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Abstract 
During a crisis that affects an organization it is important that the organization members 

communicates with each other internally so they can show a united front externally to the 

organizations stakeholders and media. A crisis that affects a preschool this is even more important 

because this type of organization is the caretakers of children. Parents meet the staff on a daily basis 

at the front door as they drop of their children at preschool and it is therefore just natural that most 

of the communication between the organization and the parents take place there.  This means that 

the internal communication must work during a crisis on a preschool so that the staff is united in the 

management but also in the information that they transfer to the parents at the front door as well as 

during meetings.   

In order for the internal communicative process to work there has to be a great communication 

ability from the leaders that exists within the organization, a communicative leader preferably. This 

type of leader holds the right kind of qualities to manage and lead the internal crisis management. 

For this reason the communicative leaders has been researched in this paper. 

Three preschools has been studied in this research in order to determine if communicative 

leadership is being used. The three preschools has previously experienced a crisis situation and 

should be able to prove if communicative leadership is being used and if so, how. The method to 

answer these questions has been interviews with the leaders and surveys among the co-workers. The 

co-workers has also been given the opportunity to comment to supplement the survey, these 

comments has been analyzed with the help of a content analysis. 

The result shows, from both interviews and surveys,  that the leaders within the organization has 

used communicative leadership during the crisis management. One of the leaders claims to be using 

communicative leadership during the crisis situation but the survey from the co-workers shows a 

different result. The co-workers claims that not all of the criteria for being a communicative leader 

was met. The most common type of communication during internal crisis management was oral 

communication, often face to face and by phone. 

Keywords: Communicative leadership, internal communication, crisis management, organizational 

communication
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Sammanfattning 
Vid en kris, som drabbar en organisation, är det viktigt att hela organisationen kommunicerar med 

varandra internt för att kunna visa upp en enad front externt till organisationens intressenter och 

medier. Vid en kris som drabbar en förskola är detta extra viktigt eftersom denna typ av organisation 

ansvarar för att ta hand om barn. Föräldern möter dagligen förskolans personal i ytterdörren då de 

lämnar och hämtar sitt barn på förskolan och det faller sig därför naturligt att den mesta 

kommunikationen mellan organisationen och föräldrarna sker där. Därför är det extra viktigt att den 

interna kommunikationen fungerar under en kris på en förskola så att alla medarbetare är enade i 

hanteringen men också att de vet vilken information som kan ges ut där i ytterdörren till föräldrarna 

och vilken information som kommer att delges föräldrarna i informationsmöten. 

För att en intern kommunikation ska fungera krävs det stor kommunikationsförmåga från den ledare 

som finns i organisationen, en kommunikativ ledare lämpligtvis. Denna ledartyp besitter de 

egenskaper som en ledare under en krishantering behöver att ha för att på ett bra sätt bedriva det 

interna krisarbetet. Därför har denna ledarstil undersökts i denna uppsats. 

För att se om kommunikativt ledarskap använts och i så fall hur har tre förskolor som genomgått en 

kris undersökts. De har undersökts genom att ledarna har intervjuats, sedan har medarbetarna  

besvarat en enkät där de fått möjligheten att kommentera i längre text som sedan analyserats med 

en kvalitativ innehållsanalys.  

Det visade sig att de ledare som deltagit i studien använt sig av de egenskaper som en kommunikativ 

ledare besitter under krishanteringen både utefter deras egna utsagor i intervjuerna och utifrån 

medarbetarnas svar från enkätundersökningen. Dock var det tveksamt i ett av de tre fallen huruvida 

ledaren där var en kommunikativ ledare eller inte då denna ledare utifrån analysen av intervjun 

arbetat utifrån en kommunikativ ledares egenskaper men enligt medarbetarna uppfyllde denna 

ledare inte alla kriterierna. Den kommunikation som visade sig vara den mest använda i intern 

krishantering var muntlig kommunikation, då främst genom fysiskt närvarande i andra hand via 

telefonkontakt. 

Nyckelord: Kommunikativt ledarskap, internkommunikation, krishantering, 

organisationskommunikation  
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1.  Inledning 
I inledningen presenteras studiens syfte och frågeställningar samt vilken problembakgrund som ligger 

till grund för desamma. I inledningen finner läsaren även avgränsningar, viktiga begrepp och ett 

avsnitt som presenterar hur uppsatsen är disponerad för att underlätta fortsatt läsning. 

1.1  Bakgrund 
Våra barn är det dyrbaraste vi har, de är oersättliga, vårt allt. När föräldrar på grund av arbete tvingas 

lämna ifrån sig sitt barn och låta en förskola ansvara för sitt barns väl och ve, tvingas de samtidigt att 

lita på att andra ska beskydda det finaste de har från allt av ondo. Ett stort ansvar och förtroende 

lämnas i förskolepersonalens händer. Så om en olycka drabbar ett barn på en förskola, eller att själva 

förskolan står inför stora beslut som kan påverka barnets framtid på förskolan, så har förskolan 

misslyckats med sina åtaganden gentemot föräldrarna. Detta förvärrar den kris som inträffat eller 

kommer att ske. Krisen drabbar dels  det barnet och deras familjer, men även personalen på 

förskolan. En olycka av allvarligare art riskerar dessutom att exponeras i tidningar eller andra medier, 

vilket kan förvärra den redan känsliga situationen. Förskolepersonalen möter dagligen upprörda, 

oroliga föräldrar i ytterdörren vid hämtning och lämning av barn och det är mot dem som föräldrarna 

riktar sin ilska, sina frågor med mera. Av denna anledning behöver personalen ständigt uppdateras 

om krisarbetet så att de kan förmedla denna informationen till föräldrarna. Det är samtidigt viktigt 

att all personal förmedlar samma information till föräldrarna, vilket betyder att samtlig personal 

behöver ständig uppdatering. Därför är det viktigt att krishanteringen sker på rätt sätt så att krisen så 

lindrigt som det är möjligt kan lösas. Enligt Heide (2012) har den interna kommunikationen, det vill 

säga själva krishanteringen av krisen, stor betydelse för hur krisarbetet utvecklas. Ett bra internt 

krisarbete avspeglas i den externa kriskommunikationen vilket kan vara avgörande för hur 

organisationen klarar sig genom krisen ,  detta är anledningen till varför det är intressant att studera 

just krishantering. 

1.1.1  Krishantering, bakgrund 

Ämnet krishantering1 inom området för organisationskommunikation är ett idag relativt outforskat 

ämne. Vilket egentligen kan förvåna eftersom det finns mycket forskning kring det närliggande 

ämnet kriskommunikation, som till stor del behandlar organisationens externa hantering av kriser. 

                                                           

1
Författaren särskiljer på kriskommunikation externt och internt genom att referera till den interna 

kriskommunikationen som krishantering och den externa till kriskommunikation. Detta då krishantering är ett 

svenskt begrepp som används för att definiera den interna hanteringen av krisen mellan ledning och 

medarbetare. (Larsson, 2008:289) 
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Kriskommunikation som ämne har studerats av medieforskarna i ca 10-15år, och är därmed ett 

relativt nytt ämne. Kriskommunikation hör idag främst till Public Relations (PR) teorierna då 

forskningen hittills mest fokuserat på att organisationerna i en kris jobbar för att skydda och/eller 

reparera sin image utåt men för att kunna göra det behövs även den interna krishanteringen ur ett 

kommunikativt perspektiv. I de flesta fall hör extern-, och intern kommunikation ihop, och kanske till 

största delen gällande just kriser och krishantering (Frandsen & Johansen, 2011). 

Mats Heide gör för närvarande forskning kring ämnet krishantering, med motiveringen: 

 Organisationers förmåga att hantera kriser är ett direkt resultat av komplexa interna 

 processer och kommunikation mellan medarbetare 

     (MSB forskningsprojekt, Heide m.fl., 2011) 

Intresset för den här typen av studier är under framväxt och det är svårt att idag hitta någon konkret 

forskning som rör ämnet som ett renodlat fenomen. Det vill säga att det ännu är svårt att hitta 

undersökningar och forskning kring hur man på bästa eller sämsta sätt inom organisationen kan 

hantera en kris ur ett MKV-perspektiv2. Detta perspektiv framhäver vikten av kommunikationen inom 

organisationen för att hantera en kris. Kommunikation är en viktig del i att hantera en kris såväl som 

att hjälpa medarbetarna med psykiska reaktioner som kan uppstå från stressen som uppstår av en 

kris. Att kommunicera med varandra inom organisationen, där alla upplever samma situation kan 

underlätta hanteringen av dessa reaktioner. Det finns ett fåtal fallstudier på kriser och 

organisationernas interna kommunikativa hantering av dessa samt ett fåtal studier där man försökt 

samla kunskaper och strategier inom ämnet intern krishantering. Varför det är svårt att få fram 

forskningsmaterial inom ämnet kan ligga i dess komplexitet och bredd i forskningsområden, en kris 

kan inte enbart förstås utifrån ämnet kommunikation utan måste förstås i symbios med såväl 

tekniska som psykologiska aspekter. Det vill säga att när en ledare kommunicerar med sina 

medarbetare måste denne förstå vilken stress medarbetarna upplever och hur de kan komma att 

reagera på viss information och ha kunskap om vilka kanaler som finns att tillgå att kommunicera 

med för att man ska kunna lägga upp kommunikationen så att den tas emot på bästa sätt 

(Shrivastava, Mitroff & M. Alpasan, 2012:2f). När det gäller internkommunikation handlar det till stor 

del om ledarens kommunikation med sina medarbetare, om att skapa ett gemensamt mål hos alla 

organisationens medlemmar för att kunna driva organisationen mot ett och samma håll, att skapa en 

vi-känsla (Gillis, 2011:195f). En bra ledare gör sig förstådd hos sina medarbetare samtidigt som denne 

                                                           

2
 MKV= Medie- och Kommunikationsvetenskap 
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lyssnar in, coachar och stöttar medarbetarna, allt detta handlar om att ha en god kommunikation 

inom organisationen något en kommunikativ ledare arbetar för. Den kommunikativa ledaren skapar 

ett öppet klimat för kommunikation inom en organisation, något som är ett viktigt verktyg när det 

kommer till situationer som exempelvis en kris där höga krav på god kommunikation inom 

organisationen ställs (Johansson, 2012).  

1.2  Syfte och frågeställningar 
Mot denna bakgrund kommer denna studie att undersöka det kommunikativa ledarskapet, hur man 

använder kommunikationen internt i krishanteringen. Det kommunikativa ledarskapet ser teoretiskt 

ut att passa bra gentemot de ramverk som finns att tillgå för hur man bör hantera en kris internt i 

den kommunikativa delen, därför är just detta ledarskap det som valts ut för studien. 

Organisationstypen som valts för studien är förskola. 

Att titta just på förskolor är på grund av känsligheten som tillkommer just förskolor. Varför är det 

känsligt? Jo, den som arbetar på en förskola har till uppgift att ta hand om/ansvara för barn medan 

barnens föräldrar jobbar, går i skolan, är sjukskrivna och så vidare. På grund av detta ansvar blir det 

extra känsligt i händelse av en kris där barnens säkerhet, hälsa eller annat kan äventyras. Oavsett om 

en förskola genomgår en kris eller inte så är det alltid medarbetarna som dagligen möter förskolans 

intressenter (föräldrarna) i ytterdörren, vid lämning och hämtning av barn. Det faller sig därför 

naturligt att föräldrarna frågar medarbetarna på förskolan om det är något de vill veta eller funderar 

över om barnens tillvaro på förskolan. Medarbetarna måste även under en kris, på en daglig basis 

möta oroliga föräldrar eller andra anhöriga och lugna dem (Dyregrov, 2006). Därför är det extra 

viktigt att medarbetarna är väl insatta i krisen, hur den hanteras och vilka åtgärder som kommer att 

göras. Inte bara för att kunna informera barnens föräldrar vid hämtning och lämning utan även för 

att de själva ska känna sig trygga med att ha ledningen i ryggen och att de hanterar krisen på ett bra 

sätt. Att ha ett kommunikativt ledarskap på förskolan vid en sådan här händelse är en fördel för 

medarbetarna. En kommunikativ ledare skapar ett öppet kommunikativt klimat inom organisationen, 

visar stor omtanke för medarbetaren och tar ansvar för organisationen dessa egenskaper underlättar 

för organisationens medlemmar att arbeta mot ett gemensamt mål (Johansson, 2012).  Det är extra 

viktigt att ledare och medarbetare inom en sådan här typ av organisation har ett gemensamt mål och 

fokus för att underminera förvirring eller skapa större oro än nödvändigt hos organisationens 

intressenter, främst  föräldrarna.  
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Syftet med denna studie är att undersöka  hur (om) man upplevt att man arbetat med  ett 

kommunikativt ledarskap under en kris internt, samt att se hur en eventuell krishanteringsplan har 

varit till hjälp för det kommunikativa arbetet under krisen.  

Frågeställningarna blir följaktligen: 

1. Hur upplevde ledaren att denne arbetade med den interna kommunikationen vid en kris? 

2. Hur upplevde medarbetaren ledarens interna kommunikationsarbete?  

1.3  Definitioner och avgränsningar 
Här presenteras studiens viktiga ord och vilka avgränsningar som gjorts för studien. 

1.3.1  Definitioner 

För att underlätta läsningen av detta arbete kommer grundläggande ord definieras och förklaras i 

förhållande till studien och dess beståndsdelar. 

Kris: har i denna studie definierats till en händelse eller rad av händelser som drabbar hela 

organisationen, förskolan. I enlighet med Coombs (2007) så är krisen en kris om de som deltagit i 

krisen upplevt att det varit just en kris. Därför har de förskolor som tillfrågats själva fått ta ställning 

till om de upplevt händelsen som en kris eller inte. I studien definieras kris alltså som en händelse 

som på ett negativt sätt berört hela organisationen och att de tillfrågade förskolecheferna upplevt att 

det varit en kris. Närmare beskrivning av kris återkommer i teoridelen i denna uppsats. 

Krishantering: Den kommunikation som sker internt mellan ledning och medarbetare kommer att 

benämnas som krishantering då detta är ett svenskt begrepp som används för att definiera hur 

organisationer hanterar kriser (Larsson, 2008:289). Men även för att göra åtskillnad på internt 

krisarbete och externt då båda idag omnämns som kriskommunikation.  

Krishanteringsplan: Med detta menas den eventuella planering som förskolan har för att hantera en 

kris internt, externt samt direkta insatser som behöver göras vid incidenter som kan inträffa på en 

förskola. I en förskola har man olika namn för den här planen, den kan heta beredskapsplan, krisplan, 

krishanteringsplan med mera. Den plan som beskriver direkta åtaganden och insatser vid olycka, 

brand eller dödsfall kallas i regel för beredskapsplan, därför kallas den plan som studien ska 

undersöka för krishanteringsplan för att särskilja de olika planerna åt (Dyregrov, 2006). 

Ledare: Avser i denna studie förskolechef på respektive förskola.  

Medarbetare: Avser medarbetarna på förskolan, förskolepedagoger, barnskötare och så vidare. 

Medarbetare är ett samlingsnamn för alla som arbetar på förskolan, detta för att undvika förvirring 

för läsaren i texten. 



10 

 

Sekretess: Är den lag som gäller för alla som arbetar inom förskola och behandlar tystnadsplikten 

som gäller för detta yrke. Lagen är menad som ett skydd för barnen, så att det inte ska kunna spridas 

information om barnet eller dess familjeförhållanden. Detta gör att man inte hursomhelst kan få 

information från förskolor om händelser eller barnen. Skyddet från lagen gäller i 70år. 

Tystnadsplikten finns att återfinna i lagtext i Skollagen (2010:800) kap.29, §14. 

1.3.2  Avgränsningar 

Här förklaras vilka avgränsningar i studien som gjorts och varför de gjorts, i korthet. Detta för att ge 

en förståelse för varför studien ser ut som den gör. 

På grund av sekretessen som omger kontexten förskola kommer kriserna som undersöks inte kunna 

beskrivas närmare än att det handlar om en kris och av vilken art krisen är. Denna avgränsning finns 

för att skydda de barn som under tiden för kriserna varit inskrivna på förskolan. Av samma anledning 

kommer det heller inte att avslöjas vart i landet undersökningen ägt rum. Dock kan nämnas att de 

alla är placerade inom samma kommun. 

Intressentgruppen föräldrar har exkluderats ur studien, detta då de inte är anställda på förskolan 

utan  fungerar snarare som förskolans "kunder". Därför blir krishanteringen gentemot dem extern 

kriskommunikation, vilket denna studie inte behandlar, därav denna avgränsning. 

Alla förskolor som deltar i studien är placerade inom samma kommun, men de är inte alla anställda 

av kommunen. Det vill säga, i studien deltar även fristående förskoleverksamhet3. Den fristående 

verksamhet handhar kommunens invånare och därför har kommunen ett visst ansvar även för dessa 

förskolor i en krissituation. Eftersom alla förskolor som undersöks ingår i samma kommun kan man 

exempelvis se om kommunen gett alla samma hjälp i dessa krissituationer. Den främsta anledningen 

till att denna avgränsning gjorts beror på att förskolorna ska ha haft likadana förutsättningar i så stor 

utsträckning som det är möjligt. Förskolor inom samma kommun har nämligen samma medier, 

myndigheter och bestämmelser att hantera i händelse av en kris vilket utgör en förutsättning för 

hanteringen av krisen. Hade förskolor från flera olika kommuner ingått i undersökningen hade de 

troligen haft olika förutsättningar som exempelvis olika styrdokument, fler eller färre journalister för 

olika medier, eller inte haft likadana kommunala bestämmelser. En förskola som är placerad i en 

                                                           

3
 En fristående förskola är inte underställda kommunen på det vis som en kommunal förskola är, men den 

erbjuder plats åt kommunens barn och kommunen ger dessa förskolor bistånd för de barn som placerats i den 

fristående verksamheten. De granskas av kommunen så att de följer skollagen men är i övrigt 

självstyrande.(Skolinspektionen, 2011) 
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kommun med fler journalister och medier har högre krav på den externa kommunikationen än en 

förskola placerad i en kommun med färre journalister och medier. I en kommun kan en av 

kommunen utsedd person vara den som hanterar extern kommunikation, i en annan ska 

förskolechefen själv utföra detta arbete. En del kommuner har krisgrupper som tillsätts på 

kommunens organisationer för att underlätta det interna krisarbetet medan andra kommuner inte 

har en sådan policy. För att på ett rättvist sätt kunna undersöka och bedöma förskolornas 

krishantering måste sådana förutsättningar tas hänsyn till, därav denna avgränsning. 

