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Abstract 

Purpose:  The purpose of this study is to examine different organizations' views on 

their communicative crisis work. The study will analyze organizations' crisis prevention 

efforts, its views on the crisis of accountability in relation to stakeholders and to work for 

a crisis to be elucidated. In order to delineate the study focuses the investigation on 

various train organizations. Then the concept of crisis is something that circulated widely 

in the train sector in recent years. 

Theory:  This examination has chosen to use the theory Situational Crisis Communication 

Theory. It is an empirically tested theory of a collection of different strategies. The theory 

is about to work out a framework, a sort of guide that intends to provide guidance in a 

crisis. The theory is based on the knowledge of how an organization's stakeholders react 

to a crisis, which in turn makes it possible to prepare a crisis prevention work. This will 

in turn protect an organization's reputation in a crisis. The study also focuses on how an 

organization chooses to look at a crisis. The organization can choose to see it as a single 

event that is unpredictable or as a part of the organization's life cycle. Within SCCT 

publishes Image Restoration Theory of a substantial part. The theory is about how 

stakeholders perceive an organization and highlights the importance of communication 

mix with a social aspect.  

 

Method: The empirical examination in this study consists of five qualitative interviews, 

conversations with carefully selected respondents in different train organizations 

information and communications services. This survey aims to study organizations´ 

approach to its crisis communication efforts. 

 

Findings: The study shows that crisis preclusive information seems to be about to be 

formalized within the investigated train organizations. The idea of the information 

system is to provide protective and preparatory information to an organization's 

stakeholders. What also emerges is the variation that exists in the regarding crisis 

definitions the investigated organizations. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka olika organisationers syn på dess 

kommunikativa krisarbete. I undersökningen kommer organisationernas förebyggande 

krisarbete, dess syn på krisansvarstagande i förhållande till intressenter samt arbetet efter 

en kris att belysas. För att avgränsa studien fokuserar undersökningen på olika 

tågorganisationers syn, då begreppet kris är något som cirkulerat flitigt inom tågsektorn 

de senaste åren.  

Teori: Denna studie kommer använda sig utav teorin Situational Crisis Communication 

Theory. Det är en empiriskt testad teori gällande insamlingen av olika strategier. Teorin 

handlar om att i förväg arbeta fram ett sorts ramverk. En slags guide som har för avsikt 

att fungera som vägledning vid en kris, baserad på kunskapen om hur en organisations 

intressenter reagerar vid en kris. Vilket i sin tur gör det möjligt att förbereda ett 

förebyggande krisarbete. Detta för att kunna skydda en organisations anseende vid en 

eventuell kris. 

Studien fokuserar även på hur tågorganisationer väljer att se på en kris. En organisation 

kan välja att se en kris som en enstaka händelse, som är oförutsägbar, eller som en del 

utav organisationens livscykel. Inom SCCT utger Image Restoration Theory en väsentlig del. 

Teorin syftar till att se på hur intressenter uppfattar en organisation och belyser vikten av 

att blanda kommunikation med den sociala aspekten.   

Metod: Uppsatsens empiriska undersökning består utav fem kvalitativa 

samtalsintervjuer med noga utvalda respondenter inom olika tågorganisationers 

informationsavdelningar och kommunikationsenheter. Detta då undersökningen syftar 

till att studera organisationers syn på dess kommunikativa krisarbete. 

 

Resultat: Studiens visar att ett krisförberedande informationssystem verkar vara på väg 

att formaliseras inom de undersökta tågorganisationerna. Tanken med 

informationssystemet är att kunna förmedla skyddande och förberedande information till 

en organisations intressenter. Något som också framkommer är den variation som 

förekommer gällande krisdefinitionen inom de undersökta organisationerna.  

Nyckelord: Kriskommunikation, Anseende, Ansvar, Livscykel, Organisation



 
 

Förord 

Ämnet kriskommunikation kom att föra samman uppsatsens två skribenter. Väl överrens 

om ett övergripande ämne behövde svåra beslut gällande speciell inriktning och 

avgränsningar fattas. Efter långdragna diskussioner hettade det äntligen till i mitten av en 

ovanligt varm novemberdag, den tågtrafikskris som blev en följd av de senaste årens 

vargavintrar, kom att få oss på rätt spår. I uppsatsen kommer frågor rörande synen på 

tågorganisationers kriskommunikativa arbete att försöka redovisas. Dess förarbete, 

krisansvarstagande och efterarbete kommer att belysas. En fördjupning i Sveriges 

tågtrafiks kriskommunikation insåg vi snart innehålla flera olika aktörer. Då ett litet 

tågbolag kunde hänvisa till sina egentliga ägare kunde Sveriges största tågbolag, SJ, välja 

att rikta strålkastaren mot Trafikverket. Som i sin tur diskuterade dess offentliga och 

politiskt styrning. Här hade vår resa mot den slutliga destinationen – en c-uppsats, pågått 

en tid. Vår färd fortsatte nu genom ett svenskt kriskommunikationslandskap fyllt med 

gemensamma ståndpunkter och anmärkningsvärda meningsskiljaktigheter. Resan kom att 

innehålla stress, förseningar och stopp samtidigt som den varit trivsam och givande. Likt 

en tågfärd i Sverige. Varje del, avsnitt och kapitel har skrivits, redigerats och formulerats i 

samförstånd av uppsatsens två skribenter.   
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1 Inledning 
 

Om du vill åka miljövänligt, snabbt och enkelt i Sverige är antagligen landets tågtrafik 

något för dig. För en student är valet att åka tåg ofta baserat på ekonomi, medan en 

yrkesverksam ser till möjligheten att arbeta under resans gång. Kanske färdas du för att 

hälsa på dina nära och kära. Du åker helt enkelt tåg då och då och förlitar dig på 

tågtrafikens framkomlighet. Som tågresenärer i Sverige har du kanske drabbats av 

bristande information vid försening, eller ännu värre, fått ditt tåg inställt eller blivit fast 

någonstans på dess räls. Eventuellt har de senaste årens incidenter påverkat din 

uppfattning av den svenska tågtrafiken.  

Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka hur den svenska tågorganisationens syn 

på dess kommunikativa utmaningar ser ut i och med en kris. För att avgränsa studien 

berör den frågor om organisationers syn på sitt krisförebyggande arbete, 

krisansvarstagande samt arbetet efter en kris. Genom att besvara frågor rörande 

organisationers syn på dessa tre områden kommer även studiens övergripande fråga att få 

svar.   
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1.1 Bakgrund 
En kris är något som en organisation, någon gång under dess livscykel, kommer att 

genomgå (Larsson, 2005, sid 290). Det är dock upp till en organisation att definiera 

begreppet kris och se till så att de är förberedda när den väl inträffar. Om en organisation 

inte definierar en händelse som en kris, bör den ändå rubriceras som en, då en 

organisations intressenter hävdar motsatsen. (Coombs, 2007a, sid 111) 

En identifierad och omdiskuterad kris de senaste åren är det så kallade ”tågkaoset”. 

Liksom all annan trafik påverkas också järnvägen av de olika årstiderna. Regn, solsken, 

löv och träd, allt måste räknas in för att undvika störningar i trafiken. Det är dock den 

svenska snön som orsakat störst problem för järnvägen och dess resenärer. Kraftiga 

snöfall, till följd av en kylig årstid, har de senaste vintrarna drabbat Sverige. Tågväxlar har 

frusit, omfattande förseningar och i värsta fall tåg som blivit stillastående mitt ute i 

ingenstans. Passagerare har lämnats utan information och kommunikationen har varit 

nästintill obefintlig. (www.gt.expressen.se, www.unt.se, 2012a,b)  

Sedan Sverige öppnade sin första järnväg 1856, på sträckan mellan Örebro och Nora, har 

utvecklingen gått i rasande fart. Över 150 år senare har en linje utvecklats till ett nästan 

12 000 kilometer stort järnvägsnät med tunnlar, broar och vägkorsningar. Där omkring 

90 procent består av elektrifierad järnväg. (www.trafikverket.se, 2011c)  

Till en början var det nästan bara godstrafik som trafikerade de svenska järnvägarna. Det 

regionala tågresandet har med tiden kraftigt ökat. Järnvägen har vuxit och persontrafiken 

har fått en större roll. Industrialismen bidrog till att byar växte till städer och verkstäder 

till industrier. Möjligheten till tågpendling har gjort att människor kan bo och jobba på 

allt längre avstånd . Järnvägen fick snabbt en nyckelroll i det moderna Sverige och 

människor över hela landet väljer dagligen att använda sig utav den. (www.trafikverket.se, 

2011d) 

Fram till den 16 juni 2009 hade SJ AB ensamrätt på att bedriva kommersiell persontrafik 

på Sveriges järnvägar. Riksdagen beslutade då att stegvis öppna marknaden för 

persontrafik och ge plats till nya entreprenörer på marknaden.(www.trafikverket.se, 

2011d) I dagens Sverige finns nu ett flertal olika tågbolag, allt från entreprenörer som kör 

åt länstrafiken, till självständiga organisationer som bedriver egen verksamhet. Där SJ, 

Arriva, Värmlandstrafik och Västtrafik utgör några exempel. Likt en spindel i nätet finns 
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Trafikverket som har i uppgift att hålla efter de svenska järnvägarna och se till att dess 

tågtrafik kan köras smidigt och att dess resenärer kommer fram i tid. 

I och med att trafiken ökat på Sveriges järnvägar ökar även inblandade aktörers ansvar. 

När fler och fler organisationer färdas på järnvägen måste samarbetet mellan dem 

utvecklas. (www.trafikverket.se, 2011e) När många aktörer befinner sig i samma sektor 

och den existerande ägarstrukturen kan uppfattas som mer komplicerat än tågnätet självt, 

krävs en god kommunikation, etablerade rutiner och tätt samarbete.  

Plötsligt händer något som påverkar hela tågorganisationen. Med så många aktörer inom 

samma sektor är ett gott samarbete och ansvarstagande, med alla inblandade, en 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna hantera en kris. Coombs (2007a) poängterar 

vikten av att ha en utarbetad krisplan. Detta för att minimera skadan i en organisation. 

En plan som tydligt beskriver hur kommunikationen med en organisations intressenter, 

mediekontakter och inte minst den interna kommunikationen ska se ut. (Coombs, 2007a, 

sid 90)  

De senaste årens vargavintrar har haft en negativ inverkan på den svenska tågtrafikens 

anseende och inte minst deras varumärken. Resenärer har blivit strandsatta och media 

har rapporterat i takt med de olika krisernas inträffanden. Det har varit oklart vem som 

burit det yttersta ansvaret och istället har hela den svenska tågorganisationen och då 

främst SJ fått stå som syndabock. Definitionen av en kris har fått ny betydelse och de 

olika tågorganisationernas förebyggande krisarbete och efterarbete har satts på prov.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tågorganisationers syn på dess kommunikativa 

krisarbete. I undersökningen kommer organisationernas förebyggande krisarbete, dess 

syn på krisansvarstagande i förhållande till intressenter samt arbetet efter en kris att 

belysas. För att finna svar på uppsatsens övergripande fråga har tre frågeställningar 

formulerats.       

- Hur ser det krisförebyggande kommunikativa arbetet ut i en organisation? 

- Hur ser en organisations kommunikativa krisansvarstagande i förhållande till dess 

intressenter ut? 

- Hur ser en organisations kommunikativa arbete ut efter en kris?    
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1.3 Definitioner 
För att underlätta läsningen följer här en förklaring av studiens centrala begrepp. 

1.3.1 Organisation 
Begreppet organisation kan definieras som en större samordnad grupp med en 

gemensam målsättning och planläggning (www.ne.se, 2011f). En organisation kan också 

förstås utifrån de relationer som växer fram genom de människor som utgör den. När en 

organisation förändras innebär det även förändring i relationerna (Svedberg, 2007, sid 

255). Det är även denna definition som bäst förklarar de olika tågorganisationerna och 

kommer därför användas i uppsatsen. 

1.3.2 Kris 
Kris betyder ursprungligen avgörande eller prövning på grekiska (Falkheimer et al. 2009, 

sid 14). Det förekommer flera olika definitioner av begreppet kris i dagens samhälle. 

Inom organisationssammanhang definierar forskaren W. Timothy Coombs begreppet 

kris som en serie oväntade händelser vilket, i sin tur, riskerar att hota relationen med 

intressenter samt varumärket (Coombs, 2007a, sid 2).  

Ytterligare ett sätt att se en kris är att betrakta den som ett viktigt skede, en slags 

vändpunkt i en riktning mot någonting. En tidpunkt då ett ställningstagande måste fattas 

gällande fortsatta handlingarna, om det ska modifieras eller avslutas. Definitionen 

placerar krisdefinitionen i en större kontext, i en slags pågående evolutionsprocess. 

(Kersten, 2005, sid 545) 

 
1.3.3 Intressenter 
Intressenter kan delas upp i två olika grupper - primära och sekundära. Den primära 

gruppen är de intressenter som kan påverka organisationen positivt eller negativt. Det är 

den grupp som kan sätta en organisation ur funktion och/eller skapa en kris. Sekundära 

intressenter är den grupp som en organisation kan påverka genom dess handling. Denna 

grupp kan inte sätta en organisation ur funktion, men kan orsaka skada (Coombs, 2007a, 

sid 25ff).  

1.3.4 Anseende 
I denna undersökning kommer det engelska ordet Image ersättas av det svenska ordet 

anseende (www.tyda.se 2011g). Detta då studien är skriven på svenska. Ett gott anseende 

attraherar både kunder, intressenter och medarbetare. Ett gott anseende kan också bidra 

till positiv uppmärksamhet för en organisation i media samt finansiell vinst (Coombs, 
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2007a, sid 8).  

