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Abstract:  The purpose of this study is to examine how an organization  

communicates during a crisis and how a crisis can affect an 
organization's reputation/credibility in late modernity. The focus is 
on how the Swedish Red Cross handled crises from summer 2009 
until spring 2010, and how the organization's reputation/credibility 
was affected by the fact that society has changed. The 
methodology used is a quantitative and qualitative text analysis. 
The results show that crises affect organizations, how much 
depends on how open they appear to be and how much credibility 
they have with them when the crisis begins. Getting to know the 
late modern society, to understand how it works, can bring benefits 
to an organization during a crisis. It can be anything from seeing 
stakeholders as individuals (with all that implies) to make their 
employees crisis communicators. If SRK had been more familiar 
with how the post-modern society works they would have used 
employees better and been more flexible. They would have been 
able to stave off some of the crises by responding quickly, they 
had been able to communicate their message more powerful and 
not been disclosed to the media. 
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1. INLEDNING 

Samhället har de senaste decennierna genomgått stora förändringar, både i Sverige och 

internationellt. Sverige har gått från ett välfärdssystem till ett blandsystem efter internationell 

förebild. Systemet med få starka politiska aktörer har fått gett vika för ett system med flera 

olika, mer öppna aktörer. Det har blivit accepterat att inte följa ”normen” och en mångfald av 

livsstilar, åsikter och värderingar accepteras. Samhället har blivit mer individualiserat och 

förtroendet för etablerade aktörer har minskat och ifrågasätts. Detta nya samhälle kallas för 

senmodernt. Organisationer som tidigare haft gott renommé och inte har ifrågasatts sätts 

numer under bevakning. Förtroenden och trovärdighet är något som organisationer och 

individer förtjänar, inget som kommer av hävd. Om en organisations trovärdighet ifrågasätts 

kan det leda till en kris. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 44-46, 170) 

 

En organisationskris kan definieras som (fritt översatt) ”specifik, oväntad och en händelse 

utanför den ordinarie rutinen eller en serie av händelser som resulterar i hög osäkerhet och hot 

eller en händesle som är på väg att hota en organisations viktigaste mål” (Sellnow & Seeger 

2007, s.7). Kriser är något som alla organisationer råkar ut för någon gång, men hur de 

förebygger och reagerar på kriser skiljer sig åt och kan bli en fråga om organisationens vara 

eller inte vara. En organisations möjlighet att ta sig ur en kris går via kommunikation. God 

kommunikation kan minska skadorna och förlorad trovärdighet kan i bästa fall återvinnas. 

Mediernas framställning av händelseförloppet påverkar hur krisen utvecklas, deras 

framställning i kombination med organisationens egen kommunikation kommer att avgöra 

hur stort förtroende och trovärdighet som organisationen förlorat och hur mycket krisen 

kommer att påverka organisationen. (Palm & Falkheimer 2005, s. 24, 27, 40 ) 

 

1.1 Problemformulering 

Den 27 maj 2009 publicerade Svenska Röda Korset (hädanefter kallat SRK) ett 

pressmeddelande på sin hemsida ”Röda Korsets kommunikationschef slutar”. Det blev 

tillsammans med ett TT-meddelande början för den förskingringhärva som fick media att rikta 

uppmärksamhet mot SRK. När mediebevakningen väl börjat fann media nya vinklar som fick 

uppmärksamheten att vidgas och bestå. SRK är verksamma i ett samhälle som av Falkheimer, 

Heide och Hamrefors kallas senmodernt (2006, s. 16), hur SRK utifrån ett 

kommunikationsperspektiv hanterade kriserna och hur organisationens anseende/trovärdighet 

påverkades utifrån det faktum att samhället förändrats är därför av vikt att undersöka.  
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SRKs verksamhet bygger på förtroende, trovärdighet och ett starkt, välskött varumärke. 

Organisationen är beroende av ideella givare, medlemmar som betalar medlemsavgift och 

frivilliga som arbetar i verksamheterna. Om trovärdigheten skadas och givarna och 

medlemmarna överger organisationen är dess existens hotad. Min förhoppning med uppsatsen 

är att de kommunikationserfarenheter som SRK fick åren 2009-2010 ska vara till nytta för 

andra ideella organisationer men även för icke vinstdrivande organisationer, exempelvis inom 

kultursektorn. Att det ska ge en förståelse för hur en kris i en organisation kan uppkomma och 

utvecklas samt ge några idéer på hur liknande kriser kan kommuniceras externt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur den externa kommunikationen i samband med en kris kan inverka 

på en organisations anseende/trovärdighet i det senmoderna samhället. Trovärdighet är en 

förutsättning för tillit och förtroende, om sändaren inte är trovärdig kommer inte mottagaren 

att känna vare sig tillit eller förtroende. Som exempel studeras SRK där målet är att undersöka 

hur organisationen kommunicerade i samband med kriserna sommaren 2009 fram till våren 

2010. Studien har som avsikt att göra en värdering av SRKs kommunikation; hur den 

influerade deras anseende/trovärdighet och hur de använde sig av de möjligheter som det 

senmoderna samhället ger.  

 

Jag har identifierat följande frågeställning för att uppfylla syftet: 

- Hur kommunicerade SRK externt genom kriserna i dagspressmedierna? Vilka 

strategier använde de sig av? 