1.3.3.  Kommun och förskolor som ingår i undersökningen 

Kommunen som undersökts har valts ut av författaren, som genom sina personliga kontakter inom 

förskoleverksamheter fått reda på att det inom denna kommun skett flertalet kriser hos kommunens 

förskolor under de senaste fem åren. Det kändes viktigt att kriserna som undersöks ligger relativt 

nära i tid för att de som deltar i undersökningen ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att 

minnas (Trost, 2012). Kriser är något som på grund av den sekretess som omger förskolorna svårt för 

utomstående att få information om, därför var det även viktigt att kommunen som valdes hade flera 

förskolor som genomgått kriser för att urvalet skulle bli större så att så många förskolor som möjligt 

kunde delta i undersökningen. Slutligen fann författaren en kommun med flertalet kriser inom en 

rimlig tidsram. Från denna kommun ställde tre förskolor upp på att undersökas och de kriser de 

genomgått behandlar: (1) brott mot barn (2) Yttre hotbild mot personal (3) Politiskt beslut x2 (en av 

förskolecheferna som deltagit i undersökningen hade genomgått två likadana kriser).  Förskolorna 

benämns som A, B och C där A haft kris nummer 1, förskola B haft kris nummer 2 och så vidare. 

1.4  Problemdiskussion 
I en kris som drabbar en organisation, stor som liten, läggs ett stort ansvar på ledaren. Detta 

eftersom det är just ledaren som ska leda medarbetarna genom krisen, ledaren som ska ta beslut och 

att tala med medierna. Under en kris är dessutom stressnivån mycket hög och särskilt för ledaren 

som står i spetsen för den drabbade organisationen (Larsson, 2010:10f). Enligt Buss (1999) har man 

inom evolutionspsykologin visat på att människan i alla tider tenderat att vända sig till ledaren i 

händelse av kriser. Inom organisationen vill man att ledaren ska vägleda medarbetarna genom 

krisen, peka ut vad som gått snett och övertyga om att det som skett aldrig kommer att upprepas. 

Allt detta handlar i grunden om kommunikation, om att som ledare kunna informera om krisen och 

arbetet kring detta men även att möta medarbetarna. Därför är det viktigt att redan från start, det 

vill säga innan en kris utvecklats, ha en väl fungerande kommunikation inom organisationen. Det är i 

krisens epicentrum som det visar sig huruvida organisationen har en väl fungerande 

internkommunikation eller inte (Heide, 2011).  
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Inom psykologin talar man om starkt stressfyllda situationer, såsom kriser. Det finns klassifikationer 

på vad dessa situationer kan vara och de delas upp i följande:  naturkatastrofer och sådant som 

människan själv kan framkalla (Lundin, 1992). Den här studien behandlar den senare. Det vill säga 

saker som skett av olycka eller som är avsiktligt framkallade såsom brott, våld, beslutsfattande med 

mera (Larsson, 2010). En stressfylld situation kan skapa emotionell turbulens hos alla inom 

organisationen och ledaren måste därför skapa ett lugn hos medarbetarna (Klann, 2003:33f). En 

ledare med god social förmåga, det vill säga förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera och 

samverka med sina medarbetare på ett lämpligt och effektivt sätt, kan snabbt lugna ner 

stressreaktionerna, medan en ledare med sämre social förmåga istället kan förvärra situationen 

(Larsson,2010). 

1.4.1  En förskola i kris 

När det ofattbara inträffar på en förskola är det många som drabbas, om ett barn skulle avlida av 

någon anledning hemma drabbas först och främst barnets familj, i nästa led kompisar och 

förskolepedagoger som haft en daglig kontakt med barnet. Men händer det något inom förskolans 

väggar så påverkas även andra barns föräldrar, då tar sig detta i uttryck i form av tankar som: Är mitt 

barn tryggt på förskolan om dagarna? Finns det bristande rutiner så att liknande kan hända igen? Alla 

dessa frågor handlar om förtroende. Förtroende för den organisation som tar hand om föräldrarnas 

barn vid de tider på dagen de själva måste befinna sig på sina arbeten. När en kris inträffar har de sitt 

förlopp i relationen mellan organisation och intressenter, eller mellan intressenter. I förskolans fall är 

intressenterna föräldrar, i första hand, men även medarbetarna som förskolepedagoger, barnskötare 

och kökspersonal med flera. Medarbetarna på förskolan är dem som möter föräldrarna varje dag. 

Har föräldrarna efter en incident börjat förlora förtroende för organisationen är risken stor att de 

förflyttar sina barn till en annan förskola. Det är i mötet med organisationens medarbetare som de 

kan återfå stor del av sitt förtroende för organisationen igen (Skoglund, 2002:27ff). 

Att hantera en kris internt handlar till stor del om att lugna och bemöta oroliga medarbetare, 

samtidigt som de behöver uppdateras på en kontinuerlig basis om krisens skeenden och utveckling. 

En kris kan potentiellt förändra framtiden för organisationen, hur den ser ut efter krisen är under 

krisen ovisst, därav ligger stor vikt vid ledarens förmåga att styra medarbetarna igenom den. Krisen 

skiljer därför bra ledare från de mindre bra (Klann, 2003:1ff). Att leda handlar till stor del av 

kommunikation, närmare 70-90procent av en ledares arbete består av kommunikation enligt Heide 

m fl (2012). På grund av alla dessa faktorer är det intressant att studera hur kommunikativt ledarskap 

fungerar. 
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1.5  Disposition 
Uppsatsens bakgrund samt viktiga ord och definitioner har presenterats ovan och kommer att följas 

av relevanta teorier och tidigare forskning kring de ämnen som studien kommer att beröra. Dessa 

teorier ligger till grunden för den undersökning som gjorts. Därefter följer den del av uppsatsen som 

presenterar hur undersökningen genomförts, det vill säga metodval och genomförande. Här förklaras 

vilka forskningsmetoder som använts, varför de valts samt en diskussion för studiens förväntade 

validitet och reliabilitet. 

Resultaten från studiens undersökning presenteras efter metodkapitlet. Dessa resultat analyseras 

sedan i ett analyskapitel. Kopplingen av resultat och analys till studiens syfte presenteras därefter i 

kapitlet kallat slutsats.  

Slutligen förs en diskussion över förslag på framtida forskning och hela uppsatsen avslutas sedan med 

en referenslista och bilagor. 
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2.  Teori 
Upplägget för teoridelen är att börja med grundläggande teorier om kommunikation och 

organisationskommunikation för att sedan lägga fokus på studiens huvudämnen krishantering och 

ledarskap. Detta för att lättare få en bättre förståelse för krishantering och ledarskap i förhållande till 

den här studien och dess koppling till kommunikation. 

2.1  Kommunikation 
När man talar om kommunikation är det viktigt att särskilja på kommunikation och information. 

Detta då information är det innehåll i meddelandet som förmedlas genom kommunikation, det 

meddelande som sändaren ger till mottagaren. Kommunikationen blir då processen, själva 

förmedlingen, där informationen förs över från sändaren till mottagaren (Sjöqvist,2011:1). Denna 

process kallas i sin enklaste form för transmission och brukar ritas upp i en modell som ser ut såhär: 

 

  

Figur 1 - Transmissionsmodellen 

 

Denna modell har ofta blivit kritiserad då den visar på en rak envägskommunikation, vilket är en 

grundprincip, men den visar inte hur meddelanden kan misstolkas eller förminskas på resan från 

sändare till mottagare. Fenomenet beskriver Larsson (2010) som filter, och menar att för varje led 

som informationen passerar så utelämnas vissa delar av den, medvetet eller omedvetet, och/eller så 

förvrängs vissa delar av den. Detta har med den mänskliga förmågan att komma ihåg, kommunicera 

och återge att göra samt förmågan att tolka budskapen som ges. Stuart Hall var 1973 inne på samma 

spår när han skrev sin artikel Encoding/decoding, publicerad 1973 och 1980 (Hall i Thornham, 

2009:28ff). I hans artikel är TV sändare och TV-publiken mottagare, programmet som TV sänder är då 

meddelandet. Han kopplar kommunikationsprocessen till Marx tidigare verk Capital och Grundrisse 

om industriprocessen. Han förklarar att kommunikationen förvrängs aningen bara genom sändarens 

arbete med att utforma (encoding) meddelandet till mottagaren, sedan förvrängs det ytterligare när 

mottagaren tolkar (decoding) meddelandet. Denna idé om kommunikationsmodellen är applicerbar 

på alla kommunikativa skeenden, inte bara tv-produktioner. Precis som Larsson (2010) menar Hall att 

det finns ett filter, även kallat brus, mellan varje led i kommunikationen. För att få mening i 

kommunikationen menar Hall att det måste finnas en dialog, att mottagaren ska kunna visa att den 

förstått meddelandet (Hall i Thornham, et. al. 2009). Denna kommunikationsmodell, 

tvåvägskommunikationen, är central i organisationskommunikationen. 

Mottagare Meddelande Sändare 
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2.2  Organisationskommunikation 
Det finns flera svar på frågan vad som är organisationskommunikation beroende på vilken 

infallsvinkel man har till ämnet och till stor del även vilken teoretisk bakgrund man har. Det vi kan 

veta, utan att se till vår egen bakgrund eller infallsvinkel, är att kommunikation är en 

grundförutsättning för organisationernas funktion och existens. Oavsett vilken typ av organisation 

det handlar om så behöver medlemmarna arbeta som ett team för att organisationen ska fungera på 

bästa sätt. För att medlemmarna ska fungera som ett team behöver de alla ha gemensam förståelse 

av organisationens vision och mål för att gemensamt arbeta åt samma håll, något som uppnås 

genom kommunikation (Gillis, 2011:195). Men för att återgå till att definiera 

organisationskommunikation kan man på allra enklaste sätt definiera det som: 

 Organisationskommunikation är all kommunikation inom och utifrån organisationen, 

 det vill säga både intern och extern kommunikation. 

2.2.1  Intern organisationskommunikation 

En ledare har idag ett större ansvar kommunikativt och behöver finnas mer på själva arbetsplatsen 

för att bibehålla och förbättra det kommunikativa klimatet. Det räcker inte med att ha möten eller 

sitta på sitt kontor och vänta på att informationen ska ramla in över tröskeln. Att finnas med i 

lunchrummet, prata med sina anställda om saker som inte nödvändigtvis rör organisationen öppnar 

upp för en hälsosam dialog och stärker de anställda i att ta upp saker med sin ledare 

(Gillis,2011:196f). 

Ett sätt att kommunicera internt med varandra har varit, och är fortfarande, att mötas i ett mer eller 

mindre formellt möte. När man talar om kriser och krishantering så är det av stor vikt att möten med 

personalgrupper, ledning eller andra inom organisationen ger så mycket som möjligt det vill säga 

resulterar i det bästa slutresultat som det är möjligt. Just detta är vad man inom IPO (Input-process-

output) teorierna tittar närmare på.  Input är vad som förs in i mötet såsom personligheter, 

inställningar till mötet, orsaken till mötet och andra faktorer som kan påverka mötets process och 

utgång. Processen är hur mötet går till, hur det genomförs och slutligen hur denna process påverkar 

mötets resultat. Output är då helt enkelt resultatet av mötet som är beroende av input och process 

(Jablin & Putman, 2001:243ff). 

Stort fokus ligger på ledaren och dennes förmåga att kommunicera med sina anställda och 

medarbetare, oavsett om det gäller möten eller det vardagliga kommunikativa fortlöpandet. 

Gällande den fortlöpande kommunikationen, den som inte är i mötesform, blir det i större 

organisationer en för stor uppgift för ledningen att hantera. Ledaren kan inte vara delaktig i precis 

alla led eller på alla avdelningar i hela organisationen. Därför har det med tiden utvecklats nya 
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system, med början i massmediala kommunikationsstrategier, som ett slags komplement till 

ledningens egna kommunikativa arbete. Till en början infördes anslagstavlor där man kunde sätta 

upp lappar med information som alla inom organisationen kunde ta del av.  

Idag är den interna kommunikationen ännu mer utbredd då fler tekniska lösningar har blivit möjliga. 

Internkommunikation kan idag föras över intranät, e-post, sociala medier och appar. Det viktiga är 

inte hur den interna kommunikationen sänds utan vad det är som sänds. Man kan med lätthet få 

bilden av att alla på organisationen behöver information om allt som händer inom organisationen, 

men det är inte helt sant. På ett sjukhus exempelvis, är det inte relevant för en överläkare på 

dermatologin att veta allt som händer på akutavdelningen, men det är bra om han/hon vet något om 

vad som försiggår där. Det skulle vara ohållbart att informera alla om allt på alla avdelningar, 

dessutom skulle det bli ett sådant överflöd av information att viktig information löper risk att 

försvinna i informationsflödet.  Viktigt att tänka på är alltså att informera rätt personal om det som 

berör dem i första hand och i en vidare förlängning informera alla avdelningar om den information 

som berör alla. 

All information förs inte över via kanaler som organisationen själv erbjuder, stor del av informationen 

förs även över mellan organisatoriska gränser som avdelningar, personal och hierarkiska strukturer 

under kafferaster, gemensamma aktiviteter och vänskapskretsar som sträcker sig över de 

organisatoriska gränserna. Den här typen av kommunikation är svår att överblicka och svår att 

kontrollera alt. använda sig av men kanske en av de mest effektiva kommunikationsmetoderna. Vid 

försök att kartlägga vilka som pratar med vilka har otroligt komplexa nätverk uppstått som resultat. 

Några medarbetare har en enormt stor social krets medan andra har en väldigt liten(Gillis, 

2011:196ff).Att förstå det komplexa internkommunikativa systemet är en förutsättning i en 

krishantering och viktigt att ha i åtanke när man ska hantera en kris internt.  

2.3   Krisen 
En kris kan vara vad som helst beroende på definition, kontext och personliga upplevelser. Det kan 

handla om allt från konflikter i en arbetsgrupp till naturkatastrofer. En kris är perceptuell, vilket 

innebär att det ligger i var individs egna uppfattning att avgöra om det är en kris eller inte (Coombs, 

2007). En kris kan inte alltid förutses eller förebyggas men den går alltid att hantera när den inträffat. 

Oavsett vad krisen består i så betyder en kris att organisationen på ett eller annat sätt måste agera. 

Beroende på vilken typ av kris det är så behövs olika insatser (Mitroff, 2000:17f). 

Före en kris behöver varje organisation så väl som det är möjligt förbereda sig. Skapa en krisbudget, 

skapa beredskapsplaner, förbereda kriskommunikation och försöka förbereda sig mentalt. 
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 Det är försent att tänka på krishantering när krisen väl är ett faktum. All effektiv 

 krishantering bygger på att ha tänkt efter i förväg, att ha tränat och övat för att vara 

 mentalt förberedd. 

     (Eriksson, 2008:126) 

Absolut viktigaste att tänka på när man förbereder krishantering är att aldrig tänka ”Det kommer 

aldrig att hända mig/oss/organisationen”. Att tänka så hindrar en kreativ krishanteringsplan att 

utformas, då man med denna inställning inte egentligen förbereder inför någonting.  Det kan hända 

alla typer av organisationer och påverka alla inom den oavsett vilket led i den hierarkiska strukturen 

man befinner sig i (Shrivastava, et al., 2012 ; Mitroff, 2000:8f). Att vara väl förberedd, att ha en plan 

för hur krisen ska hanteras har visat sig vara avgörande inte bara för hur snabbt organisationen 

återhämtar sig från en kris utan även att skadorna kan bli betydligt mindre än de organisationer som 

inte har en sådan plan (Mitroff, 2000:29f). Det har även visat sig att den som upplevt en kris är bättre 

förberedd mentalt än den som inte upplevt någon, detta då krissituationen med all stress den 

innebär inte går att föreställa sig på förhand. Krisplanen förbereder organisationen på det praktiska 

arbetet men den kan inte förbereda den på de känslor och den stress som uppkommer i samband 

med en kris. Detta måste upplevas för att kunna förstås (Shrivasta, et al., 2012). En organisation som 

genomgått och överlevt en stor kris borde därmed ha en bättre krisplan och en bättre mental 

förberedelse och därmed klara sig bättre om en kris skulle inträffa igen. 

 Crisis also has the tendency to bring a high degree of chaos and confusion into an 

 organization. Typically, there is a lack of information precisely when virtually everyone 

 in the organization has a huge emotional need for it. Those involved have a need to 

 know and understand what happened, why it happened, and how it will impact their 

 futures. 

     (Klann, 2003:21)  

Citatet beskriver vad det är som behöver kommuniceras inom organisationen och varför. Som ledare 

i en organisation behöver man förstå sina medarbetare likväl som den interna kommunikationen och 

dess beståndsdelar för att på bästa sätt kunna kommunicera med sina medarbetare under en kris 

(Mitroff,2001). Enligt Falkheimer (2009) så är kommunikationen av stor betydelse för 

organisationens hantering av krisen. Att bli informerad om vad som händer, hur arbetet med krisen 

fortgår är viktigt. Viktigt att påpeka här är att detta är sagt om den externa hanteringen, men det är 

applicerbart även på den interna kommunikationen (Falkheimer et al., 2009). 
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2.3.1  Krishanteringsplan för skola och förskola 

En krishanteringsplan är ett bra verktyg att tillgå den dagen något inträffar på förskolan. Det är i den 

planen man har förberett vad som ska göras, hur man ska göra detta och vilka myndigheter som ska 

kontaktas, beroende på vad det är som har hänt. I krisplanen kan det finnas en i förväg planerad 

rollfördelning så att alla inom organisationen vem som ansvarar för vad. Oftast är det ledaren som 

ansvarar för den externa kommunikationen, i förskolans fall blir det förskolechefen (Skoglund, 2002). 

Utöver en tydlig ansvarsfördelning bör krishanteringsplanen även innehålla en kommunikationsplan 

för hur kommunikationen ska gå tillväga, genom vilka kanaler som informationen överförs inom 

organisationen så att alla medarbetare vet vart de ska söka information. Exempelvis har man i 

krishanteringsplanen klargjort att den mesta informationen kommer att sändas via e-post så vet 

medarbetarna vid händelse av en kris att det är extra viktigt att vara uppmärksamma på sitt e-

postkonto under den här tiden. I den här planen ska informationen vara klar och tydlig dessutom bör 

planen introducerats till alla medarbetare redan när de introduceras som nyanställda i 

organisationen (Dyregrov, 2006:48f). 

 

2.4  Krishantering 
Ett ramverk för vidare förståelse och/eller forskning 

Frandsen och Johansen försöker i sin studie av intern krishantering, 2011, skapa ett slags ramverk för 

hur man ska ta sig an ämnet som forskningselement. Ramverket grundas i två basala antaganden, det 

första är att man måste särskilja vad som är extern kriskommunikation och vad som är internt. Detta 

kan uppnås genom att, i detaljerad form, studera förhållandet mellan organisationen och dess 

intressenter. När det steget i processen är gjort menar de att man bör dela upp krishanteringen i tre 

delar: precrisis, crisis event och postcrisis. Alltså före, under och efter krisen.  

2.4.1  Förhållandet mellan intressenter och organisationen 

I och/eller efter en kris kan förhållandet mellan organisation och intressenter påverkas eftersom en 

kris sätter förhållandet under stor press. Intressenterna i Frandsen et. als. studie är anställda 

(medarbetare). De är inte kunder eller samarbetspartners men samtidigt beroende av organisationen 

av andra anledningar, till största delen inkomst. Men inom organisationen har de olika uppgifter, 

funktioner, befattningar och intressen. En medarbetare har flera olika sociala anknytningar och 

relationer både inom och utanför sin organisation. Fyra saker skiljer främst de anställda från andra 

typer av intressenter: (1) Typen av relation till organisationen (2) deras insatser (3) identiteten och 

graden av identifiering med organisationen (4) och slutligen har den anställde en roll som både 

mottagare och sändare gentemot en intern krishantering och dess kommunikation. 
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En medarbetares relation till organisationen är i grund och botten avtalsbaserat, där medarbetaren 

”lånar ut” sin kompetens och tid till organisationen mot lön. Denna relation har inflytande över hur 

medarbetaren ska/bör agera gentemot organisationen före, under och efter en kris. Medarbetarens 

insatser kan påverkas av saker som lön, arbetstider, säkerhet, arbetsförhållanden och så vidare. 