1.3.5 Mediestrategi 
Kriskommunikation handlar om att förebygga kommunikationen inför potentiella kriser 

och vara närvarande där och när det händer. Genom att föra en grundlig bevakning av 

media både före, under och efter en kris kan en skada minimeras. Att ha en väl inarbetad 

krisplan anpassad till de olika medierna kan, för en organisation innebära, ett bemötande 

av krisen på bästa sätt. I bästa fall kan krisen även undvikas helt. (Falkheimer et al. 2009, 

sid 101ff) 

1.3.6 Kommunikation 
Kommunikation kan vara både fysisk och symbolisk. Denna uppsats berör båda. Den 

fysiska kommunikationen är Sveriges järnvägar. Den symboliska kommunikationen är 

den kommunikation som förmedlas ut från en organisation. I båda fallen handlar det om 

en slags förmedling. Den symboliska kommunikationen förmedlar olika budskap som 

utbyts i samhället. Den fokuserar på kunskap, upplevelser och åsikter i och med det 

budskap som sänds ut. (Hadenius et al. 2008, sid 16) 

Det finns flera olika sätt att se på kommunikation. En vanligt förekommande teori är den 

som forskaren Stuart Halls ”Encoding/Decoding” som publicerades i Culture, Media, 

Language (1980) (Scannell, 2008, sid 204). Teorin ligger i grunden till Wilbur Schramms 

senare forskning. Schramm menar att all symbolisk kommunikation som sänds utav till 

exempel en organisation tolkas och översätts av dess intressenter som sedan sänder 

tillbaka tolkningen till organisationen. (Scannell, 2008, sid 210f) Kort sagt, sändaren 

kodar sitt meddelande medan mottagaren avkodar och tolkar det. För att denna 

kommunikation ska fungera korrekt eftersträvas en gemensam kod. Med detta menas att 

sändaren, omgivningen och dess kontext. Vad som sker i omgivningen påverkar 

kommunikationen och kan upplevas som en störning. (Hadenius et al. 2008, sid 17)  

1.3.7 Internkommunikation 
Vikten av god internkommunikation vid en kris är något som blivit uppmärksammat i ett 

flertal studier. Detta är dock något som glöms bort när väl krisen inträffar. Fokus 

tenderar då att hamna på den externa kommunikationen. (Davis, 2011, sid 73f ). Istället 

bör samma ambitiösa arbete läggas vid den interna kommunikationen. Detta på grund 

utav att de anställda i grunden kommer reagera på samma sätt som de externa 

intressenterna. Genom att få en organisations medarbetare väl inskolade i verksamhetens 

kultur kan detta dock undvikas (Montague, 2006, sid 22). 
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2. Teori 
 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. En sammanfattning av 

utvald tidigare forskning kommer att bidra till att undersökningens ämnesområde ringas 

in. Olika utgångspunkter kommer att lyftas fram för att visa på den process som bidragit 

till uppsatsens teoretiska ramverk. 

Inledningsvis kommer undersökningens tre teoretiska beståndsdelar presenteras med en 

respektive sammanfattning som följd. Avslutningsvis kommer skapandet av en tabell, 

utformad med hjälp av de tre teoretiska utgångspunkterna, att presenteras.   

 

2.1 Situational Crisis Communication Theory 
Teorin Situational Crisis Communication Theory erbjuder en teoribaserad och empiriskt testad 

metod gällande insamlingen av olika strategier. Teorin handlar om att i förväg arbeta 

fram ett ramverk. En guide som har för avsikt att fungera som vägledning vid en kris. 

Teorin baseras på kunskapen gällande hur en organisations intressenter reagerar vid en 

kris, vilket gör det möjligt att förbereda ett förebyggande krisarbete. Detta för att skydda 

en organisations anseende vid en eventuell kris. (Coombs, 2007b, sid 163) 

 

Teorin strävar efter att systematiskt identifiera de kriser som kan inträffa. Därefter 

kopplas dessa samman med olika krisresponsstrategier som kan användas för att 

minimera skadan på en organisations anseende. Något som är viktigt att poängtera är att 

en organisations respons på en kris inte enbart syftar till att skydda dess anseende. 

(Coombs, 2006, sid 245f) Vad en organisation säger och gör påverkar intressenternas syn 

på en organisations anseende. Inledande krisrespons från en organisation bör innehålla 

instruerande information. SCCT separerar instruerande information från 

krisresponsstrategier. Den instruerande informationen representerar vad intressenter 

behöver och vill veta efter att en kris har inträffat. Tre olika typer av instruerande 

information beskrivs: 

 

1) Krisbasis – grundläggande information gällande vad som hände i krisskeendet 

2) Skydd – vad intressenter behöver göra för att skydda sig själva från skada och  
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3) Korrektion – vad en organisation gör för att korrigera problemet och för att det inte 

ska hända igen  

 

SCCT, liksom experter inom kriskommunikation, hävdar att instruerande information 

måste ges, det är inte frivilligt. Ett kristeam inom organisationen måste genast informera 

dess intressenter. Det är en livsviktig del av krishanteringen. Krisresponsstrategier är 

dock valbara. Nyckeln till att skydda en organisations anseende är att välja en passande 

krisresponsstrategi. (Coombs, 2006, sid 246) 

 

SCCT bygger på tre olika element. Dessa tre olika element är krissituation, 

krisresponsstrategi och ett system för att matcha de två. Den centrala delen är 

krissituationen, då alla val är baserade på den inom SCCT. Krissituationen listar upp olika 

kristyper som kan komma att drabba en organisation. Dessa olika kristyper grupperas 

sedan in i tre olika delar baserat på mängden ansvar en organisation tar i och med krisen. 

Denna kategorisering utgår från att kriser i samma gruppering kräver en liknande typ av 

handling. Detta tillåter kristeamet att ha en väl utarbetad krisplan förberedd för varje 

gruppering. Ju större tillskrivning av krisansvar desto mer skadlig kan en kris vara för en 

organisation. Därför är det viktigt och nyttigt att vara på det klara med vad en viss typ av 

kris kräver för krisansvar. (Coombs, 2006, sid 243) 

 

En krissituation består även utav fyra komponenter som i sig avgör vilket hot krisen 

utgör gällande organisationens anseende. Dessa är: 

 

1) Krisens typ  

2) Storlek/Omfattning på skadan  

3) Krishistoria  

4) Relationshistoria 

 

Något som är viktigt är att i förväg fastställa potentiella hot gällande en organisations 

anseende om en kris skull inträffa. För att göra detta bör en organisation först identifiera 

kristypen och på så sätt se vilket ansvarstagande de sedan bör ta.  En organisations 

krisansvar beror på hur stor krisen är. Detta är då kopplat till en organisations krishistoria 

och relationshistoria. (Coombs, 2006, sid 245) Om en organisations har en historia som 

kan ligga den till last bör ansvarstagandet öka och vice versa.  
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En organisations krisrespons bör sträva efter att skapa mening hos dess intressenter. Om 

den, i sin tur, stämmer överens med den bild intressenterna redan har av organisationen 

har de mycket lättare att ta till sig krisresponsen och acceptera den. (Payne, 2006, sid 178) 

 

2.1.1 Sammanfattning 
SCCT består av tre element – krissituation, krisresponsstrategi och ett system utvecklat 

för att matcha de två. Krissituationen utgör det centrala och det är utifrån krissituationen 

som användaren av SCCT ska fatta sina beslut. Teorin belyser också skillnaden mellan 

krisrespons och instruerande information, då den första anses vara frivillig och valbar 

medan den andra inte är det.  

Teorin vill visa på att om en organisation systematiskt identifierar sin krishistoria och 

dess arbete kan en krisplan arbetas fram och på så vis också ett krisförarbete. Om en 

organisation inkluderar dess intressenters eventuella reaktioner vid en kris beräknas 

anseendet kunna skyddas i större utsträckning. SCCT bygger på att en organisation i dess 

krisförarbete ska formalisera ett sorts ramverk som vid en kris ska kunna fungera som 

vägledning och då orsaka minst möjliga skada gällande anseendet. SCCT hänvisar också 

till att identifikationen av en krissituation ska kunna resultera i en given slutsats gällande 

vilken krisrespons som krävs.  Faktorer som krisens typ, krisen storlek, krishistoria och 

relationshistoria spelar här en avgörande roll.    

  

2.2 Kris som en naturlig och ständigt pågående process  
För en organisation är det vanligast att definiera en kris som en enskild olycka som 

inträffar vid ett enstaka tillfälle. Krisen kopplas då samman med de hot och skador som 

kan skada en organisation vid det tillfället då krisen inträffar. (Coombs, 2007a, sid 2f)  

En kris anses då direkt vara kopplad till ett företags anseende och dess relationer till 

intressenterna. Enligt Kersten är organisationers tänkande gällande begreppet kris ofta 

pragmatiskt och med stark koppling till förarbete, den faktiska krishanteringen och 

efterarbetet (Kersten, 2005, sid 544). 

 

En kris borde istället ses som en möjlighet att lära något nytt och även vara till en 

organisations fördel (Veil, 2011, sid 117). Ett sätt att se en kris är att betrakta den som ett 

viktigt skede, en slags vändpunkt i en riktning mot någonting. En tidpunkt då ett 
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ställningstagande måste fattas gällande fortsatta handlingarna, om det ska modifieras eller 

avslutas. Definitionen placerar krisdefinitionen i en större kontext, i en slags pågående 

evolutionsprocess. Då en kris kan innebära en kritisk vändpunkt är den också 

sammankopplad med en redan existerande kurs av handlingar med det förflutna, nutida 

och framtida. Vid användandet av definitionen fokuserar krishanteringen inte enbart på 

särskilda skeden av en kris utan på hela systemet som krisen utgör en integrerad del av. 

En kris ses inte längre som en onormal situation utan som ett steg i organisationens 

utveckling, ett naturligt uttryck gällande det tillvägagångssättet organisationen arbetar på 

och utgör på så vis en naturlig del av dess normala funktioner. (Kersten, 2005, sid 545) 

      

” If organizations embrace the opportunity to acquire new knowledge and to enact new 

strategies, they can emerge from crises with renewed vitality” 

(Seeger et al. 2003, sid 266) 

 

Att en kris har en identifierbar livscykel är något som är ständigt återkommande i 

krishanteringslitteraturen. Livscykelperspektivet innebär att en effektiv krishantering 

måste vara en integrerad del av en organisations arbete. Krishanteringsarbetet ska ses 

som en pågående process där organisationens medlemmar dagligen ska arbeta med 

letandet efter potentiella kriser och vidta åtgärder för att förhindra deras fortsatta 

utveckling. Ett kristeam, där flera personer jobbar heltid, bör vara en naturlig del av en 

organisation, istället för att ett team, i panik, ska sätts in vid själva krisutbrottet. 

(Coombs, 2007a, sid 13f) 

2.2.1 Sammanfattning 
En kris kan ses som en naturlig och väl integrerad del av en organisations vardagliga 

arbete samt att krisarbetet kan vara en ständigt pågående process. Avgörande gällande 

krishantering för en organisation är hur de förehåller sig till definitionen av en kris. Att 

välja att se kriser som en naturlig del av arbetet bidrar till att en kris ses som ett fenomen 

som en organisations vardagliga arbete ska förhålla sig till. När en kris lyfts in i ett större 

sammanhang förändras synen på begreppet kris. En strävan efter att se till en helhet gör 

att en kris inte nödvändigtvis behöver ses som någonting negativt utan också kan vara ett 

steg i en ny riktning.      
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2.3 Image Restoration Theory 
 
 W. Timothy Coombs menar att inom SCCT utger Image Restoration Theory en väsentlig 

del. Teorins grundare William Benoit anser det vara relevant att blanda kommunikation 

och den sociala aspekten, vilket innebär att organisationen ser till hur intressenter 

uppfattar en organisation. Då intressentrena upplever en motstridighet uppstår 

automatiskt en kris inom en organisation. Krisen i sin tur riskerar att påverka 

organisationens anseende negativt (Botan & Hazleton, 2006, sid 179f). I boken 

“Accounts, Excuses and Apologies - a Theory of Image Restoration” av Benoit förklaras 

teorins framväxt. Teorin fokuserar på att identifiera valmöjligheter istället för att 

framföra rekommendationer gällande vilken strategi som ska användas. (Benoit, 1995, sid 

9)  

 

Image Restoration Theory belyser vikten av det kommunikativa arbetet efter en kris. 

Forskningen har tittat närmare på vilka kommunikativa strategier en organisation 

använder för att reparera skadan efter en kris. Strategierna grundar sig på att en 

organisations kommunikation, deras ord och handlingar, påverkar hur dess intressenter 

upplever en organisation i en kris. Teorins grunder bygger på antagandet om att anseende 

och rykte är av värde för intressenter och organisationer. Även att hot gällande anseendet 

är ständigt återkommande och att kommunikation kan vara till hjälp i arbetet med att 

reparera anseendet. (Seeger & Padgett, 2010, sid 129f) 

När det gäller skapandet av Image Restoration Theory hänvisar Benoit till två 

grundantaganden. Det första är att kommunikation ska ses som en målinriktad aktivitet. 

Det andra är att stävan efter att bevara ett gott anseende ska ses som ett centralt mål för 

kommunikationen. (Benoit, 1995, sid 63) På grund av att vårt anseende är viktigt för oss, 

särskilt när vi tror att det är hotat, är vi motiverade att vidta åtgärder för att lindra vår 

oro. En attack på någons anseende innefattar två komponenter. Den första är att en 

händelse uppstår som är oönskad och den andra är att du personligen är ansvarig för den 

händelsen. Det är bara om en intressent tror på de båda antagandena som det utgör ett 

hot gällande anseendet. (Benoit, 1995, sid 71)    
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Benoit har organiserat Image Restoration-strategier i fem breda kategorier. De fem 

kategorierna är förnekande, undgå ansvarstagande, minska anstötligheten gällande händelsen, vidta 

rättande åtgärder och förödmjukelse. (Seeger & Padgett, 2010, sid 130) 

 

Figur 1 - Image Restoration Strategies (Tabell 4.1, Benoit, 1995, sid 95)   

Förnekelse kan involvera att motbevisa ett eventuellt krav på ansvarstagande vid en 

krishändelse eller att lägga ansvaret på andra individer eller organ (Seeger & Padgett, 

2010, sid 130). En strategi som helt enkelt förnekar den uppstådda oönskade händelsen. 

När en organisation förnekar sitt ansvar för en handling uppkommer frågan gällande 

vem som faktiskt bär ansvaret. En form av vägran, gällande att ta på sig ansvaret, kan 

vara att lägga skulden på någon annan. Att vägra kan ses som en strategi inom 

förnekelsekategorin då den anklagade inte kan ha gjort sig skyldig till handlingen om 

någon annan faktiskt hålls ansvarig. Strategin anses som mer effektiv än att bara använda 

sig av förnekelse detta på grund av två enkla antaganden. Dels finner intressenterna en 

skyldig att rikta sin eventuella ilska emot samtidigt som den riktas bort från 

organisationen och dels ger den svar på den enkla frågan vem som faktiskt är ansvarig. 

(Benoit, 1995, sid 75f)          

En organisation kan för att undgå ansvarstagande gällande en kris hävda att de blivit 

provocerade, saknade tillräcklig information, råkat ut för en olycka eller att de, trots 

krisen, agerade med goda avsikter. (Seeger & Padgett, 2010, sid 130) En organisation som 

är obenägen att förneka sitt eget ansvarstagande kan försöka att minimera 
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ansvarstagandet. Fyra strategier finns att tillgå. Den första innebär att hitta en syndabock. 

