta	sitt	ansvar,	enligt	

Clara.	Hon	berättar	att	de	arbetat	jättemycket	med	chefernas	uttalade	ansvar.	Hon	

tycker	att	arbetet	har	gett	resultat	och	menar	på	att	det	har	gjort	den	interna	

kommunikationen	mer	effektiv.		

	
Det	är	inte	kris	men	det	är	liksom	ett	möte	av	informationsbehov.	(Doris,	Lunds	

universitet)	

	

De	anser	att	eftersom	de	är	en	myndighet	har	de	en	skyldighet	att	gå	ut	med	vissa	

ärenden,	att	vara	transparanta.	De	har	som	tidigare	nämnts	en	publik	medarbetarwebb,	

som	används	om	det	är	något	man	som	anställd	bör	känna	till	eller	för	att	informera	

allmänheten.	Till	exempel	kan	de	lägga	upp	en	förklaring	på	hemsidan	om	varför	

universitetet	flaggar	på	halv	stång.	När	det	kommer	till	att	kommunicera	externt	med	

medier	använder	de	sig	av	medietaktiska	logiker.	De	anser	att	ju	snabbare	de	går	ut	med	

en	nyhet,	desto	snabbare	kan	de	punktera	en	story.	Samtidigt	säger	Doris	att	de	väldigt	



	 31	

sällan	går	ut	och	dementerar	det	medierna	skriver,	de	anser	att	de	får	ha	sin	egen	åsikt.	

Det	är	bara	vid	rena	faktafel	de	agerar.	Fors-Andrée	och	Ronge	(2015,	10ff)	menar	att	en	

bra	krishantering	handlar	om	precis	detta,	genom	att	möta	medierna	på	bästa	sätt	att	

bemöta	grundlös	kritik	och	rätta	till	faktafel.		

	

Umeå	universitet	har	också	de	ett	decentraliserat	ansvar	för	sin	kommunikation.	Den	

interna	kommunikationen	följer	alltså	linjeorganisationen	och	grundstrukturen	är	att	

den	som	är	närmast	ansvarig	är	den	som	svarar	på	frågor	från	media,	det	ska	vara	så	

verksamhetsnära	som	möjligt.	Filip	menar	att	det	innebär	att	de	då	har	möjlighet	att	

använda	sig	av	den	berörda	fakultetens	eller	institutionens	interna	brev	eller	så	kan	

enhetschefen	hålla	ett	möte,	det	beror	på	hur	den	berörda	chefen	vill	göra.	

Respondenterna	från	Linköping	använder	sig	aldrig	av	ordet	decentralisering	när	de	

talar	om	sin	kommunikation,	men	deras	arbetssätt	med	chefers	kommunikationsansvar	

liknar	både	Lunds	och	Umeås	arbetssätt.	Inga	respondenter	talar	heller	om	huruvida	

deras	chefer	medietränas,	de	nämner	endast	chefernas	kommunikationsansvar.	Palm	

och	Falkheimer	(2005:49)	menar	att	för	att	en	organisation	ska	kunna	förbereda	sig	på	

ett	bra	sätt	måste	chefer	medietränas.	Om	det	idag	inte	sker	medieträning	med	cheferna,	

är	det	något	forskaren	rekommenderar	att	samtliga	universitet	bör	börja	med.	

	

6.3	Den	svåra	kommunikationen		

	
I	krisläget	funkar	den,	till	vardags	funkar	den,	det	är	det	där	mittenläget	som	är	väldigt	

knepigt.	Och	det	tar	en	hel	del	energi	att,	att	fundera	varje	gång	på	hur	man	ska..	Hur	man	

ska	agera	i	varje	enskilt	fall.	(Filip,	Umeå	universitet)	

	
Falkheimer,	Heide	och	Larsson	(2009,	13)	menar	att	organisationer	varje	dag	ställs	inför	

svårigheter	att	hantera	uppkomna	situationer	där	händelsen	men	även	hanteringen	av	

den	kan	ha	skapat	en	kris.	Både	Alice	och	Björn	på	LiU	samt	Clara	på	LU	nämner	

hotsituationer	som	de	situationer	som	är	svårast	att	hantera.	Björn	pekar	på	vikten	av	

både	tänka	på	hur	man	formulerar	sig,	men	också	på	avvägningen	av	var	informationen	

ska	publiceras.	Han	nämner	att	den	person	som	hotar	vill	ha	uppmärksamhet	och	

kanske	tycker	att	det	är	häftigt	att	ett	anonymt	hot	på	till	exempel	sociala	medier	kan	få	

ett	universitet	att	stänga	ner	sin	verksamhet.	Samtidigt	måste	anställda,	studenter	och	

allmänhet	informeras.	I	sådana	lägen	står	de	i	tät	kontakt	med	blåljusmyndigheterna	och	
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förlitar	sig	på	deras	råd	angående	situationen.	Alla	tre	nämner	ett	hot	som	flera	

universitet	i	Sverige	blev	utsatta	för	hösten	2015,	där	någon	skrev	ett	anonymt	hot	på	

Jodel.	Lunds	universitet	valde	att	stänga	ner	sin	verksamhet,	men	Linköping	fortsatte	

verksamheten	som	vanligt	efter	polisens	bedömning.	