Detta påverkar såklart även deras uppfattning om organisationen och det i sin tur inverkar på hur 

medarbetaren väljer att berätta om sin arbetsplats utåt, exempelvis när den befinner sig i en kris. 

Nästa steg är identitet och den anställdes identifiering med organisationen. En medarbetare som 

identifierar sig med sin arbetsplats och känner stolthet över den, kan i en krissituation känna att 

denna stolthet påverkas negativt och därmed fungera som en positiv ambassadör för organisationen. 

Medan en medarbetare som inte identifierar sig med organisationen eller känner stolthet över den 

fungerar omvänt, som en negativ ambassadör.  

Förhållande, insatser och identitet påverkar såklart hur en anställd i ett fjärde och sista steg fungerar 

som både mottagare och sändare i en krissituation. En medarbetare pratar alltid i en krissituation, 

om sin arbetsplats. Med kollegier, familj och vänner men en del får även möjligheten att tala med 

press och media beroende på krisens och organisationens omfattning. Hur de i sitt berättande 

kommer att framställa krisen och/eller organisationen bottnar till stor del i dessa element (Frandsen 

& Johansen, 2011:5ff). Ytterligare en påverkansfaktor på medarbetarens agerande under en kris är 

alla stressorer som förekommer under en kris. Dessa kan påverka medarbetaren till att känna rädsla, 

ilska eller uppgivenhet. Med en bra dialog inom organisationen kan man minska dessa psykologiska 

faktorer samt att medarbetaren hela tiden blir uppdaterad med information om krisen (Frandsen & 

Johansen, 2011 ;Larsson, 2010 ;Klann, 2003). 

2.4.2  Före, under och efter krisen 

Här delar man upp medarbetarna i första steget som mottagare och i det andra som sändare vilket 

givetvis sätter ledning och krisgrupper i motsatt position det vill säga i första steget som sändare och 

i andra som mottagare. 

Steg 1, (Medarbetaren som mottagare) 

Före en kris kommunicerar ledningen (och ev. krisgrupp) förebyggande riskmedvetenhet och 

krisförberedande strategier till de anställda, och vilka riktlinjer och policyer man har i organisationen. 

Man försöker stärka de anställda psykiskt inför en kris. 

Under krisen kommuniceras relevant information och instruktioner. Reaktioner från medarbetarna 

bemöts och dessa reaktioner hanteras. Skyddar och underhåller efter bästa förmåga medarbetarnas 

tillit gentemot ledningen och organisationen. 

Efter en kris kommunicerar ledningen vad organisationen lärt sig och vad dessa nya kunskaper gett 
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för effekter på organisationen. Om förändringar sker i organisationen som en direkt följd av krisen 

kommuniceras även detta. Sist men inte minst kommuniceras minnesmärken så att det inträffade 

inte faller i glömska och därmed försätter organisationen i gamla hjulspår och riskerar en upprepning 

av krisen. 

 

Steg 2, (Medarbetaren som sändare) 

Före krisen förmedlar medarbetarna negativ kritik/kommunikation uppåt, då främst på grund av 

oliktänkande mellan anställda och ledningen. 

Under själva krisen kommuniceras främst krisrelaterade reaktioner och tyckande uppåt från 

medarbetarna. Här framträder även de positiva och/eller de negativa ambassadörerna för 

organisationen. 

Efteråt kommuniceras den organisatoriska berättelsen, hur det kommer sig att det ser ut som det gör 

nu. 

I dessa steg påvisas det hur svårt det är att göra en tydlig markering i hur, var och när det är intern 

kommunikation och när det är extern eftersom man i båda stegen kan lägga till ytterligare 

intressenter, utom just ledning och medarbetare, och det är utomstående. Dessa intressenter kan 

vara kunder, samarbetspartners eller media. Dessa spelar rollen som både mottagare och sändare 

och kan i värsta fall bidra till att krisen ökar i omfattning, exempelvis om media får information från 

en negativ ambassadör eller förstorar krisen i dess förstadium. Oavsett i vilken typ av organisation 

man tittar så finns det alltid en tendens att läcka ut intern information till ”fel” instans, detta gäller 

givetvis inte bara de anställda utan även de ”högre upp i kedjan”. 
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2.5  Ledaren 
Stort ansvar ligger på ledaren i den interna kommunikationen i en organisation. Men vad är en 

ledare? Ofta skiljs ledare och chef åt genom att säga att en chef är en person som tillsatts en tjänst 

medan en ledare får sitt mandat från medarbetarna. Chef och ledare kan även kallas formell och 

informell ledare. I den här studien kallas den formella ledaren (chefen) för ledare eftersom att ett 

chefskap innebär att leda medarbetarna mot organisatoriska mål. Medan ett informellt ledarskap 

uppstår när en person leder andra mot något mål, som inte behöver ha med organisationen som 

sådan att göra (Larsson, 2010:11)(Yukl, 2006:5). 

Det är själva ledarskapet som för studien är intressant. Vad är då ett ledarskap? Definitionerna är 

många, här följer några av dem från de senaste 50 åren: 

 

Genom dessa definitioner kan konstateras att ledarskap handlar om att leda en grupp människor mot 

ett gemensamt mål. När det gäller organisationer handlar det om en chef som leder organisationen 

mot organisatoriska mål (Yukl, 2006:4ff). Men det finns olika sätt att leda på. En ledare kan 

uppmuntra, inspirera och motivera sina medarbetare på olika vis. Exempelvis finns det direkt och 

indirekt ledarskap, där det förra innebär ett ledarskap där "parterna ser varandra i ögonen" det vill 

säga information kommer direkt från ledaren till medarbetarna. Indirekt ledarskap handlar om att 

man använder en mellanhand. Det kan vara en underchef eller en inspirerande person, möjligen en 

informell ledare. Denna mellanhand förmedlar sedan budskapet vidare nedåt i leden bland 

medarbetare (Larsson, 2010:27ff). I denna studie befinner sig ledaren på en liten organisation där det 

inte finns mellanchefer på samma sätt, dock kan förskolechefen själv ses som en mellanchef i de fall 

"Leadership is "the behavior of an individual...directing the activities of a group toward a 

shared goal"" (Hemphill & Coons, 1957. p.7) 

"Leadership is exercised when persons...mobilize...institutional, political, psychological, and 

other recourses so as to arouse, engage, an satisfy the motives of followers"(Burns, 1978, 

p.18) 

"Leadership is "the process of influencing the activities of an organized group toward goal 

achievement"" (Rauch & Behling, 1984, p.46) 

"Leadership is the process of making sense of what people are doing together so that people 

will understand and be committed" (Darth & Palus, 1994, p.4) 

"Leadership is "the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to 

contribute toward the effectiveness and success of the organization..." (House et al., 1999, 

p.184) 

     Från Yukl (2006) 
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då det berör en kommunal förskola. Då är Kommunen högsta chefen som då utför ett indirekt 

ledarskap genom förskolechefen i vissa avseenden. Men även de privata förskolorna kan ha ett 

indirekt ledarskap genom att använda en informell ledare som finns bland medarbetarna. 

Den här studien undersöker den typ av ledarskap som kallas kommunikativt ledarskap, därför 

kommer teoriavsnittet framförallt behandla denna typ av ledarskap. 

2.5.1  Kommunikativ ledare 

Kommunikativt ledarskap är något tas upp i många böcker om ledarskap men det är vagt om vad det 

egentligen betyder och vad det innebär. Catrin Johansson et. al. bedriver för närvarande en 

undersökning som syftar till att ge en klar definition av fenomenet och dess innebörd för ett effektivt 

ledarskap, organisatoriska måluppfyllelser och medarbetares tillfredsställelse. En kortare version av 

rapporten finns att tillgå redan nu även om studien inte ännu är färdig. Denna rapport är utgången 

för denna studie för att den tydligt ger en definition på ledarskapet samt att den är samtida. Här 

definierar Johansson et.al. kommunikativt ledarskap till: 

 A communicative leader is one who engages employees in dialouge, actively shares 

 and seeks feedback, practices participative decision-making, and is perceived as open 

 and involved. 

     (Johansson, et.al., 2011:1) 

Översatt av uppsatsens författare till: 

 En kommunikativ ledare är den som engagerar sina medarbetare i dialog, aktivt delar 

 och söker feedback, utövar delaktigt beslutsfattande, och uppfattas som öppen och 

 involverad.  

I rapporten tas det upp åtta principer för vilka en kommunikativ ledare arbetar. Dessa principer är: 

- Att coacha medarbetarna så att de kan bli självgående 

- Utrusta medarbetarna med strukturer som underlättar arbetet 

- Sätta upp tydliga förväntningar på arbetets kvalitet, produktivitet och professionalism 

- Vara lättillgänglig, respektfull och visa att han/hon bryr sig om sina medarbetare 

- Aktivt engagera sig i att lösa konflikter, följa upp feedback och vara en förespråkare för enheten 

- Förmedlar direktiv och hjälper andra att uppnå sina mål 

- Möjliggör och stöder meningsskapande 

Från dessa principer dras fyra nyckelord som kännetecknar en kommunikativ ledare. (1) Strukturera 

(en kommunikativ ledare måste vara tydlig i direktiv och måslättningar, definiera uppdrag, planering 
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etc.) (2) Underlätta (genom att coacha, ge och söka feedback och få medarbetarna självgående 

underlättar ledaren arbetet) (3) Relaterande (att skapa öppenhet, visa omtanke och engagera sig i 

konfliktlösning visar att ledaren relaterar till medarbetarna och finns där för dem) (4) Företräder (sina 

medarbetare och enheten visar att ledaren kan influera uppåt, då ses ledaren som en som kan ordna 

resurser, aktivt se över miljön och nätverka utåt för organisationen. Förtroendeskapande hos sina 

medarbetare.). I korthet ska en kommunikativ ledare vara tydlig i sin kommunikation, skapa 

förutsättningar för dialog mellan sig och medarbetarna, ge stöd åt sina medarbetare och hjälpa dem 

att lösa konflikter men även coacha dem till att bli självgående i sitt arbete. Att vara en kommunikativ 

ledare innebär att kunna hantera aktiviteten kommunikation för kontexten 

organisationskommunikation. Därför är det viktigt för en kommunikativ ledare att vara en bra 

kommunikatör samt förstå organisationens interna kommunikation (Johansson, et.al., 2011:3ff). 

2.6  Summering 
För att förstå krishanteringsramverk utformade för organisatorisk kommunikation behövs även en 

grundförståelse för begreppen kommunikation och organisationskommunikation. Utan denna 

förståelse kan ramverken inte användas i praktiken, därav borde en kommunikativ ledare vara den 

ledartyp som bäst lämpar sig att hantera kriser internt.  

Krishantering sker genom kontinuerligt uppdaterande av information, nya förhållningssätt och 

förståelse mellan ledare och personal. Det är viktigt att kommunikationen fungerar och att 

informationen är tydlig, så att alla förstår vad som kommuniceras och varför. Fungerar 

kommunikationen är det lättare att få hela organisationens medlemmar att arbeta mot samma mål, 

något som är extra viktigt när en organisation befinner sig i en kris. Utöver kommunikationen om 

krisen är det även viktigt att ledaren visar att denne har förståelse och visar omtanke för sina 

medarbetare under tiden för krisen, detta för att medarbetaren ska identifiera sig med 

organisationen och på så vis bli en god ambassadör för organisationen. En medarbetare är också en 

intressent till organisationen, en intressent som står i ett beroendeförhållande genom kontrakt och 

lön. Därför identifierar sig inte en medarbetare naturligt med organisationen vilket gör det extra 

viktigt att ledaren ser sina medarbetare och försöker göra deras arbetssituation så bra som möjligt 

genom att exempelvis coacha dem till att bli självgående i sitt arbete, bryr sig om medarbetarens 

välbefinnande och löser konflikter som uppstår inom organisationen.  

En ledartyp finns, i teorin beskriven, som uppfyller alla dessa krav, den kommunikative ledaren. En 

kommunikativ ledare är tydlig och ser till att arbetsklimatet är så bra som möjligt för medarbetarna 

genom att ta deras bekymmer på allvar och löser de konflikter som uppstår. Denna ledartyp har 

förståelse för det kommunikativa klimatet i organisationen och arbetar ständigt med att bibehålla 
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och förbättra kommunikationen såväl inom organisationen som utåt från organisationen. Mot denna 

bakgrund har studiens syfte och frågeställningar utformats.  
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3.  Metod 
Här presenteras vilka för studien valda metoder och varför dessa har valts. 

3.1  Studiens metoder  
För att uppnå studiens syfte har metoderna intervju och enkät valts. Intervjuer utförs på ledarna och 

enkäter delas ut bland medarbetarna. Att använda både en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökningsmetod gör att studien blir en MMR-studie, det vill säga en Mixed Method Research 

(Mengshoel, 2012). Fördelen med att använda MMR är att den kvantitativa delen kompletterar den 

kvalitativa delen eller vice versa i en undersökning. I det här fallet intervjuas ledaren på respektive 

förskola och medarbetarna tillfrågas om ledarens arbete genom en enkätundersökning. Här kan 

medarbetarnas svar styrka eller förkasta ledarens svar i intervjun. 

3.2  Kvalitativ metod 
I den kvalitativa forskningsmetoden ingår metoder som intervju, observation, analys av dokument 

med mera. Ofta ses en kvalitativ studie som en ”förstudie” till riktiga studier som då anses vara de 

studier som är av kvantitativ art såsom t.ex. enkät undersökningar. Men detta behöver, trots att 

många anser att det är på detta vis, inte nödvändigtvis vara sant (Trost, 2005:13f). Den kvalitativa 

forskningsmetoden syftar enligt Ryen (2004) till att utveckla hypoteser medan den kvantitativa syftar 

till att pröva hypoteserna vilket gör utsagan om förstudier mer förståelig.  Det är dock syftet med 

studien som avgör vilken typ av metoder som bäst lämpar sig för att utföra studien (Brewerton et. al, 

2001:12f). 

Ryen (2004) radar upp några kännetecken för kvalitativ forskning, som sägs vara gemensamt för alla 

de kvalitativa metoderna: 

- Datan (resultatet) som genereras är i ord och bild, inte siffror 

- Datan är ”naturlig” genom ostrukturerade intervjuer och observationer 

- Man ser mening framför handling, men då ur respondentens perspektiv 

- Kvalitativ forskning är induktiv, det vill säga: hellre hypotesgenererande än hypotesprövande 

Dessa kännetecken är dock inte helt oproblematiska, vad är t.ex. naturlig data eller vad menas 

egentligen med ord och bild? Ja, i jämförelsen med den kvantitativa forskningen blir det mer tydligt 

vad som menas, eftersom att i den kvantitativa forskningen genereras data som med siffror går att 

mäta medan man i den kvalitativa forskningen får fram data som är av en mer beskrivande, 

förklarande art utifrån respondentens egna upplevelser, perspektiv med mera (Ryen, 2004:16f). En 

kvalitativ forskare observerar fenomen och/eller frågar en respondent om dennes uppfattning, 

upplevelser och handlande utifrån respondentens egna horisont för att forskaren ska få en djupare 

förståelse för fenomenet (Trost, 2005:33f). Vad som är naturlig data kanske inte riktigt kan definieras 
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men man kan ändå förstå att det syftar till data som samlats in på ett naturligt sätt, det vill säga att 

iaktta ett fenomen just när det händer såsom i en observation exempelvis. All kvalitativ data som 

insamlas, oavsett tillvägagångssätt, måste sedan av forskaren analyseras för att skapa mening (Ryen, 

2004:16f).  

3.2.1  Studiens kvalitativa metod 

Syftet med denna studie är att undersöka  hur (om) man upplevt att man arbetat med  ett 

kommunikativt ledarskap under en kris internt, samt att se hur en eventuell krishanteringsplan har 

varit till hjälp för det kommunikativa arbetet under krisen.  

Den första frågeställningen kommer att undersökas kvalitativt med att intervjua ledaren för 

respektive förskola. Frågeställningen lyder: Hur upplevde ledaren att denne arbetade med den 

interna kommunikationen vid en kris? Här lämpar det sig bäst att använda sig av en intervju då 

frågeställningen försöker få svar på hur ledningen på respektive förskola upplevt att de arbetat med 

kriserna internt och vad de hade för tankar kring det, varför de valde exempelvis att inte använda sig 

av internposten och så vidare. Helt enkelt att försöka få en förståelse för hur de tänkte och agerade 

under en kris. Därför lämpar sig en intervju med dem bäst, eftersom man genom en kvalitativ 

intervju kan få reda på just detta. Alternativt hade enkäter även kunnat skickas ut till ledaren men 

dels är det väldigt få respondenter och dels hade enkäterna inte gett särskilt breda svar utan istället 

svarat för frågor som:  hur många gånger de hade möten med personalen, hur de tyckte att det 

fungerade på en skala från 1-5 eller hur ofta de fick feedback från personalen. Detta hade alltså inte 

besvarat frågor kring varför de valde att hålla exempelvis ett personalmöte vid en viss tidpunkt under 

krisen, inte heller hade det besvarat hur de själva upplevde att det hade fungerat (Trost, 2005:14f). 

För att få en djupare förståelse för hur de då resonerade och agerade, blev valet för studien en 

intervju med varje ledare. 

3.2.2  Urval och förberedelser 

För att kunna delta i studien måste respondenten uppfylla vissa krav, för det första måste 

respondenten vara eller ha varit en förskolechef4 och för det andra genomgått en krissituation med 

en förskola. Detta eftersom studien syftar att undersöka just den positioneringen hos respondenten. 

Urvalet är därmed litet redan här. Ytterligare en faktor som minskade utbudet av respondenter var 

att studien skulle utföras inom en och samma kommun för att respondenterna skulle haft så lika 

förutsättningar som möjligt. 

                                                           

4
 Det har ingen betydelse om respondenten är titulerad förskolechef i dagsläget eftersom det handlar om att ha 

lett en förskola under tiden den genomgått en kris. 
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 För att få kontakt med ledare med dessa egenskaper har BUN5 i kommunen kontaktats. För BUN 

presenterades studien och de ombads att ge ut kontaktuppgifter till ledare som uppfyllt dessa 

kriterier. För att kunna få dessa uppgifter var anonymitet redan här något som var tvunget att 

garanteras, tystnadsplikt- och sekretesslagen för förskola och skola tvungen att läsas igenom av den 

som skulle utföra studien. När detta var gjort och BUN fått bekräftat att studiens författare var 

införstådd med gällande bestämmelser och lagar gavs alla namn på förskolechefer inom kommunen 

ut. Det visade sig vara även de som inte genomgått någon kris alls och eftersom det bara gavs ut en 

lista med e-postadresser från BUN fick studiens författare på egen hand kontakta varje eventuella 

respondent för att boka ett möte där studien kunde presenteras. 