Organisationen kan nu hävda att deras utförda handling ägde rum på grund av någon 

annan aktörs felaktiga handling. Den framkallade syndabocken kan sedan utpekas som 

den skyldiga istället för den förut utsedda organisationen. Den andra strategin innebär att 

åberopa brist på information i händelse av en oönskad händelse. Om strategin fungerar 

innebär det att uppfattningarna gällande organisationens ansvar kan reduceras gällande 

den felaktiga handlingen. Gällande den tredje strategin kan en organisation framföra en 

ursäkt baserad på olyckliga orsaker. Ett exempel på detta kan vara om ett tåg blir försenat 

och det i sin tur beror på en biltrafikolycka på ett av spåren under tågets färd från punkt 

A till B. Här påvisar organisationen information som ska generera i ett minskat 

ansvarstagande gällande händelsen. Den fjärde strategin handlar om att be intressenterna 

att inte lägga all skuld på organisationen då deras avsikt var att handla bra, men felade i 

deras försök att göra så. En organisation som felar i deras försök att göra något bra 

väcker vanligtvis inte lika stor irritation hos sina intressenter. (Benoit, 1995, sid 76f)              

Gällande att minska anstötligheten beskrivs sex olika strategier. En organisation som 

anklagas för felaktigt beteende kan genom dessa försöka att minska de negativa känslorna 

hos dess intressenter. Strategierna är stärkande, minimering, differentiering, transcendens, attack 

mot den anklagande och kompensation. Stärkandet handlar om att förstärka intressenternas 

positiva känslor gällande organisationen. Minimering sker när en organisation försöker 

övertyga dess intressenter om att den felaktiga händelsen inte är så illa som de eventuellt 

tror. De negativa känslorna gällande organisationen kan på så vis minska. Differentiering 

används när en organisation vill skilja den felaktiga handlingen från andra mindre bra 

handlingar. Organisationen hoppas nu på att den felaktiga händelsen ska framstå som 

mindre felaktig i jämförelse med andra negativa händelser och då också påverka 

intressenternas uppfattning positivt. Om en organisation väljer att sätta den oönskade 

handlingen i en annan kontext använder de sig av transcendens. (Benoit, 2010, sid 77f) Ett 

exempel är när Karl-Bertil Jonsson avsiktligt tar de rikas julklappar och ger till de fattiga. 

Hans handling kan då eventuellt rättfärdigas då den placeras i en större kontext. Genom 

att attackera den anklagande parten kan uppfattad misstro gällande handlingen minska och 

förbättra en organisations anseende. En attack kan också innebära att intressenternas 

uppmärksamhet riktas åt ett annat, för organisationen, mer fördelaktigt håll. Kompensation 

handlar helt enkelt om att erbjuda offret plåster på såren efter den oönskade handlingen. 

Om kompensationen upplevs som tillräcklig hjälper det en organisation att förbättra sitt 

anseende. (Benoit, 1995, sid 78)               
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När det handlar om att vidta rättande åtgärder beskrivs att den anklagade kan välja mellan 

att utlova att en, eller båda, av följande två åtgärder efterföljs: reparera situationens 

sakförhållanden innan de anstötliga åtgärderna vidtas och/eller försäkra att göra 

ändringar för att förhindra en upprepning av de oönskade händelserna. En organisation 

kan vidta korrigerade handlingar utan att för den skull ta på sig skulden. (Benoit, 1995, 

sid 79)     

 Förödmjukelse uppstår när den anklagade accepterar sitt ansvarstagande gällande de 

felaktiga händelserna och ber om förlåtelse. Organisationen erkänner skuld och visar 

ånger. (Benoit, 1995, sid 79)  

2.3.1 Sammanfattning 
Image Restorations grundantaganden innebär att kommunikation ska ses som en aktivitet 

där tydliga mål finns utpekade. Där strävan efter att upprätthålla ett gott anseende bör 

utgöra en central del av kommunikationen. Eftersom det ligger i människans natur att 

bevara ett gott anseende är det relevant att applicera den sociala aspekten på 

krishanteringskommunikationen då det handlar om kommunikation mellan mänskliga 

aktörer. För att en händelse ska betraktas som en attack gällande en organisations 

anseende ska händelsen vara oönskad och innebära att ett ansvar läggs på organisationen. 

Det är också först när det finns intressenter, som tror på den oönskade händelsen och 

organisationens ansvar inför den, som ett hot gällande anseendet uppstår. Genom de 

presenterade grundantagandena och föreställningen om kommunikationen har fem breda 

strategier arbetats fram som är tänkta att fungera som val gällande att reparera och 

återuppbygga en organisations anseende.  

 

2.4 Teoretiskt ramverk – en holistisk ansats   
I uppsatsens resultatkapitel kommer en, på egen hand konstruerad, resultattabell att 

användas. Utifrån de presenterade teoretiska utgångspunkterna kom tanken gällande en 

alternativ tabell att födas. Tabellens framväxt och tankar rörande dess utformning 

kommer att förklaras i följande avsnitt. Konstruktionen har sin utgångspunkt i var och 

ett av de ovanstående tre teoretiska avsnitten. Tabellen är tänkt att kunna ge en 

överskådlig representation av en organisations kommunikativa syn på dess krisförarbete, 

krisansvarstagande och krisens efterarbete.        
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2.4.1 Tabellens första spalt   
I tabellens första spalt kommer en organisations syn på dess kommunikativa 

krisförarbete placeras in. Här kommer resultaten av studiens centrala teman, som är 

hämtade från teori och sedan formulerade till intervjufrågor, kopplade till krisförarbete 

att sättas in under rubriken krisförberedande arbete. Spaltens utformande baseras på SCCT 

då den är tänkt att presentera en organisations syn på det teoretiska och praktiska 

kommunikativa förberedningsarbetet.  Här följer ett exempel på hur det kan komma att 

se ut.  

 

Krisförberedande arbete 

”Organisationen X arbetar dagligen med att strukturera krisövningar baserade på lärdomar från andra organisationers 

misstag vid en krissituation.”   

 

Figur 2 - Krisförberedande arbete 

2.4.2 tabellens andra spalt 
I tabellens andra spalt kommer resultaten av studiens centrala teman som berör synen på 

en organisations syn på dess kommunikativa krisansvarstagande att placeras in under 

rubriken krisansvarstagande – förhållandet till begreppet kris och intressenter. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara följande.  

 

Krisansvarstagande – förhållandet till begreppen kris och intressenter  

”Organisation X definierar en kris som en oönskad händelse där anseende riskerar att skadas. Att intressenter har en 

positiv uppfattning om organisationen ses som livsviktigt.”    

     

Figur 3 - Krisansvarstagande  

2.4.3 Tabellens tredje spalt 
I tabellens tredje spalt är de centrala teman gällande en organisations kommunikativa syn, 

på det arbete som följer i en kris fotspår, som ska presenteras.  Rubriken är arbetet efter en 

kris. Spaltens uppkomst är kopplad till Image Restoration Theory då den vill se närmare på 

hur det strategiska arbetet gällande anseendet ser ut.    

 

Arbetet efter en kris 

”Organisation X ser arbetet efter en kris som en avgörande del. Det är nu det gäller att konsekvent kommunicera ut 

det pågående arbetet inom organisationen som berör förbättringar samt visa på att problematiken tas på allvar”.    

 

Figur 4 - Arbetet efter en kris  
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2.4.4 Presentation av en sammansatt teoretisk resultattabell  
Ett förslag på en översiktlig tabell över en organisations syn på dess kommunikativa 

krisarbete. 

 

Organisation  

 

Krisförberedande arbete 

 

Krisansvarstagande – 

förhållandet till begreppen 

kris och intressenter 

 

Arbetet efter en kris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Organisationen X arbetar 

dagligen med att 

strukturera krisövningar 

baserade på lärdomar från 

andra organisationers 

misstag vid en 

krissituation.”   

 

 

 

 

”Organisation X definierar 

en kris som en oönskad 

händelse där anseende 

riskerar att skadas. Att 

intressenter har en positiv 

uppfattning om 

organisationen ses som 

livsviktigt.” 

 

”Organisation X ser 

arbetet efter en kris som 

en avgörande del. Det är 

nu det gäller att 

konsekvent kommunicera 

ut det pågående arbetet 

inom organisationen som 

berör förbättringar samt 

visa på att problematiken 

tas på allvar”.    

 

Figur 5 - Sammansatt teoretisk resultattabell  

 

2.4.5 Sammanfattning 
Resultattabellen är tänkt att fungera som en översikt gällande en organisations syn på 

dess kommunikativa utmaningar i och med en kris. Förhoppningen är att en 

organisation, med hjälp av uppsatsens intervjumanual, ska kunna få fram sina 

ståndpunkter, värderingar och definitioner rörande en kris (Se bilaga 1). Organisationens 

syn kan sedan placeras in i resultattabellens olika spalter gällande dess krisarbete. 

Gällande den kvalitativa rapporten kan det vara bra att, innan den kommande 

datainsamlingen och analysen, utse centrala teman, kategorier eller begrepp. Detta för att 

underlätta det kommande arbetet. (Backman, 2008, sid 63)     
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3 Metod 
 

I det här kapitlet kommer uppsatsens metodval och hur undersökningen byggts upp 

förklaras. Detta för att läsaren ska ges möjlighet att se tillvägagångssättet och eventuellt 

kunna utföra en liknande undersökning, men även för att öka uppsatsens validitet. För 

att kunna söka svar på studiens frågeställningar har undersökningen använts sig utav en 

kvalitativ metod.  

3.1 Metodval 
Efter att noga studerat den teoretiska delen av uppsatsen föll valet naturligt på kvalitativ 

samtalsintervju. Det är den metod som bäst kan generera svar gällande studiens 

huvudfrågor och syfte. Undersökningen strävar efter att finna en djupare förståelse 

gällande tågorganisationers syn på dess kriskommunikativa arbete. Därför är en kvalitativ 

samtalsintervju mest lämpad.    

Genom användandet av kvalitativ samtalsintervju har det kunnat ställas följdfrågor under 

intervjuns gång. Detta är något som är avgörande för undersökningen då den har för 

avsikt att undersöka hur en organisation kommunikativa utmaningar ser ut i och med en 

kris.  

Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen som har skrivit boken 

”Metodbok för medievetenskap” kan en forskare med hjälp utav kvalitativa 

samtalsintervjuer få tag i information som vanligtvis skulle vara svår att få tag i. Metoden 

hjälper till att kartlägga olika processer och sociala relationer, men även till att få 

kommentarer och bekräftelse av information. (Østbye et al. 2003, sid 99) 

3.2 Den kvalitativa metoden 
Inom den kvalitativa metoden finns det flera olika undersökningssätt att använda sig 

utav. Exempel på dessa kan vara intervju, observationer och textanalys. 

I denna undersökning används enbart den kvalitativa samtalsintervjun, även kallad 

personlig intervju. I grunden för detta metodval ligger studiens syfte. Valet av metod 

påverkar vilken typ av kunskap som kommer att kunna samlas in. 

Intervju som metod är en process som kan delas upp i flera olika stadier. Tematisering av 

undersökningssyfte och ämne, planering av intervjufrågor utifrån vilken typ av kunskap 

som eftersträvas, faktisk intervju, utskrift av intervju, analys av intervju utifrån typ av 
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intervju som genomförts, verifiering av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utifrån 

resultatet samt rapportering i form av akademisk text. (Kvale, 1997, sid 84f) 

3.3 Kvalitativ samtalsintervju 
I denna undersökning används den kvalitativa samtalsintervjun, även kallad personlig 

intervju.  Det finns många fördelar med att välja denna metod. Några av dem är den 

öppenhet och flexibilitet som inte andra metoder kan erbjuda. (Kvale, 1997, sid 82) Detta 

är något som denna studie eftersträvar då dess syfte är att undersöka hur en organisation 

kommunikativa utmaningar ser ut i och med en kris.  

 

Studiens intervjuer bygger på en strukturerad intervjumanual. Med strukturerad intervju 

menas att ett antal teman och frågor har formulerats i förväg samt att respondenten får 

besvara frågor med relativt öppna svar.  Dessa teman är de som finns presenterade under 

studiens presentation av det teoretiska ramverket - förarbetet, ansvarstagandet och 

efterarbetet. Utifrån dessa teoretiska ståndpunkter har intervjumanualens frågor formats, 

därefter en resultattabell och sedan en analytisk del som gör det möjligt att återkoppla till 

teorin. På detta vis har uppsatsen genomgått en giltig operationalisering. (Østbye et al. 

2003, sid 40) 

En fördel med en strukturerad intervju är att respondenterna har möjlighet att vara väl 

pålästa gällande ämnet, men fortfarande vara flexibla i sina svar. Intervjuaren har även 

möjlighet att följa upp med eventuella frågetecken som uppstår under intervjuns gång för 

att ges en djupare förståelse. (Østbye et al. 2003, sid 103) 

3.4 Urval  
Krisarbetet kan undersökas ur flera aspekter. Studiens fokus ligger på det förebyggande 

krisarbetet, ansvarstagandet samt det arbetet som sker efter att en kris har inträffat.  

För att undersöka detta fokuserar studien på den svenska tågsektorn och väljer att se 

branschen som en hierarkisk pyramid. Där Trafikverket befinner sig i toppen, därefter 

Statens järnvägar, mer känt som SJ, Arriva i mitten och i botten de två länstrafikföretagen 

Västtrafik och Värmlandstrafik. Trafikverket har den ledande kommunikativa rollen i 

toppen. Detta på grund utav att de är de som sköter järnvägen och har det huvudsakliga 

ansvaret för att trafiken ska fungera smidigt. SJ och Arriva placeras i mitten då de är 

organisationer som ansvarar och sköter alla led i deras organisation för att få deras tåg att 

gå smidigt. Västtrafik och Värmlands länstrafik är placerade i botten då de använder sig 

utav entreprenörer för att sköta tågtrafiken, bland annat Västtrafik. Detta betyder att de 
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inte kör några tåg själva. 

  

För att kunna undersöka syftet utförs ett antal kvalitativa samtalsintervjuer med noga 

utvalda anställda hos de olika organisationerna. I denna urvalsprocess har ett strategiskt 

typurval använts. Med strategiskt menas att forskaren själv väljer ut respondenterna 

kopplat till undersökningens syftet. Med typurval menas att man väljer att intervjua den 

eller de personer som kan representera det typiska i populationen. Denna urvalsmetod är 

att föredra om man är ute efter att hitta mönster och förhållningssätt i olika 

organisationer. (Ekström & Larsson, 2009, sid 57) 

 

För att få en så korrekt syn som möjligt gällande frågan har valet fallit på att intervjua 

informationschefer, presschefer och/eller kriskommunikationschefer. Sammanlagt har 

sex personer intervjuats. På grund utav valet att intervjua ett antal anställda inom en 

organisation, för att få fram synen på dess krisarbete, finns det en risk att intervjun inte 

genererar i ”ärliga” svar. För att försöka få fram så öppna och ärliga svar som möjligt är 

användandet av kontrastfrågor ett alternativ. Då kan olika frågor, med viss försiktighet, 

läggas fram för att få fram respondentens egentliga åsikter. Med kontrastfrågor menas att 

forskaren ställer en känslig fråga, men förfinar den så den inte upplevs som känslig. 

(Ekström & Larsson, 2009, sid 59) Ett exempel på detta är: “ Anser ni att ni 

kommunikativt kan behandla olika kriser på olika sätt? Om så är fallet, vad är det som 

avgör?” (se bilaga 1).  