	

Samtliga	respondenter	är	eniga	om	att	det	är	svårt	att	hantera	ärenden	där	det	handlar	

om	människor	som	kan	ta	skada.	De	pratar	om	att	samla	på	sig	erfarenheter,	att	lära	sig	

från	fall	till	fall	och	vara	flexibla,	men	det	är	som	sagt	oklart	om	det	finns	nedskrivna	

strategier	för	eventuella	framtida	händelser	baserat	på	tidigare	hanterade	ärenden.	Filip	

på	UMU	nämner	att	han	ibland	upplever	en	osäkerhet	kring	vilken	typ	av	ärenden	som	

kräver	att	krisorganisationen	drar	igång	och	de	har	vid	flera	tillfällen	kört	något	av	ett	

mellanläge,	där	alla	i	gruppen	blivit	informerade	om	ärendet,	men	man	har	inte	samlat	

gruppen.	Alice	på	LiU	påpekar	vikten	av	att	det	görs	en	gradering	av	krisen	för	att	kunna	

hantera	den	på	bästa	sätt.	Emma	på	UMU	menar	vidare	att	man	måste	arbeta	väldigt	

agilt	för	att	kunna	hänga	med	i	svängarna	och	att	det	enda	man	egentligen	kan	ha	är	

allmänna	uppfattningar	om	till	exempel	öppenhet	och	strukturer.	Eftersom	

situationerna	hela	tiden	är	nya	så	måste	man	förhålla	sig	till	allt	nytt	som	kan	hända.	Då	

är	det	enligt	henne	svårt	att	skriva	ett	dokument	för	varje	tillfälle,	man	måste	helt	enkelt	

lära	sig	längs	vägen.	Detta	ställer	givetvis	i	sin	tur	stora	krav	på	att	hitta	ett	sätt	att	

behålla	och	föra	vidare	den	kunskapen,	även	när	en	medarbetare	slutar,	menar	hon.	Det	

kan	dock	möjligen	finnas	en	förklaring	till	osäkerheten	Filip	pratar	om	i	det	Emma	säger,	

att	kunskap	går	förlorad	när	någon	slutar,	och	det	gör	att	organisationer	blir	sårbara.	

Därför	skulle	det	kunna	vara	bra	om	universiteten	tog	fram	en	rutin	för	hur	dessa	

känsliga	ärenden	ska	hanteras.	Genom	att	identifiera	krisen	och	vilka	som	är	berörda	

samt	ha	nedskrivna	kontaktuppgifter	till	viktiga	personer	och	en	ansvarsfördelning	där	

det	står	vem	som	gör	vad,	kan	en	framtida	kris	hanteras	på	ett	bra	sätt.	
		

Men	är	det	någon	som	blir	fälld	för	ett	brott	eller	så,	då	går	vi	ut	med	det,	det	är	offentliga	

handlingar.	Vi	är	ju	jättenoga	med	att	inte	uppfattas	som	att	vi	mörkar	sådana	saker,	då	blir	

vi	inte	trovärdiga	i	när	vi	säger	att	vi	är	bra	på	någonting.	(Björn,	Linköpings	universitet)		
	

Linköpings	universitet	arbetar	som	tidigare	nämnts	proaktivt,	särskilt	vid	ärenden	som	

får	straffpåföljd,	till	exempel	barnporr,	oredlighet,	fusk	eller	förskingring.	De	ärenden	

som	får	straffpåföljd	kommuniceras	alltid	externt	eftersom	de	potentiellt	kan	skada	
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universitetet.	Handlar	det	om	ett	tydligt	brott	då	är	de	öppna	mot	alla,	säger	Björn.	

Eriksson	(2008,	110ff)	menar	att	det	gäller	att	bygga	upp	sina	relationer	med	

massmedia	långsiktigt	och	ha	samma	principer	för	kontakter	både	i	medgång	och	

motgång.	Linköpings	universitet	arbetar	efter	den	principen	och	anser	att	det	är	

nödvändigt.	Både	Alice	och	Björn	anser	att	man	måste	visa	på	saker	som	inte	är	bra	för	

att	kunna	behålla	sin	trovärdighet.	Vid	sådana	ärenden	lägger	de	alltid	ut	nyheten	

externt	på	hemsidan	så	att	både	medarbetare	och	medier	kan	hitta	den	och	läsa	vad	som	

händer	i	ärendet.	Men	innan	publicering	har	närmaste	berörd	chef	blivit	informerad	och	

har	då	haft	möjlighet	att	i	sin	tur	informera	sin	personal.	Det	finns	naturligtvis	

personalärenden	som	de	aldrig	går	ut	med	externt	då	de	inte	har	den	digniteten	som	

krävs.		