- SRK verkar i en så kallad senmodern tid, hur väl svarade SRK mot de krav som ett 

senmodernt samhälle ställer?  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avser att undersöka kriskommunikation i utvalda digitala dagspressmedier samt i 

SRK:s egna digitala kanaler. Exemplet som används är Svenska Röda Korset. Studien är 

avgränsad till tidsperioden 27 maj 2009 till 26 mars 2010. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för bakgrunden till ämnesvalet samt det syfte, 

frågeställningar och avgränsningar som ligger till grund för uppsatsen. Därefter redogörs för 

den teoretiska bakgrunden som valts för att få en djupare förståelse för hur en kris och en 

organisations kriskommunikation kan påverka anseende/trovärdighet i ett senmodernt 

samhälle. I kapitel tre presenteras tillvägagångssättet för att besvara uppsatsens frågor kring 

SRKs kriskommunikation i ett senmodernt samhälle och hur det inverkat på deras 

anseende/trovärdighet, där redogörs för det urval som gjorts samt val av metod och 

tillvägagångssätt. Därefter följer kapitel fyra där undersökningens resultat redovisas och 

analyseras. Det avslutande kapitlet innehåller diskussion och slutsatser. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Kriskommunikation har internationellt handlat om fyra områden; hur medborgarna uppfattar 

kriser, hur de använt sig av krisinformation, nyhetsmediernas roller och innehåll samt vilka 

källor som använts i nyhetsmediernas rapportering. Inom den del av kriskommunikationen 

som handlar om organisationer finns två huvudinriktningar, den ena handlar om fasen innan 

en kris bryter ut och fokuserar på riskkommunikation och issues management1. Den andra 

inriktningen har fokus på teoretiskt inriktade modeller som utgår från impression 

management2 och begreppet apologia3 och har som mål att förbättra en organisations image 

efter att krisen inträffat. Forskare såsom Benoit (1995) och Coombs (2007) har förespråkat 

det sistnämnda. Den huvudsakliga delen av forskningen har handlat om efterkristiden, i 

Sverige däremot har forskningen främst haft samhället i fokus och utgått från fallstudier. 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 25-27) 

 

I uppsatsen sätts fokus på hur en organisation agerar eller reagerar på föreställda eller reella 

opinioner. Palm och Falkheimer (2005, s. 10) menar att det finns två teorifält som är av 

intresse att studera när det gäller trovärdighet- eller förtroendefrågor; issues management samt 

risk- och kriskommunikation. I uppsatsen är även det senmoderna samhället och tankar runt 

hur det påverkar en organisations kriskommunikation central. Även om det finns olika 

definitioner av en kris kan de sammanfattas med att de kännetecknas av att de är synliga. De 

kräver omedelbar uppmärksamhet, innehåller inslag av överraskning, kräver någon form av 

handling och är utanför en organisations fullständiga kontroll (Falkheimer, Heide, & Larsson 

2009, s. 16-17).  

 

2.1 Grundläggande begrepp 

De tre begreppen tillit, förtroende och trovärdighet är nära sammanflätade och av betydelse 

vid kriskommunikation. Tillit och förtroende utgår från mottagaren i 

kommunikationsprocessen, medan trovärdighet utgår från avsändaren. Tillit handlar om 

övertygelse om någons goda avsikter, medan förtroende är en social mekanism som hjälper 

människor att göra olika val i livet. Trovärdighet är i sin tur en förutsättning för tillit och 

förtroende, om sändaren inte är trovärdig kommer inte mottagaren att känna vare sig tillit eller 

                                                        
1 Issues management handlar om att identifiera och fokusera på potentiella framtida problem som kan 
utvecklas till kriser.  
2 Impression management handlar om vilket intryck en organisation ger, hur intrycket påverkas av en kris 
samt hur det kan förbättras efter en kris. 
3 Apologia betyder att be om ursäkt, se djupare förklaring i kap 2.3.  
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förtroende (Palm & Falkheimer 2005, s. 14-15). Förtroende för en viss organisation är 

beroende av erfarenhet, grundsyn och orientering mot organisationen (Hedqvist 2002, s. 7). 

Hur en organisation såsom SRK kommunicerar med sina intressenter under en kris är av stor 

vikt då deras arbete handlar om att bygga upp trovärdighet och ur det förtroende och tillit. De 

som stödjer SRK måste känna de två sistnämnda annars kommer de inte att ge bidrag i form 

av frivilligas obetalda tid, medlemsavgifter, gåvor och donationer. För att stärka sin 

trovärdighet bör organisationer enligt Coombs (2007, s. 132-133) och Hedqvist (2002, s. 51) i 

sin kommunikation visa att de är en öppen organisation, som är möjlig att granska. SRK bör 

således framstå som transparent. I en krissituation är snabb och utförlig information av extra 

stor vikt och kommunikationen bör vara så tydlig att intressenterna förstår hur organisationen 

fungerar och vem som fattar beslut menar Coombs (2007, s. 132-133) och Hedqvist (2002, s. 

51), de menar även att värdighet, ärlighet, integritet och välvilja formar en organisations 

karaktär (och därmed deras image). 

  

I en rapport för Styrelsen för psykologiskt försvar skriver Hedqvist (2002, s. 24, 55, 60-61) att 

de viktigaste trovärdighetsfaktorerna i en kris är kunskap, karaktär, social kompetens, 

självkontroll och extroversion. Enligt Hedqvist (2002) är kunskap den enskilt viktigaste 

faktorn för trovärdighet, under en kris är det av vikt att i kommunikationen med intressenter 

kombinera teoretisk och praktisk erfarenhet och kunskap. Hedqvist (2002) sammanfattar 

trovärdighetsfaktorerna med att poängtera att en organisations talesperson och hans eller 

hennes karaktär påverkar det intryck omgivningen får, en balans mellan öppenhet och 

privathet/slutenhet behövs. Organisationen ska även visa god karaktär, vara värdig och ärlig i 

sitt beteende. Social kompetens i form av lyhördhet och förståelse för människor och deras 

upplevelser behövs om intressenterna ska behålla sin trovärdighet för en organisation i kris. 

För att skapa trovärdighet måste talespersonen visa balans mellan upprördhet och empati. Det 

handlar om att behålla självkontrollen under situationer där många känslor är inblandade. Det 

organisationen kommunicerar måste vara begripligt på ett grundläggande plan. Hedqvist 

(2002) avslutar med att lägga vikt vid en organisations kommunikativa förmåga. Med det 

menas organisationens förmåga och vilja till kommunikation, och den öppenhet som 

organisationen visar, så kallad extroversion.  