 

3.5 Fakta om respondenterna 
Undersökningen har valt att se tågsektorn i Sverige som en pyramid gällande sitt ägande 

och samarbete. Utefter denna pyramid har sedan en noga utvald urvalsprocess utförts, 

där en till tre respondenter inom varje pyramidplan har valts ut. (Se figur 6) 
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Figur 6 - Organisationspyramid 

 

3.5.1 Trafikverket 
Trafikverket är en myndighet som har sitt huvudkontor baserat i Borlänge. De har även 

olika regionkontor utspridda på olika platser i Sverige, bland annat i Gävle, Stockholm 

och Göteborg. Myndigheten är tidigare Banverket, SIKA och Vägverket, men 

avvecklades i början av april 2010 och slogs ihop till den nuvarande Trafikverket. 

(www.trafikverket.se, 2011h) 

De ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, sjöfart 

och luftfart samt tågtrafiken. (www.trafikverket.se, 2011i) Tågtrafiken är den del som 

undersökningen har valt att studera närmare. Inom denna sektor ansvarar Trafikverket 

främst på byggande, drift och underhåll av de statliga järnvägarna. Detta innefattar bland 

annat ansvar för spår, växlar, signaler och snöröjning. (www.trafikverket.se, 2011j) 

Organisationens vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Deras mål 

är att vara en slags samhällsutvecklare - som varje dag utvecklar och förvaltar smart 

infrastruktur. Detta vill organisationen göra i ett samspel med andra aktörer, för att på så 

vis kunna underlätta det resande livet i hela Sverige. (www.trafikverket.se, 2011k)  
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3.5.2 Statens järnvägar 
Statens järnvägar, SJ, är ett aktiebolag sedan 2001 och ägs av den svenska staten. Deras 

uppdrag är att bedriva lönsam persontrafik över hela Sverige. Enligt organisationen reser 

varje dag över 100 000 människor med dem och det gör SJ till Sveriges största 

tågoperatör, med 55 procent av den totala tågtrafikmarknaden.  Deras företagsvision är 

att ”alla vill åka tåg” och de går under affärsidén ”effektivt och miljövänligt resande”. 

Organisationen arbetar även under vissa kärnvärden vilka är att de ska vara framstående, 

arbeta med omtanke och vara ansvarsfulla. Organisationen har cirka 100 000 anställda 

och omsatte år 2010 cirka 8,6 miljarder kronor. (www.sj.se, 2011l)  

 

3.5.3 Arriva 
Arriva är en utav Europas största leverantörer av kollektivtrafik. Organisationen ingår i 

Arrivagruppen, som ägs av Deutsche Bahn, vilket är Europas största koncern inom 

persontrafik (www.arriva.se, 2011m). De kör bland annat bussar, tåg, vattenbussar och 

taxi och har över 38 500 anställda i hela Europa, varav 2000 personer i Sverige. Den 

tågtrafik som de bedriver i Sverige är bland annat i Skåne, Västsverige, Östergötland och 

Norrland (www.arriva.se, 2011n). Organisationen strävar efter att arbeta utifrån 

kärnvärdena säkerhet, miljö, samarbete, lokalkännedom, förändringsvilja och sinne för 

affärer. (www.arriva.se, 2011o) 

 

3.5.4 Västtrafik 
Västtrafik är en organisation som till 50 procent ägs av Västra Götalandsregionen. De 

resterande 50 procent ägs av de 49 kommunerna i Västra Götalands län. Hur stor ägardel 

de olika kommunerna har avgörs på respektive kommuns storlek. Organisationen 

finansieras bland annat genom biljettintäkter och ersättning från ägarna. 

(www.västtrafik.se, 2011p) 

Västtrafiks uppgift är att upphandla kollektivtrafiken i regionen. För att sköta trafiken 

använder de sig utav 30 olika entreprenörer som sköter den vanliga trafiken och 

ytterligare 60 som kör den särskilda trafiken, vilket innebär att de inte kör ett enda tåg 

eller buss själva, de har bland annat ett samarbete med SJ och Arriva Tåg AB. Detta 

innebär att Västtrafik som organisation ansvarar för hur kollektivtrafiken ska köras 

beroende på vad de anser vara efterfrågat i deras län. (www.vasttrafik.se, 2011q) 
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Deras affärsidé är att på uppdrag av deras ägare organisera och utveckla kollektivtrafiken 

i Västra Götaland. Detta gör de genom att ta reda på resenärernas behov och utefter 

detta köpa den trafik som behövs.  Organisationens vision är att de ska vara det naturliga 

valet när du reser, att det ska känns mer självklart att resa med Västtrafik, än något annat 

alternativ. (www.vasttrafik.se, 2011r) 

 

3.5.5 Värmlandstrafik 
Värmlandstrafik är ett kommunalt bolag som ägs av Landstinget och kommunerna i 

Värmland. De står för all regiontrafiken gällande bussar och tåg i Värmland, men även 

tätortstrafiken i Arvika, Säffle och Kristinehamn. Organisationen äger vissa bussar och 

tåg men använder sig utav olika entreprenörer som de låter köra på uppdrag av 

organisationen, cirka 80 stycken. De har även olika entreprenörer som kör tågtrafiken i 

egen regi, bland annat sker ett samarbete med SJ. (www.varmlandstrafik.se, 2011s)  

Värmlandstrafiks vision är att genom ett målstyrt utvecklingsarbete, engagerad personal 

och ett aktivt samarbete med underleverantörer hela tiden förbättras och utvecklas. Detta 

för att öka kvalitén i deras tjänster. Arbetet ska också leda till en minskad miljöbelastning. 

För att uppnå organisationens mål förs en kontinuerlig dialog med deras intressenter, 

underleverantörer och ägare. (www.varmlandstrafik.se, 2011t) 

3.6 Analysuppbyggnad 
Det finns många olika sätt att sammanställa en analys av en intervju. Detta gör man för 

att kunna göra materialet mer överskådligt och lättarbetat. I en analys kan forskaren 

bland annat använda sig utav meningskategorisering, meningskoncentrering, 

meningsstrukturering eller meningstolkning. (Kvale, 1997, sid 170) 

I denna undersökning används meningskoncentrering. Med detta menas att det som 

respondenten säger under intervjun koncentreras och formuleras mer koncist. Vad 

respondenten säger blir analysens naturliga enhet. Vilket innebär respondentens svar i 

dess helhet. Dessa naturliga teman koncentreras sedan och formuleras om till dess 

centrala tema. Genom att göra detta får intervjupersonen ut det som är mest väsentligt 

till syftet och långa meningar kan kortas ner för att koncentrera formuleringen ytterligare. 

(Kvale, 1997, sid 174ff) 

Analysformen kan delas in i fem olika steg. Det första är att läsa igenom hela intervjun i 

dess helhet. Det andra steget är att fastställa de naturliga enheter som respondenten 
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uttrycker i intervjun. Efter detta tolkas dessa i de centrala teman. I detta steg gäller det att 

vara så neutral det går och att tolka de naturliga enheterna så korrekt som möjligt. Det 

näst sista steget är det steg då man ställer frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens huvudsyfte. (Kvale, 1997, sid 177) Denna undersöknings huvudfrågor 

är följande; 

- Hur ser det krisförebyggande kommunikativa arbetet ut i en organisation? 

- Hur ser en organisations kommunikativa krisansvarstagande i förhållande till dess 

intressenter ut? 

- Hur ser en organisations kommunikativa arbete ut efter en kris? 

 

Det femte och sista steget är det steg då hela intervjuns centrala teman knyts samman till 

en beskrivande text (Kvale, 1997, sid 177). 

3.7 Tillvägagångssätt 
Intervjumanualen härleds ur teorin och vilar på det teoretiska ramverk som byggts upp 

under studien. Manualen kretsar runt tre olika teman som är kopplat till Image Restoration 

Theory, kris, strategi och anseende. Dessa tre huvudrubriker har sedan tillhörande 

underrubriker som är kopplade till SCCT och en organisations livscykel. Förekommande 

teman är krisdefinition, intressenter, historia, ansvarstagande och anseende. Detta för att 

senare underlätta i analysen då undersökningen ska se till en organisations syn på dess 

kommunikativa utmaningar i och med en kris. Användandet av teman möjliggör även en 

operationalisering.  

 

För att styrka intervjumanualen utfördes även en pilotintervju med informationschefen 

Pia Säwe, från Carema AB, som har stor erfarenhet av kriskommunikation i olika 

organisationer. Enligt Kvale (1997) kan respondenten i pilotintervjun spela olika roller 

för att öka förmågan att skapa trygghet och stimulerande samspel mellan respondenten 

och intervjupersonen (Kvale, 1997, sid 137). Därför lät vi respondenten sätta sig in i 

rollen som informationschef på en krisdrabbad tågorganisation för att kunna stärka vår 

intervjumanual ytterligare. Pia Säwe kom med mycket positiv kritik till vår manual. Hon 

betonade dock vikten av att hela tiden ställa följdfrågor under intervjuns gång. 

När det var dags att få tag i respondenter skickades ett mejl ut till ett tjugotal strategiskt 

utvalda respondenter. De strategiskt utvalda personerna var kommunikationschefer, 

pressansvariga eller andra nyckelpersoner som alla var väl insatta inom 

kriskommunikation. Efter denna förberedande process påbörjades en rundringning till de 
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olika organisationerna för att diskutera ett eventuellt medverkande. Under hela 

urvalsprocessen var organisationspyramiden i fokus. Pyramiden fungerade som en 

utgångsmall för att samla in information från respondenter i de olika planen. I 

undersökningen har det avsiktligt valts två likasinnade organisationer i varje pyramidplan, 

utom Trafikverket då det inte finns någon motsvarighet till organisationen. Detta för att 

kunna undersöka uppsatsens syfte och huvudfrågor djupare.  

Högst upp i pyramiden är Trafikverket. Från denna organisation intervjuade vi dess 

Informationschef för underhåll i trafik och järnväg. Denna intervju ägde rum över 

telefon, då Trafikverkets huvudkontor är placerat i Borlänge, blev detta ett naturligt val 

då ekonomi och tid spelade en avgörande roll. I det andra planet i pyramiden finns SJ 

och Arriva. Intervjun med SJ ägde rum på organisationens huvudkontor i Stockholm. 

Respondenterna bestod av organisationens Presschef och Internkommunikationschef 

och intervjun med de båda genomfördes samtidigt.     

Förslaget om att mötas på en neutral plats lades fram, men ett mötesrum på deras 

huvudkontor var det som föreslogs. Med neutral plats menas en plats som inte någon av 

deltagarna har anknytning till. Enligt metodforskning kan det finnas fördelar med att 

intervjua vissa respondenter på respektive arbetsplats. Då respondenten, i större 

utsträckning, kan känna sig trygg i intervjusituationen och på så vis kunna ge öppna och 

ärliga svar. (Østbye et al. 2003, sid 104)  

Intervjun med Arriva hölls med dess presschef över telefon, då detta var det som 

föreslagits av respondenten.  På det nedersta planet i pyramiden är Värmlandstrafik och 

Västtrafik. Intervjun med Värmlandstrafik var ett personligt möte och hölls med 

organisationens presschef. Detta då denne är den som är mest insatt inom ämnet. 

Västtrafiks intervju hölls över telefon med dess informationschef.  

Samtliga intervjuer har följt ett visst mönster för att höja reliabiliteten. Vid alla intervjuer 

har en person hållit i själva intervjuutförandet medan den andra fört anteckningar och 

lyssnat. Sammanlagt intervjuades sex personer. När alla frågor i intervjumanualen ställts 

fick den personen som lyssnat ställa uppföljningsfrågor och be om förtydligande. För att 

minska risken för intervjueffekten kände ingen av oss respondenten sedan tidigare. Med 

intervjueffekten menas att intervjupersonen inte kände respondenten och därför inte kan 

påverka intervjun varken positivt eller negativt. (Østbye, et al. 2003, sid 153) 
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Alla intervjuer spelades in med både diktafon och två telefoner. Detta för att inte förlora 

värdefull information. Diktafonen placerades även diskret vid sidan av respondenten, 

eller telefonen, då vi höll intervjuerna. Detta för att den inte skulle störa samtalet och få 

onödig uppmärksamhet. (Ekström & Larsson, 2009, sid 60 ) 

Varje intervju har sedan transkriberats från det bandade materialet. Detta för att enkelt 

kunna återge intervjun i dess ursprungliga format. Under transkriberingen har även 

pauser, betoningar, in- och utandningar och tvekljud uppmärksammats. Detta för att 

kunna analysera intervjun mer ingående. Vid transkriberingen har även olika mönster och 

meningar uppmärksammats. Detta är sådant som är lätt att missa under själva intervjun. 

Exempel på det kan vara pauser, tvekande och mönster i respondentens utsagor 

(Ekström & Larsson, 2003, sid 66). Tillvägagångssätt är att föredra enligt forskare och är 

accepterat som metod. Dessutom sparas de olika ljudspåren ifall någon skulle behöva gå 

tillbaka till det ursprungliga materialet. (Ekström & Larsson, 2003, sid 69) Efter 

transkriberingen har materialet analyserats. I grunden för denna analys har den teoriram 

som tidigare arbetats fram använts (Ekström & Larsson, 2003, sid 65 ). Med hjälp utav 

det material som kommit fram under analysen, uppmärksammas också de av 

respondenternas utsagor som stärker undersökningens syfte (Ekström & Larsson, 2003, 

sid 66 ). 

 

Vid användandet av kvalitativ samtalsintervju är det viktigt att ta hänsyn till den etiska 

aspekten. Under studiens gång bör ett hänsynstagande till det etiska ständigt vara 

närvarande. (Kvale, 1997, sid 105) Kortfattat handlar forskningsetik om grundläggande 

moraliska normer och principer för det empiriska forskningsarbetet. 

 

Gällande insamlingen av material bör en studie förhålla sig till fyra etiska aspekter. 

Den första är informationskravet. Kravet innebär att de respondenter som medverkar 

ska delges information gällande vad de har för roll i studien och vad syftet med 

undersökningen är. Den andra är det konfidentiella kravet. Ett konfidentiellt krav 

innebär att informationen som respondenterna delger bör behandlas på ett sätt som gör 

att den skyddas från obehöriga samt med hänsyn till respondentens integritet. En tredje 

etisk aspekt är samtycke. Ett samtyckeskrav innebär att respondenterna i en studie ska 

ges möjligheten att avgöra om de vill delta eller inte. Respondenterna bör också få 

information gällande deltagandets villkor. Den fjärde etiska aspekten är nyttjandekravet. 

Kravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas i forskningssyfte.  



31  

(Østbye et al. 2003, sid 126f) 

 

Denna studie tar hänsyn till de fyra nämnda etiska aspekterna. Vid första kontakten med 

undersökningens respektive respondenter klargjordes deras roll och uppsatsens syfte. 