	
Alltså,	är	det	personärenden	finns	det	ju	alltid	en	människa	bakom	som	man	har	en	

skyldighet	at	också	hantera	på	ett	schysst	sätt.	(Alice,	Linköpings	universitet)	

	

Just	nu	har	de	en	pågående	oredlighetsaffär	och	då	väljer	de	att	kommunicera	det	på	

hemsidan.	De	berättar	om	processen,	vad	som	hänt,	vad	som	händer	och	sen	följer	de	

ärendet	tills	det	är	avslutat.	De	använder	sig	aldrig	av	sociala	medier	i	sådana	här	

ärenden,	mest	på	grund	av	kommentarsfunktionen.	De	upplever	att	det	kan	ta	konstiga	

vändningar	och	att	de	inte	hinner	med	att	agera.	Björn	menar	också	att	man	måste	

kunna	stå	för	det	man	gör	i	ett	särskilt	ärende,	ha	huvudet	på	skaft	och	inte	orsaka	mer	

skada	än	nödvändigt.	Det	är	viktigt	att	man	inte	gör	någon	värdering	i	det	man	berättar	

utan	bara	berättar	vad	som	har	hänt,	vad	händer	nu	och	vad	som	kommer	att	hända	

framöver.	Björn	menar	dock	att	de	har	hyggliga	rutiner	och	viss	erfarenhet	men	att	det	

trots	det	aldrig	blir	en	lätt	uppgift.	Här	är	det	tydligt	att	erfarenheter	av	känsliga	

ärenden	och	dess	hantering	är	av	stor	vikt.	På	Umeå	universitet	har	respondenterna	inte	

arbetat	så	länge	på	sina	tjänster	jämfört	med	respondenterna	från	Linköpings	

universitet	och	det	kan	vara	en	av	orsakerna	till	att	de	upplever	en	osäkerhet	kring	

hanteringen	än	känsliga	ärenden.	Men	Filip	nämner	att	de	samlar	på	sig	erfarenheter	

och	tillsammans	med	en	nedskriven	rutin	och	utvärdering	tror	forskaren	de	kan	komma	

en	bra	bit	på	vägen.			
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Vid	tillfällen	då	en	skriftlig	anmälan	saknas	i	ett	ärende	kan	det	naturligtvis	vara	svårt	

att	arbeta	proaktivt	och	på	Umeå	universitet	finns	den	problematiken.	Emma	berättar	

att	de	har	haft	ett	flertal	ärenden	där	det	går	rykten	om	påstådda	anklagelser	och	de	

lokala	medierna	publicerar	artiklar	om	dessa.	Många	personer	blir	berörda	och	det	

skapar	reaktioner	på	universitetet.	Emma	anser	att	det	är	klart	felaktigt	att	agera	i	en	

situation	där	det	inte	finns	en	anmälan.	Hon	anser	att	universitetet	då	inte	kan	vara	

proaktivt	eller	vidta	några	åtgärder.	Men	om	det	till	exempel	gäller	oegentligheter	

gällande	reseräkningar	och	det	går	att	se	att	det	handlar	om	ett	misstag	och	inte	ett	

medvetet	agerande,	menar	hon	att	universitetet	då	kan	påminna	om	hur	reglerna	ser	ut	

och	vad	man	ska	tänka	på.		

	
För	pressen	handlar	det	om	att	dramatisera,	vi	vill	avdramatisera.	(Doris,	Lunds	

universitet)	

	

Doris	på	LU	menar	att	universitetet	har	en	skyldighet	att	förklara	hur	det	ligger	till	i	ett	

ärende	med	fakta,	att	konkretisera	ärendet	litegrann	utan	att	peka	ut	någon	så	att	folk	

lättare	kan	förstå	vad	det	handlar	om.	Hon	menar	att	det	kanske	inte	går	att	vinna	just	

det	som	är	aktuellt	nu,	men	att	det	går	att	försöka	vända	det	till	ens	fördel	genom	att	

peka	framåt	på	lösningar.	Till	exempel,	säger	hon,	att	om	det	handlar	om	kvinnor	som	

känt	sig	utsatta	av	ett	antal	män	så	kan	universitetet,	utan	att	prata	om	själva	händelsen,	

säga	att	vi	tar	det	här	på	allvar	och	under	två	år	framåt	kommer	vi	att	arbeta	med	

värdegrundsarbete.	Alltså	att	universitetet	visar	tydligt	att	de	ser	allvarligt	på	det	

inträffade	och	pekar	på	steg	två,	vad	händer	nu.	Då	finns	en	möjlighet	att	förmedla	en	

annan	bild	utan	att	prata	om	själva	händelsen	i	sig.	Wessling	(2013,	62ff)	menar	att	om	

universitetet	uttrycker	sin	oro	över	händelsen	och	visar	att	de	tar	tag	i	situationen	och	

diskuterar	lämpliga	åtgärder.	Detsamma	säger	Doris	på	LU,	de	försöker	konkretisera	det	

som	hänt	och	sedan	peka	på	steg	två,	försöker	avdramatisera.	Förutom	att	informera	om	

själva	processen	och	beslutsgången	och	ge	den	information	som	finns	är	det	enligt	