 

Ett bra exempel på hur en organisation bygger trovärdighet är Fritidsresor i samband med 

tsunamin 2004. Deras taleskvinna, tillika kommunikationsdirektör, Lottie Knutson agerade 

helt i linje med Hedqvists viktigaste trovärdighetsfaktorer. Hon var den första och mest 
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insatta företagsrepresentanten under händelsen, hon balanserade väl mellan vad som kunde 

berättas och vad som inte kunde berättas. Fritidsresor tog tydligt ansvar för sina resenärer och 

för branschen som helhet. De uppfattades som ärliga och hjälpsamma, och visade stor empati 

för de drabbade och deras anhöriga, deras kommunikation var öppen och strukturerad. De 

lovade exempelvis att ordna transporter hem för de drabbade och visade i handling att de höll 

vad de lovat. Fritidsresor gick ur händelsen med ökad prestige och stärkt varumärke. 

(Grandien, Nord & Strömbäck 2005, s. 54-69, 98, 100, 127)  

 

För att en organisation ska inge förtroende och tillit bör nedanstående frågar besvaras jakande 

(Hedqvist 2002, s. 28): 

1. Är organisationen kompetent? 

2. Ser organisationen ut att bry sig? 

3. Uppmuntrar organisationen meningsfullt engagemang från omgivningen? 

4. Verkar organisationen hedervärt, rättskaffens? 

5. Tar organisationen hänsyn till faktorer som upprör människor? 

 

Genom att utgå från en organisations talesperson, i exemplet med Fritidsresor Lottie Knutson, 

och hur hög trovärdighet hon hade påverkades hela organisationens trovärdighet. Enligt 

Hedqvist (2002, s. 31) ska en talesperson uppvisa god karaktär, visa att den är en bra person 

värd att lyssna på, och att den är vänlig, storsint och generös. Hedqvist (2002, s. 31) menar 

även att värdighet är en viktig del av karaktären, och betonar kroppsspråk och vårdad klädsel. 

Även ärlighet är en egenskap talespersonen bör besitta enligt Hedqvist (2002, s. 31), det vill 

säga att tala sanning, samt visa välvilja. Precis som i fallet med Fritidsresor vill den som 

lyssnar känna att företagets representant vill dem väl. 

 

2.2 Traditionell kriskommunikation 

Redan under 1970-talet upprättades ett särskild forskningfält inom PR- och 

managementforskningen med syfte att hjälpa organisationer att identifiera risker och förhindra 

kriser, så kallat issues management.  Issues management betonar betydelsen för en 

organisation att tidigt upptäcka och hantera frågor som kan leda till en kris. Organisationen 

försöker sedan aktivt att påverka utvecklingen av en fråga. Det är ett pågående arbete 

eftersom risker ständigt ändras och utvecklas. De traditionella kriskommunikationsteorierna 

är strukturerade efter faser, där en händelse följer på en annan i kronologisk ordning. 
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Tabellen nedan (se tabell 1) sammanfattar de traditionella kriskommunikationsteorierna. Fem 

huvudfaser kan identifieras; den förebyggande fasen, där organisationen observerar och läser 

av omgivningen, målet är att tidigt upptäcka möjliga kriser. I den andra fasen, kallad förfas, 

börjar organisationen ana att en kris är på gång. När krisen är ett faktum befinner sig 

organisationen i den akuta krisen. Målet under den fasen är att informera och minimera 

skadan. Därefter kommer krisen att sätta sig och organisationen går in i en fas av 

återhämtning. När intressenterna väl upplever att krisen inte längre är ett problem har 

organisationen kommit in i en fas som kallas krisen är över och genomför utvärdering och 

uppföljning. (Coombs 2007, s. 7-24, 49-54, 87-90, 102-164) 

 

Tabell 1: Faser traditionell kriskommunikation.  

(Källa: Coombs 2007, s. 7-24, 49-54, 87-90, 102-164) 

Förebyggande 

fas/Scanningsfas 

Identifiera möjliga framtida problem. Leta riskfaktorer och arbeta aktivt 

för att i förväg minimera de potentiella skadorna. 

Förfas Anar att krisen är på gång. 

Akut kris En kris har inletts av en händelse som orsakar organisationen skada. 

Under den akuta fasen behöver intressenterna information om hur krisen 

påverkar just dem och hur de ska skydda sig. Målet är skadebegränsning. 

Coombs (2007) lägger vikt vid att uttalanden gjorda med medkänsla ökar 

en organisations goda rykte, organisationen upplevs då som stödjande 

och medkännande, och påverkas således inte lika starkt av krisen. 

Kris sätter 

sig/återhämtning 

Krisen sätter sig och blir mer hanterbar. Organisationen arbetar för att 

återvända till normal verksamhet. 

Kris är 

över/utvärdering 

Klara signaler ges att krisen inte längre är ett problem för intressenterna. 

Intressenterna försäkras om att organisationens rykte återhämtat sig. 

Utvärdering. 

 

Numer är det vanligare att dela in kriser i tre faser: Innan krisen, själva Krisen samt Efter 

krisen. Under den första fasen Innan krisen, som i traditionell kriskommunikation består av 

Förebyggande fas/Scanningsfas och Förfas, poängteras konstant omvärldsbevakning för att 

tidigt identifiera potentiella kriser och förebygga dem. Under en kris är det, vilken i tabell 1 

ovan kallas Akut kris, av vikt att minimera krisen och hålla intressenterna uppdaterade. Under 

fasen Efter krisen läggs fokus på utvärdering och uppföljning, det som i traditionell 

kriskommunikation kallas Kris sätter sig/återhämtning och Kris är över/utvärdering. 
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Sammanfattningsvis kan issues management beskrivas som ett arbete för att förutse 

opinionstvister och förtroendeproblem och att finna lösningar på dem innan de inträffar. 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 20-21, 84-86; Palm & Falkheimer 2005, s. 19; 

Regester & Larkin 2005, s. 40-73)  

 

2.3 Kriskommunikation – imageåterskapande strategier 

Det andra teorifältet som handlar om image och förtroendefrågor är kriskommunikation. Till 

skillnad från issues management handlar det om processer under och efter en kris. William 

Benoit (Benoit 1995, s. 63-96; Benoit & Czerwinski, 1997, s. 38-55; Coombs, 2007, s. 138-

144; Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 98-100; Feam-Banks, 2007, s. 51-52) har 

beskrivit teorin Image Repair Theory eller imageåterskapande strategier, den beskriver hur en 

organisation ska reagera och försvara sig vid förtroendekriser. Fokus är på 

budskapsformuleringen i processen. Teorin bygger på en typologi av fem större krisstrategier, 

imageåterskapande strategier, för att återupprätta förtroendet. De grundar sig på strategier i 

linje med den klassiska retorikens försvarstal. Det ska finnas tre faktorer som ska uppfyllas 

för att en situation ska betraktas som apologia4; ett etiskt anspråksställande för misstag och 

missgrepp, ett behov hos organisationen att förbättra sitt renommé som främsta motiv för 

respons och försvaret ska framföras av organisation själv. En organisation kan enligt Benoit 

(1995, s. 75-82) antingen använda sig av en eller flera strategier i kombination. Att ta på sig 

hela skulden är ett sätt. Det använde sig Toyota av när de återkallade vissa av sina bilmodeller 

på grund av fel med bland annat bromsarna. Företaget tog på sig hela skulden och bad sina 

kunder om ursäkt. Ett annat sätt är att bortförklara (kan delas in i provokation, okunskap, 

olyckshändelse, goda avsikter), som fastighetsbolaget när en kvinna fick en istapp i huvudet 

trots att de precis skottat taken. "Det var en olyckshändelse, vi hade gjort allt vi kunde" var 

deras argument. Förneka är ett tredje sätt (kan delas in i enkelt förnekande, förnekande och 

projicering), som SL när de påstod att en städerska hade tagit ett tåg och kört in det i ett 

bostadshus i Saltsjöbaden. Det var inte SL som var skyldig utan städerskan, vilket senare 

visade sig vara fel. Ett företag kan även göra som Kronfågel som gjorde ett tillrättaläggande i 

samband med funna glasbitar i fryst kyckling och de tillsatte en utredning för att förhindra att 

det skulle hända igen. Ett annat vanligt förekommande sätt är att minska händelsens 

anstötlighet (kan delas upp i bolstering, minimering, differentiering, hänvisa till ett högre 
                                                        
4 Apologia betyder att be om ursäkt. En organisation kan göra det på två sätt; helt och fullt eller delvis. 
Görs det delvis är det endast ett uttryck för oro och ångerfullhet. Görs det helt och hållet måste 
organisationen erkänna krisen, ta sitt ansvar, lova att inte göra det igen samt visa ånger. (Coombs 2007,  
s. 141)   
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syfte, attack och kompensation), som SJ under vintern 2010 som menade att de inställda tågen 

var force majeure, men ändrade sig och lovade att resegarantin skulle gälla för de som 

drabbats.  

 

2.4 Kriskommunikation i förändring – ett senmodernt samhälle 

Samhällsteoretikern Giddens menar att dagens samhälle, kallat det senmoderna samhället, 

kännetecknas av utvecklad institutionell reflexivitet. Med det menas att en individ eller 

organisation skapar en identitet och ett förhållande till kraven som omgivningen ställer genom 

att iaktta sig själv i förhållande till den. De moderna institutionerna globaliseras och åtföljs av 

en omvandling av vardagslivet som leder till stora konsekvenser för det personliga livet. Det 

är krocken mellan det globala och det privata som kännetecknar det senmoderna samhället, 

små, lokala händelser kan till exempel få globalt genomslag. Val av livsstil får en speciell 

innebörd som beror på ett mer öppet, globaliserat samhälle med möjlighet att välja bland 

oändligt olika valmöjligheter. En annan faktor som karaktäriserar det senmoderna samhället 

är tvivel, sådant som kan verka sant (och även vara det) är öppet för revidering och kan även i 

framtiden förkastas. (Giddens 2005, s. 9-14) 

 

Det senmoderna samhället beskrivs av Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 42-16; 

Falkheimer & Heide 2003, s. 30) som ett samhälle där: 

• Gränser mellan företag, organisationer och stater flyter samman och överskrids. 

• Skillnaden mellan privat och offentligt blir allt otydligare. 

• Rörlighet och kommunikation via nya medier skapar nya gemenskaper.  

• Samhället har blivit ett kris/risksamhälle där alla ständigt lever i nya kriser, olika 

synsätt kolliderar med varandra.  

• Ökad mångfald av åsikter, värderingar och livsstilar.  

• Individualisering, där förtroende är något som människor och organisationer förtjänar. 

Allt och alla kan ifrågasättas. En pull-kultur med individen i centrum där man själv 

väljer vad man ska ta del av har växt fram. En privat, snabbt mikro-orienterad, 

fragmenterad och öppen kommunikationskultur. Konsumenten blir producent, en 

sanning kan bli flera sanningar. Dess motsats finns också, en push-kultur, med stark 

kollektiviserad mediekultur, långsam, traditionell och enhetlig. 

• Betydelse av symbolvärden ökar, det medför ett ökat intresse för varumärken, service, 

förtroende och ansvarstagande. 
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• Transparensen i samhället ökar. Medborgare och konsumenter ifrågasätter mera –  nya 

lagar, ny medieteknik, internet, bloggar samt den alltmer aggressiva journalistiken 

hjälper till med detta.  

• Identitetsförvirring. Vi vet inte vilka vi är men vilka vi vill vara. 

• Medialisering då vår kommunikation sker allt mer via teknisk filtrering. 

• Globalisering när marknaderna blir globala, politiken flyttas från nationell nivå och 

kulturen riskerar standardisering. 

• Fragmentisering när människor får mer information men saknar fördjupning.  