Detta med hänsyn till informationskravet. Innan studiens samtliga intervjuer påbörjades 

efterfrågades ett medgivande om att få banda samtalet. Respondenterna försäkrades 

också att deras uppgifter enbart skulle användas i forskningssyfte. Här visar studien på 

dess beaktande av samtycke- och nyttjandekravet. Gällande det konfidentiella kravet 

valde ingen av de deltagande respondenterna att vara anonyma. Deras namn har, trots 

detta, inte använts då det är organisationens syn och inte den personliga åsikten som är 

relevant.      

 

3.8 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som livligt diskuteras inom forskning. I 

detta stycke kommer dessa begrepp diskuteras närmare och även visa hur 

undersökningen i sin helhet försöker förhålla sig till begreppen. Genom att vara väl 

påläst gällande uppsatsens huvudämne ökar validiteten. Detta kan ske genom att i förväg 

studera de olika organisationerna webbsidor, men även genom att vara väl påläst inom 

teorin. Detta för att lättare hantera intervjusituationer och på egen hand kunna 

återkoppla till studiens syfte. Något annat som är mycket viktigt är att forskaren måste 

var väl insatt i kontexten och förstå vad respondenten säger i och med olika 

sammanhang. (Ekström & Larsson, 2003, sid 69) Detta har även varit i fokus under 

uppbyggnaden av intervjumanualen då till exempel en utav de första frågorna berör en 

organisations krishistoria. Ett exempel på en sådan fråga skulle kunna vara ”Vilken är 

den svåraste krisen organisationen genomgått? Lärdomar?” (Se bilaga 1). Detta var ett 

medvetet val av fråga, för att senare under uppsatsens arbete, kunna sätta respondentens 

svar i ett sammanhang kopplat till studiens syfte.   

 

Det är mycket svårt att i förväg veta en undersöknings validitet. Genom att välja rätt 

metod och urval, utifrån uppsatsens syfte, kan detta dock underlättas. I och med 

urvalsprocessen till samtalsintervjuerna, där respondenterna är noga utvalda och 

yrkesverksamma inom ämnet, ökar här med validiteten i undersökningen. Forskningens 

syfte står i fokus genom hela undersökningen och bearbetningen av det material som 
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samlats in har behandlats på ett forskningsmässigt godkänt vis. Det finns även 

fullständiga transkriberingar och bandupptagningar tillgängliga gällande alla intervjuer. 

Denna uppsats eftersträvar hög validitet och reliabilitet då den, liksom kurslitteraturen 

uppmanar, försöker att undersöka det den faktiskt ämnar, håller sig till syftet och därefter 

analyserar och bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt. (Ekström & 

Larsson, 2003, sid 73)  

 

Gällande en studies reliabilitet bör godtycklig subjektivitet undvikas. Det är dock viktigt 

för forskare som använder sig av en kvalitativ metod att även våga lita på sin egen 

kreativitet och urskiljningsförmåga.(Kvale, 1997, sid 213) Därför har uppsatsens 

skribenter valt att på egen hand forma en alternativ resultattabell.   

 

Under en intervju har en person erhållit rollen som intervjuare. Den andra personen har 

fört anteckningar och lyssnat för att i slutet lägga till de frågor och tankar som 

uppkommit under intervjuns gång. Detta innebär att det efter alla intervjuer har ställts 

följdfrågor och motfrågor. Genom att göra detta eftersträvas en fullständig förståelse för 

frågan. Om det är något som varit oklart har en följdfråga som ”vad menar du nu? ” 

ställts. Följdfrågan har sedan fått respondenten att förklara sig närmare, men också 

reflektera över svaret. Detta är något som är mycket viktigt, att ha en kritisk inställning 

till respondenten och dess svar (Østbye et al. 2003, sid 105)  

 

Gällande forskning i sin helhet är det vanligt förekommande att en slags 

generaliserbarhet föreslås av forskaren. Det är då inte upp till läsaren att på egen hand 

utföra detta. Ett exempel på generaliserbarheten är att forskaren använder sig utav 

statistiska tabeller som erbjuder en logisk förklaring. (Kvale, 1997, sid 211) I denna studie 

kommer resultaten presenteras genom en tabell skapad utifrån uppsatsen teoretiska 

ramverk. Vidare kommer de empiriska resultaten att analyseras och återkopplas till 

teorin. 

I en kvalitativ studie är det inte längre enbart upp till forskarna att diskutera 

generaliserbarheten. Delvis på grund av att det vore att ta sig vatten över huvudet då få 

intervjuade personer inte utgör ett tillräckligt underlag. Också för att ansvaret gällande 

generaliserbarheten istället läggs på uppsatsens läsare. (Ekström & Larsson, 2003, sid 72f) 

 



33  

3.9 Metodkritik 
Då undersökningen fokuserar på att intervjua yrkesverksamma från olika 

tågorganisationer finns det risk att inte få “ärliga” svar. De kan till exempel välja att ge de 

svar som organisationen vill ge och inte det “riktiga och sanna” svaret. (Ekström & 

Larsson, 2003, sid 74). Något intervjupersonerna även är medvetna om är att det träffat 

respondenterna i deras egen miljö vilket kan leda till att svaren inte blir korrekta utan 

”policyvänliga” för den organisationen de företräder. För att motverka detta gäller det att 

som intervjuare att vara väl insatt i ämnet och på så vis lättare kunna genomskåda vridna 

svar. T.ex. genom att i förväg studera de olika organisationerna webbsidor, men även 

vara väl påläst gällande teorin för att lättare hantera intervjusituationen och kunna 

återkoppla till studiens syfte. (Ekström & Larsson, 2003, sid 68). Beroende på hur djupt 

intervjupersonen lyckas ”gräva” under intervjun räknas intervjuns resultat som giltiga. 

Detta underlättas genom att undersökningen har valt att fokusera på de respondenter 

som är bäst insatta i ämnet. 

 

I och med att studien enbart använder sig utav kvalitativa samtalsintervjuer utförs inte en 

triangulering. Vilket betyder att forskaren använder sig utav en kombination av flera 

metoder i sin undersökning (Ekström & Larsson, 2003, sid 73). Detta är något som det 

funnits medvetenhet om undersökningens gång. För att styrka användandet av enbart en 

metod har utförligare intervjuer genomförts.  

 

Tanken från början var att komplettera den kvalitativa metoden med en kvantitativ. 

Detta var dock något som valdes bort efter en närmare bekantskap med uppsatsens teori. 

Insikten om att en kvantitativ undersökning inte skulle vara relevant, med tanke på 

studiens syfte, blev då allt mer tydlig. Undersökningen har för avsikt att få en djupare 

förståelse gällande organisationers kommunikativa krisarbete och är inte ute efter att få 

fram statistiska svar. Den kvantitativa metoden valdes bort och istället lades större fokus 

på urvalet gällande de kvalitativa samtalsintervjuerna. Det beslutades nu att två intervjuer 

inom varje pyramidplan, med Trafikverket som undantag, skulle genomföras. Från 

början hade två intervjuer inplanerats med även denna organisation, men då intervjun 

med presschefen blev avbokad på grund av sjukdom, bokades inte en ny. Detta på grund 

av att en till intervju antagligen inte skulle bidra med någon nytt material då 

organisationen inte jobbar på samma sätt som resterande respondenters organisationer.  

 

Under undersökningens gång har det även ägt rum en insamling av respektive 
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organisationers kriskommunikationsplaner. Dessa har dock blivit tvungna att väljas bort 

då SJ:s kriskommunikationsplan inte delgavs och eventuella jämförelser, likheter och 

skillnader, i en tänkt analys, inte längre kunde styrkas i samma utsträckning. Uppsatsens 

snäva tidsram bidrog också till beslutet om att inte ta med kriskommunikationsplanerna.    

 

Det har varit svårt att få fatt i organisationer som är villiga att ställa upp på intervjuer. 

Något som många hänvisat till är tiden för undersökningen. Tidsbrist i och med ledighet 

vid jul och nyår har varit ett vanligt förekommande argument. Då organisationerna är 

lokaliserade över hela Sverige har det även varit svårt att utföra intervjuerna på plats och 

många har därför utförts över telefon. Tanken, från början, var dock ett personligt möte 

med en organisation från varje pyramidplan. Utom Trafikverket då skiljer sig från de 

andra organisationerna i pyramiden. Detta på grund utav att de inte har intressenter med 

på samma sätt som de andra organisationerna. Peronliga intervjuer har utförts med både 

SJ och Värmlandstrafik. Dessa intervjuer har pågått i ungefär en timme. Det positiva med 

ett personligt möte är att ansiktsuttryck och reaktioner har kunnat uppfattas. Så även 

respondentens reaktioner i och med vissa frågor. Detta är något som varit svårare att 

uppmärksamma, av förklarliga skäl, då en telefonintervju genomförts.  

Telefonintervjuerna har även varit kortare, jämfört med de personliga intervjuerna, 

ungefär 25 till 30 minuter. Detta är något som inte nödvändigtvis behöver vara en 

nackdel, då det finns risk för att respondentens tålamod försvinner efter mer än 20 

minuter (Østbye et al. 2003, sid 133).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35  

4 Resultat 
 

I följande kapitel kommer studiens empiriska resultat att presenteras. Detta med hjälp av 

den resultattabellen som formats utifrån uppsatsens teoretiska ramvek. Varje rubrik har 

även en underrubrik som hänvisar till dess teoretiska utgångspunkt. Genom 

meningskoncentrering, utifrån studiens centrala teman, följer en presentation av studiens 

resultat. I resultatet presenteras nu det tredje steget i meningstolkningens analyssteg. För 

att sedan i analysen hoppa till det fjärde och femte steget. Här presenteras 

respondenternas svar utan vidare analys, men med en återkoppling till vad uppsatsens 

skribenter anser vara kopplat till studiens centrala teman. (Kvale, 1997, sid 175ff)  

 
Figur 7 – Resultat gällande Trafikverket  
 

Organisation  Krisförberedande arbete Krisansvarstagande – 
förhållandet till 
begreppen kris och 
intressenter 

Arbetet efter en kris 

  Kopplat till avsnitt 2.1.1  Kopplat till avsnitt 2.2.1  Kopplat till avsnitt 2.3.1  

Trafikverket  
 
 
 
 

Arbetar efter ett 
krisnivåsystem. Ett slags 
kodsystem där 
organisationen har koll på 
vilken nivå på krisskalan de 
befinner sig på och vidtar 
åtgärder därefter.  
 
De har ett team utspridda 
över hela Sverige som 
arbetar med en typ av 
omvärldsbevakande 
uppdrag. Ett exempel på 
detta är att ha koll på 
väderprognoser.   
Utför kontinuerligt 
resenärsundersökningar. 
 
Om arbetsgruppen 
bedömer att det finns risk 
för att en kris kan komma 
att utvecklas signalerar de 
till verksamhetens 
krisorganisation.  
 
Krisövningar tillsammans 
med hela järnvägssektorn. 
Ser vad de i samspelet med 
andra aktörer kunde ha 
gjort bättre.  
 
Arbetar förebyggande med 
att i kunna se vilka tåg som 
kan ställas in vid t.ex. 
problematiskt väder. Ett 
prioriteringsarbete i 
samspel med järnvägstrafik 
och näringsliv.  

Har ett tjugotal 
heltidsanställda som arbetar 
med att säkerhetsställa att 
organisationen har ett väl 
fungerande krisarbete.  
 
Anser det vara viktigt att ha 
en god dialog med 
godstransportörerna. 
I riktigt kritiska lägen har 
organisationen en direkt 
dialog med näringslivet.  
 
Arbetar också med att sända 
ut direkta meddelanden till 
TT. 
 
Organisationen anser att 
deras krishistoria innefattar 
de senaste årens vintrar även 
olika kriser med enskilda 
medarbetare inom 
organisationen. 
 
 

I efterarbetet läggs extra 
stort fokus på 
omvärldsanalyser. 
De undersöker vad 
organisationens 
intressenter anser och vad 
organisationen vill att dess 
intressenter ska tycka.  
 
Arbetar med vikten av det 
gemensamma samarbete 
och ansvaret de har för 
varumärket järnvägen efter 
en kris. 
 
Anser det vara viktigt att 
ett gemensamt ansvar tas i 
det akuta krisläget. Jobbar 
med att tydliggöra vad det 
innebär att vara 
infrastrukturstyrda.  
 
Strävar efter att vara öppna 
och transparenta.  
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4.1 Sammanfattning gällande Trafikverket 
Organisationen har ett flertal heltidsanställda som konstant arbetar med krishantering. 

Denna grupp är utspridd i hela landet och har bland annat i uppdrag att göra 

omvärldsbevakning. Detta för att kunna upptäcka faror, risker och kriser i god. 

Organisationen gemför årligen krisövningar tillsammans med andra inom samma sektor 

för att vara väl förberedda vid en eventuell kris. 

 Organisationen betonar gemensamt krisansvarstagande. Genom ett färgkodssystem 

definierar de krisens storlek och vidtar åtgärder därefter. I ett skarpt läge strävar 

organisationen efter att föra en direkt dialog med det svenska näringslivet då de är styrda 

av landets infrastruktur. Detta, i sin tur, betyder att organisationen öppet och transparant 

behöver redovisa vad de gör. Ett exempel på detta är organisationens regelbundna 

kontakt med TT.  

I det förbyggande krisarbetet ser organisation till prioriteringsfrågor som t.ex. kan 

innefatta vilka tåg som kan komma att ställas in. Detta görs i samspel med järnvägstrafik 

och närningsliv. Allt för att åstadkomma minst möjliga skada vid en kris.  De arbetar 

också med att genomföra kontinuerliga resenärsundersökningar för att få fram 

intressenters åsikter. Efter att en kris inträffat lägger organisationen stor vikt på 

omvärldsanalyser, gemensamt ansvar och varumärket järnvägen.    

 
Figur 8 – Resultat gällande SJ 
 

Organisation Krisförberedande arbete Krisansvarstagande – 
förhållandet till 
begreppen kris och 
intressenter 

Arbetet efter en kris 

 Kopplat till avsnitt 2.1.1 Kopplat till 2.2.1 Kopplat till avsnitt 2.3.1  

 
SJ 

Arbetar utifrån ett 
signalsystem. Ser till dess 
olika lägen som är grönt, 
gul, orange och rött. Vidtar 
åtgärder efter färgskalan.  
 
En frikopplad 
trafikledningsgrupp – 
Kundgruppen, de utför en 
typ av omvärldsbevakning, 
då de har i uppgift att 
underlätta och ha koll på 
kommunikationen för 
intressenter och 
medarbetare.  
 
Arbetar med att långsiktigt 
planera kommunikationen 
och ha en löpande dialog 
med alla aktörer.   
 
Utökat tågpersonalens 

Två olika grupper som 
arbetar vid en kris. 
Beredskapsorganisation  
som sätts in vid mindre 
kriser och 
katastroforganisation vid 
allvarligare kriser.  
 