Att få till ett möte med eventuella respondenter var inte lätt, när de fick höra ordet kris var de inte 

alls intresserade, fullt uppbokade fram till juni eller ville absolut inte vara med i en studie om detta. 

Dessa svar trots att total anonymitet utlovats. Men tillslut fanns det tre förskolechefer6 som ville vara 

med i studien och därför fick urvalet bli på detta vis. Alla tre hade genomgått en kris på varsin 

förskola och de hade tid för intervjuer. Respondenterna kallas för A, B och C för att tydliggöra vem 

som sagt vad och vilken förskola det handlar om. Det visade sig att respondent C hade genomgått två 

likadana kriser med olika händelseförlopp och ville därmed ställa upp på två intervjuer, en för 

vardera kris.  

Intervjun är högt strukturerad på det vis att alla intervjuer innehåller samma grundfrågor och håller 

sig till ett område (Trost, 2005:19ff). Validiteten, giltigheten för dessa intervjuer, kommer att vara 

relativt hög då det är just hur ledningen har upplevt, tänkt och agerat intervjun syftar att få en 

djupare förståelse för och därför är intervjuer med dessa nyckelpersoner av högre validitet än om 

intervjuer med anställda på BUN genomförts. Genom att göra ljudinspelningar av intervjun och sedan 

transkribera materialet ordagrant ökar reliabiliteten i jämförelsen med om författaren enbart hade 

fört anteckningar under intervjun vilket inte ger en korrekt avspegling av vad som sagts. En 

ordagrann transkribering utifrån en ljudinspelning ger mer precisa citeringar att presentera i 

resultatet (Østbye mfl., 2003:120). För att inte "fördumma" respondenterna, i återgivning av citat 

från transkriberingen, innehåller citaten inte upprepande ord eller stakningar. Det är ett etiskt 

ställningstagande från författaren till uppsatsen. 

 

                                                           

5
 Barn- och Ungdomsnämnden 

6
 De kriser som dessa förskolor gått igenom finns att återfinna i avsnitt 1.3.3 Kommun och förskolor som ingår i 

undersökningen.  
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Innan intervjuerna utförts har respondenterna fått information om studiens art, att det är en c-

uppsats, vad dess syfte är samt vilka metoder som kommer att användas. De har fått veta att studien 

kommer att behandla begreppet kommunikativt ledarskap, men detta begrepp har inte förklarats 

närmare för respondenterna eftersom det skulle kunna inverka på deras svar i intervjun. Intervjun 

syftar delvis till att utröna om de ledare som intervjuas är kommunikativa ledare i enlighet med 

Johanssons (2012) definition och egenskaper en sådan ledare besitter. Därför hade en närmare 

förklaring av begreppet kunnat stjälpa intervjuns syfte. Respondenterna har även utlovats 

anonymitet, att deras namn, förskolans namn och kommunens namn inte kommer att presenteras i 

uppsatsen. Detta i enlighet med författarens löfte till BUN och författarens roll som forskare. All 

denna information delgavs respondenterna i enskilda personliga möten med författaren. 

Ledarna har själva fått välja platsen för intervjun, detta för att ge ledarna möjligheten att välja en 

plats de känner sig mest bekväma att befinna sig i/på. Det är enligt Trost (2005)bra att låta 

respondenten själva välja platsen för intervjun och enligt Kvale (2009:319) är det på den plats som 

respondenten känner sig mest bekväm i som man som intervjuare kan få de mest uttömmande 

svaren från respondenten.  

3.2.3  Intervjumanualen 

Intervjun är semistrukturerad då undersökaren till största delen vill låta respondenten berätta fritt 

kring frågorna så är det endast några frågor som är centrala. Skillnaden mellan en ostrukturerad 

intervju och en semistrukturerad är att en del av frågorna är av kvantitativ art i en semistrukturerad 

intervju. Likheten ligger i att den i övrigt håller sig till ett specifikt ämne undersökningen behöver nå 

en djupare förståelse för(Brewerton, 2001:70). De frågor som finns i intervjumanualen7 har ställts till 

samtliga ledare, utöver dessa frågor har följdfrågor till respondenterna ställts beroende på de svar 

som getts. Följdfrågorna används för att kunna få djupare svar och/eller följa upp en intressant tråd i 

respondentens svar som kan komma att ha betydelse för resultatet. Ledande frågor har undvikts att 

ställas, då frågor av sådan art ger inte ett trovärdigt resultat. Ett fåtal ja och nej frågor har ställts, 

sedan följts upp med följdfrågor beroende på svar. Ibland behövs ett ja eller nej för att konstatera 

något, som exempelvis om det fanns en krishanteringsplan, därför finns dessa kvantitativa frågor 

med. Frågorna har operationaliserats fram från den teoretiska bakgrund som presenterats i 

föregående kapitel8.  

                                                           

7
 Se bilaga 1 

8
 Operationaliseringen av frågorna finns närmare beskrivna i intervjumanualen, bilaga 1 
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3.3  Kvantitativ forskningsmetod 
En kvantitativ forskningsmetod syftar till att få fram mätbar data i form av variabler som kan 

översättas till siffror. En kvantitativ metod kännetecknas av hög standardisering och hög 

strukturering då man i exempelvis i en enkät ställer frågorna på samma sätt och de ställs i samma 

ordning till alla respondenter. Dock är det svårt att standardisera till 100% då detta ställer kravet att 

förutsättningarna också ska vara identiska bland alla respondenter, d.v.s. de ska vara på samma 

humör, vara lika mätta, lika trötta och så vidare. Detta är i princip omöjligt att uppnå, men att 

frågorna är samma är även detta ett tecken på standardisering (Trost, 2005:19ff). Ska man undersöka 

något som ska besvaras i termer av mer, fler eller längre så bör undersökningen vara av kvantitativ 

art (Trost, 2012:18ff). Kvantitativa metoder, i synnerhet enkäter, används ofta inom Media - och 

Kommunikationsvetenskapen för att mäta beteende och attityder bland respondenter. Detta för att 

det är ett relativt billigt sätt att undersöka ett större urval och framförallt mycket mindre 

tidskrävande än att utföra kvalitativa intervjuer på ett stort urval (Brewerton, 2001:99f). 

 3.3.1 Studiens kvantitativa metod 

Den andra delstudien syftar till att ta reda på personalens upplevelse av krishanteringen från ledaren, 

samt att besvara studiens andra frågeställning: Hur upplevde medarbetaren ledningens interna 

kommunikationsarbete? Här har det för studien valts en enkät-undersökning då respondenterna blir 

många fler i den här delen av studien än i den första. Enkäter lämpar sig till den här delen av 

undersökningen bäst då medarbetarnas attityder ska undersökas samt att de ska svara för om det 

som deras ledare nämnt i intervjuerna stämmer eller inte. Till exempel kommer de att få besvara 

frågor som bekräftar eller förkastar ledarens uttalande om det hölls ett informationsmöte eller 

genom vilken kanal information tilldelats medarbetarna. Dessa frågor behöver inte  några längre 

utförliga svar och därför lämpar sig en enkätundersökning bäst till detta ändamål. Denna bakgrund 

har för studien avgjort undersökningsmetod för den andra delen i studien (Trost, 2012:15ff ; 

Brewerton,2001:67ff). Det finns två typer av enkäter, den ena är postenkäter och den andra 

gruppenkäter. En gruppenkät distribueras samtidigt till respondenterna i grupp och samlas in efter 

att de fyllts i. För att detta ska vara möjligt samlar forskaren hela gruppen med respondenter så att 

de samtidigt kan fylla i enkäterna. Detta är för denna studie inte möjligt eftersom många av 

respondenterna idag arbetar på nya arbetsplatser eller har flyttat från Kommunen, därför har 

postenkät valts för studien. En postenkät skickas ut med post eller e-post och samlas in via samma 

kanal (Østbye et. al. 2003:133f). Eftersom det inte finns något e-post register över respondenterna 

har denna enkätundersökning distribuerats via vanlig post. Detta är mer tidskrävande och mer 

kostsamt än e-post men det har fördelen av att svarsfrekvensen förväntas vara högre då det är 
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lättare att påminnas om att fylla i enkäten om den finns fysiskt hos respondenten än om den ligger i 

inkorgen på e-post kontot (Trost, 2012:135f). 

3.3.2  Urval och förberedelser 

Inget urval för enkätundersökningen har gjorts eftersom denna studie kräver en totalundersökning, 

det vill säga att alla medarbetare på förskolorna kommer att ingå i enkätundersökningen (Trost, 

2012:38). Kontaktuppgifter till de som arbetat på respektive förskola ges från de ledare som 

intervjuats. De vet vilka som arbetade på förskolan under krisen och kan därför delge författaren rätt 

personer att undersöka. Dock är en förskola en liten organisation vilket gör att det inte blir många 

respondenter till undersökningens andra del, även om de är betydligt fler till antalet än 

undersökningens första del, intervju. En förskola har kravet att det ska finnas en förskolepedagog per 

fem barn, är det exempelvis 20 barn på en avdelning bör det arbeta fyra pedagoger när alla barn 

vistas på förskolan. Förskolorna som undersöks i denna studie är små, med en till två avdelningar och 

har i snitt åtta anställda på varje förskola. Denna  del av undersökningen innefattar fyra förskolor då 

en av ledarna som intervjuats berättar om två kriser på två av sina förskolor vilket ökar antalet 

respondenter i den andra delen av undersökningen. För att särskilja förskolorna åt kallas de för 

förskola A, B, C1 och C2, de två sista förskolorna tillhör samma ledare och för att tydliggöra att de 

arbetat på olika förskolor har de fått en siffra i tillägg. Förskola A har åtta respondenter, förskola B 

sju, förskola C1 har nio och förskola C2 har åtta respondenter, detta gör att enkätundersökningen 

omfattar totalt 32 respondenter. Antalet respondenter gör att man inte kan göra en generalisering av 

enkätundersökningens resultat, men det är heller inte för studien intressant utan 

enkätundersökningen syftar till att komplettera intervjuernas resultat i det här fallet. De deltagande 

respondenterna kan svara för hur de upplevde kommunikationen från sin ledare samt svara för 

ledarens egenskaper då det här är en totalundersökning. Om majoriteten upplevt att ledaren tilldelat 

dem information genom daglig personlig kontakt så är det så informationsspridningen gått tillväga på 

den förskolan. Eftersom antalet respondenter är så få ställs det höga krav på att bortfallet är 

minimalt, allra helst inget alls. Därför har det i tidsplanen för undersökningen utsatts tid för 

påminnelser i form av telefonsamtal (Trost, 2012:120f). 

Efter att kontaktuppgifterna samlats in har ett missivbrev9 formulerats som skickas tillsammans med 

enkätformuläret via post. Missivbrevet bör hållas kort för att inte avskräcka respondenterna från att 

läsa det, men det ska samtidigt innehålla tillräckligt med information som respondenten kan behöva 

för att besvara enkäten. I det här fallet behövdes inte en längre förklaring av studiens syfte eftersom 
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 Se bilaga 2 
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medarbetarna blev uppringda en och en innan enkäten skickades ut av sina respektive ledare. Detta 

tillvägagångssätt användes eftersom det på grund av förskolornas sekretess, enligt ledarna, inte gick 

att lämna ut uppgifter om de som arbetat/arbetar där utan medarbetarnas samtycke. Utöver 

förskolans egna sekretess finns även PUL (Personuppgiftslagen) som styrker ledarnas utsaga om 

detta. Därför ringde ledarna upp sina egna medarbetare, förklarade studien, frågade om 

medarbetarna ville ställa upp och om ledarna fick lämna kontaktuppgifter till enkätundersökningen. 

Av denna anledning behövde studiens syfte enbart presenteras i korthet10 i missivbrevet som sedan 

kunde koncentreras kring instruktioner för enkätformuläret. Detta missivbrev ser likadant ut för alla 

respondenter förutom att de har tomma linjer i texten som för hand fyllts i med förskolans namn och 

vilken kris det handlar om, detta för att respondenten ska kunna veta vad det är de ska svara för. 

Anonymitet har utlovats varje medarbetare, men varje enkätformulär har markerats med ett 

referensnummer för att respondenternas svar ska kunna bockas av när de returnerats. Dessa 

referensnummer har efter returnering klippts bort och enkäterna har sorterats in efter vilken 

förskola de tillhör, därefter har alla namn och adresser tagits bort. Detta har presenterats och 

förklarats för respondenterna i missivbrevet. Det har nämligen betydelse vart de har arbetat för att 

enkäterna ska ha relevans för studien, därav denna insortering. För att ytterligare minimera 

eventuellt bortfall har ett frankerat och adresserat svarskuvert bifogats i utskicken för att det ska 

vara så enkelt som möjligt för respondenterna att returnera ifyllt enkätformulär (Trost, 2012:110f). 

3.3.3  Enkätformuläret 

Frågorna i enkätformuläret11 är samma för alla respondenter oavsett vilken förskola de tillhört och de 

har operationaliserats fram från de presenterade teorierna om kommunikation, krishantering och 

kommunikativt ledarskap, men även från intervjurespondenternas svar. De första frågorna i 

enkätformuläret är enkla frågor som ålder, kön, och hur länge medarbetaren arbetat. Dessa 

inledande frågor för respondenten in i enkätformuläret genom att de inte är svåra att svara för och 

ska bjuda in till att fortsätta fylla i formuläret (Trost, 2012). Frågorna som till största delen bygger på 

teoriavsnittet berör frågorna om det kommunikativa ledarskapet. Genom att fråga medarbetarna om 

ledaren visat dem omtanke, fört en dialog med dem samt att respondenterna ombeds fylla i vilka 

egenskaper deras ledare besitter får författaren reda på huruvida deras ledare är en kommunikativ 

ledare eller inte i enlighet med Johansson (2012). Medarbetarna tillfrågas om krishanteringen, deras 

attityder kring hur viktigt vissa delar av denna är mäts samt hur väl deras ledare uppfyllde dessa. 
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 Kommunikativt ledarskap har heller inte för medarbetarna presenterats närmare av samma anledning som 

för ledarnas intervjuer. 

11
 Se bifogat enkätformulär, bilaga 3 
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Medarbetarna tillfrågas även om kommunikationen hölls under tiden för krisen, dessa frågor baseras 

på svaren från ledarnas intervjuer. 

Språket har anpassats efter kontexten förskola, författaren till uppsatsen och enkätformuläret har 

själv arbetat i många år på förskola vilket underlättat för att göra språket anpassat till 

respondenterna (Trost, 2012:68ff). För att ytterligare försäkra sig om att frågorna kommer att förstås 

av medarbetarna har enkäten delats ut till ett arbetslag på en annan förskola innan utskicket till de 

verkliga respondenterna. Det är kostsamt att genomföra en postenkät både ekonomiskt och 

tidsmässigt något det inte finns utrymme för i den här undersökningen, därför har denna 

försäkringsåtgärd gjorts (Østbye et. al. 2003:150ff). 

De flesta frågorna i formuläret är kryssfrågor men det har getts medarbetarna utrymme att skriva 

kommentarer. Denna möjlighet skapades eftersom det är en retrospektiv studie och det kan vara 

svårt för medarbetarna att komma ihåg hur det var, genom att de får kommentera en del av frågorna 

har de möjligheten att tala om ifall det har varit svårt att minnas, förklara om det finns 

omständigheter som bör tas i beaktning eller något annat som de vill framföra utöver formulärets 

frågor.  

3.4  Kvalitativ innehållsanalys 
Eftersom respondenterna i enkätundersökningen ges möjligheten att kommentera några utav 

frågorna samt enkäten eller enkätens undersökningsgrund så tillkommer det en del text som 

kommer att presenteras som resultat. Dessa textstycken behöver analyseras i förhållande till den 

teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien och dess undersökning, därför tillkommer en 

mindre kvalitativ innehållsanalys i studiens undersökningsmetod. Denna delen av undersökningen är 

alltså en del utav att analysera delundersökningen enkätundersökning. En kvalitativ innehållsanalys 

innebär att analytikern läser texten samtidigt som analytikern har frågor till texten beroende på vad 

som ska undersökas. Analytikern har på förhand utformat frågor som texten ska besvara. I det här 

fallet handlar enkätundersökningen om att utröna huruvida föregående intervjuer stämmer i 

förhållande till hur medarbetarna upplevde att krishanteringen gått till samt att få reda på om 

ledarna besitter de egenskaper en kommunikativ ledare ska ha ur ett medarbetarperspektiv. Därför 

utgår innehållsanalysen av de kommentarer som lämnats i enkätformulären från enkätens syfte 

(Østbye et. al. 2003:62ff).  
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3.5  Metodkritik 
Metoderna som valts för studien är för syftet rätt, dock att ha i beaktning när det gäller den här 

undersökningen är att frågorna är retrospektiva12 vilket gör att studien inte kan få svar på hur det var 

under tiden för krisen utan hur respondenterna idag ser på saken (Trost, 2012:78). Detta gör att 

svaren från respondenterna inte är helt tillförlitliga, inte för att respondenterna far med osanningar 

utan för att det kan vara svårt att komma ihåg exakt hur allt gick till. Därför har det i enkätformulären 

lämnats plats för kommentarer om just detta. Gällande intervjuerna har respondenterna fått läsa 

igenom det transkriberade materialet och blivit ombedda att göra tillägg om det är något de senare 

har kommit på efter det att intervjun har genomförts. Däremot har de blivit informerade om att det 

som är transkriberat inte kommer att ändras men att tillägg är möjligt att göra. Detta för att undvika 

att materialet tas bort eller ändras till oigenkännlighet efter respondentens granskning. Dock har alla 

intervjuade godkänt transkriberat material och inga större tillägg har gjorts efter granskning från 

dem. 

Att genomföra en retrospektiv studie är ett vågspel då det är svårt att få ut exakt vad som egentligen 

skedde under den tid det som ska undersökas inträffade, svaren man utvinner från respondenterna 

är inte falska utan snarare minnen och hur de idag ser på det som skett. Men detta var det alternativ 

som fanns att tillgå inom tidsramen för denna undersökning, eftersom undersökningen är 

tidsbegränsad. Oavsett vilken storlek tidsramen som omger undersökningen har är det alltid ovisst 

hur länge en krishanteringsprocess pågår, därför kan en studie med tidsram oavsett storlek heller 

inte utföras i realtid. Åtminstone inte utan att riskera möjligheten att spräcka den tidsram som 

omger den specifika studien, därför har en retrospektiv undersökning valts för denna studie. 

3.5.1  Validitet och reliabilitet 

Undersökningen har hög validitet då respondenterna som undersöks är rätt personer att undersöka. 