 

Giddens (2005, s. 12) menar att i en värld med många valmöjligheter och stor osäkerhet blir 

begrepp som tillit och risk viktiga. Ökat informationsflöde, hoten mot miljön, de ökade 

kraven på organisationers och individers etiska och moraliska handlande, medieutvecklingen, 

individualiseringen, globaliseringen, den tekniska utvecklingen, snabbheten och den ökade 

upplevelsen av osäkerhet i det flytande samhället är alla orsaker till att antalet kriser kommer 

att öka i framtiden menar Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 42, 170). Kriser och hur 

medborgarna ser på dem i ett senmodernt samhälle är av betydelse för organisationer, om en 

organisation inte agerar så som intressenterna förväntar sig eller agerar i konflikt med de 

värderingar som individer har, vänder man sig snabbt till en annan organisation. Negativ 

exponering i massmedier och dålig hantering av kriskommunikation kan få stora 

konsekvenser för organisationer i dagens samhälle. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 

42, 170) 

 

Falkheimers, Heides och Hamrefors (2006, s. 4-16) tankar om samhällets förändring gör att 

den traditionell kriskommunikation inte längre är så användbar (se tabell 2). De menar att det 

finns två stora problem inom den traditionella kriskommunikationen. Kriskommunikation har 

av tradition främst handlat om operativa och tekniska frågor istället för strategiska och 

teoretiska frågor runt organisations- och krisledning. Den traditionella kriskommunikationen 

bygger på en gammal bild av organisationer, kommunikation och samhälle, där de menar att 

man har en rationell syn på organisationer, en transmissionssyn på kommunikation och en 

klassisk syn på samhället som homogent med endast nationella skillnader. De vill istället 

hävda att organisationer är irrationella och flexibla, att kommunikation inte är en linjär 

överföringsprocess utan en aktiv och kritisk tolkningsprocess samt att samhället är heterogent, 

mångkulturellt, flytande och föränderligt. 



14 
 

Flera kriskommunikationsforskare (Bucher 2002; Falkheimer, Heide & Hamrefors 2006; 

Krimsky 2007; González-Herrero & Smith 2008; Karlsson 2008; Karlsson 2009) skriver om 

det förändrade samhället och hur det påverkar kriser. De lägger stor vikt vid internet och 

behovet av att använda det mediet för att snabbt nå ut med krisinformation. Allt fler 

människor finner information där och på en organisations hemsida än via de traditionella 

medierna såsom tidningar, med lång pressläggning, och radio/tv. Att få samma integration 

som via internet mellan organisationer och deras intressenter är svårt via de traditionella 

medierna (González-Herrero & Smith 2008, s. 143-153; Karlsson 2009, s. 224-241). Det finns 

en tendens att betrakta nyhetsmedier och internet som två separata arenor men de har allt mer 

kommit att flyta samman. Dagens nätjournalistik, som utmärks av ständiga ändringar och 

interaktivitet, har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation och krishantering. Hur 

en nyhet ska utvecklas påverkas inte endast av medierna eller organisation utan även av 

blogginlägg och inlägg på olika mediers hemsidor. (Karlsson 2009, s. 224-241) 

 

En annan trend inom organisationer, som visar på kriskommunikation i förändring, är 

intresset att ta ett ökat miljöansvar, etiskt ansvar och socialt ansvar för sin verksamhet, att 

upprätta olika uppförandekoder. Det ger ett ökat stöd och förutsebarhet vad gäller en 

organisations krishanteringsarbete, det blir ett verktyg att bättre och lättare kontrollera 

processer (exempelvis klädtillverkning som en organisation kan ha i tredje världen). (Regester 

& Larkin 2005, s.73-94; González-Herrero & Smith 2008, s. 143-153) 
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Tabell 2: Traditionell och senmodern kriskommunikation  

(Källa: Falkheimer, Heide & Hamrefors 2006, s.16)  

 Traditionell 

kriskommunikation 

(då) 

Senmodern 

kriskommunikation (nu) 

 

Syn på kris Objektiv Socialt konstruerade genom 

människors tolkningar och 

förståelse av olika händelser i 

omgivningen 

Organisationsform Centraliserad (täta 

system) – tröga 

Decentraliserade (lösa system) – 

snabba att anpassa sig 

 

Processfokus Operativ, akut, 

teknisk i centrum 

Förkris samt operativ-strategisk. 

Hela förloppet 

 

Ledarskap & styrning Rationell planering 

genom regler och 

anvisningar 

Improvisation inom tränad 

strategisk ram 

 

Kommunikationsfokus Sändaren i centrum 

”Spraya ut 

budskapet och 

hoppas på det bästa” 

Publikerna i centrum 

”Relationer och 

kommunikation” 

 

Kommunikator En central 

talesperson 

Nätverk av kommunikatörer 

 

Medieval Massmedia Massmedia, även minoritets- och 

mikromedier, fokus på 

interpersonella möten 

Kommunikationsmål Mottagaren 

informerad, 

kan upprepa 

Gemenskaper förstår, kan agera 

på egen hand 

Syn på mottagaren Rationell Irrationell 
 

 



16 
 

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 Material och urval 

I undersökningen ingår material från tre webbplatser; Dagens Nyheters hemsida (hädanefter 

kallad DN), Svenska Dagbladets hemsida (hädanefter kallad SvD) samt från Aftonbladets 

hemsida (hädanefter kallad AB). I juni år 2009 hade DN enligt Orvesto Internet5 720 000 

läsare och 10 % räckvidd6. I mars år 2010 hade räckvidden ökat till 12 %. Enligt KIA-index7  

hade de 1,3 miljoner unika webbläsare vecka 24 år 2009 samt totalt 3,9 miljoner besök. Vecka 

12 år 2010 hade de 1,4 miljoner unika webbläsare respektive 4 miljoner besök. (Kia Index 

2013, avsnitt Kiaindex; Orvesto 2013, avsnittet Orvesto-internet) 

 

SvD hade enligt Orvesto Internet i juni år 2009 550 000 läsare och 8 % räckvidd. Räckvidden 

ökade till 10 % i mars år 2010. Enligt KIA-index i juni år 2009 hade de 720 000 unika 

webbläsarbesök samt 1,9 miljoner besök. I mars år 2010 var siffran 845 000 respektive 1,9 

miljoner besök. (Kia Index 2013, avsnitt Kiaindex; Orvesto 2013, avsnittet Orvesto-internet) 

 