Någonting som kan skada 
organisationen och/eller 
påverkar resenärernas eller 
våra medarbetares 
uppfattning om oss 
negativt.  
 
Varje kris är unik. Den ena 
inte den andre lik. En kris 
har många ansikten för 
organisationen. 
 
Människan ska alltid 
komma först. Resenärerna 

Fler öppna linjer för att nå 
organisationens 
trafikledning. 
 
Jobbar med att se över 
rutiner och få ett bättre 
flöde med information ut 
till både resenärer och 
medarbetare.   
 
Tar upp tre nyckelord som 
organisation vill ska löpa 
parallellt genom hela deras 
krisarbete – empati, 
handling och ansvar.   
 
Tar lärdom utav de kriser 
de drabbats av. 
Organisationen har ett 
intranät där alla 
medarbetare kan gå in och 
läsa och kommentera olika 
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mandat, så att de lättare kan 
fatta beslut på egen hand.  
 
Organisationen arbetar 
mycket med PR- proaktivt. 
Gemensamma integrerade 
kommunikationsplaner.  
Gemensamma krisövningar 
ihop med andra 
trafikoperatörer, 
Räddningstjänst och 
Trafikverket. Även 
autentiska övningar med 
t.ex. brinnande tåg. 
 
Organisationen arbetar med 
att få ut förberedande 
information till sina 
intressenter. Detta genom 
att bland annat samla in 
kontaktuppgifter. På så vis 
kan intressenterna själva ta 
ett aktivt val gällande hur de 
ska göra. Vid t.ex. besvärliga 
väderförhållande.   
 
Arbetar med att skapa en 
gemensambild och etablera 
fasta rutiner. Detta för att 
de kan gå in och operera i 
alla led. 

är organisationens 
utgångspunkt.  
De anser att ju större krisen 
är desto färre målgrupper 
har de. 
 
Arbetar ibland med direkt 
dialog via exempel sociala 
medier, för att nå 
resenärerna vid t.ex. en kris.  
 
Organisationen anser att 
deras krishistoria innefattar 
de senaste vintrarna och 
enskilda tågolyckor. 

händelser. 
 
Anser att ca 30 % är 
problem som de kan 
påverka, ca 70 % är något 
som beror på någon 
annan. 
 
Arbetar aktivt med 
resegarantin, som plåster 
på såren. Deras mål är 
dock att försöka gottgöra 
så mycket på plats så att 
resenären blir nöjd och 
inte påverkas lika mycket 
av händelsen. Detta 
genom att dela ut mat, 
ersättningsbussar, mer 
information och 
förebyggande information. 
 
Försöker informera 
kontinuerligt, öppenhet är 
viktigt, även om ingen ny 
information framkommit. 
Påpekar dock vikten om 
av att inte spekulera. 
 

 

4.2 Sammanfattning gällande SJ 
Organisationen arbetar utifrån två olika krisgrupper. Där den första är en 

beredskapsgrupp som tillsätts vid en mindre allvarlig kris. Den andra är en 

katastrofgrupp som får ansvaret vid en mer omfattande kris. Organisationen arbetar 

förebyggande genom långsiktig planering som sätts i verket genom en gemensam och 

integrerad kommunikationsplan. De arbetar även med PR- proaktivt. De utför årligen 

gemensamma krisövningar tillsammans med andra i samma bransch och sektor. 

Organisationen har också en frikopplad kundgrupp som arbetar med att underlätta och 

förbättra kommunikation gällande dess medarbetare och intressenter. De har även ett 

intranät som är öppet för alla medarbetare. Här ges anställda möjligheten att gå in och 

läsa och kommentera olika händelser. Organisationen arbetar även med att ta del utav 

resenärers kontaktuppgifter vid en planerad resa. Detta för att underlätta den 

förebyggande kontakten vid en eventuell kris. Något som de även anser är viktigt är att 

skapa en gemensam bild med etablerade rutiner så att det går lättare att gå in och operera 

i alla de olika leden.  

Organisationen definierar en kris som något som kan skada eller uppfattas negativt av 

organisationen, dess medarbetare och intressenter. De ser också varje kris som en unik 



38  

händelse där människan ska komma i första hand. Resenären är organisationens 

utgångspunkt. De anser även att ju större krisen är desto färre målgrupper har 

organisationen. Vid en kris arbetar de utifrån ett färgkodssystem där varje färg 

representerar ett krisläge. Detta för att underlätta kommunikationen vid en kris och att 

alla arbetar efter samma plan. Organisationen har även vissa kanaler de öppnar speciellt 

vid en kris som t.ex. sociala medier. Det är denna del som kundgruppen har hand om vid 

en eventuell kris. Organisationen anser det vara viktigt att försöka informera 

kontinuerligt även om de inte har någon ny information. Något som uppmärksammar är 

att cirka 30 procent beror på organisationens egna problem, medan cirka 70 procent inte 

går att påverka utan beror på någon/något annat. 

Anställdas mandat har utökats så att de lättare och snabbare ska kunna fatta beslut vid en 

krissituation. Organisationen har öppnat upp flera linjer, så att det vid en kris, ska vara 

lättare att nå dess ledning. Ett ständigt pågående arbete genomförs gällande att se över 

informationsflödet mellan organisationens intressenter och anställda. Organisationen 

poängterar även att de lägger stor vikt vid tidigare kriser som drabbat dem för att kunna 

utveckla krisarbetet. Organisationen strävar efter att arbeta utifrån tre nyckelord: empati, 

handling och ansvar.  

 

 
Figur 9 – Resultat gällande Arriva 
 

Organisation Krisförberedande arbete Krisansvarstagande – 
förhållandet till 
begreppen kris och 
intressenter 

Arbetet efter en kris 

 Kopplat till avsnitt 2.1.1 Kopplat till avsnitt 2.2.1 Kopplat till avsnitt 2.3.1 

Arriva 
 

Organisationen har 
upprättat ett SMS-system 
internt som ska fungera som 
första varning. Ett 
kommunikationssystem 
finns där entreprenören ska 
vidarebefordra 
informationen till bolaget de 
kör för.  
 
Säkerhetschefer inom 
organisationen ska 
rapportera så högt upp det 
går. Detta för att undvika 
att viktig information faller 
bort.  
 
Utökat mandatet för 
personalen på plats. Det är 
denna person som har 
ansvaret på plats. 
Organisation har 

Inom organisationen finns 
ett antal nyckelpersoner 
som ansvarar för olika 
områden vid en kris.  
 
Vid en kris finns ett team 
som tillkallas utifrån, som 
inte har anknytning till 
organisationen, för att 
undvika känslomässig 
inblandning. Detta t.ex. då 
en anställd avlidit. 
 
Organisationen upprättar 
ett kriscenter med generös 
bemanning. 
 
De anser att en kris är en 
situation där de inte har 
kontroll över flödet. Samt 
något som sker oväntat. 
Organisation strävar efter 

Betonar vikten av att vara 
tillgängliga och närvara. 
Den person som är iklädd 
uniform vid en eventuell 
olyckplats har första 
ansvaret. 
  
Det kommunikativa 
ansvaret beror på skadans 
omfattning. Anpassar 
kanaler efter när, var och 
hur.   
 
Efter en kris uttalar 
organisationen sig 
generellt och vill inte 
hänga ut någon enskild 
medarbetare. 
 
Strävar efter att 
upprätthålla kontakten 
med drabbade, dels för 
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regelbundet krisövningar.  
 
Organisationen drar lärdom 
av sina egna. Då 
organisationen finns i flera 
olika länder hjälper och 
stöttar de varandra i det 
förebyggande krisarbetet.  
Har upprättat lokala 
organisationer då de är 
geografiskt utspridda.  
 
Använder sig av 
kamratstödjare som ser till 
chockad personals behov 
efter en kris. Strävar efter 
att se till sin egen personals 
bästa.  
 
Arbetar för att bygga upp en 
gemensam funktion där det 
finns en kooperativ chef.  
 
 
 

att kunna kontrollera 
händelsen. Vilket kan 
betyda att de måste släppa 
allt annat arbete.  
 
Organisationen upplever att 
de inte drabbats av någon 
större kris, men mindre 
olyckor, så som självmord 
och bilar som fastnat på 
rälsen. 

sympati, men också med 
tanke på en eventuell 
juridisk efterföljd.    
 
 
Betonar vikten i att inte 
spekulera gällande en 
olyckshändelse. Arbetat 
utifrån att eliminera 
olycksorsaker. 
 
Försöker ha koll på t.ex. 
Flashback för att undvika 
onödig ryktesspridning. 
 
Arbetar för att styra alla 
frågor, vid en kris, till en 
och samma person för att 
sedan eventuellt kunna 
hänvisa vidare. 
 
Deras pressjour är öppen 
24/7 
 

 

4.3 Sammanfattning gällande Arriva 
Organisationen arbetar internet med regelbundna krisövningar. Då organisationen 

återfinns i ett flertal olika länder drar de lärdom och stöttar varandra i det förebyggande 

krisarbetet. För att underlätta en eventuell krishantering, då de är geografiskt utspridda i 

Sverige, finns lokala stationer. De arbetar också för att bygga upp en gemensam funktion 

där det finns en kooperativ chef. Inom organisationen finns ett antal olika 

nyckelpersoner som ansvar för olika områden vid en kris. Utöver detta finns även 

säkerhetschefer som har i uppgift att rapportera information högst upp i ledningen. 

Detta för att undvika att viktig information faller bort. För att underlätta 

informationsflödet vid en kris har ett SMS-system upprättats internt. De har även ett 

kommunikationssystem för att vidarebefordra informationen till berörda parter vid en 

kris. Organisationen har en pressjour som har öppet alla dygnets timmar för att lättare 

kunna kommunicera med media.  

De definierar en kris som en situation där organisationen inte har koll på flödet. Det ser 

även en kris som en händelse som är oväntad och där utvecklingen inte går att styra. 

Organisationen vill i en krissituation sträva efter att kontrollera händelsens 

utvecklingsförlopp. Då t.ex. en anställd har avlidit i en jobbrelaterad olycka tillsätts ett 

team utan direkt känslomässig anknytning. Vid en olyckshändelse anser organisationen 

att det första ansvaret ligger på den anställde som är närvarande på plats. Organisationen 

betonar vikten av närvaro och tillgänglighet, vid en kris upprättas därför ett kriscenter. 
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Arbetet läggs också ner på att hålla kontakt med eventuella olycksdrabbade, dels för att 

visa sympati, men också med hänsyn till en eventuell juridisk påföljd.  

Organisationen lägger också ansvar på personalen att göra prioriteringar vid en kris. De 

anser också att skadans omfattning avgör ett kommande kommunikativt arbete. När, var 

och hur avgör vilka kanaler som kan användas. För att hjälpa chockad personal sätts 

såkallade kamratstödjare in för att stötta den drabbade. Organisationen strävar efter att 

uttala sig generellt och inte peka ut en enskild medarbetare. För att undvika 

ryktesspridning och spekulationer arbetar organisationen för att styra alla frågor, vid en 

kris, till ett och samma ställe.     

 

 
Figur 10 – Resultat gällande Västtrafik 
 

Organisation Krisförberedande arbete Krisansvarstagande – 
förhållandet till 
begreppen kris och 
intressenter 

Arbetet efter en kris 
 

 Kopplat till avsnitt 2.1.1 Kopplat till avsnitt 2.2.1 Kopplat till avsnitt 2.3.1  

Västtrafik  
 

Arbetar utifrån en krisplan 
som består av färgerna 
grön, gul och röd. Vidtar 
åtgärder efter färg. 
 
Läger stor vikt i 
kommunikationen med 
t.ex. Trafikverket och 
Göteborgs stad. 
 
De är vana att hantera 
olika händelser olika i 
deras vardagsrutiner. De 
anser då att dessa rutiner 
underlättar arbetet vid en 
kris. 
 
Kommunikationen 
anpassas till krisen. 
 
De ser till sina egna och 
andras erfarenheter av 
kriser och arbetar fram 
krisövningar.  
 
Arbetar med att få ut 
förberedande information 
till sina intressenter. På så 
vis kan intressenterna 
själva ta ett aktivt val 
gällande hur de ska göra. 
Vid t.ex. besvärliga 
väderförhållande.   
 
De arbetar även 
förebyggande med 
mediekontakter om en kris 
skulle inträffa. 

Har en krisledningsgrupp 
som sätts in vid en kris, 
även en krissamordnare. 
 
Definierar en kris som en 
situation som den ordinarie 
organisationen inte kan 
hantera.  
 
Organisationen anser inte 
att ett dödsfall behöver 
innebära en kris. Detta på 
grund av att de arbetar med 
trafik där det regelbundet 
sker olyckor.  
 
 
Organisationen anser att de 
inte upplevt någon kris. 
Dock olika störningar så 
som enstaka dödsfall, 
förseningar och 
problematiska 
väderförhållanden. 
 
  
 

Arbetar med att förbättra 
störningsinformationen. 
 
Arbetar med att 
kommunicera ut 
organisationens lyhördhet. 
Visa på att organisationen 
tar problematiken på allvar 
och jobbar på att bli bättre.  
 
Kompenserar mer än under 
normala omständigheter 

t.ex. med resegarantier. 
 
Organisationen arbetar med 
att hela tiden informera via 
deras webbsida. Detta för 
att visa att de är lyhörda, 
men även ge resenären en 
chans att ta ett eget val. 
 
Organisationen strävar efter 
att ta ett moraliskt ansvar.  

 
Deras pressjour är öppen 
24/7 
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4.4 Sammanfattning gällande Västtrafik 
Organisationen ser till sina egna erfarenheter, och andra liknande organisationers, i det 

förebyggande krisarbetet. De arbetar därefter fram olika krisövningar som regelbundet 

genomförs. Organisationen arbetar aktivt med att kommunicera ut förberedande 

information till sina intressenter för att de, i sin tur, ska kunna ta självständiga val vid 

t.ex. dåligt väder och inställd trafik. De poängterar även att god kommunikation är viktig. 

t.ex. med Trafikverket och Göteborgs stad. Genom att de är vana att hantera olika 

händelse olika i deras vardagsarbete anser de att detta skulle underlätta arbetet vid en kris. 

Detta är något de inte kan använda sig utav i det kommunikativa arbetet vid en kris. Då 

de anser att varje kris är unik och kräver specifik kommunikation. Organisationen arbetar 

förebyggande med olika mediekontakter vilket kan underlätta i informationsspridandet.  

Organisationen definierar en kris som något den ordinarie verksamheten inte kan 

hantera. Vid en sådan händelse tillkallar organisationen en krisledningsgrupp. De anser 

vidare att de inte genomgått någon egentlig kris utan diskuterar istället utifrån begreppet 

störningar. I och med att organisationen arbetar med trafik anser det inte att ett dödsfall 

innebär en kris, detta då det är något som är ständigt förekommande och oundvikligt i 

trafiken. Om en kris skulle inträffa intar organisationen en medkänsligroll och tar ett 

moraliskt ansvar. De arbetar efter ett färgkodssystem där färgerna avgör vilka resurser 

som ska tillsättas.  