De intervjuade är ledare för en förskola som genomgått en kris och enkätundersökningen berör 

endast de som för tiden för krisen arbetade för respektive ledare. De är alltså nyckelpersoner till 

undersökningen vilket ger hög validitet, då undersökningsmetoden avser att undersöka det den ska 

undersöka och de personer som ska undersökas. Detsamma gäller den andra 

undersökningsmetoden,  enkätundersökningen (Kvale, 2009:262f ; Trost, 2012). Intervjuerna är 

inspelade och därefter avskrivna ord för ord. Pauser, tvekljud, skratt med mera skrivs in i 

transkriptionerna för att de ska avspegla den verkliga situationen under intervjun på ett så likt sätt 

som det är möjligt. Detta är ännu ett sätt att söka stärka validiteten och reliabiliteten. Efter att 
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 Tillbakablickande, berör en händelse som hänt för en längre tid sedan. 
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intervjuerna transkriberats har respektive respondent fått läsa igenom sitt eget intervjumaterial för 

att godkänna det. De har inte getts möjligheten att ändra materialets innehåll, men de har getts 

möjligheten att göra tillägg eller ytterligare kommentarer om de så önskar. Respondenterna 

informeras om att de tillägg och kommentarer de i detta skede ger kommer att vid eventuell 

återgivning i text att rubriceras som deras egna tillägg och inte som intervjuns originalmaterial. Att 

respondenterna ges denna möjlighet stärker intervjuernas reliabilitet (Ryen, 2004 ; Kvale, 2009:266f). 

Även i den andra undersökningen, enkätundersökningen, ges respondenterna möjligheten att 

kommentera ytterligare för att stärka undersökningens reliabilitet. Validiteten för studien som helhet 

förväntas vara relativt hög då den undersöker det den ska undersöka i samtliga delundersökningar 

samt de personer som för studien är nyckelpersoner. Reliabiliteten förutsätter även en viss konstans, 

det vill säga att respondenterna svarar samma sak om samma undersökning skulle utföras en gång till 

vid en annan tidpunkt. Denna undersökning har konstans på det vis att det som hänt har redan hänt 

och det kan inte ändras, däremot kan respondenterna minnas det olika från gång till gång något som 

inte går att förutspå. Hade det däremot funnits dokument från tiden hade reliabiliteten stärkts 

ytterligare eftersom det då hade funnits ett "facit" för hur det faktiskt var och respondenternas 

minne hade inte varit en påverkansfaktor på samma vis (Trost, 2012 ; Kvale, 2009). 
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4.  Resultat 
Här presenteras resultatet av de undersökningar som genomförts, utan sambandskopplingar eller 

analyser. Detta kommer att tas upp senare i uppsatsen. 

4.1  Samtalsintervjuer med ledare 
Frågorna som ställdes till respondenterna under intervjuerna rör inte alls krisens grunder, det vill 

säga vad krisen bestod i eller uppkom av, utan de viktiga frågorna rörde krishanteringen genom 

kommunikationen internt, hur de hanterade personalens oro och om det funnits faktorer som 

underlättat eller försvårat kommunikationen samt att utröna om de arbetat som kommunikativa 

ledare. Det finns tre ledare till intervjun, de talar om en kris vardera utom en som upplevt två 

likadana kriser under sin arbetstid, men de skiljde sig markant åt även om kriserna uppstått av exakt 

samma sak. För att skilja respondenterna åt under presentation av resultat och fortsättningsvis i 

uppsatsen benämns de som följande respondent A,  B, C1 och respondent C2. Sista respondenten 

benämns C1 och C2 för att skilja på dennes två kriser13, två intervjuer med denna respondent har 

genomförts och för att läsaren ska förstå att det rör sig om samma respondent men olika intervjuer 

och kriser har bokstaven fått representera ledaren och siffran krisen. 

4.1.1 Ledningens syn på hanterade kriser 

 Inledningsvis ställdes frågan om vad ledarna ansåg vara kommunikation, svaren varierade lite men 

de var alla överens om att det var något som skedde mellan individer:  

 Kommunikation är när två parter delger varandra information.  

     (Respondent A) 

 All sorts kontakt mellan individer är kommunikation, skriftlig, muntlig men även 

 kroppsspråk med mera...  

     (Resp. B) 

 Kommunikation sker framförallt mellan individer tänker jag... 

     (Respondent C)  

Ledarna ser kommunikation som något som sker mellan människor, att det är en process. De radade 

upp flera olika sätt att kommunicera på som skrift, tal och kroppsspråk för att exemplifiera vad man 

kunde använda inom organisationen. Men alla ledarna kom slutligen fram till att den typ av 
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 De kriser som studien behandlar finna att återfinna i avsnitt 1.3.3 Kommun och förskolor som ingår i 

undersökningen. 
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kommunikation de själva helst använde inom organisationen var talet. Detta berodde på fler saker 

som exempelvis att det handlade om små organisationer men även om att tal ansikte mot ansikte 

minskade risken för misstolkningar. De förklarade att tolkningen av kommunicerad information 

ibland kunde försvåra kommunikationen. 

 

 Språket och talet är ju en sorts kommunikation, men sen så om du säger en sak så kan 

 ju ditt ansiktsuttryck, ditt kroppsspråk, förmedla nåt helt annat. 

      (Respondent B)  

Här pratar ledaren om alla intryck en individ förmedlar och hur den kan försvåra eller förenkla 

kommunikationen mellan individer medan respondent C1,C2 talar om hur människor uppfattar saker 

olika trots att alla hör samma sak. Att vi har som filter genom vilka varje individ filtrerar 

informationen. 

 (...) För vi har uppfattat saker så olika. Så det här med att kommunicera, det är 

 jättesvårt för vi vet inte hur det mottas och vi vet inte hur vi uppfattar. Vi uppfattar så 

 olika så är vi tio stycken på ett möte så är det tio olika uppfattningar om vad som har 

 blivit sagt. 

      (Respondent C) 

Nästa inledningsfråga handlade om vad ledarna ansåg vara en kris. Denna fråga tyckte alla 

respondenter var svår att besvara eftersom det enligt dem kunde vara så många olika saker, men de 

kom slutligen fram till följande:  

 Det kan ju vara väldigt mycket men det är ju en, när människor blir upprörda, när 

 saker och ting frångår det normala helt enkelt. 

     (Respondent A) 

 Att prata om kriser var svårt, vid frågor om detta började respondenterna att skruva på sig och det 

verkade vara ett obehagligt ord.  

 En kris är ju ett väldigt starkt laddat ord, känner jag... Negativt laddat då... Så, det är 

 svårt att definiera det. (...)Det kan ju vara på så många olika plan det kan ju då vara en 

 ekonomisk kris exempelvis. (...) Men det kan även vara personliga kriser, som rör 

 individer själva, som konflikter eller annat...(...) En konflikt inom arbetslaget är också 

 en kris, och då måste man lösa dem. 

      (Respondent B) 
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 Men det var inte bara ledarna själva som tyckte att kriser är jobbigt utan de tänkte även på 

organisationen eller för människor i största allmänhet, att en kris kan drabba vem som helst utan att 

det måste vara organisatoriskt relaterat.  

 En kris är ju någonting som gör.. Alltså, som är omvälvande tänker jag. Som folk  tar 

 illa vid sig i, eller som... Det är när man tappar fotfästet lite, där man inte vet riktigt 

 hur framtiden kommer att se ut, eller ska bli... 

     (Respondent C) 

Både att definiera kris och kommunikation tyckte respondenterna var svårt eftersom de alla tyckte 

att det var stora ämnen, som kunde vara så mycket olika saker. Att sedan prata om krishanteringen 

de själva upplevt och genomfört var lättare, även om det ibland krävdes lite extra tankeverksamhet 

för att minnas detaljer. De fick berätta om den krishanteringsplan som fanns innan krisen, då svarade 

de såhär: 

 Den fanns inte! (...) Jag fick under krisen utveckla en egen, utifrån tidigare 

 erfarenheter  från tidigare arbetsplatser och situationer men tog även hjälp utifrån, 

 genom att fråga olika myndigheter och personer om hur jag skulle göra i olika lägen. 

 Det finns nog  ingen mall egentligen för hur man borde göra, man får låta situationen 

 avgöra vad som ska göras... 

     (Respondent A)  

I respondent As fall hade inget liknande tidigare skett inom kommunen så här lades ett stort ansvar 

på ledaren som inte fick hjälp utifrån utan fick själv söka information om hur de skulle arbeta med 

den här krisen. Även om kommunen inte hade någon krishanteringsplan att ge respondent A så 

försökte de enligt denna ledares utsaga hjälpa till med det de kunde. I respondent Bs fall hade 

liknande saker skett i kommunen tidigare men här fanns ändå ingen krishanteringsplan att tillgå:  

 Vi har ju olika krisplaner gällande barnen i verksamheten. Vi har ju vart med om olika, 

 gått igenom olika kriser, som berör barnen då... Men vi hade ingen beredskapsplan för 

 hur vi organisationsmässigt skulle hantera en sån här sak. Vi lärde oss efter vägen 

 liksom. 

     (Respondent B)  

Studiens tredje ledare menar att de hade en krishanteringsplan, men inte för hur de skulle gå tillväga 

i just det här specifika fallet, men i den andra krisen som respondent C hanterade så fanns dennes 

egna erfarenheter att tillgå men det fanns dock inte möjlighet att göra det:  
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 Nja, när det kom upp att vi skulle göra det så hade ju jag mina erfarenheter från den 

 tidigare händelsen då, som jag gärna hade velat haft möjligheten att använda mig av 

 igen då, vilket jag gjorde till viss del. 

     (Respondent C) 

Inom organisationen kommunicerades det tätt under tiden för krisen upplevde ledarna, de höll en 

daglig kontakt med personalen och den kommunikationen var muntlig i samtliga fall. Skriftlig 

kommunikation i de här situationerna nämnde de inte alls. Detta förklarade en av ledarna med 

följande kommentar:  

 Jag valde att inte kommunicera med skrift, som exempelvis genom mail, för att det är 

 redan svårt att vara tydlig i kommunikationen. Alla tolkar information olika beroende 

 på deras egna verklighet, att vi har egna filter som skapats efter våra erfarenheter och 

 vad vi har med oss i bagaget. Det blir svårare att få ut informationen genom skrift 

 eftersom det är lättare för mottagaren att göra egna tolkningar av en text och därmed 

 får jag inte ut den informationen jag vill. Därför valde jag att kommunicera muntligt 

 för då ger jag mer, som ansiktsuttryck, kroppsspråk och även röstläget ger mottagaren 

 mer information än en textrad på en dataskärm. 

     (Respondent A)  

Alla ledare försökte kommunicera med sin personal så mycket det var möjligt genom att vara fysiskt 

närvarande och när inte det gick använde de telefonsamtal. Ingen av ledarna använde sig utav 

skriftlig kommunikation under krisen alls till sina medarbetare. Enligt dem kändes det viktigt att 

finnas närvarande hos sin personal så mycket som möjligt under tiden för krisen. Det var viktigt 

eftersom de kände att personalen behövde stöd och få prata om det som var och om vad det skulle 

bli utav det hela.  

 Ja, vi har ju haft telefonsamtal men även mycket personlig kontakt. Höra hur dom mår 

 och... ja, försökt att hjälpas åt även där, de ska känna sig trygga med mig som ledare 

 naturligtvis men.. Samtidigt så, så guidar vi ju varandra i det här, för att vi bäst ska 

 kunna komma fram till det bästa resultat som är möjligt för alla i det här. 

     (Respondent A)  
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 Kunde inte jag vara där så var det ju någon annan ur styrelsen, som åkte ut då och 

 befann sig där med personalen på den enheten, var delaktig eller hjälpte till att avlasta 

 och så vidare. Men det var mycket muntlig kommunikation, det var det. Nästintill 

 bara... 

     (Respondent B)  

Ledarna upplevde att de genom att vara närvarande bäst kunde föra en dialog med sina medarbetare 

och att visa dem att de brydde sig om, försöka besvara personalens frågor och lugna deras oro.  

 På förskolan som sagt så var ju personalen med hela vägen dom i allt som skedde. 

 Dom fick ju också vara med och fundera över: "Hur gör vi det här bäst?",(...), "Vem tar 

 på sig att göra det här?", "Vem , alltså hur gör vi med föräldrarna?" Personalen var 

 verkligen aktiva hela tiden. Jag upplevde också att dom var ganska trygga i det. När 

 det sen handlade om deras, alltså hur det skulle bli för dom sen så var dom också 

 kändes det som ganska trygga med det. Jag var ju hos dom mycket och det var viktigt 

 för mig att finnas där för dom i det här. 

     (Respondent C)  

Samtliga ledare höll informationsmöten i den inledande fasen i krisen eller direkt efter att en incident 

inträffat. Alla ansåg de att medarbetarnas och intressenternas inställning till mötet påverkade mötets 

process och utgång. 

  Många var oroliga och upprörda vilket gjorde att det var svårt att nå ut till 

 mötesdeltagarna med viktig information, det tog större delen av mötet att lugna och 

 bemöta deras känslor i första hand, något som jag prioriterade. Men jag tror att de 

 flesta efteråt förstod att informationen som trots allt gavs var viktig och att de faktiskt 

 delgavs allt vi då visste. 

      (Respondent A)  

Efter krisen upplever alla ledare att de fått bättre förutsättningar för att hantera en kris igen, men de 

är även överens om att det kan ändå bli fel nästa gång eftersom att alla kriser blir olika och att man 

aldrig kan ha en mall för hur man borde eller ska göra för att hantera krisen på bästa sätt utan att det 

gäller att vara lyhörd för situationen och fatta beslut som lämpar sig bäst just där och då. Men den 

mentala förberedelsen är bättre nu än innan krisen. Ingen har heller upprättat en skriftlig 

krishanteringsplan efter krisen. Detta hade flera anledningar, en av förskolorna gick i konkurs efter 

krisen och för en annan förskola så hade de inte hunnit eftersom att det inte var särskilt längesedan 

krisen inträffat. En annan viktig fråga gällde sekretessen, om den hade förhindrat eller underlättat 
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kommunikationen. Att den hade förhindrat kommunikationen upplevde ingen av ledarna att den 

hade gjort, men en av ledarna upplevde att den hade varit till hjälp för medarbetarna.  

 Ja, för sekretessen är ju den att den riktar sig mot det offentliga. Så där drog vi väldig 

 nytta av att vi just har sekretess, i bemötande med föräldrar. Att man inte får prata om 

 andra barn eller föräldrar på det sättet. Just det att man har en lag bakom sig gör ju 

 att man behöver inte svara och det är ju skönt för personalen. 

     (Respondent A) 

Andra hinder eller underlättande av kommunikationen var enligt ledarna distans, att det fanns ett 

fysiskt avstånd mellan ledaren och arbetsplatsen där medarbetarna befann sig. Alltså, det som i alla 

fyra fallen visade sig vara ett hinder för kommunikationen var att ledarna kände att de inte alltid 

kunde befinna sig hos medarbetarna fysiskt. Som förskolechef har man ofta fler förskolor och/eller 

andra arbetsuppgifter vilket gör att de inte alltid kan befinna sig på ett och samma ställe en längre 

tidsperiod. Respondent A arbetade samtidigt som rektor för en skola, respondent B arbetade på två 

enheter och kunde därför inte alltid befinna sig på den drabbade enheten och samma sak gällde 

respondent C. Detta upplevde ledarna som ett hinder i kommunikationen, särskilt som att de alla 

ville finnas fysiskt hos sina medarbetare under den här tiden.  Respondent C upplevde i en av sina 

kriser (C2)att media varit ett hinder för kommunikationen eftersom att media hann ut med första 

informationen om krisen, vilket helt förändrade utgångsläget: 

  Man hade ett politiskt möte där beslutet togs på kvällen och sen på morgonen stod 

 det i tidningen. (kort paus) Ja, och då hann jag inte ut med informationen varken till 

 personalen eller till föräldrarna. Vilket gjorde att alla kände sig... Mm, överkörda, 

 ställda liksom. (...)Då blev det mycket mer svårhanterbart för, för då kom ju 

 reaktionerna. (...)Då fick vi ju börja arbeta där istället, med reaktionerna i första 

 hand. 

     (Respondent C) 

Ledarna visade bry sig mycket om medarbetarna och talade ofta under intervjuerna om hur de var 

stolta över sina medarbetare och om att de under tiden för krisen oroat sig mycket över deras 

välbefinnande. De tyckte alla att det var viktigt att låta medarbetarna vara delaktiga i krisarbetet och 

att lyssna på vad de tyckte om olika saker även om ledarna inte alltid kunde ge medarbetarnas 

åsikter utrymme i krishanteringen. Däremot kunde medarbetarna önska vissa saker för egen del och 

ledarna har så väl de kunnat, enligt dem själva, försökt att uppfylla dessa önskemål i den utsträckning 

det varit möjligt. Det kunde som i respondent Bs fall handla om att inte behöva arbeta ensam, eller 
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som i respondent As fall vara att få vara ledig någon dag för att orka med det hela. Alla ledare är 

eniga om att kommunikation är viktigt i en krishantering, att alla får uppdaterad information på en 

daglig basis och att alla inom organisationen förstår varför de gjort vissa steg i hanteringen av krisen 

och så vidare.  

 Vi hade en tät kontakt. Dels för att situationen såklart krävde det men även för att vi 

 hela tiden skulle hålla varandra uppdaterade om allt, stort som smått. För allt som 

 inträffar i en sån här situation är ju viktigt för att veta hur vi ska kunna jobba vidare 

 liksom. 

     (Respondent A) 

 Så, god framförhållning tycker jag är viktigt och mycket samtal. Mycket prat och att 

 man är öppen, med vad som händer och sker. Att man.. ja, att föräldrar och personal 

 att vi alla har lite insyn i och får kontinuerlig information som att: "Nu är det såhär och 

 det här är beskedet liksom" "Vad händer och vad ska vi göra nu?" Just så att alla får 

 vara med i det här. Det är jätteviktigt! För att människor ska må bra när sånt här 

 händer. 

     (Respondent C) 

4.2  Enkätundersökningen 
Av de 32 respondenter som mottagit ett enkätformulär har 25 returnerat svar tillbaka, det är hela 78 

procent vilket är en bra svarsfrekvens. Från förskola A svarade alla (åtta respondenter), förskola B 

svarade alla (sju respondenter), förskola C1 svarade alla (nio respondenter) men från förskola C2 

svarade endast en av åtta medarbetare. Det kan ha flera orsaker, exempelvis så gjordes utskicken av 

enkäten mitt i juletider då posten har mycket extraarbete på grund av julkort och paket som skickas 

eller att respondenterna inte velat svara och så vidare. Tyvärr föll en av förskolornas respondenter i 

princip bort, och därför kan inte förskola C2s resultat presenteras fristående. Även  har 

medarbetarna från förskola C1 och C2 har samma ledare blir de svar från medarbetarna på förskola 

C2 för få för att kunna presenteras, därför har denna förskola uteslutits från resultatet och där med 

undersökningen som helhet. Därmed blir antalet presenterade svar 24 av de 25 returnerade 

enkäterna. Respondenterna till enkätundersökningen blev inte tillfrågade om de grundläggande 

frågorna kring vad de ansåg vara en kris eller kommunikation. Detta eftersom denna del av 

undersökningen främst syftar till att ta reda på om de ansåg att deras ledare använt sig av 

kommunikativt ledarskap eller ej samt att bekräfta eller förkasta om ledarens kommunikativa 

krishantering skett såsom ledaren själv upplevt det. Enkätundersökningens resultat visas således inte 
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alltid som en helhet utan ibland även som enskilda förskolor, detta beror på vilken typ av fråga som 

besvarats. 