Wessling	(2013,	62ff)	också	bra	att	lyfta	fram	aspekten	då	det	i	en	situation	behövs	en	

internutredning	eller	polisanmälan.	Dock	är	det	inte	alltid	förenligt	med	god	moral	att	

vara	helt	öppna	(Palm	och	Falkheimer	2005,	86),	så	där	handlar	det	återigen	om	att	göra	

en	gradering	av	ärendet	för	att	veta	hur	det	ska	hanteras	på	bästa	sätt.	Hon	menar	att	

det	dock	alltid	går	att	arbeta	med	den	interna	kommunikationen.	Att	hjälpa	cheferna	
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med	hur	de	håller	effektiva	möten,	att	bryta	ned	beslut	och	förklara	vad	de	betyder	och	

varför	de	är	relevanta	för	medarbetarna	och	så	vidare.	Detsamma	säger	Simonsson	

(2006,	11f),	hon	menar	att	en	chef	ska	hjälpa	sina	medarbetare	att	sålla	och	sortera	ut	

den	viktiga	informationen,	förklara	organisationens	mål	och	visioner	och	värderingar	

samt	skapa	förutsättningar	för	dialog.	Dessutom	säger	Johansson	och	Heide	(2008,	108)	

att	det	är	viktigt	att	cheferna	deltar	i	den	informella	kommunikationen.	Ett	uttalat	

chefsansvar	tror	forskaren	kan	vara	en	bra	grund	och	kunna	leda	till	ett	bra	arbetsklimat	

och	är	något	som	samtliga	universitet	aktivt	bör	arbeta	med	då	det	i	förlängningen	kan	

ge	ökat	förtroende	för	organisationen.		

	
Det	tycker	jag	kan	vara	svårt	ibland,	att	hinna	tänka	nyktert	på	saker	och	ting	liksom.	Då	är	

det	bra	att	man	har	kollegor	som	man	kan.	(Doris,	Lunds	universitet)		
	

Doris	på	LU	säger	att	det	svåraste	med	en	kris	är	att	man	generellt	inte	har	hela	bilden	

framför	sig	i	kombination	med	att	måsta	handla	snabbt	och	då	är	det	bra	att	ha	kollegor	

att	bolla	med.	Det	kan	även	vara	lite	svårt	med	personärenden,	hur	mycket	man	kan	och	

inte	kan	säga.	Här	berättar	alltid	chefen	för	de	närmast	berörda	medarbetarna	innan	

man	går	ut	i	tidningarna	eller	på	hemsidan	med	en	nyhet.	Händer	det	något	på	en	

institution	säger	Clara	att	de	samlar	personalen	och	informerar	dem	muntligt.	De	vill	

vara	transparanta	och	berättar	det	de	vet,	men	Clara	säger	samtidigt	att	de	inte	går	ut	

med	det	på	bred	front	om	en	anställd	gjort	något	felaktigt.	

	
En	person	är	ju,	trots	allt	inte	dömd	förrän	den	är	dömd	i	domstol.	Och	är	det	en	person	

som	är	anställd	så	har	vi	ju	en	skyldighet	att,	att	ta	hand	om	den	personen	också.	Samtidigt	

som	vi	har	skyldighet	mot	övriga	anställda	som	kanske	blivit	utsatt	för	någonting	också.	

Och	det	är	en	knepig	balansgång.	(Filip,	Umeå	universitet)	

	

	Både	Emma	och	Filip	på	UMU	pekar	också	på	svårigheterna	att	veta	vad	som	får	och	

inte	får	sägas	om	en	anklagad	medarbetare,	universitetet	har	ett	arbetsgivaransvar	för	

alla	inblandade	parter.	Skulle	det	inträffa	ett	personärende	som	medierna	får	reda	på,	

menar	Wessling	(2013,	62)	att	det	då	kan	vara	bra	att	lyfta	fram	aspekten	att	det	

handlar	om	en	medarbetare	men	att	en	internutredning	kanske	krävs,	och	ingen	uttalar	

sig	före	hen	har	fått	ge	sin	version.	Det	är	därför	viktigt	med	tydliga	roller	där	man	som	

chef	vet	att	man	har	stöd	att	hämta	hos	kommunikatörerna,	antingen	på	fakultetsnivå	
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eller	central	nivå.	Något	som	möjligen	kan	ses	som	en	fördel	är	att	då	Lunds	universitet	

använder	sin	krishanteringsgrupp	som	ett	stöd	till	sina	linjechefer	verkar	de	ha	lättare	

att	hantera	mindre	kriser	än	till	exempel	Umeå	universitet,	som	antingen	har	

krisledningsgruppen	eller	den	vardagliga	interna	kommunikationen	att	förhålla	sig	till.	

Samma	sak	gäller	för	Linköpings	universitet,	även	om	de	verkar	ha	mer	erfarenhet.	Det	

skulle	kunna	nog	vara	en	fördel	om	krisgruppen	även	fanns	på	lokal	nivå,	så	att	till	

exempel	att	kommunikation,	HR	och	universitetsjuristen	kan	stötta	den	berörda	chefen	i	

sitt	uppdrag.	Vidare	skulle	en	nedskriven	rutin	kanske	underlätta	hanteringen	av	

känsliga	ärenden.	Denna	bör	innehålla	en	prioriteringsordning	där	kontaktlistor	till	de	

krisansvariga	står	först.	Det	ska	tydlig	framgå	vilka	som	är	ansvariga	vid	en	

krissituation.	Sedan	bör	checklistor	utformade	utifrån	roll	och	uppgift,	instruktioner	

samt	mallar	för	dokumentation	finnas.	Slutligen	bör	utvärdering	av	krisen	alltid	göras	

(Brolin,	Calleberg	och	Westrell	2011,	199).		