AB hade enligt Orvesto Internet i juni år 2009 3 miljoner läsare och nådde 42 % räckvidd. I 

mars år 2010 hade räckvidden ökat till 46 %. Enligt KIA-index hade de vecka 24 år 2009 4,4 

miljoner unika webbläsarbesök och totala antalet besök 20,6 miljoner. Vecka 12 år 2010 hade 

de 5,2 miljoner respektive 24 miljoner besök. Det gör hemsidan, enligt KIA-index, till den 

mest välbesökta nättidningen i Sverige. (Kia Index 2013, avsnitt Kiaindex; Orvesto 2013, 

avsnittet Orvesto-internet) 

 

Anledningen till att jag valt just dessa medier är att nyhetsmedier är den främsta källan till 

information för SRKs intressenter och de tre valda medierna har stor spridning vilket gör att 

påverkanskraften på intressenterna bör vara stor. De är även de medier som SRK själv främst 

kommunicerade via för att nå sina intressenter. 

 

 

 
                                                        
5 Orvesto Internet är TNS SIFOS sajt- och målgruppsmätning. Mätningen består av en trafikmätning och en 
panelundersökning. Panelundersökningen har inhämtats genom att surfandet hos ca 18 000 boende i Sverige i 
åldrarna 15-79 år har registrerats tekniskt. Såväl panelmedlemmarnas surfande hemifrån som deras surfande från 
arbetsplatser registreras. 
6 Med räckvidd menas hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med mediet. 
7 KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. Det visar antalet unika webbläsare (baserat på 
kakor), besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler räknas sidvisningar per besök, besök per unik 
webbläsare med mera ut. 
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3.2 Metod och metodproblem 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur SRKs externa kommunikation i samband med 

kriserna kunde inverka på en organisations anseende/trovärdighet i det senmoderna samhället. 

Som ett led att nå syftet kommer jag att följa SRKs kommunikation under kriserna i tre 

digitala medier, DN, SvD och AB men även titta på SRKs externa kommunikation främst på 

deras hemsida och i möjligaste mån deras egna sociala medier. Målet är att identifiera vad 

medierna ansåg som viktigt, hur SRK med sin kommunikation bemötte detta, hur väl de kom 

ut med sin kommunikation och slutligen söka förståelse för hur det influerat SRKs 

anseende/trovärdighet. För att göra det har jag valt en kombination av kvalitativ ansats och 

kvantitativ, en så kallad metodtriangulering. Metodtriangulering ger möjlighet att närma sig 

en frågeställning från flera olika håll, det ger mer information till undersökningen och ökar 

validiteten och reliabiliteten (Denscombe 2000, s. 102).   

 

Den kvantitativa ansatsen bör användas när man vill ha svar på frågor om hur ofta olika 

kategorier förekommer, och hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får. Ett 

argument som ofta förekommer i en text anses som ett central argument, vad som ofta skrivs 

om SRK och får stort utrymme i de ovan nämnda digitala mediernas texter anses som en 

viktig fråga och därmed påverkansbar på läsaren. Den kvantitativa undersökningen har som 

mål att ge en bild av hur mycket plats kriserna får i de utvalda medierna, vilka som agerar, 

vilka som får komma med argument. Jag vill även få en känsla för vad de skriver om och hur 

SRK responderar, vilka kriser som väckte störst uppmärksamhet från media. Att jag även 

väljer att se på några av texterna med hjälp av kvalitativ textanalys är för att få en 

helhetskänsla för texterna eftersom det kan finnas en risk att den kvantitativa analysen blir för 

detaljerad och fokuserad på delarna. Jag vill i den analysen gå djupare in på ett urval av texter 

där SRK får komma till tals, jag vill titta på hur SRK bemöter den kritik de fick och om det 

går att utläsa om trovärdigheten utifrån Hedqvists (2002) frågor och faktorer (se kapitel 2.1) 

försämrades eller stärktes samt undersöka vilka av Benoits (1995) imageåterskapande 

strategier som SRK använde. Jag vill också i kommunikationen se huruvida SRK använt sig 

av de möjligheter det så kallade senmoderna samhället kan ge. Det gör jag genom att ställa 

undersökningarnas resultat i relation till Falkheimer, Heides och Hamrefors (2006) tankar runt 

skillnader mellan traditionell kriskommunikation och senmodern kriskommunikation (se 

tabell 2). Den kvalitativa ansatsen tillsammans med den kvantitativa ansatsen ger en möjlighet 

till en mer djupgående bild än om jag valt endast den ena. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud 2007, s. 223, 237) 
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3.3 Tillvägagångssätt och analysredskap 

I den kvantitativa innehållsanalysen bör man utgå från en datamatris där man innan 

undersökningen väljer ut analysenheterna (Esaiasson et al. 2007, s. 229-236). I detta fall är 

analysenheterna DN, SvD och AB. I matrisen ska även variabler med tillhörande 

variabelvärden ingå. I detta fall är formvariablerna tidningsartikelns storlek, eventuell 

förekomst av bilder och om det är ett TT-telegram, en ledare, en insändare, en krönika eller en 

artikel intressanta. De innehållsliga variablerna är vilket ämne det handlar om och vilka 

aktörer som framträder i nyheten, vem och vad dessa aktörer uttalar sig om.  

Den ovan beskrivna kvantitativa innehållsanalysen kompletteras med en kvalitativ textanalys. 

Ett urval av tolv texter läses, både i delar och som helhet. Fyra texter kommer från AB, fyra 

från SvD samt fyra från DN. Även om kriserna behandlas i 92 texter så fick inte SRK 

möjlighet att bemöta påståenden i så hög grad (totalt 15 stycken i AB, nio i SvD samt åtta i 

DN), de tolv texterna är således valda utifrån hur mycket SRK fick komma till tals i dem. 