Medarbetarna tillfrågades om det fanns någon krishanteringsplan att tillgå innan krisen, endast en 

medarbetare har svarat Ja på denna fråga resten har svarat Nej, Nej, det utvecklades en under krisen 

eller Vet ej (övriga alternativ var Ja, men jag visste inte om den). Vilket är i enlighet med ledarnas svar 

under intervjuerna. Medarbetarna tillfrågades även om hur viktigt de ansåg att fyra påståenden om 

intern krishantering var. Här var samtliga medarbetare i princip eniga om vad de ansåg var viktigt i en 

krishantering. 24 av 24 medarbetare instämde helt i att det var viktigt att få information om krisen 

och krisarbetet från ledaren, samma svar hade påståendena om att det var viktigt att få information 

om sin egen roll i krisarbetet samt att alla som arbetade på förskolan fick information. 23 av 24 

respondenter instämde helt i att det var viktigt att som medarbetare få vara delaktig i krisarbetet.  

 

Följdfrågan innehöll samma påståenden men denna gång om hur väl dessa hade uppfyllts av ledaren 

under krisen: 

 

 

 

Diagram 1; "Hur väl uppfyllde ledaren påståendena om krishantering?"  

 

Diagram 1 visar att majoriteten av medarbetarna tyckte att deras ledare uppfyllt påståendena under 

krisarbetet. Här är alla respondenter sammanslagna och diagrammet visar en generell bild av 

samtliga krisarbeten.  

Ledarna för förskolorna påstod att de till största delen kommunicerat med sina medarbetare genom 

muntlig kommunikation och att de i så stor utsträckning det varit möjligt försökt att befinna sig på 
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plats hos medarbetarna. Detta bekräftar resultaten från enkätundersökningen att de till största delen 

hade gjort. Merparten hade svarat att chefen till största delen pratade med respondenterna 

personligen, ett fåtal har även kryssat i att telefonen användes som kommunikationskanal, en 

respondent har svarat personalmöten. Även om svaren skiljer sig en aning behöver det inte betyda 

att de som svarat avvikande mot majoriteten farit med osanning utan det kan vara så att just dessa 

respondenter hade största kontakten med sin ledare på detta vis, eller att det är så de minns det. 

Därför är deras svar lika relevanta som de andras(Trost, 2012). Resultaten här visas i ett 

stapeldiagram för att visa resultatet på ett enkelt sätt.  

 

Diagram 2, "Kommunikationskanal" 

 

Ett internt bortfall i denna fråga gör att den totala responsen består i 23 respondenter, vilket syns i 

diagram 2. På förskola B är det bland medarbetarna osäkert vilken kanal som användes mest men 

ledaren B svarade i intervjun att telefon och personlig kontakt var det som användes mest vilket 

medarbetarna här bekräftar.  

Medarbetarna bekräftar även att ledarna på samtliga förskolor haft informationsmöten om krisen i 

en inledningsfas, men exakt när detta informationsmöte ägt rum hade de flesta svårt att svara för 

vilket kan härledas till att det var längesedan en del av kriserna inträffat. Men att mötet hölls kunde 

samtliga medarbetare bekräfta. Vilka som närvarat vid detta möte var svårare att komma ihåg men 

alla är överens om att ledaren och personal närvarat, men en del av medarbetarna menar att även 

föräldrar närvarat. Vid förskola A är dock alla överens om att ledare, medarbetare och föräldrar 

närvarat vi det första mötet. Vid förskola C1 svarade alla respondenter att ledaren och medarbetarna 

närvarat. Medarbetarna på förskola B var osäkra på om det fanns föräldrar närvarande eller inte vid 

detta möte även om alla varit överens om att ledare och medarbetare funnits på plats under detta 

möte. De frågades även om hur de kände sig innan och efter mötet, alternativen var Arg, Orolig, 
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Ledsen, Lugn och Annat (här fanns möjligheten att skriva i en egen beskrivning). De flesta 

medarbetare minns att de var arga eller ledsna före och efter mötet, ingen av dem kände sig lugn 

vare sig innan eller efter mötet. Egna beskrivningar var det bara en respondent som fyllt i, denna 

respondent kände sig frustrerad både innan och efter mötet. Mötet hade alltså inte ändrat någon av 

respondenternas känslor kring situationen. 

Enligt medarbetarna på förskola A och B hade det funnits en dialog mellan ledaren och 

medarbetarna under tiden för krisen medan de medarbetare för förskola C1 var oeniga i sina svar där 

fyra av nio medarbetare inte upplevde att det fanns en dialog alls. Samma resultat visades på frågan 

om respondenterna tyckte att ledaren lyssnat på deras åsikter. Samtliga respondenter på förskola A 

och B kände att ledaren lyssnat mycket på deras åsikter medan medarbetarna för förskola C1 svarade 

tre att ledaren lyssnat till viss del, en svarade att ledaren inte alls lyssnat medan resterande upplevde 

att ledaren lyssnat mycket på deras åsikter. På frågan om medarbetarnas åsikter kunnat påverka 

krisarbetet eller inte rådde det större spridning i svaren: 

 

Diagram 3, "Medarbetarnas möjlighet att med sina åsikter påverka ledarens beslutstaganden i 

krishanteringen" 

 

Medarbetarna på förskola A och B känner att de kunnat påverka något medan majoriteten av 

medarbetarna på förskola C1 inte alls kunnat påverka krisarbetet. På förskola B har medarbetarna 

haft störst möjlighet att kunna påverka med sina åsikter i krisarbetet. 

Att lyssna på åsikter är en del i en ledares roll men ledaren ska även visa medarbetarna omtanke, att 

de bryr sig om deras välbefinnande i en sådan här situation. Samtliga medarbetare på förskola A och 

B kände att ledaren brydde sig mycket om hur de mådde och att ledaren ofta frågade hur de mådde 

under den här tiden medan medarbetarna från förskola C1 var splittrade i sina svar där tre 

respondenter upplevde att ledaren brydde sig mycket, tre upplevde att ledaren brydde sig lite och 
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tre uppger att ledaren inte brytt sig alls. Däremot uppger fem av respondenterna för den senare 

förskolan att ledaren ibland frågat dem om hur de mådde, resterande fyra upplevde att ledaren 

aldrig frågade dem om hur de mådde. 
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Medarbetarna tillfrågades om vilka egenskaper de ansåg att deras ledare hade. Det fanns nio 

egenskaper att välja bland och medarbetarna ombads att kryssa för alla de egenskaper de ansåg 

ledaren hade:   

 

Diagram 4, "Ledarens egenskaper enligt medarbetarna" 

 

Här ser vi att den ledare som uppfyller de flesta egenskaperna är ledaren för förskola  A (sju av åtta 

medarbetare från denna responsgrupp har svarat på frågan) tätt efter finner vi ledaren för förskola B 

som själv uppger att konfliktlösning är en svår bit vilket medarbetarna på denna förskola bekräftar då 

bara två av sju respondenter uppger att denna ledare löser konflikter. Ledaren för förskola C1 är 

enligt medarbetarna Tydlig i första hand men även Tillgänglig, Coachande och Konfliktlösande. 

I det stora hela upplevde medarbetarna att krisen hanterades bra, av 24 respondenter upplevde 23 

att krisen hanterades bra. En medarbetare på förskola A och en medarbetare på förskola C1 tyckte 

inte att krisen hanterades bra. Med detta resultat visas ändå att kriserna i det stora hela hanterats 

bra enligt medarbetarna. 
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4.3  Innehållsanalys av enkätkommentarer 
Medarbetarna i enkätundersökningen gavs möjligheten att kommentera några av de frågor som 

fanns i enkätformuläret och i slutet på formuläret gavs de möjligheten att kommentera i "Övriga 

kommentarer" där medarbetarna fritt fick kommentera vad de ville. Upplägget för 

resultatpresentationen här är att förskolorna presenteras en och en i alfabetisk ordning, det vill säga 

börjar med A och avslutar med C1.  

Kommentarer från respondenterna på förskola A handlade till stor del om att medarbetarna känt sig 

svikna av socialtjänsten, kommunen och övrig ledning. Med övrig ledning syftar medarbetarna på 

övriga styrelsen utöver förskolechefen, denna förskola drevs som ett kooperativ14.  

 Kommunen hade ingen krishanteringsplan och socialtjänsten kunde inte sitt 

 jobb. 

     (Medarbetare förskola A)  

Den av medarbetarna i denna responsgrupp som inte tyckte att krisen hanterats bra på förskola 

förklarar detta med kommentaren:  

 Socialen och övrig ledning borde ha stöttat oss och stått bakom vår chef och 

 oss. 

     (Medarbetare förskola A)  

Här förklarar medarbetaren att ledaren inte gjort ett dåligt jobb utan att de känt sig svikna av andra 

som borde varit mer delaktiga enligt denne. En tredje medarbetare skriver:  

 Mitt förtroende för socialtjänsten sjönk kraftigt då de till oss sa en sak och till 

 föräldrarna nåt helt annat. Vår chef gjorde vad hon kunde för att få alla parter att 

 samverka. Kommunen kunde varit mer hjälpsamma och tydliga i den här  situationen. 

     (Medarbetare förskola A)  

Ett tydligt missnöje över andra instanser  som varit delaktiga under krisen framgår ur medarbetarnas 

kommentarer samtidigt som de vill framhäva att deras chef gjort sitt bästa av situationen även om 

den var helt ny för alla i det läget.   

                                                           

14
 Ett kooperativ drivs av en styrelse, en grupp med personer som tillsammans äger organisationen. Styrelsen 

utser en chef för verksamheten som har yttersta ansvaret men övrig styrelse har också ett visst ansvar och stor 

del i beslutsfattande. 
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 Situationen var helt ny för alla, men chefen gjorde de bästa hon kunde i det här och 

 jag kände mig trygg med det. 

     (Medarbetare förskola A)  

Övriga kommentarer som medarbetarna på denna förskola lämnade i enkätformuläret rörde främst 

frågan om hur snabbt första informationsmötet kom, där kommenterade de att det vart svårt att 

minnas. 

 Osäker ,(...) minns att det var samma vecka iallafall. 

    (Medarbetare förskola A)  

 Kommer inte riktigt ihåg, kan inte svara säkert. 

    (Medarbetare förskola A) 

På förskola B kände en av medarbetarna en stark vi-känsla med sina arbetskamrater och 

kommenterade såhär:  

 Hade vi kollegor inte haft varandra och vår chef så hade vi "gått under" psykiskt. Men 

 nu är vi starkare än någonsin efter detta. Jag vill helst glömma eländet. 

     (Medarbetare förskola B)  

En annan kände att undersökningen rivit upp känslor och kommenterar:  

 Upplever i efterhand att påminnelse om denna händelse är svår, skulle gärna haft mer 

 stöttning efter att allt "lugnat ner sig", kanske 6 månader efter avslut. 

     (Medarbetare förskola B)  

På förskola B var det ungefär ett år sedan krisen när undersökningen genomfördes, vilket gör att 

deras kris ligger närmast i tiden av alla de undersökta förskolorna. Denna grupp respondenter var 

också de som tyckte att det var mest jobbigt att behöva prata om krisen av alla respondentgrupper i 

studien. I övrigt lämnade medarbetarna i denna respondentgrupp inga kommentarer. 

Medarbetarna för förskola C1 kommenterar att det varit svårt att minnas men att de svarat så gott 

de kommer ihåg eller utifrån hur de idag ser på händelsen.  

 Eftersom det var längesedan har jag svårt att komma ihåg allt, men jag har svarat 

 utifrån det jag faktiskt minns. 

     (Medarbetare förskola C1) 
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 Det är möjligt att jag i efterhand känner det som att chefen inte brydde sig alls, fast 

 det kanske var så att chefen gjorde det (på sitt sätt). 

     (Medarbetare förskola C1)  

På denna förskola var det flera som upplevde att ledaren inte brydde sig om medarbetarna och detta 

har det skrivits flitigt om bland kommentarerna:  

 (...) så kunde chefen ha brytt sig mer om hur vi mådde, och visat det mer. I en sån här 

 situation behöver man bli bemött med förståelse för det man upplever är jobbigt 

 istället för uttalanden som: "Nu är det såhär, så det är bara att gilla läget!" 

     (Medarbetare förskola C1)  

 Chefen var mer praktisk än emotionell. Hade jag bett om samtalshjälp hade det säkert 

 ordnats. 

     (Medarbetare förskola C1)  

Gällande själva krisarbetet är medarbetarna i det stora hela nöjda, gällande det praktiska arbetet. 

 Det yttre, eller praktiska sköttes snyggt i detta fallet. 

     (Medarbetare förskola C1) 

 Vi fick vara med mycket innan och prata med chefen om vad som skulle göras så vi var 

 åtminstone väl förberedda vilket hjälpte en hel del. 

     (Medarbetare förskola C1)  

Övriga kommentarer gällde krishanteringsplanen, där kommenterar medarbetarna att de inte minns 

eller inte vet huruvida en plan fanns eller inte. 
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5.  Analys 
Här presenteras en analys av delstudiernas resultat i förhållande till de teorier som presenterats i 

teoriavsnittet. Delstudierna analyseras var för sig. Analysen ska leda fram till studiens syfte att 

undersöka  hur (om) man upplevt att man arbetat med  ett kommunikativt ledarskap under en kris 

internt, samt att se hur en eventuell krishanteringsplan har varit till hjälp för det kommunikativa 

arbetet under krisen. Analysen ska även leda till frågeställningarna  "Hur upplevde ledaren att denne 

arbetade med den interna kommunikationen vid en kris?" och "Hur upplevde medarbetaren ledarens 

interna kommunikationsarbete?"  

5.1  Analys av samtalsintervjuer 
Samtliga ledare visade sig förstå att kommunikation är en process, där information utbyttes mellan 

individer på ett eller annat sätt om det var muntligt eller skriftligt, såsom Sjöqvist (2011)beskriver 

kommunikation. Svaren de gav indikerade även på att de liksom Stuart Hall (Hall i Thornham, 2009) 

ansåg att kommunikation bäst förstås genom att en dialog mellan individer är möjlig så att 

mottagaren kan påvisa om denne verkligen förstått innehållet i informationen som delgetts från 

sändaren. Samtidigt uttrycker de att information genom skriftliga kanaler är lättare att misstolka än 

den information som ges muntligt då det finns filter vilka genom varje individ tolkar informationen 

som ges, vilket är i enlighet med Larssons (2010) tankar om filter och Stuart Halls (2009)utsagor om 

fenomenet i artikeln Encoding/decoding. Därför har ledarna valt att till största delen kommunicera 

muntligt med sina medarbetare, detta för att informationen inom organisationen ska misstolkas så 

lite som möjligt samt att de då med säkerhet visste att medarbetarna fick den information de 

behövde vilket indikerar på att de förstått sin roll som ledare och vikten av att kommunikationen är 

väl fungerande inom organisationen i enlighet med den organisationskommunikation som Gillis 

(2011)beskriver. Samma handlande och insikt tyder på ett kommunikativt ledarskap i enlighet med 

Johanssons (2012) princip som beskriver att ledaren ska förmedla direktiv och vara tydlig i sin 

kommunikation. 

 Enligt Gillis (2011) handlar organisationskommunikation om att genom kommunikationen inom 

organisationen driva alla organisationsmedlemmar mot ett gemensamt mål, något som bäst sker 

genom att förstå de kommunikationskanaler som finns att tillgå samt att kunna använda dem på rätt 

sätt för det ändamål som avses. Detta är något som ledarna i sina intervjuer påvisar att de förstått.  

Ledarna talar även om att det kunde vara svårt att nå ut med information på de möten som hölls 

under krisen på grund av mötesdeltagarnas inställning inför mötet då respondenterna istället fick 

ägna mycket tid åt detta istället för att ge ut den information som var målet med mötet i första hand. 

De tankarna tyder på att IPO-teorierna, som Jablin och Putman (2001) beskriver, stämt i dessa fall. 
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 Enligt ledarna var det viktigt att alla medarbetare fick information om allt som rörde krishanteringen 

och vilka steg som togs och varför, även detta indikerar på att de i enlighet med Gillis (2011) teorier 

är medvetna om att alla inte alltid behöver få all information i alla lägen men att det ibland är 

nödvändigt såsom i en krissituation. Gillis (2011) talar även om att ledaren behöver ha en daglig 

kontakt med sina medarbetare, vilket ledarna i de här fallen berättade att de gjorde under tiden för 

krisen. 

Enligt ledarna var det viktigt att medarbetarna hade koll på vad som skedde för deras egna roll i 

krishanteringen men även för att det är medarbetarna som är ansiktet utåt, det är de som dagligen 

träffar organisationens främsta intressenter, föräldrarna. Detta är något som tyder på att de arbetat 

utefter Johanssons (2012)princip om att ledaren ska sätta upp tydliga direktiv och om att vara tydlig i 

sin kommunikation. Dessutom visar detta att de arbetat utefter det teoretiska krishanteringsramverk 

Frandsen och Johansen (2011) presenterat. Det var viktigt redan från start att intressenterna 

meddelades om krisen, men denna första information ville respondenterna själva ge för att avlasta 

sina medarbetare. Detta förhållningssätt till intressentgruppen visar att respondenterna är medvetna 

om att det finns en skillnad på intressentgrupperna föräldrar och anställda, att främst får de 

anställda information och sedan föräldrarna som är en intressentgrupp utanför organisationen även 

om de är vikiga för organisationen. Dessa åtgärder är även en indikation på att respondenterna 

arbetat enligt Frandsen och Johansens (2011) teoretiska ramverk för krishantering eftersom det 

enligt dessa forskare är viktigt att kommunicera med intressenterna om allt som sker före, under och 

efter en kris. I de lägen respondenterna på förhand vetat om att en krissituation är i antågande har 

de förberett medarbetarna på detta, underkrisen har de hållit en tät kontakt med medarbetarna 

genom alla steg som har tagits som har varit av relevans för medarbetarna och har efteråt (i de fall 

det varit möjligt då någon av förskolorna idag inte längre existerar) fortsatt att prata med sina 

medarbetare om vad som hänt, vad som gick snett eller bra i hanteringen av krisen och frågat 

medarbetarna om hur de nu ser på det som varit. Att sedan veta skillnad på intressentgrupperna och 

förstå att kommunikationen först och främst sker inom organisationen innan man kommunicerar 

utåt mot de yttre intressenterna. 

Enligt respondenternas svar har det före krisen inte funnits en krishanteringsplan att utgå från 

gällande kommunikativ hantering, såsom Dyregrov (2006) och Skoglund (2002)beskriver en sådan. 