Emma	på	UMU	nämner	forumet	Flashback	och	att	det	finns	personer,	dock	oklart	om	

hon	menade	medarbetare,	som	är	aktiva	där	och	lägger	upp	dokument	och	liknande.	Där	

går	universitetet	aldrig	in	och	kommenterar	utan	de	håller	sig	till	sina	egna	kanaler	som	

de	själva	bestämmer	över.	De	har	alltså	samma	tankegångar	som	Linköpings	universitet	

gällande	sociala	medier.	Dock	försöker	LiU,	enligt	Björn,	jobba	för	att	hänga	med	och	

kunna	vara	aktiva	i	de	sammanhangen	där	det	blir	mycket	diskussioner	så	att	de	kan	gå	

in	och	förtydliga	och	komma	med	rätt	information.	Om	inte	organisationen	själv	agerar	

kommer	massmedia,	men	även	medarbetare,	att	leta	upp	fakta	vilket	kan	leda	till	att	

nyheten	vinklas	och	krisen	förstoras	och	förlängs	(Eriksson	2008,	134).	Därför	kan	det	

nog	vara	bra	att	universiteten	försöker	vara	tillgängliga	och	aktiva	på	sociala	medier,	i	

alla	fall	på	sina	egna	kanaler.		

	
För	det	handlar	nästan	uteslutande	om	människor	i	olika	typer	utav,	utav..	Det	finns	aldrig	

någonting	som	bara	är	svart	eller	vitt,	utan	det	är	oftast	väldigt	mycket	grått.	(Emma,	Umeå	

universitet)	

	

Emma	på	UMU	tycker	även	att	det	är	svårt	att	hantera	mediernas	vinklingar	eller	när	de	

bara	visar	på	en	sida	av	ett	ärende,	särskilt	av	arbetsmiljöproblem,	och	upplever	att	

många	människor	far	illa	under	dessa	processer.	Filip	tycker	också	att	det	är	svårt	att	

veta	vilka	åtgärder	man	ska	vidta	när	man	fått	vetskap	om	att	till	exempel	en	negativt	

hållen	artikel	är	på	väg	att	publiceras.	Ska	de	ha	ett	informationsmöte	lokalt	på	enheten	
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för	att	beskriva	universitetets	bild	av	det	hela,	ska	de	göra	ett	debattinlägg	eller	ska	de	

inte	säga	något	alls?	Han	känner	att	han	helst	inte	vill	gå	ut	med	någon	information	i	ett	

ärende	förrän	en	dom	fallit	och	endast	kommunicera	internt	till	så	få	som	möjligt.	På	

frågan	om	de	aktivt	går	ut	till	medierna	angående	känsliga	ärenden	svarar	Filip	att	de	

oftast	försöker	se	vad	medierna	gör,	de	inte	själva	går	ut	först.	Emma	säger	dock	att	om	

det	skulle	vara	en	situation	där	de	misstänker	ett	grovt	forskningsfusk	eller	förskingring	

är	hon	övertygad	om	att	de	skulle	gå	ut	till	medierna	med	den	nyheten	först.	Att	det	är	

viktigt	att	kunna	visa	på	saker	som	inte	gått	rätt	till	för	trovärdighetens	skull.	Men	

problematiken	med	att	hänga	ut	personer,	det	anser	hon	är	en	svår	balansgång.	Denna	

osäkerhet	skulle	enligt	Fors-Andrée	och	Ronge	(2015,	30f)	kunna	avhjälpas	genom	att	ta	

fram	en	strategi	för	att	möta	medierna	på	bästa	sätt.	Genom	att	vara	transparant	och	

proaktiv	och	öppen	med	de	brister	eller	svagheter	som	finns	eller	erkänn	fel	som	begåtts	

eller	svara	på	kritikens	kärnfrågor	kan	en	organisation	hantera	krisen	på	ett	bra	sätt.	

Här	blir	det	tydligt	att	då	Umeå	universitet	inte	har	någon	rutin	för	hur	de	ska	hantera	

medierna,	så	upplever	de	medierna	endast	som	en	motpart.	Det	blir	en	ond	cirkel,	de	

väntar	ut	medierna	och	medierna	skriver	det	de	anser	är	rätt	i	brist	på	kanske	korrekt	

information.	Om	journalisten	inte	får	tillräcklig	information,	så	måste	hen	gissa	sig	fram	

och	det	kan	resultera	i	en,	för	organisationen,	mindre	positivt	vinklad	artikel	(Strid	

1999,	65f).		