Tillvägagångssättet för att genomföra en grundlig och djupgående läsning kräver väl 

utformade analysredskap, som är anpassade efter syftet med studien. Texten bör sedan läsas, 

flera gånger, för att förstå den på bästa sätt. Målet är att systematisera innehållet, att 

klassificera texterna. (Esaiasson et al. 2007, s. 237-256) I detta fall handlar det om att 

bestämma om texten stärkte SRKs trovärdighet eller inte. Liksom i den kvantitativa analysen 

kommer jag att använda variabler och jag utgår från Benoits (1995) teori som presenterades i 

kapitel 2.2 om imageåterskapande strategier samt Hedqvists (2002) tankar runt hur en 

organisation bör kommunicera under en kris för att behålla trovärdigheten, se kapitel 2.1.  

 

3.4 Tillförlitlighet/validitet 

Om god överensstämmelse finns mellan de teoretiska begreppen eller definitionerna, det vill 

säga frågorna och problemen i uppsatsen, och de operationella indikatorerna, det vill säga 

själva undersökningen, så har uppsatsen en god begreppsvaliditet. Om det även är så att jag i 

uppsatsen mäter det jag påstår att jag ska mäta, är den så kallade realibiliteten hög, så ger det 

tillsammans en hög resultatvaliditet. Jag har byggt undersökningen utifrån mina 

frågeställningar och genom att koppla uppsatsens teoretiska diskussioner till undersökningens 

variabler. Jag har i uppsatsen försökt att få fram den bästa möjliga operationaliseringen utifrån 

förutsättningarna för att öka resonemanagvaliditeten genom att titta på hur olika forskare 

arbetat med liknande problemställningar. Genom att välja en metod där både kvalitativ- och 

kvantitativ undersökning ingår, så kallad metodtriangulering, så ökar den empiriska 
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validiteten. (Esaiasson et al. 2007, s. 21, 61-70) 

För att minska slump- och slarvfelen har jag gått igenom undersökningen flera gånger, så 

kallad intrakodarreliabilitet, och fått resultaten att överensstämma vid dessa genomgångar. 

Trots det kan det naturligtvis finnas fel som jag inte lyckats upptäcka men mitt mål har varit 

att minimera dem. Utifrån det ovanstående i detta kapitel anser jag att 

tillförlitligheten/validiteten av undersökningen bör vara god.  

 

3.5 Källkritik 

Analysen bör källkritiskt värderas, det är viktigt att fundera över hur och i vilket syfte 

materialet framställts. Enligt Esaiasson et al. kan källkritiken ”ses som en uppsättning 

metodregler som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl 

påståenden om historiska förlopp och omständigheter som nutida uppgifter om sakliga 

förhållanden.” (2007, s, 313) 

Nutida tv-inslag i Rapport kan i princip källgranskas på samma sätt som historiska händelser. 

Till källmaterial räknas kvarlevor och berättelser, i detta fall handlar det om berättelser. Det är 

av vikt att vid källkritisk analys skilja mellan berättare och berättelse. Det finns fyra 

källkritiska regler, den första handlar om äktheten, de andra tre om det faktiska innehållet: 

Äkthet handlar om att dokument producerats då de sägs att de producerats. Även erfarna 

journalister kan i brådskan ta fel eller acceptera påhittade uppgifter för sanning innan de 

hunnit bekräftats men äktheten på ett dokument ska helst verifieras. Jag bedömer att i denna 

undersökning så är det källmaterial som använts äkta, de är nedladdade från respektive 

tidnings hemsida. Oberoende består av tre delar. Den första är möjligheten att bekräfta ett 

påstående med ett ytterligare påstående. Den andra delen handlar om avståndet mellan 

berättare och berättelse. Primärkällor är bättre än sekundärkällor, ju större centralitet det är 

desto bättre. Den tredje delen handlar om berättelsens grad av oberoende. På denna punkt så 

skiljer det sig mellan texterna, eftersom flera av tidningarna skriver om samma händelser så 

kan majoriteten av källmaterialet anses som oberoende. Majoriteten av källorna är också 

primärkällor så det stärker oberoendet. Vad gäller berättelsens grad av oberoende kan det 

skiljas åt från media till media och från journalist till journalist, jag har inte kännedom ifall 

exempelvis en journalist har någon relation, bra eller mindre bra till SRK. Men detta är viktigt 

att ha i bakhuvudet under undersökningen. Samtidighet betyder att ju längre tid det gått 

mellan händelsen och nedteckningen desto större är möjligheten att det blir fel i materialet. 

Rapporteringen har i huvudsak skett snabbt i förhållande till när händelsen blev känd. 
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Samtidigheten upplever jag som uppfylld. Tendens handlar om i vilken miljö eller under vilka 

omständigheter en berättelse blivit till. Undersökningen av tendens gäller berättaren och inte 

själva berättelsen. En ensam tendentiös källa måste kompletteras med minst en oberoende 

källa. Frågor att fundera över är om det finns en systematisk skevhet i urvalet av fakta och 

fundera över om det finns något motiv från berättaren att presentera berättelsen på just det sätt 

som den presenterats på. (Esaiasson et al. 2007, s. 313-326) 

 

Mitt mål har varit att välja oberoende källor framför beroende (vilket de valda 

nyhetsmedierna är), primärkällor före sekundärkällor (medierna baserar sin rapportering 

främst på primärkällor), samtida källor framför sentida (källmaterialet är samtida) och 

neutrala källor framför tendentiösa (här krävs viss uppmärksamhet, vilka har vinning på att 

dessa berättelser sprids?).  
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

4.1 Bakgrund Svenska Röda Korset 

SRK grundades 1865 och är i dag en av Sveriges största humanitära frivilligorganisationer. 

Organisationens mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar 

och hur det uppstår. SRK ingår i den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som 

har 188 föreningar i lika många länder, och är politiskt och religiöst obunden. Mest känd är 

SRK för sitt internationella hjälparbete i olika kris- och krigssituationer runt om i världen men 

de spelar även en roll i Sverige, framförallt inom hälsa-, social- och sjukvårdsområdena. 