Däremot har det funnits handlingsplaner för barnen och deras säkerhet på förskolan, såsom olycka 

eller brand. Dessa handlingsplaner beskriver de mest akuta åtgärderna som ska göras som att 

utrymma byggnaden vid brand eller att ringa ambulans vid olycka där ett barn skadat sig. De 

beskriver inte hur man sedan hanterar media eller vem som ansvarar för vad i den kommunikativa 
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hanteringen av händelsen efteråt såsom Dyregrov (2006) beskriver att en krishanteringsplan bör se 

ut för förskola eller skola. Därför kan man heller inte uttala sig om krishanteringsplaner i den här 

studien, eftersom de inte fanns innan krisen eller efter i någon av fallen. Däremot indikerar 

respondenternas svar på att de efter krisen skaffat sig en mental förberedelse för om en kris skulle 

inträffa under deras ledning en gång till vilket är i enlighet med det Shrivasta (2012) och Eriksson 

(2008) beskriver om mental förberedelse inför en kris. Respondenterna säger att de under tiden 

krishanteringen pågick har de utvecklat en krishanteringsplan anpassat efter den situation de befann 

sig i, de menade att det inte går att förbereda det även om det funnits en plan att tillgå. Dessa tankar 

stämmer väl överens med Mitroffs (2000) uttalande om att krisen inte alltid går att förebygga men 

den går att hantera när den väl inträffat.  

I intervjuerna fanns tydliga tecken på att samtliga respondenter uppfyllde flera av kraven för att 

klassificeras som kommunikativa ledare i förhållande till Catrin Johanssons (2012) rapport om 

kommunikativa ledare. Enligt denna rapport definieras en kommunikativ ledare som: "En 

kommunikativ ledare är den som engagerar sina medarbetare i dialog, aktivt delar och söker 

feedback, utövar delaktigt beslutsfattande, och uppfattas som öppen och involverad".  Efter att 

resultaten från samtliga intervjuer samlats in indikerar dessa att respondenterna arbetat för att 

skapa dialog med sina medarbetare, i den mån det varit möjligt låtit medarbetarna vara delaktiga i 

beslutsfattande i krishanteringen, närvarat hos personalen så mycket de kunnat samt försökt att visa 

omtanke om medarbetarnas situation och brytt sig om dem. Ledarna har dessutom försökt ge 

medarbetarna tydliga direktiv för deras arbete och kommunikation, dessa handlingar plus ledarnas 

önskan om att de kunnat vara mer närvarande under tiden för krisen indikerar även på att de 

uppfyller de flesta principer Johanssons (2012) rapport beskriver att en kommunikativ ledare ska ha. 

Principerna som respondenterna uppfyller är: 

- Utrusta medarbetarna med strukturer som underlättar arbetet 

- Sätta upp tydliga förväntningar på arbetets kvalitet, produktivitet och professionalism 

- Vara lättillgänglig, respektfull och visa att han/hon bryr sig om sina medarbetare 

- Aktivt engagera sig i att lösa konflikter, följa upp feedback och vara en förespråkare för enheten 

- Förmedlar direktiv och hjälper andra att uppnå sina mål 

En kommunikativ ledare kan enligt Johansson (2012) även beskrivas med fyra nyckelord, dessa ord är 

strukturera, coacha, relatera och företräda. Resultaten från intervjuerna indikerar på att alla 

respondenterna strukturerat krishanteringen genom att tydligt förmedla händelseförlopp, vad som 

ska göras och hur det ska göras. De har coachat medarbetarna i hur de ska bemöta organisationens 

intressenter, något som även Frandsen och Johansen (2011) beskriver i sitt teoretiska ramverk när de 
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förklarar att en god relation med organisationen skapar goda ambassadörer. Att coacha 

medarbetarna till hur de ska arbeta kan skapa trygghet hos medarbetarna som i sin tur avspeglas i 

deras möten med intressenterna. Ledarna har  även relaterat till medarbetarna genom att visa 

omtanke, bry sig om medarbetarnas välbefinnande och stöttat dem under krisen på olika sätt. De har 

även företrätt medarbetarna genom att själva informera intressenterna om tunga besked, pratat 

med medier när det behövts och sökt information från myndigheter för att ytterligare förbättra 

situationen. Genom dessa indikationer kan respondenterna ses som kommunikativa ledare då de i 

stort uppfyller Johanssons (2012) definition, principer och beskrivande nyckelord. 

5.2  Analys av enkätundersökning 
Medarbetarnas svar bekräftar att ledarna fört största delen av kommunikationen muntligt under 

tiden för krisen, vilket indikerar på att ledarna faktiskt arbetat efter Gillis (2011) teorier om 

organisationskommunikation. De upplevde också att det funnits en dialog mellan ledaren och 

medarbetarna vilket bekräftar ledarnas uttalanden om att de arbetat för en tvåvägskommunikation, 

som Hall förespråkat i Thormans bok (2009), för att förebygga missförstånd på grund av filter som 

Larsson (2010) beskriver. Men även att de velat lyssna på medarbetarnas åsikter, vilket är en viktig 

egenskap som en kommunikativ ledare besitter enligt Johannson (2012). Medarbetarna är i princip 

eniga om att det inte funnits någon krishanteringsplan att tillgå innan krisen bröt ut, vilket bekräftar 

ledarnas uttalanden om att det inte funnits någon sådan. Dock har en av respondenterna svarat att 

det fanns en krishanteringsplan, kanske har denna respondent missuppfattat frågan eller så tänkte 

denna respondent på beredskapsplanen som alla de förskolor som deltagit i undersökningen innehar.  

Det kan även bero på att det är en retrospektiv studie, något som enligt Trost (2012) är svårt då 

respondenterna kan ha svårt att minnas och därmed svarar för hur de idag ser på saken eller minns 

det. Dock indikerar medarbetarna på att deras ledare trots avsaknad av en krishanteringsplan gjort 

ett bra arbete, att krisen hanterats bra, vilket bekräftar ledarnas uttalanden om att de i det stora hela 

trott att krisen hanterats på ett bra sätt. 

Medarbetarna uppger att de innan och efter mötet känt sig arga, oroliga eller ledsna. Dessa känslor 

hade inte ändrats efter mötet, vilket indikerar på att mötet hade påverkats negativt på grund av de 

negativa känslor medarbetarna fört med sig in till mötet. Detta är i enlighet med IPO-teorierna som 

Jablin och Putman (2001) presenterat.  

En kommunikativ ledare är en ledare som ger tydliga direktiv, skapar ett öppet klimat för samtal och 

dialog, hjälper medarbetarna i sitt arbete genom coachning och omtanke för sina medarbetare. 

Ledaren visar tillgänglighet och är respektfull, tar ansvar och företräder organisationen enligt 

Johanssons (2012) pågående studie om kommunikativt ledarskap. Gällande ledarskap indikerar 
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medarbetarnas svar att förskola A och B haft en kommunikativ ledare medan förskola C1 inte haft 

det i samma utsträckning även om resultaten från enkätundersökningen trots allt belyst att 

sistnämnda ledare besuttit en del av en kommunikativ ledares egenskaper. Den ledare som enligt 

medarbetarna bäst passar in i beskrivningen kommunikativ ledare är ledaren för förskola A eftersom 

denna ledare enligt medarbetarnas svar i enkätundersökningen uppfyller i princip alla de egenskaper 

en kommunikativ ledare behöver ha enligt Johansson (2012). Även ledaren för förskola B uppfyller 

större delen av dessa egenskaper enligt medarbetarna, medan ledare C inte uppfyller lika många som 

de tidigare två ledarna enligt medarbetarnas svar. 

 Att ha en öppen dialog med och visa stor omtanke för medarbetarna bör en kommunikativ ledare 

arbeta för enligt Johansson (2012). Svaren från medarbetarna indikerar att de på förskola A och B 

upplevt att ledaren haft en öppen dialog med dem och visat dem stor omtanke. I fall C1 har ledaren 

haft en dialog med sina medarbetare och frågat dem om hur de mått under processens gång men 

medarbetarna har inte upplevt att ledaren brytt sig om dem ändå. Detta tyder på att ledaren i fall C1 

haft intentionen att visa omtanke men inte nått fram hela vägen, medarbetarnas svar tyder på att 

om ledaren frågar om hur medarbetarna mår är inte detsamma som att verkligen visa att man bryr 

sig om dem. Men detta är något som denna ledare varit medveten om då ledaren själv påpekat sina 

brister i att verkligen ta reda på om mottagaren av kommunikationen uppfattat det såsom det var 

menat att uppfattas. Detta kan knytas till teorierna om filter som Larsson (2010) beskriver, eftersom 

medarbetarna inte uppfattat ledarens signaler utan missförstått dem. Vilket gör att detta resultat 

ändå bekräftar att det som denna ledare sagt är en bild av hur det verkligen var. Ledaren på förskola 

A berättar att i efterhand hade denna velat vara mer tillgänglig för sin personal under krisen något 

som medarbetarna bekräftar genom att endast två av åtta medarbetare upplevt att denna ledare 

varit lättillgänglig. Samma sak gäller förskola B där ledaren påstår sig brista i att lösa konflikter, även 

här bekräftar medarbetarna detta genom att få har svarat att deras ledare löser konflikter.  

Sammantaget indikerar medarbetarnas svar på att krishanteringen, kommunikationen och 

ledarskapstyperna stämmer i förhållande till ledarnas egna utsagor i intervjuerna utom i fallet C där 

medarbetarna upplever sin ledare som tydlig snarare än att denne visat omtanke, även om denna 

ledare frågat dem om hur de mår. 

5.3  Analys av enkätkommentarer 
De kommentarer som vanligast förekom i enkätundersökningen handlade om att respondenterna 

hade svårt att minnas detaljer av olika anledningar. Dessa kommentarer tyder på svårigheterna med 

en retrospektiv studie som Trost (2012)tar upp i boken Enkätboken. Han menar att respondenter i en 

retrospektiv studie inte svarar för hur de upplevde saker och ting då utan hur de idag ser på saken. 
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Detta bekräftar respondenterna genom att kommentera att de svarar utifrån hur de idag ser på det 

hela och att de möjligen hade svarat annorlunda om de tillfrågats där och då. Samtidigt indikerar de 

medarbetare som närmast i tid genomgått en kris att de fortfarande tycker att det är jobbigt att bli 

påminda om det som hänt vilket indikerar att en retrospektiv studie är bättre gällande det här ämnet 

än att utföra en studie mitt under krisen eller hanteringen av den då det är som att ytterligare 

förstärka de negativa känslor som finns kring det de som genomgår den redan upplever. 

Respondenterna på förskola A kommenterar att de inte är missnöjda med sin ledare utan snarare 

andra som var involverade i krisen och hanteringen av denna, specifikt kommunen, socialtjänsten 

och övriga styrelsen. Bristande hjälp från kommunen i det här förklarade ledaren för denna förskola i 

sin intervju berodde på att en liknande kris inte inträffat i kommunen tidigare, och bekräftar att 

socialtjänsten gjort fel i denna krisen då de ville lägga skulden av sina egna snedsteg i händelsen på 

nämnd ledare. Detta fel erkände slutligen socialtjänsten enligt ledaren. Dock nämns inte övrig 

styrelse alls av denna ledare i intervjun vilket indikerar på att ledaren tog på sig hela ansvaret själv i 

den krishantering som rådde. Men medarbetarnas kommentarer om detta indikerar på att de velat 

haft mer stöd från dessa yttre instanser i krishanteringen även om de tycker att deras egna ledare 

genomfört krishanteringen på ett bra sätt trots detta. 

Respondenterna på förskola C1 kommenterar att deras ledare inte är av den emotionella typen utan 

är en ledare som är bra på det praktiska. Detta indikerar på att medarbetarna ändå förstått sin ledare 

som då har förmedlat sina egna "brister" som ledare på ett sådant sätt att medarbetarna haft 

förståelse för varför ledaren inte visat dem den omtanke de hade önskat. Detta tyder på att ledaren 

ändå varit tydlig i sin kommunikation i enlighet med Johanssons (2012)tankar om hur en 

kommunikativ ledare ska föra sin kommunikation. Det förekommer även kommentarer om att de 

säkerligen hade fått samtalshjälp eller liknande utifrån om de hade frågat sin ledare om detta. Detta 

indikerar på att ledaren försöker att tillmötesgå sina medarbetare på bästa sätt och att om det krävs 

tar denna ledare hjälp utifrån från andra som kanske besitter de egenskaper denne själv inte kan 

erbjuda. Samtidigt har medarbetarna inte frågat om detta vilket indikerar på att det kommunikativa 

klimatet inom organisationen kanske inte är så öppet som ledaren eller medarbetarna skulle vilja att 

det var, vilket strider emot Johanssons (2012)egenskaper för en kommunikativ ledare som ska öppna 

upp för samtal inom organisationen mellan alla medlemmar i organisationen. 
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6.  Slutsatser 
Först presenteras slutsatsen/-erna för studiens syfte, som är uppdelat i två delar. Efter dessa 

presenteras slutsatserna för de två frågeställningarna i studien. För att förtydliga vilket som 

behandlas och underlätta läsningen har de, syfte och frågeställningar, rubricerats. 

6.1  Syfte 
 Att undersöka  hur (om) man upplevt att man arbetat med  ett kommunikativt 

 ledarskap under en kris internt. 

Resultaten från intervjuerna visar att samtliga ledare i undersökningen arbetat utefter Johanssons 

definition av kommunikativt ledarskap. Detta visade sig inte bara genom deras sätt att beskriva sitt 

arbete med krishanteringen utan även genom samtycke från medarbetarna. Samtliga ledare visade 

sig ha stor förståelse för vad som var kommunikation, hur de skulle kommunicera för att på bästa 

sätt göra sig förstådda samt sin egen kommunikativa roll inom organisationen. Det visade sig även att 

de besatt de flesta av de egenskaper som beskriver en kommunikativ ledare både genom deras svar i 

intervjuerna samt i medarbetarnas respons i enkätundersökningen vilket stärker bilden av deras 

ledarskap. Om de själva hade ansett att de var kommunikativa ledare men inte fått medhåll från 

medarbetarna skulle de inte kunnat beskrivas som kommunikativa ledare ändå eftersom ett 

ledarskap inte bara handlar om vilken ledartyp den som är ledare tror att han/hon innehar utan även 

hur de som leds (i det här fallet medarbetarna på förskolan) upplever ledaren att vara. 

De egenskaper en kommunikativ ledare besitter som visade sig vara viktigast under en krishantering 

var att coacha medarbetarna i sina roller i krishanteringen så att det vanliga arbetet kunde fortgå 

samt att de visste hur de skulle hantera oroliga föräldrar i dörren. Den andra viktiga egenskapen i en 

krishantering var att visa omtanke för medarbetarna något som ledarna lyckades olika bra med, men 

denna egenskap visade sig viktigare än att som medarbetare få vara delaktig i krisarbetet. 

Egenskapen att öppna upp för samtal visade sig också vara viktig i en krishantering, medarbetarna 

fann det viktigt att kontinuerligt bli uppdaterade om vad som hände i krisarbetet och vilka steg som 

skulle komma att tas och detta tyckte även ledarna var viktigt något ledarna arbetat för under de 

kriser de hanterat och medarbetarna upplevt att de lyckats bra med. Att vara tydlig i 

kommunikationen internt var ytterligare en egenskap som visade sig användbar i en krishantering, 

men helst i symbios med omtanke, respekt och förståelse. Att bara vara tydlig men att inte visa 

förståelse för att den information som gavs mottogs på ett negativt sätt eller respektera de åsikter 

som uppkommit i en reaktion på det som delgetts gjorde att viktig information kunde komma i 

skymundan. Alla ledare i undersökningen framställdes som kommunikativa ledare i intervjuerna men 

enligt medarbetarna var det bara ledarna för förskola A och B som helt arbetat utefter en 
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kommunikativ ledare i krishanteringssituationerna. Ledaren för förskola C visade sig vara en praktisk 

ledare snarare än kommunikativ och hanterade krisen bra men lyckades inte visa sina medarbetare 

sin omtanke om dem även om intentionerna att göra det fanns. Det behöver inte betyda att denna 

ledare inte var en kommunikativ ledare, det betyder snarare att medarbetarna inte upplevt denna 

ledare som detta. Dock föll en medarbetargrupp bort i och med att en av ledare Cs förskolors 

arbetslag valde att inte besvara enkäten i undersökningen, men eftersom denna ledare trots detta 

bortfall ändå hade sammantaget fler respondenter i enkätundersökningen än de andra ledarna finns 

tillräckligt många respondenter i enkätundersökningen för att dra dessa slutsatser. 
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 Att se hur en eventuell krishanteringsplan har varit till hjälp för det 

 kommunikativa arbetet under krisen. 

En krishanteringsplan såsom beskriven för studien med ett ramverk för kommunikation internt och 

externt fanns inte att tillgå i någon av förskolorna oavsett om de tillhörde kommunal verksamhet 

eller var fristående förskolor. Kommunen hade inte någon liknande plan att dela med sig av till de 

förskolor som deltagit i undersökningen heller under tiderna för vilka förskolorna genomgick sina 

kriser. Förklaringar till detta har varit att det tidigare inte hänt något likande inom kommunen 

tidigare i ett av fallen, i de andra två fallen fanns ingen närmare förklaring på detta. Men kommunen 

har försökt att hjälpa till i alla förskolors krisarbeten genom att ge stöd åt ledarna och hjälpa dem 

med den externa hanteringen gentemot medier.  De krisplaner som förskolorna hade visade sig vara 

beredskapsplaner för akuta insatser gällande olyckor på förskolan såsom brand eller att ett barn 

skadar sig på förskolan. Beredskapsplanerna beskriver då hur medarbetarna ska agera i en 

direktinsats som att exempelvis få ut alla barn på bakgården vid en brand, larma 112 och så vidare, 

inte hur medarbetare eller ledning ska kommunicera internt eller externt. Ledarna i undersökningen 

menar dock att de arbetade sig fram till vad om passade sig bäst just i de lägen de befann sig i just då 

och att de inte hade kunnat utforma en mall för detta på förhand. Erfarenhet av krishantering och ett 

öga för vad som är lämpligt visade sig vara mer användbart än en krishanteringsplan för de förskolor 

som deltagit i undersökningen.  

6.2  Frågeställningar 
 Hur upplevde ledaren att denne arbetade med den interna kommunikationen vid en 

 kris? 

Ledningen på förskolorna arbetade mycket med muntlig och direkt kommunikation inom 

organisationen. Detta för att det var det kommunikationssätt de ansåg vara det som lämnade minst 

utrymme för medarbetarna att göra egna tolkningar av den information som gavs. Detta var viktigt 

för ledarna eftersom att det i ett krisarbete är viktigt att alla inom organisationen förstår vad som 

hänt, vad ledaren nu gör och tanken med detta samt vad ledaren planerar att göra. Samtidigt är 

denna kommunikationsmetod den som ger medarbetarna störst utrymme att ge ledaren feedback på 

informationen som ges något som var viktigt för alla tre ledare under krishanteringen även om de 

inte alltid hade utrymme att låta medarbetarnas åsikter påverka i själva krishanteringsarbetet. Dock 

gavs utrymmet för medarbetarna att kunna på verka sin egen roll genom att meddela ledaren åsikter 

om detta såsom i förskola Bs fall där medarbetarna bad att få slippa ensamarbete. Ibland tvingades 

ledarna att kommunicera med medarbetarna via telefonkontakt, detta berodde på att samtliga 

ledare arbetade som ledare på fler förskolor eller skola vilket gjorde att de inte alltid kunde befinna 
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sig fysiskt på plats men detta kommunikationssätt var inte det de helst föredrog att använda under 

krishanteringsarbetet men det var bättre än skriftlig kommunikation då utrymmet för misstolkningar 

var mindre via telefon än exempelvis e-post. Genom telefonsamtal finns fler mänskliga signaler 

såsom röstläge och ton, genom dessa signaler kan sändaren visa att han/hon är glad eller arg, 

allvarlig eller skämtsam, vilket man inte kan återskapa i en skriven text på samma vis. Ledarna 

frågade även medarbetarna om hur de mådde och upplevde hela situationen ofta för att visa sin 

omtanke genom att kommunicera med sina medarbetare. 