	

Lunds	universitet	är	också	en	viktig	aktör	för	deras	lokala	medier,	men	det	känns	som	

att	de	har	en	mer	avslappnad	inställning	till	dem.	Doris	säger	att	alla	har	rätt	till	en	åsikt,	

och	om	universitetet	bemöter	så	går	de	in	på	mediernas	planhalva	och	liksom	bejakar	

dem.	Hon	säger	att	de	går	bara	in	och	dementerar	om	det	är	rena	faktafel,	vilket	det	

oftast	inte	är,	utan	det	handlar	nästan	alltid	om	journalistens	tolkning	eller	vinkling.	Hon	

nämner	också	att	meddelarfrihet	och	åsiktsfrihet	och	att	det	är	något	man	måste	

acceptera.	Dock	har	de	vid	något	tillfälle	dementerat,	men	då	var	det	journalisten	som	

skrivit	något	helt	felaktigt.		

	
Man	tror	alltid	att	de	där	asfalterade	vägarna	finns	där,	och	plötsligt	så	gör	de	inte	det.	Så	

det	är	sådana	saker	man	måste	fundera	över,	där	man	är	mycket	mer	sårbar.	Det	är	ju	en	

möjlighet,	men	det	är	också	väldigt,	man	kan	bli	väldigt	sårbar,	så	det	måste	man	jobba	

med.	(Emma,	Umeå	universitet)	
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Även	Clara	på	LU	menar	att	tekniken	är	viktig,	den	får	inte	bli	en	flaskhals	när	det	har	

hänt	något.	Man	måste	vara	beredd	på	att	tusentals	människor	går	in	på	webben	för	att	

få	information	vid	en	kris,	och	då	måste	systemen	klara	det.	Emma	på	UMU	säger	att	det	

hela	tiden	handlar	om	att	nå	målgruppen	på	bästa	sätt	och	utifrån	varje	särskild	

händelse	måste	man	göra	den	bedömningen.	De	har	diskuterat	i	krisledningsgruppen	

hur	de	ska	hantera	en	attack	på	webben	till	exempel.	Hon	menar	att	den	digitala	

infrastrukturen	är	en	möjlighet	men	också	en	svaghet,	organisationen	kan	bli	väldigt	

sårbar.	Dessutom	menar	hon	att	det	förändrade	kommunikationslandskapet	gör	att	det	

är	svårt	att	hänga	med,	krissituationerna	har	blivit	annorlunda.	Falkheimer,	Heide	och	

Larsson	(2009,	78)	menar	att	eftersom	det	hela	tiden	uppstår	nya	och	komplexa	

problem	kan	en	organisation	inte	bara	förlita	sig	på	sina	planer	och	rutiner	utan	måste	

vara	uppmärksamma	på	den	föränderliga	världen	och	anpassa	sig	efter	den.	

	

6.4	Konsekvenser	

Det	är	alltså	hanteringen	av	krisen	som	avgör	om	det	utvecklar	sig	till	en	förtroendekris	

(Palm	och	Falkheimer	2005,	27).	Organisationers	interna	kommunikation	med	sina	

anställda	försummas	ofta	under	en	kris	och	den	externa	kommunikationen	prioriteras	

på	bekostnad	av	den	interna.	Det	är	dock	viktigt	att	de	anställda	får	information	om	vad	

som	hänt,	vad	organisationen	gör	och	vad	som	förväntas	hända	(Falkheimer,	Heide	och	

Larsson	2009,	163).	Eriksson	(2008,	72)	menar	att	intern	kommunikation	är	nödvändig	

i	en	organisation	för	att	den	motverkar	ryktesspridning.	

	
Men,	det	som	också	är,	man	ska	komma	ihåg	att	en	bra	kris	kan	vara	en	möjlighet	också.	

Om	du	hanterar	den	i	tid	och	väl,	då	kan	du	förstärka	det	budskap	du	vill	förmedla.	Det	

glömmer	man	ibland,	men	så	är	det	ju	också.	(Doris,	Lunds	universitet)		

	

Alla	sex	respondenter	nämner	ryktesspridning	som	en	konsekvens	av	bristande	intern	

kommunikation..	Björn	på	LiU	nämner	att	om	det	sprids	rykten	kan	det	uppfattas	som	

att	universitet	mörkar	händelsen	i	fråga	och	att	det	i	förlängningen	kan	resultera	i	att	

universitetets	trovärdighet	får	sig	en	knäck.	Samma	sak	säger	Filip	på	UMU,	han	menar	

att	det	målas	upp	en	bild	av	lamhet,	att	universitetet	sopar	under	mattan	eller	lägger	

locket	på	vid	vissa	händelser,	trots	att	det	faktiskt	pågår	ett	arbete	med	just	detta,	om	

ryktena	får	spridas	fritt.		
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Det	kan	ju	få	oanade	konsekvenser	om	man	inte	sköter	sin	kommunikation	på	rätt	sätt.	

Dels	så	skapar	man	ju	en	risk	för	ryktesspridning	kring	saker	och	ting	som	helt	i	onödan	

kan	skada,	och	sen	kan	det	slå	tillbaka	mot	ledning.	Så	det	kan	ju	få	ganska	stora	

konsekvenser.	(Alice,	Linköpings	universitet)	

	

Doris	på	LU	talar	om	att	ryktesspridning	kan	få	personliga	konsekvenser	för	den	

utpekade	om	det	visar	på	en	felaktig	bild,	att	det	kan	bli	en	personlig	tragedi	av	det	hela.	