Organisationen arbetar med att förbättra störningsinformationen ut till både anställda 

och intressenter. Vid en kris anser de det vara viktigt att kommunicera ut att 

organisationen tar problematiken på allvar och arbetar för att bli bättre. De arbetar även 

med att hela tiden informera via deras webbsida. Detta för att visa att de är lyhörda men 

även ge resenären en chans att ge ta ett medvetet val. Något som också är vanlig 

förekommande är att organisationen vid en kris kompenserar intressenter i större 

utsträckning än vid normala omständigheter. 

 
Figur 11 – Resultat gällande Värmlandstrafik 
 

Organisation Krisförberedande arbete Krisansvarstagande – 
förhållandet till 
begreppen kris och 
intressenter 

Arbetet efter en kris 

 Kopplat till avsnitt 2.1.1 Kopplat till avsnitt 2.2.1 Kopplat till avsnitt 2.3.1  

Värmlandstrafik  
 

Organisationen har en 
utarbetad 
kriskommunikationsplan 
som finns att tillgå på 
intranätet. 
 

Har formaliserat 
krisarbetet. Utbildar 
nyckelpersoner som sitter i 
en krisledningsgrupp och 
ser till att nyckelfunktioner 
ska fungera som planerat.  

Ser arbetet efter en kris 
som ett samspel mellan 
t.ex. sjukvården, 
Räddningstjänsten, 
Polisen, Media och i värsta 
fall även en kommun.  
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Organisationen anser att det 
är omöjligt att förväg räkna 
ut hur de drabbade ska 
reagera därför måste alla sätt 
att reagera räknas in i 
krishanteringen.  
 
De lägger stort fokus på 
omvärldsbevakning. 
 
Organisation arbetar, med 
hjälp av ett webbforum, för 
att föra en ständig dialog 
med resenärerna.  
 
De har förberedda 
informationskanaler 
gällande en kris. 
 
Drar lärdom av andra 
organisationers 
krishanteringsplaner. Har 
t.ex. sett på Västtrafiks 
krisplan.   
 
Arbetar med att förare i 
tjänst ska bli bättre på att 
rapportera eventuella 
förseningar. Detta för att 
kunna samla 
störningsinformation och 
förhoppningsvis i framtiden 
utveckla ett forum för 
ändamålet 
 

Organisationen ser 
besvärliga 
väderförhållanden som en 
störning.  
 
Anser att om en händelse 
berör intressenterna 
negativt är det viktigt att 
bemöta den som om det 
vore en kris. 
 
Organisationen anser sig 
vara till för resenärerna och 
strävar efter att det ska 
genomsyra deras 
krishantering. Det är 
numera ett ”uttalat” mål 
för hela verksamheten.  
 
Vill att kundperspektivet 
ska vara en naturlig del av 
organisationen.  
 
Sätter människan i fokus. 
 
Anser att den bästa 
krishanteringen är den då 
det inte inträffar några 
kriser. 
 
Organisationen upplever 
att de inte blivit drabbade 
av någon större kris. Dock 
mindre störningar i form 
av dåliga väder. 
 

Arbetar aktivt med 
resegarantin och försöker 
undvika att det ska bli en 
intern ansvarsfråga mellan 
entreprenörer och 
Värmlandstrafik. 
 
Organisation strävar efter 
att sprida den information 
som berör resenären efter 
en kris.  
 
De lägger stort fokus på 
resenären efter en kris. För 
att eventuellt hjälpa vidare 
med frågor som kräver 
svar.  
 
Öppenhet är otroligt 
viktigt men de betonar 
”folkvett” då 
organisationen anser det 
vara viktigt att inte komma 
med ett eventuellt 
dödsbesked.  
 
De utför undersökningar 
för att veta vad 
intressenterna tycker efter 
en kris. 

 

4.5 Sammanfattning gällande Värmlandstrafik 
Organisationens anser att en kris kan vara en ledningsfråga, men även en mycket stor 

informationsfråga. Därför arbetar organisationen mycket förebyggande med olika 

informationskanaler, så som webbforum för att öppna en dialog med dess intressenter 

och även underlätta vid en kris. De har även formaliserat krisarbetet vilket innebär att de 

har ett antal nyckelpersoner som sitter i en krisledningsgrupp och funktioner för att 

underlätta krishanteringsarbetet. Något som de även arbetar med är att de anställda ska 

bli bättre på att rapportera eventuella förseningar i trafiken. Detta för att lättare 

informera ut detta till resenärerna och i framtiden skapa ett specifikt forum för denna 

information. På organisationens intranät finns även deras kriskommunikationsplan att 

tillgå. I utformningen av denna har de tagit lärdom utav andra organisationers 

krishanteringsplaner. För att underlätta förarbetet utförs även undersökningar månadsvis 

för att ta reda på vad intressenterna tycker om organisationen. Det sker även en daglig 

bevakning i media för att kunna förutspå olika kriser som kan drabba organisationen.  
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Organisationen definierar inte dåliga väderförhållande som en kris utan mer som en 

störning. De är dock mycket noga med att poängtera att om en händelse berör 

intressenterna är det viktigt att bemöta den som en större kris. Organisationen anser sig 

finnas till för resenärerna och strävar därför efter att genomsyra detta i deras 

krishantering. Om resenären köpt en biljett av organisationen är det även denne de kan 

ställa krav på. Därför är detta även ett uttalat mål i deras verksamhet och 

kundperspektivet är en naturlig del av organisationen då människan alltid är i fokus. De 

menar även att den bästa krishanteringen är att se till att det inte inträffar några kriser 

inom organisationen.  

Något som de trycker hårt på är det samspel som utspelar sig mellan olika verksamheter 

som blir berörda i och med en kris. Exempel på detta skulle kunna vara sjukvård, polis 

och Räddningstjänst. Ett sådant samarbete finns även mellan organisationen och media. 

De strävar även efter att sprida information till dess intressenter efter att krisen inträffat. 

Detta för att underlätta intressenternas krisarbete då det kan finnas frågor som kräver 

svar. Organisationen anser även att det är i stort sett omöjligt att i förväg räkna ut hur de 

drabbade kommer reagera vid en kris. Därför bör organisationen vara förbered på olika 

reaktioner i sitt krisarbete. De betonar även begreppet ”folkvett” i sin öppenhet. Då de 

inte vill sprida ett eventuellt dödsbesked i media innan de anhöriga underättats.
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5. Analys 
 

I följande kapitel ska undersökningens empiri kopplas samman med uppsatsens 

teoretiska ramverk. För att kunna besvara studiens syfte krävs svar på studiens tre 

huvudfrågor. På grund av att uppsatsen syftar till att undersöka tågorganisationers syn på 

dess kommunikativa krisarbete kommer de, i studien förekommande, organisationernas 

ståndpunkter, värderingar och synsätt att vävas samman i en löpande text. Detta för att 

visa på de olika synsätt som kan förekomma inom den svenska tågsektorn. Ett försök att 

förankra synen i uppsatsens teoretiska sammanfattningar kommer i sin tur leda till en 

analys. Analysens nyckelord kommer att kursiveras i den löpnade texten för att markera 

dess betydelse (Språkrådet, 2008, sid 15).   

 

5.1 Det krisförebyggande kommunikativa arbetet  
Hur ser då synen på det krisförebyggande arbetet ut? I studien framkommer att det 

vanligaste sättet, gällande de undersökta tågorganisationerna, är att förbereda sig på en 

krissituation genom att använda sig av ett färgkodssystem. Färgen avgör sedan vilka typer 

av åtgärder som ska vidtas. Alltså är krissituationen i fokus, vilket är något som SCCT även 

föreslår (Coombs, 2006, sid 245f). Något som också uppenbarat sig är organisationernas 

syn på intressenternas eventuella reaktioner vid en kris. Här finns en tydlig variation i 

sättet att se på det. Då en organisation kontinuerligt kan arbeta med att undersöka 

intressenternas syn på deras kommunikativa verksamhet vid en kris, är detta också något 

de kan välja att ignorera. Enligt SCCT är inkluderandet av intressenters eventuella 

reaktioner vid en kris viktigt för att skydda en organisations anseende (Coombs, 2007b, sid 

163). Vanligt förekommande bland de undersökta organisationerna är att de lägger stor 

vikt på intressenternas helhetsbild av organisationen. Dock är undersökningar baserade 

på den kommunikativa krishanteringen inte vanligt förekommande bland 

organisationerna. Ett fåtal av de undersökta organisationerna har, för att kunna utföra ett 

smidigare och snabbare arbete, utökat personalens mandat. Detta kan tolkas som ett 

förebyggande arbete då de syftar till att vara väl förberedd i och med en krissituation. I 

studien framkommer även att en av organisationerna tar hjälp av så kallade 

kamratstödjare efter en krissituation för att stötta chockad personal. Även detta kan tolkas 
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som ett förebyggande arbete som strategiskt utgått från krissituationen. Dock med fokus 

på den interna verksamheten.   

I uppsatsen framkommer att organisationerna lägger stort fokus på den instruerande 

informationen i en krissituation. Något som verkar vara på väg att arbetas fram är en slags 

förberedande information ut till en organisations intressenter. Detta kan återkopplas till 

teorins förslag om en organisations ansvar att skydda intressenterna vid en kris, vad de 

föreslås göra för att komma lindrigt undan (Coombs, 2006, sid 246). En annan typ av 

instruerande information är att en organisation kommunicerar ut vad de gör för att korrigera 

ett problem och hur de arbetar för att undvika en upprepning. I studien framgår att ett 

fåtal organisationer lägger ner tid på detta. Genom studien framgår att organisationernas 

syn på sin krishistoria hänger samman med dess krisdefinition.  

Samtliga organisationer i studien lägger stor vikt vid krisövningar. Detta i sin tur leder till 

att ett vägledande ramverk arbetas fram, en så kallad krisplan formaliseras. Något som 

SCCT förespråkar (Coombs, 2007b, sid 163). Synen på gemensamma krisövningar kan 

dock variera. Då vissa väljer att jobba enskilt inom sin egen organisation och andra väljer 

att samarbeta med andra inom samma sektor (Se figur 6). Organisationernas 

identifikation av en krissituation och en efterföljande slutsats kan kopplas till krisrespons. 

Detta då en färg kan innebära vissa givna slutsatser och också leda till en vis typ av 

krisrespons. En röd färg kan t.ex. innebära skarpt läge och leda till en specifik respons som 

är förutbestämt sedan innan inom organisationen.  

Majoriteten av de undersökta organisationerna gör regelbundet omvärldsbevakningar om 

vad dess intressenter anser om dem. Vilket kan ses som ett förebyggande krisarbete. De 

förekommande omvärldsbevakningarna kan återkopplas till teorin då en organisation bör 

sträva efter att skapa en mening hos dess intressenter (Payne, 2006, sid 178).    

 

5.2 Det kommunikativa krisansvarstagandet och förhållande till 
begreppen intressenter och kris 
Hur ser då det kommunikativa krisansvarstagandet ut i förhållande till begreppen 

intressenter och kris? I studien framkommer att definitionen av en kris varierar gällande 

de olika organisationerna. Gemensamt är att en kris ses som en unik händelse som kan 

skada organisationen. Organisationerna ser även en kris som oväntad. Detta kan 

återkopplas till Coombs definition av en kris (Coombs, 2007a, sid 2f). Flertalet av 
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organisationerna i studien anser att intressenternas synpunkt gällande krisdefinitionen är 

avgörande. Om intressenterna ser en händelse som en kris, är det en kris, även om 

organisationen från början inte valt att definiera händelsen som en. Detta i sin tur kan 

kopplas till definitionen gällande intressenter. Då de primära intressenterna spelar en 

avgörande roll för organisationen (Coombs, 2007a, sid 25ff). Här betonas också vikten av 

att kommunicera ut ett gemensamt ansvarstagande vid en kris. Majoriteten av de 

undersökta organisationerna menar att ägarstrukturen kan påverka deras anseende negativt. 

Detta på grund av att en avancerad ägarstruktur kan orsaka förvirring hos intressenterna 

vid en kris (Se figur 6).  

 

Organisationernas definition av en kris påverkas också av dess krishistoria. Studien visar 

att de organisationer som inte anser sig ha varit drabbade av en kris istället ofta använder 

sig av begreppet störning. En organisation kan t.ex. välja att se ett dödsfall som en 

naturlig del av dess verksamhet och inte som en kris. Detta på grund utav att de arbetar 

med trafik där det ständigt inträffar olyckor. Här kan en återkoppling gällande teorin om 

en kris som en naturlig del av en organisation göras (Kersten, 2005, sid 545). Då organisationen 

som inte väljer att se ett dödsfall som en kris hänvisar till att dödsfall utgör en naturlig del 

av dess organisation och istället använder begreppet störning. Ett annat exempel är att en 

av studiens organisationer har kundgrupper som dagligen arbetar med omvärldsanalyser. 

Detta för att vara väl förberedda när krisen väl inträffar. Sättet att arbeta visar på hur en 

organisation kan få in begreppet kris som en naturlig del i en organisations livscykel. Det vill 

säga att de lyfter in en kris i en större och naturlig kontext.  

 

Något som också framkommer i studien är att organisationernas krishistoria påverkar hur 

de arbetar med kris i dess vardagliga arbete. Om en organisation anser sig ha upplevt en 

kris så förändras också deras sätt att arbeta. Ett exempel på detta är att de då har flera 

heltidsanställda som arbetar med krishantering dagligen, istället för att använda sig av 

tillsatta nyckelpersoner då krisen är ett faktum. Detta kan återkopplas till synen gällande 

att en kris bör vara en naturlig del av en organisation och att ett kristeam inte ska 

tillsättas i panik (Coombs, 2007a, sid 13f).   

 

5.3 Det kommunikativa arbetet efter en kris  
Så till det kommunikativa arbetet efter en kris. I studien framgår att organisationernas syn 

på det kommunikativa efterarbetet till stor del handlar om att strategiskt vidta rättande 
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åtgärder (Benoit, 1995, sid 79). Organisationerna visar alla på en vilja att efter en kris 

kommunicera ut att förbättringar är på väg. Vilket också kan återkopplas till teorin. 

Organisationerna lägger stor vikt på att informera sina intressenter om korrigeringarna. 

Att visa att de tar problematiken på allvar och berätta vad det gör för att hindra att det 

ska ske igen är vanligt förekommande i studien. 

Gällande att undgå ansvarstagande visar studien på att en av dess organisationer arbetar 

utefter att redogöra vilka problem de själva kan påverka, men även de problem de inte 

förmår påverka. Detta i sin tur kan återkopplas till strategin att undgå ansvarstagande (Seger 

& Padgett, 2010, sid 130).   