Gällande kommunikation gentemot intressenter föredrogs möten, där chefen i första hand närvarade 

men i vissa fall även medarbetarna. Ibland hölls interna möten när ledarna hade extra mycket 

information att delge medarbetarna, men till största delen var det daglig muntlig kontakt som 

användes under krishanteringen. 

Hur upplever medarbetaren ledarens interna kommunikationsarbete?  

Medarbetarna upplevde att ledarna främst kommunicerade muntligt genom att vara fysiskt 

närvarande men även via telefonsamtal. De flesta medarbetarna upplevde att ledaren visade stor 

omtanke om dem personligen utom de medarbetarna hos ledare C där endast ett fåtal upplevde att 

ledaren visat dem omtanke i deras situation. Alla medarbetare mindes att de hade haft 

informationsmöten både internt och externt mot föräldrarna. Medarbetarna upplevde att kriserna 

hade hanterats på ett bra sätt även om deras åsikter inte alltid kunde påverka tagna beslut eller 

beslut som skulle komma att tas. Dock kände merparten av medarbetarna att de ändå blivit hörda av 

sina ledare, trots bristande påverkansfaktor i deras åsikter. I en krissituation är det inte alltid möjligt 

att påverka krishanteringen, men flera av medarbetarna upplevde ändå att de kunnat påverka sin 

egen roll till en viss del under tiden för krishanteringen. Ledarens upplevelse av hur de kommunicerat 

internt med sina medarbetare stämmer väl överens med hur medarbetarna upplevde att det gick till.  
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7.  Diskussion och förslag för vidare forskning 
En intressant problematik som dök upp ur undersökningen var hos förskola C1 och C2. Där uppstod 

två likadana kriser, alltså dessa kriser bottnade i samma sak. Det som gjorde att kriserna skiljde sig åt 

markant var att i det ena fallet hann media, i detta fall lokaltidningen, ut med informationen om 

krisen före ledaren hann meddela sina medarbetare och intressenter. Enligt ledaren C var detta 

något som påverkade kommunikationen mellan ledare, medarbetare och intressenter negativt 

eftersom medarbetare och intressenter kände sig överkörda och bortglömda. Intressenterna och 

föräldrarna hade enligt ledarens uttalande varit mycket upprörda och det gjorde att det var svårt för 

ledaren att kommunicera på ett bra sätt under krisen med dessa mottagare. Nu blev responsen från 

medarbetarna på en av dessa förskolor mycket låg i enkätundersökningen så ledarens uttalande om 

skillnaderna i krishanteringen på dessa förskolor kunde inte presenteras i resultat eller analys. Därför 

skulle det vara intressant att i framtida forskning utreda hur första informationen i en kris kan 

komma att inverka på kommunikationen under en krishantering. Om det är skillnad på om ledaren 

själv kan informera sina medarbetare och/eller intressenter före medierna om krisen eller om 

medierna hinner före ledaren med informationen.  Dessa resultat skulle då kunna kopplas till IPO-

teorierna som handlar om mötens process och utgång beroende på mötesdeltagarnas inställningar 

till mötet.  

  



61 

 

Referenser  
 

Böcker 

Brewerton, P., Millward, L. (2001)Organizational research methods 

SAGE Publications Ltd, London 

Buss, D.M. (1999) Evolutionary psychology: The new science of mind 

Allyn and Bacon, Boston 

Coombs, T. (2007) Ongoing crisis communication - Planning, managing and responding 

 andra upplagan, SAGE publications Inc., California 

Dyregrov, A. (2006) Beredskapsplan för skolan - Vid kriser och katastrofer 

Rädda Barnen, Sverige 

Eriksson, P. (2008) Planerad kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation 

Liber, Malmö 

Falkheimer, J., Heide, M., Larsson, L. (2009) Kriskommunikation 

Liber AB, Malmö 

Gillis, T. (2011) The IABC handbook of organizational communication: A guide to internal 

communication, Public Relations, Marketing, and Leadership, (elektronisk bok), San Francisco 

Jablin, M., Putman, L. (2001) The New handbookof Organizational Communication, (elektronisk bok), 

Sage Journals 

Klann, G. (2003) Crisis Leadership: How military lessons and corporate experiences can help leaders 

find opportunity in times of chaos (elektronisk bok) Greensboro, NC, USA, Center for creative 

leadership 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun 

Studentlitteratus AB, Lund 

Larsson, G. (2010) Ledarskap under stress (elektronisk bok, upplaga 1, 2012) 

Liber AB, Malmö 

Larsson, L. (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap 

Studentlitteratur AB, Lund 



62 

 

Lundin, T. (1992) Traumatisk stress och personlig förlust  

Almqvist & Wiksell, Stockholm 

Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier 

Liber, Malmö 

Skoglund, T. (2002) Krishantering - Om kommunikation och ledarskap 

Ekerlids Förlag, Falun 

Thornham, S., Bassett, C., Marris, M.(2009) Media Studies - A reader 

Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh 

Trost, J. (2012) Enkätboken 

Studentlitteratur AB, Lund 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer 

Studentlitteratur AB, Lund 

Yukl, G. (2006) Leadership in organizations 

Prentice Hall  

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L. (2003) Metodbok för medievetenskap 

Liber, Malmö 

Artiklar 

Frandsen, F., Johansen, W. (2011) “The study of internal crisis communication: towards an integrative 

framework” , Corporate Communications: An International Journal, vol 16 iss. 4pp. 347-361,  

Hämtad från: http://dx.doi.org/10.1108/13563281111186977 [2012-11-07] 

Shrivastava, P., Mitroff, I., M. Alpaslan, C. (2012) ”Imagining an Education in Crisis Management” , 

Journal of Management Education 

doi: 10.1177/1052562912455418 

Rapporter 

Johansson, C., Miller, D. V., Hamrin, S. (2012) Communicative leadership - Theories, concepts, and 

central communication behaviours 

Mittuniversitet, KK-stiftelsen, Sveriges Informationsförening 

Hämtad: [2012-10-30] 

http://dx.doi.org/10.1108/13563281111186977


63 

 

Sjöqvist, E. (2011) Framgångsrik kommunikation - kommunikativ kompetens i organisationen 1.0 

Högskolan på Gotland, 

Hämtad från: http://hgo.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:547923 [2012-11-09] 

Skolinspektionen (2011), "Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet- riktad tillsyn" 

Stockholm 

Retrived from: http://www.skolinspektionen.se/Documents/riktad-tillsyn/kommuntills/riktad-

kommuntills-slutrapport.pdf [2012-12-13] 

Webbadresser 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm [2012-12-06] 

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Faktablad/Heide2_Faktablad_intern_kriskom.p

df?epslanguage=sv [2012-11-10]

http://hgo.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:547923
https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Faktablad/Heide2_Faktablad_intern_kriskom.pdf?epslanguage=sv
https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Faktablad/Heide2_Faktablad_intern_kriskom.pdf?epslanguage=sv


64 

 

Bilagor 
Bilaga 1:  Intervju-manual 

Innan intervjun har förskolechefen och jag kommit överens om en specifik kris att behandla under 

intervjun så att vi båda vet vilken kris vi refererar till. 

Vad anser du vara en kris? 

Denna fråga syftar till att få reda på respondentens tankar kring ordet kris och hur de själva 

definierar det. Detta för att vi ska vara på samma plan när vi vidare diskuterar ämnet, så att vi menar 

samma sak och inte pratar om helt olika saker. Kanske behöver jag här beroende på deras definition 

byta ordet eller styra in respondenten på vad det är jag menar så att intervjun behandlar rätt ämne 

redan från start. (Ryan, 2004:50ff) Följaktligen kommer en liknande fråga om vad respondenten 

tänker om ordet kommunikation. 

Innan krisen: Fanns det en krisplan, hur såg den ut och hur användbar var den? 

Frågan handlar om att utreda krisplanens utseende innan krisen och denna fråga följs upp i slutet av 

intervjun för att se om olika forskares utsaga om att de som upplevt en kris har en bättre beredskap 

för ytterligare en kris än de som inte har upplevt någon kris tidigare. 

Hur har du kommunicerat med personalen under tiden för krisen? 

Vilka kanaler för information/kommunikation har använts? 

Den första frågan är väldigt öppen och ger respondenten möjligheten att svara på väldigt mycket 

vilket även öppnar upp för en hel del följdfrågor som är relaterade till frågan och svaret. Tanken är 

att få en förståelse för vilka kanaler respondenten använt, om det hållits möten eller om den främsta 

kontakten skett via telefon etc. Medievalet kan ha betydelse för hur informationen delges och hur 

den tas emot av mottagarna, i detta fall personalen. (Larsson, 2008:209ff) 

Vilken typ av information har kommunicerats till medarbetarna? 

Denna fråga syftar till två saker, dels för att se vad som kommuniceras från ledning till personal, det 

är viktigt att ha en dialog med medarbetarna under en pågående kris i enlighet med ramverket som 

nämns i teoriavsnittet men även i förhållande till ett kommunikativt ledarskap.. Dels för att se hur 

öppen man väljer att vara mot sin personal angående organisationens arbete med krisen, d.v.s. hur 

stor transparans det finns inom företaget. (Rabsen, Johansen, 2011) 

Delgavs alla i personalen information? 

Här vill jag få reda på om man valde att informera alla eller bara utvalda nyckelpersoner om 
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händelser i krisen, eller om det bara var extra viktiga saker som delgavs alla. Detta visar även hur 

allvarligt man såg på krisens omfattning. (Larsson, 2008:290f) 

Fanns det en dialog mellan dig som ledare och personalen gällande krisen och eller krisarbetet? 

Följdfråga beroende på svar:  

(vid ja) På vilket sätt tog sig dialogen i uttryck? och Hade du personalens åsikter i åtanke vid det 

fortsatta krisarbetet? 

(vid nej) Varför inte? 

Här vill jag se om ledaren använde sig av kommunikativt ledarskap eller om ledaren själv skötte allt 

arbete utan att ta del av medarbetarnas åsikter. 

(Hur har förskolans sekretess/tystnadsplikt haft någon inverkan på kommunikationen inom 

organisationen?) 

Det här är en ämnesspecifik fråga just för kontexten förskola då ett ramverk i form av en sekretesslag 

kan lägga hinder för viss typ av information. 

Delgavs personalen kontinuerligt information om nya händelser i krisarbetet? 

Här undersöker jag om man försökt att ligga före de externa medierna med sin information, vilket 

kan vara av stor vikt för personalen under en kris. (Larsson, 2008:215) 

Fanns det en djupare mening med kommunikationen, utöver att informera om den pågående krisen?  

Syftet här är att se om det fanns någon meningsskapande grund i kommunikationen, i enlighet med 

kommunikativt ledarskap. Exempelvis om man på något sätt ville skapa en känsla av att man i 

ledningen har full koll på läget och att oro bland personalen på så vis ska minskas. 

Hur bemötte du personalens oro, rädsla eller andra känslor framkallade av krisen? 

Frågan syftar till två saker, å ena sidan att undersöka det kommunikativa ledarskapet (om att visa 

omtanke om personalen) å andra sidan syftar den även till att se om ledaren upplevt att personalen 

haft stressrelaterade känslor under krisen. (om personalen sedan uttrycker att de känt oro men inte 

ledaren uppfattat det på det viset får frågan ytterligare en innebörd då den kan avfärda ett 

kommunikativt ledarskap) Följdfrågan till denna fråga blir: Vad var den största orsaken till 

personalens oro? 

Hur kände du av stressen som uppkommer vid sådana här situationer? 

Det finns möjligheten att respondenten inte kände av någon stress alls, men i det fallet får 

respondenten förklara vad det gjorde att han/hon inte kände någon stress. Om respondenten kände 

stress så lyder följdfrågan: Hur hanterade du dina egna stressrelaterade känslor inför personalen? 
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Följdfrågan syftar till att undersöka huruvida ledaren visade upp en stark fasad inför sina 

medarbetare eller inte. Att visa sig stark och trygg i en krissituation kan ha en lugnande inverkan på 

medarbetarna.  

Fanns det faktorer som underlättade eller försvårade kommunikationen under den här krisen? Vilka 

och varför? 

Såhär i efterhand: Skulle du ha gjort något annorlunda och isåfall varför? 

Här får respondenten möjligheten att peka ut egna brister och förklara varför det blev så och vad 

som kunde gjorts annorlunda. Stressfaktorn som föreligger krisarbetet kan förblinda även den 

skickligaste av ledare i sitt arbete men genom att visa att man är medveten om detta visar även på en 

lärdom inför en eventuell ny krissituation. 
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Bilaga 2:  Missivbrevet 

Hej  

Jag heter Ingela Fredriksson och jag studerar Information och PR-programmet på Karlstads 

Universitet. Just nu skriver jag min C-uppsats som undersöker intern krishantering i förhållande till 

kommunikativt ledarskap på en förskola. Denna enkät är en del i den studien. 

Du har blivit tilldelad denna enkät då Du arbetat på förskolan ___________________ under tiden 

den förskolan genomgick en kris som handlade om ____________________________ 

I detta utskick finns ett frankerat svarskuvert som Du sedan ska skicka den ifyllda enkäten i. 

Svarskuvertet är adresserat till min privata adress så den kommer direkt till mig. På grund av 

tidsbegränsat arbete måste jag få tillbaka svaren innan jul och är därför tacksam för om Du kan fylla i 

enkäten och skicka den senast Tisdag 18/12. 

Enkäten är helt anonym men den har ett handskrivet referensnummer i högra hörnet. Detta 

referensnummer klipps bort när enkäten är returnerad till mig och är till för att kunna särskilja de 

förskolor som deltar i undersökningen. 

Instruktioner: 

 - Läs fråga och svarsalternativ noga innan du svarar 

 - Ett kryss markerar dina svar:  

 - Ett ångrat svar markeras såhär:  

 - Om inget annat anges besvaras varje fråga med ETT kryss 

 - Efter några av frågorna står det: Kommentar Här ges Du möjligheten att 

 skriva en tilläggande kommentar, men det är inget krav att göra detta. 

Tack för din hjälp! 

Med Vänlig Hälsning 

_____________________________________________________________ 

Ingela Fredriksson 

 

Kontakta mig vid frågor  

Mail:  chriping@live.se Mobilnummer:  073 809 22 73 

X 
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Bilaga 3:  Enkätformuläret 

1. Kön: 
Man   
Kvinna 

2. Födelseår:   19 __ __ 

 

3. Hade arbetat inom barnomsorgen i _______år när krisen uppstod. 

 

4. Befann Du dig på förskolan när första beskedet om krisen kom/när incidenten inträffade? 
Ja 
Nej 

5. Fanns det någon krisberedskap för hur Du skulle agera i den här situationen, en plan som 
beskriver hur man exempelvis bemöter föräldrar eller media, före krisen? 
Ja   
Ja, men jag hade ingen vetskap om den 
Nej   
Nej, det utvecklades en under krisen 
Vet ej 

Kommentar:__________________________________________________________________ 

6. Vem gav dig den första informationen om det som inträffat/beskedet om krisen? 
Kollega 
Chef 
Media 
Föräldrar 
Jag upptäckte det själv 
Annat: __________________________________ 

7. Hur snabbt kom första informationsmötet efter det första beskedet om krisen kom/efter 
incidenten? 
Samma dag 
Dagen efter 
Två dagar senare 
Senare samma vecka 
Senare än ovanstående alternativ  
Inget möte hölls 

Kommentar:________________________________________________________________ 
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7b. Vilka närvarade vid det första informationsmötet? 
 Chef+Personal  
 Chef+föräldrar 
 Chef+Personal+Föräldrar  
 Bara personal 
 Personal+Föräldrar 

  

7c. Hur kände du dig inför det första mötet? 
 Orolig 
 Arg 
 Ledsen 
 Lugn 
 Annat: ____________________________________________  

  

  7d. Hur kände Du Dig efter första mötet? 
  Orolig 
  Arg 
  Ledsen 
  Lugn 
  Annat:________________________________________ 

 

8. Hur hölls merparten av kontakten mellan chefen och personalen under krisen? 
Via telefon 
Chefen pratade med oss personligen 
Via personalmöten 
Via mail 

 

Kommentar:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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9. Här följer några påståenden om information från ledningen till personalen under en kris. I vilken 
grad instämmer Du i dessa? 

  Instämmer Instämmer Vet ej/Ingen Instämmer Instämmer 
  helt delvis uppfattning inte inte alls 
Information om krisen 
och krisarbetet 
är viktigt 

Information om min 
roll i krisen är viktigt 

Att få vara delaktig  
i krishanteringen 
är viktigt 

Det är viktigt att alla 
som arbetar på förskolan 
får information 

Det är viktigt att  
chefen bryr sig om  
personalen 

 

 

10. Hur väl uppfyllde chefen dessa påståenden under krisen på Din förskola? 

  Instämmer Instämmer Vet ej/Ingen Instämmer Instämmer 
  helt delvis uppfattning inte inte alls 
Gav information om krisen 
och krisarbetet 

Gav information om min 
roll i krisen 

Lät mig få vara delaktig  
i krishanteringen 

Gav alla som arbetade 
 på förskolan information 
  
Chefen brydde sig om  
personalen 
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11. Fanns det en dialog mellan chefen och personalen om krisen och hanteringen av den? 
Ja 
Nej   

 11b. Kände Du att chefen lyssnade på Dina åsikter? 
 Ja, mycket  Ja, till viss del 
 Nej, inte alls  Blev inte tillfrågad 

  11c. Hade Du möjlighet att med Dina åsikter påverka i krisarbetet? 
  Ja, mycket  Nej, inte alls 
  Ja, till viss del  Nej, bara min egen roll 

 

12. Kände du att du fick den information du behövde under krisen? 
Ja  
Nej 
Till viss del 

 12b. Om NEJ, vad hade Du velat ha mer information om? 
 Jag hade velat ha mer information om: 

 ____________________________________ 
 

13. Kände Du att chefen brydde sig om hur Du mådde? 
Ja, lite  Nej, inte alls 
Ja, mycket  Jag ville inte visa hur jag mådde 

  

 13b. Frågade chefen Dig om hur Du mådde? 
 Ja, ofta 
 Ja, ibland 
 Nej, inte alls 

14. Vilka av dessa påståenden stämmer in på Din chef i sin roll som ledare? (Kryssa alla de 
alternativ som stämmer in) 
Tydlig  
Stöttande 
Omtänksam 
Löser konflikter 
Coachade oss till hur vi skulle arbeta 
Öppnade upp för samtal 
Ansvarstagande 
Tillgänglig 
Respektfull 

 

 

 



72 

 

15. Tycker Du att krisen hanterades på ett bra sätt? 
Ja 
Nej 
  

 15b. Om NEJ, vad hade kunnat gjorts bättre? 

 ________________________________________________________________ 

 

16. Övriga kommentarer:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!
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