Sen	kan	det	naturligtvis	även	vara	varumärkesskadande.	Clara	nämner	konsekvenser	

som	förtroendekris,	bryta	mot	lagen,	sätta	liv	i	risk	och	förlora	ekonomiska	tillgångar.	

Filip	berättar	också	om	ryktesspridning.	Det	kan	bli	hur	tokigt	som	helst	ibland	när	det	

går	rykten	om	själva	händelsen.	Emma	menar	att	människor	kan	fara	illa	i	sådana	här	

situationer,	speciellt	av	mediernas	rapportering	av	dessa	ärenden.	De	förtroendekriser	

som	är	svårast	att	förutse	är	enligt	Palm	och	Falkheimer	(2005,	49)	de	som	beror	på	

skandaler,	eftersom	de	i	hög	grad	är	personberoende.	Palm	och	Falkheimer	(2005,	38ff)	

menar	att	när	missnöjda	människor	börjar	prata	med	varandra	om	sina	erfarenheter	

och	när	sedan	insändare	eller	artiklar	når	medierna	är	förtroendekrisen	är	ett	faktum.	

Strid	(1999,	58)	menar	dessutom	att	det	oftast	är	den	person	som	först	ger	sin	bild	av	

verkligheten	som	präglar	andras	bild.	Därför	är	det	av	största	vikt	att	universiteten	

arbetar	proaktivt	mot	medierna	för	att	kunna	hantera	uppkomna	situationer	på	bästa	

sätt.	
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7.	Slutdiskussion	

Studiens	syfte	var	att	undersöka	hur	tre	svenska	universitet,	Linköping,	Lund	och	Umeå,	

hanterar	sin	interna	kommunikation	med	medarbetare.	Studien	ämnade	specifikt	

undersöka	kommunikationen	gällande	händelser	kring	brott,	etik	och	moral,	i	gråskalan	

mittemellan	kris-	och	vardagskommunikation.		

	 	 	 	 	

Studien	visar	att	samtliga	tre	universitet	har	en	krisorganisation	som	representeras	av	

olika	funktioner	på	universitet.	De	har	ett	liknande	arbetssätt	där	krisstödet	sys	ihop	

beroende	på	krisens	art.	Något	som	kan	ses	som	en	fördel	är	om	det	inte	alltid	behöver	

vara	medarbetare	på	chefspositioner	som	hanterar	krisen.	Därför	att	ha	en	krisgrupp	på	

en	nivå	under	ledningen,	på	lokal	nivå,	kan	hjälpa	chefer	att	hantera	känsliga	ärenden	då	

det	kan	vara	svårt	att	veta	hur	och	vad	som	får	sägas.	Genom	ett	uttalat	chefsansvar	

innebär	att	varje	chef	har	ett	kommunikativt	ansvar	gentemot	sina	anställda,	och	detta	

borde	ge	ett	positivt	resultat	på	den	interna	kommunikationen.	Allas	ansvar	är	ingens	

ansvar,	och	det	är	därför	viktigt	att	alla	medarbetare,	men	särskilt	chefer	vet	vilken	roll	

och	vilket	ansvar	de	har	om	det	händer	något.		

	

Budskapen	i	kommunikationen	och	valet	av	kanal/er	beror	på	krisens	art,	målgruppen	

och	hur	snabbt	informationen	måste	kommuniceras.	Det	handlar	om	grundläggande	

kommunikation.	Men	i	takt	med	sociala	mediers	framfart	och	informationssamhällets	

snabba	förändring	måste	universiteten	arbeta	proaktivt	och	medvetet,	och	samtidigt	

snabbt	kunna	anpassa	sig	till	förändring.	Dessutom	måste	de	ha	något	att	förhålla	sig	till	

och	kunna	föra	kunskap	vidare	inom	organisationen	inför	framtida	händelser.	Att	arbeta	

proaktivt	gentemot	medier	kan	leda	till	ett	bra	arbetsklimat	internt	där	medarbetare	

kan	identifiera	sig	med	organisationen	och	vara	dess	ambassadörer.	Det	är	tydligt	varför	

man	är	proaktiv	och	det	finns	inga	frågetecken	som	kan	orsaka	rykten	och	skvaller.	

Dessutom	stärker	det	trovärdigheten	hos	organisationen	då	de	även	har	skyldigheter	

gentemot	allmänheten.		

	

Samtliga	respondenter	talar	om	att	vara	flexibla,	samla	på	sig	erfarenheter	och	agera	på	

ett	sådant	sätt	att	man	kan	stå	rakryggad.	Det	är	fortfarande	oklart	om	det	finns	

nedskriva	rutiner	för	varje	enskild	händelse	av	känslig	karaktär.	Vare	sig	det	handlar	om	

ett	anonymt	hot	eller	en	medarbetare	som	anklagats	för	oredlighet	eller	sexuella	
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trakasserier	behövs	det	konkretiseras	mer	för	att	det	fungera	så	bra	som	möjligt	i	

framtiden.	Det	bästa	är	naturligtvis	att	försöka	undvika	att	dessa	situationer	uppstår	

alls,	men	om	varken	kriskommunikationen	eller	vardagsrutinerna	fungerar	optimalt	vid	

dessa	känsliga	ärenden	är	det	en	del	av	problemet.	Därför	behövs	nedskrivna	rutiner	för	

gråskalan	mittemellan	kris	och	vardagskommunikation.	Det,	tillsammans	med	ett	

proaktivt	tänkande,	stödgrupper	på	lokal	nivå	och	tydliga	ansvarsroller	är	några	steg	i	

rätt	riktning.	