Studien visar på att ett flertal av organisationerna gör undersökningar gällande deras 

anseende efter en kris. Undersökningarna syftar till att visa organisationernas intressenter 

och anställdas synpunkter. Ett exempel på detta är att en organisation tar sig an de rykten 

som kan florera på t.ex. Flashback och arbetar med att kommunicera ut den sanna 

informationen.  Detta kan kopplas till att, med hjälp av kommunikation, reparera 

anseendet (Seeger & Padgett, 2010, sid 129f).  

De flesta av studiens deltagande organisationer talar om vikten av att vara öppen och 

konsekvent. Även vikten av att inte spekulera diskuteras. Detta kan tolkas som ett sätt 

att, efter en kris, skydda sitt anseende och då också kopplas till teorin (Benoit, 1995, sid 

63). Något som alla undersökningens organisationer tar upp är vikten av att visa empati 

och ta ett moraliskt ansvar efter en kris. En av studiens organisationer lägger stor vikt vid 

upprätthållandet av kontakten med de drabbade intressenterna efter en kris. En annan 

fokuserar på att informera och besvara de frågor intressenterna har. Alla organisationer 

väljer dock att sätta människan i fokus efter en kris. Något som också visat sig är 

organisationernas vilja att kompensera krisutsatta intressenter. Detta kan ske genom 

rabatter, fika eller erbjudande av alternativt färdmedel. Viljan att tillfredsställa intressenter 

kan kopplas till teorin gällande att anseendet är viktigt att skydda då det upplevs som 

hotat samt motivationen att då vidta åtgärder (Benoit, 1995, sid 71). Erbjudandet om 

kompensation kan också tolkas som ett försök att minska anstötligheten (Benoit, 2010, sid 

77f). Vilket kan kopplas till teorin.        
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5.4 Sammanfattning 
För att se till en organisations kommunikativa utmaningar i och med en kris, och då 

också besvara studiens syfte, följer här en sammanfattande presentation av analyskapitlet.  

Gällande det förebyggande arbetet och dess kommunikativa utmaningar gäller det att 

vara väl förberedd inför en eventuell krissituation. Det är också viktigt att undersöka 

intressenternas reaktioner på organisationens kommunikativa arbete. Att kontinuerligt 

finna en sätt att mäta intressenters syn på organisationen kan därför ses som en utmaning 

där målet är att skydda anseendet. Att möjliggöra för personal på plats att fatta snabba 

beslut i en krissituation kan ses som ett sätt att minimera skadan på organisationens 

anseende och då även som en lösning på en kommunikativ utmaning. Att förbereda ett 

fungerande informationssystem, ut till organisationens intressenter vid en kris, kan även 

det ses som en kommunikativ utmaning. Informationssystemet kan även tolkas som ett 

sätt att nå ut med instruerande information vilket är vitigt i och men en kris. En annan 

utmaning är att se till organisationens krishistoria och därefter gemensamt definiera 

begreppet kris. Genom att definiera begreppet kan även en krishanteringsplan 

formaliserar och då även eventuella krisövningar. Här betonas vikten av gemensamma 

övningar inom sektorn.  

Det är också viktigt att ständigt uppmärksamma intressenternas syn på vad som är en 

kris. Då deras reaktioner och definition av en händelse kan vara avgörande för 

organisationen. De kommunikativa utmaningarna i och med en kris kan också ses som en 

naturlig del av organisationen. Heltidsanställda som kontinuerligt arbetar med krishantering 

utgör då en central del av verksamhetens. En kris kan också ses som en enstaka händelse 

av en organisation och har då istället nyckelpersoner som tillsätts vid skarpt läge. Vikten 

av att tydligt kommunicera ut vem som bär ansvaret vid en kris till organisationens 

intressenter ses också som en utmaning. Då en komplicerad ägarstruktur kan orsaka 

förvirring.      

Gällande organisationens kommunikativa utmaningar efter en kris handlar det om att 

återuppbygga anseendet. Detta kan göras genom att kommunicera ut de förbättringar som 

organisationen utlovar. Olika kommunikativa strategier som att vidta rättande åtgärder, 

undgå ansvarstagande och minska anstötligheten kan också användas. Det är också viktigt att 

kommunikativt försöka minska en eventuell ryktesspridning. Vikten av att vara 

konsekvent, öppen och inte spekulera är i sig en utmaning för organisationen då 

intressenter kräver svar.    
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens viktigaste slutsatser att presenteras.  

 Något som framkommit i studien är att ett informationssystem, där en förberedande 

instruerande information ska förmedlas, är på väg att formaliseras inom 

tågtrafikssektorn. Detta system är menat att förmedla skyddande information till 

organisationens intressenter. Informationen beräknas även kunna bidra till att 

intressenterna kan ta egna aktiva val vid en krissituation och bidrar till en större 

öppenhet. Kanske kan informationssystemet ses som en kommunikativ utmaning som 

funnit en lösning.  

 

 Definitionen av begreppet kris har visat sig vara avgörande för hur organisationen ser på 

dess krishistoria. Om organisationen väljer att se att den tidigare upplevt en kris läggs 

också större fokus på rådande ägarstrukturens gemensamma ansvarstagande. Den 

gemensamma synen på ansvarstagande bidrar också till formaliserandet av krisövningar 

med andra aktörer inom samma sektor. Definitionen av begreppet kris spelar här en 

avgörande roll för organisationens krisarbete.  

 

 Studien visar också att det inom tågsektorn är vanligt förekommande att istället för kris 

använda begreppet störning. Dock varierar definitionen av vad en störning faktiskt 

innebär. Det framgår att det är upp till organisationen att avgöra vad de ser som en 

störning respektive kris. En problematisk väderlek kan uppfattas som en kris hos någon 

medan ett dödsfall orsakat av organisationens trafik kan ses som en störning hos en 

annan. Här spelar definitionen av en kris, åter igen, en avgörande roll för organisationens 

krisarbete.     
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel ska våra egna åsikter, tankar och resonemang gällande studiens ämne 

presenteras. Det var ämnet kriskommunikation som, för ett tag sedan, kom att föra oss 

samman. Under resans gång har många frågor rörande organisationers syn på dess 

kommunikativa utmaningar i och med en kris blivit besvarade. Det har också väckts nya 

tankegångar och perspektiv, vilket vi har för avsikt att presentera i detta avsnitt.  

Under studiens gång har tanken gällande att vår undersökning skall kunna appliceras och 

användas av andra organisationer, inom andra sektorer, fötts. Därför har valet av 

användandet av en organisations syn på kommunikativa utmaningar i och med en kris 

betonats. Det är även därför en på egen hand konstruerad resultattabell har presenterats. 

Vår avsikt är att belysa vikten av en bredare syn på en kris med hjälp av en utgångspunkt 

i flera utvalda teorier.     

Något som ganska tidigt framkom var att en organisation ofta väljer att se en kris som en 

unik händelse. Trots resonemanget om att en kris inte liknar en annan brukas ett 

färgkodssystem flitigt. Förutsättningen, när det kommer till att använda sig av ett i förväg 

bestämt system, är att en kris går att kategorisera. Att en typ av händelse ska kunna ge en 

organisation chans att dra givna slutsatser. Vi anser att det råder en slags kluvenhet hos 

deltagande organisationer. Att deras vilja att se varje kris som unik inte kan omsättas i en 

praktisk verklighet. Kanske är det orimligt att i dagens samhälle ge varje kris en unik 

etikett och därefter vidta åtgärder, men vi anser det ändå vara intressant att 

uppmärksamma.  

Vidare vill vi belysa den spridda definitionen av en kris. Då en organisation hanterade ett 

dödsfall orsakat av dess trafik som en störning diskuterade en annan besvärligt väder 

som en kris. Visserligen poängterades att ett dödsfall sågs som en störning 

organisationsmässigt, då händelsen inte medförde att organisationen fick tillkalla hjälp, 

utan själva kunde hantera fallet. Den rådande definitionsvariationen anser vi ändå vara 

besvärande. Vad händer egentligen när en organisation väljer att se ett dödsfall som 

något som inte går att undvika då de sysslar med trafik? Borde inte en vision eller en 

strävan efter en kollektivtrafik utan omkomna ändå utgöra en gemensam värdegrund? 

Eller är sättet att se trafikolyckor som störningar ett försök att se en kris som en naturlig 

del av organisationen?  
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Problematiken kan också belysas ur ett sektorsmässigt perspektiv. Om organisationer 

inom samma sektor förhåller sig märkbart olika till krisdefinitionen, vad blir då det 

praktiska resultatet för intressenterna? Vi hävdar inte att det automatiskt tummas på 

säkerheten, men att det borde vara rimligt, att som resenär kräva, att kollektivtrafiken 

vilar på en och samma vision om ett nolltal i trafiken.  

Vi anser även att det finns en risk för en organisation inom den undersökta sektorn att på 

egen hand definiera en kris. Detta på grund utav dess ägarstruktur med en utgångspunkt i 

uppsatsens Organisationspyramid. Risken ligger i att om en enskild organisation 

identifierar en kris blir denne också krisens syndabock. Det är också därför ett 

gemensamt krisansvar inom sektorn är att föredra för en organisation. Här kan också 

intressenternas syn på organisationen påverkas och bidra till en större förståelse gällande 

ägarstrukturen.  
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8 Förslag till framtida forskning 

I detta kapitel kommer förslag gällande framtida forskning att presenteras. Då studien 

undersöker tågorganisationers syn på dess kommunikativa utmaningar i och med en kris 

har avgränsningar gjorts. Detta för att möjligöra en studie med relativt snäv ekonomi och 

tidsplan, men också för att uppsatsens två skribenter anser de aktuella avgränsningarna 

vara relevanta. Under uppsatsens början har olika infallsvinklar och perspektiv 

diskuterats. Alla med förankring i kriskommunikation. Dessa kommer nu att fungera 

som förslag gällande kommande forskning. Ett annat perspektiv, på detta kapitel, är en 

slags kartläggning av uppsatsens luckor och lösa trådar. Ett sätt att se till uppsatsens 

brister och på så vis ge förslag på kompletterande framtida undersökningar. 

 

Studien använder sig enbart av en kvalitativ metod för att undersöka organisationernas 

syn på dess kommunikativa utmaningar i och med en kris. Kanske skulle en kvantitativ 

metod fungerat som ett nyttigt komplement till studiens kvalitativa metod. Ett exempel 

är en enkätundersökning där t.ex. medarbetares och/eller intressenters syn på en 

organisations kommunikativa utmaningar skulle representeras. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till en studie som undersöker om organisationers syn på dess kommunikativa 

utmaningar stämmer överrens med medarbetares och intressenters.  

 

Uppsatsen tillhandahåller ingen direkt jämförelse. Visserligen redovisas ett antal 

organisationers syn på dess kommunikativa utmaningar i och med en kris, men 

jämförelserna presenteras inte i ett eget kapitel. I studiens analysdel presenteras de olika 

tågorganisationernas syn och förhåller sig där också till varandra. Kanske vore det 

intressant att låta denna studie ligga till grund för en jämförelse av en annan sektors syn 

på dess kommunikativa utmaningar. Eventuellt skulle svensk båttrafik kunna undersökas 

och jämföras med svensk tågtrafik? Förhoppningsvis skulle resultaten generera i 

lärdomar som sträcker sig utöver sektorsgränserna. I studien skulle denna uppsats 

resultattabell kunna fungera som utgångspunkt.  

 

Något som också vore intressant är att titta närmare på är den etiska aspekten gällande 

organisationers syn på dess kommunikativa utmaningar i och med en kris. Kanske skulle 

ytterligare en spalt i uppsatsens resultattabell kunna fungera som en presentation av 

”etisk ståndpunkt”. På så vis skulle en organisations syn rörande ämnet etik kunna 
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redovisas, vilket i sin tur kan leda till nya infallsvinkar och perspektiv. Detta i form av 

jämförelser av de undersökta organisationernas etiska ståndpunkter.              
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Bilaga 1 
 
 

Intervjumanual - Strukturerad 
Under denna intervju kommer begreppet intressenter användas. Intressenter syftar till de 
olika målgrupperna, bland annat tågbolag och intressenter.  
 
Namn? 
Kan du beskriva din arbetsuppgift inom organisationen generellt och i förhållande till en 
kris? 
  
Kriserfarenheter 
 

1. Vilken är den svåraste krisen organisationen genomgått? Lärdomar? 
2. Vilken är den senaste krisen? Lärdomar? 

 
KRIS  
 

3   Hur skulle er organisation definiera begreppet kris? 
4   Hur ser er kriskommunikationsplan ut och hur används den? 

Vilka har tillgång till den? 
5   Anser ni att ni kommunikativt kan behandla olika kriser på olika sätt? 

Om så är fallet, vad är det som avgör? 
6   Drar ni lärdom av andra organisationers kriser? I sådana fall, på vilket sätt? 

 
Historia 

7   Hur bedömer ni att organisationens relation till intressenterna har förändrats genom 
åren? 

8      Har er syn på det kommunikativa krisansvarstagande till era intressenter förändrats 
genom åren? 

9      Har organisationens kriskommunikationsarbete förändrats genom åren och i sådana fall 
hur? 
 
Ägarstruktur 

10     Anser ni att ägarstrukturen kan påverka era intressenters syn på vem som bär ansvaret 
när en kris inträffar? (olika entreprenörer och ägare) 

11    Hur resonerar ni kring detta? 
12    Hur ser internkommunikationen ut om en kris skulle inträffa?     

(entreprenörer och ägare emellan) 
13     När en kris inträffar skapas ett behov hos intressenterna att hitta en ansvarig. Hur 

 arbetar ni gällande ansvar i och med ägarstrukturen? 
 
STRATEGI 
 
Intressenter 

14    Hur delar ni in era intressenter i olika grupper för att enklare kommunicera med dem?  
15    Hur förhåller sig er organisations kriskommunikation till de olika grupperna? 
16   Om en kris skulle inträffa, hur tänker ni gällande öppenhet ut till era intressenter? 
17   Vilka kanaler anser ni vara effektivast att använda vid en kris? 
18   Hur arbetar er organisation för att undersöka intressenternas syn på ert kommunikativa 
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krisansvarstagandet? 
 19  Hur ställer ni er till begreppen “snabbt, konsekvent och öppet” ?  

 
Media 

20   Vad anser organisationen om mediernas framställnig av er vid en kris eller ett falskt rykte?  
21    Hur ser organisationens kommunikativa samarbete med media ut vid en eventuell kris? 

Före och efter? 
22    Hur ser er mediapolicy ut i och med en kris? 

 
ANSEENDE 

23    Hur ser ni på möjligheten att i förväg räkna ut hur intressenterna reagerar i och med en 
kris, i syfte med att minska skadan på varumärket och anseendet? Är detta något ni 
använder er utav?  

24     Efter en kris är kundkontakten som viktigast för att inte skada anseendet och 
varumärket ytterligare. Hur förhåller ni er till detta?
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