	

7.1	Förslag	till	vidare	forskning	

Det	skulle	vara	intressant	att	undersöka	hur	kommunikationen	av	känsliga	ärenden	

upplevs	av	medarbetarna	på	universiteten	i	Linköping,	Lund	och	Umeå.	En	djupare	

förståelse	för	hur	kommunikationen	fungerar	och	upplevs	skulle	kunna	nås	genom	

fokusgruppsintervjuer	med	medarbetare,	linjechefer	och/eller	kommunikatörer.	
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9.	Bilagor	

9.1	Intervjuguide	1		

Bakgrund	

• Vad	du	arbetar	med	här	på	LIU/LU/UMU	universitet?	

• Hur	länge	har	du	arbetat	som…	?	

• Vad	är	dina	primära	uppgifter?	

• Vad	ingår	i	dina	arbetsuppgifter?	

	

Hur	är	den	interna	kriskommunikationen	på	LIU/LU/UMU	organiserad?	På	vilket	sätt	

sker	er	interna	kommunikation?		

• Vem	vänder	ni	er	till?	Vilka	är	era	huvudsakliga	mottagare?	

• Vilka	kanaler	använder	ni?	Vilka	är	viktigaste?	Olika	kanaler	för	olika	ändamål?	

• I	vilken	mån/på	vilket	sätt	samarbetar	ni	med	andra	enheter?	Vilka	enheter	och	i	

vilka	frågor?	

	

Vilken	typ	av	ärenden	anser	du	är	svåra	att	hantera?		

• Hur	ser	era	rutiner/plan	ut	för	sådana	situationer?	

• Vad	behöver	man	tänka	på?		

• Vem	kontaktas?		

o Vilka	är	era	målgrupper	beroende	på	ärende?			

o I	vilket	skede?	(När?	Vänta	el	gå	ut	direkt?)	

• Vilka	kanaler	används?	Varför	just	dessa?	Vilka	kanaler	ska	man	INTE	använda?	

• Om	den	här	typen	ärenden	inte	sköts	på	ett	bra	sätt,	vilka	konsekvenser	kan	det	

få	för	olika	parter?	

	

Vad	anser	du	om	den	kommunikation	som	finns	idag	gällande	sådana	ärenden.	

• Vilka	är	dina	förslag	till	förbättringar?	
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9.2	Intervjuguide	2	

Bakgrund	

• Vad	du	arbetar	med	här	på	Linköpings/Lunds/Umeå	universitet?	

• Hur	länge	har	du	arbetat	som…	?	

• Vad	är	Kommunikationsenhetens	primära	uppgifter	(Intern	kommunikation)?		

• Vad	ingår	i	dina	arbetsuppgifter?	

	

Hur	är	den	interna	kriskommunikationen	på	LIU/LU/UMU	organiserad?	På	vilket	sätt	

sker	er	interna	kommunikation?		

• Vem	är	ansvarig	för	vad?		

• Vem	vänder	ni	er	till?	Vilka	är	era	huvudsakliga	målgrupper?	

• Vilka	kanaler	använder	ni?	Vilka	är	viktigaste?	Olika	kanaler	för	olika	ändamål?	

• I	vilken	mån/på	vilket	sätt	samarbetar	ni	med	andra	enheter?	Vilka	enheter	och	i	

vilka	frågor?	

	

Vilken	typ	av	ärenden	anser	du	är	svåra	att	hantera?		

• Vad	behöver	man	tänka	på?		

• Har	du	själv	varit	med	om	att	hantera	en	sådan	fråga?	I	vilken	situation?	

• Hur	ser	era	rutiner/plan	ut	för	sådana	situationer?	

• Vem	kontaktas?		

o Vilka	är	era	målgrupper	beroende	på	ärende?		

o I	vilket	skede?	(När?	Vänta	el	gå	ut	direkt?)	

• Vilka	kanaler	används?	Varför	just	dessa?	Vilka	kanaler	ska	man	INTE	använda?	

• Om	den	här	typen	ärenden	inte	sköts	på	ett	bra	sätt,	vilka	konsekvenser	kan	det	

få	för	olika	parter?	

	

Vad	anser	du	om	den	kommunikation	som	finns	idag	gällande	sådana	ärenden.	

• Vilka	är	dina	förslag	till	förbättringar?	
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10	Organisationsschema	

10.1	Linköpings	universitet	

	

	
	

(Lånad	från	Linköpings	universitet,	2015)	
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10.2	Lunds	universitet	

	

	
	
(Lånad	från	Lunds	universitet,	2015)	
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10.3	Umeå	universitet	

	

 
	
(Lånad	från	Umeå	universitet,	2015)	