Rödakorsarbetet i Sverige utförs av cirka 30 000 frivilliga i drygt 1 100 rödakorskretsar 

spridda över hela landet, SRK är en förening som styrs av förtroendevalda. Vart fjärde år 

samlas ombud från rödakorskretsarna till Riksstämman, som är det högsta beslutande organet 

inom SRK. Riksstämman väljer styrelse och beslutar om verksamhetsinriktning och 

prioriteringar för föreningen. Styrelsen leds av en ordförande som utses på Riksstämman och 

tjänstemannaorganisationen leds av generalsekreteraren/vd:n. SRK samlade år 2009 in 236 

miljoner kronor, antalet medlemmar var 232 475 stycken. År 2010 ökade de insamlade 

medlen till 299 miljoner kronor medan antalet medlemmar sjönk till 188 295 stycken. 

(Svenska Röda Korset 2013, avsnitten Grundprinciperna, Styrning & organisation, Så här 

arbetar vi. Svenska Röda Korset 2013, pdf:er Årsberättelse 2009, Årsberättelse 2010)  

 

4.2 Resultatredovisning och analys 

Den 27 maj 2009 publicerade SRK ett pressmeddelande på sin hemsida ”Röda Korsets 

kommunikationschef slutar”, det blev tillsammans med ett TT-meddelande startskottet för den 

förskingringhärva som fick media att rikta blickarna mot SRK. Det hade uppdagats att SRK:s 

kommunikationschef under många år lurat till sig pengar från SRK genom falska fakturor. 

Totalt skrevs det 401 artiklar om SRK under perioden 27 maj 2009 till den 26 mars 2010, 

knappt 25 % av dessa handlade om kriserna. Kriserna fick inte stor plats i medierna, i snitt en 

sida (cirka 430 ord) och oftast utan bild.  

 

Jag har identifierat två faser under perioden, den första fasen pågick fram till mitten av januari 

2010. Den följdes av en mer intensiv fas (med flera mindre kriser). Medierapporteringen 

under den första fasen fokuserade på det brott som SRK utsattes för, men när det uppdagades 

att SRK slarvat med sina kontrollsystem började medierna undersöka SRK närmare. Det 

ledde under den andra fasen till att fokus lämnade förskingringskrisen och övergick i en 

arvodeskris samt diverse mindre kriser. SRK gick i media från att vara en utsatt organisation, 
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drabbad av ett brott till att själva bli misstänkliggjorda för att inte vara ärliga och etiska. Deras 

talespersoner möttes under den första fasen av respekt men under den andra fasen ifrågasattes 

de och framställdes som tvära och okänsliga. 

 

4.2.1 Kommunikation och strategi 

SRK:s kommunikation under den första fasen var lugn och behärskad, trots att de både fick 

direkt och indirekt kritik (DN 15 och 16 juni 2009, SvD 8 juli 2009, AB 18 juli 2009 och 1 

mars 2010). SRK berättade själva om den kris de drabbats av, de hade kommit bedragaren på 

spåren och vidtagit åtgärder, vilket ligger helt i linje med den öppenhet och snabbhet som 

förespråkas i krissituationer enligt Coombs (2007). Målet med kriskommunikationen var till 

synes att undvika rykten och spekulationer, och de prioriterade information till de drabbade 

intressenterna, främst allmänhet som skänkte pengar till organisationen (DN 9 juni, 16 juni 

2009, AB 6 juni, 21 juni 2009). Det sätt som SRK hanterade den inledande krisen på är 

exempel på det som kriskommunikationsforskare såsom Falkheimer, Heide och Larsson 

(2009), Palm och Falkheimer (2005) och Regester och Larkin (2008) kallar traditionell 

kriskommunikation. Den inledande kritik SRK fick från DN om hur den interna kontrollen av 

fakturor hanterades inom organisationen och hur kommunikationschefen kunnat gå förbi 

internkontrollen valde SRK att inte bemöta. Likaså var det med kritik såsom i AB den 18 juni 

2009 där SRK indirekt anklagades för att inte granska sina chefer innan anställning.  

 

SRK:s kommunikationsstrategi under den första fasen är det som Benoit (1995, s. 75-78) 

benämner förminskningsstrategier där de försöker minska händelsens anstötlighet. Ett 

exempel är den 6 juli 2009 i SvD då generalsekreteraren Christer Zettergren intervjuades och 

menade att de var bestörta över förskingringshärvan men ”våra revisorer tycker att våra 

rutiner har varit bra. Därför kan man misstänka att det här även kunde ha skett någon 

annanstans. Våra rutiner kommer att bli ännu tajtare nu. Men samtidigt är den här typen av 

brottslighet väldigt svår att skydda sig mot”. SRK berättade vad de gjorde och försökte stärka 

trovärdigheten. SRK använde även så kallad tillrättaläggande, de betonade att de vidtagit 

åtgärder för att krisen inte skulle kunna upprepas. Ett exempel på det var den 15 januari 2010 

då SRK sände ut ett pressmeddelande där Christer Zettergren meddelade att SRK skärpt 

rutinerna runt rekryteringen av chefer, uppgraderat ekonomisystemet och utbildat anställda i 

konterings- och attestrutiner, de hade även infört en uppförandekod med whistleblowing8. 

                                                        
8 Anställda kunde konfidentiellt anmäla misstanke om brottsligt förfarande eller oegentligheter. 
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SRK använde också förnekelser där de utsåg en syndabock, kommunikationschefen. Ett annat 

sätt att öka trovärdigheten var att hänvisa till trovärdig tredje part. Den 16 september 2009 

lade SRK ut en intervju på sin hemsida som publicerats i deras medlemstidning Henry nr 

3/2009. Christer Zettergren intervjuades, han sade att Charity Rating9 menade att SRK hade 

bra rutiner för budgetering, upphandling och uppföljning, och att SRK inte kunnat värja sig 

för förskingringen.  

 

Under den andra fasen var det nya huvudintresset i media vd:s och styrelseordförandens 

arvoden (bland annat SvD 6 och 8 februari 2010), med anledning av den intensiva debatt som 

följde kallade SRK till en presskonferens den 8 februari 2010. I samband med den 

publicerades fler artiklar om de höga arvodena och förmånerna, talespersonen 

styrelseordförande Bengt Westerberg framstod som ”märkbart irriterad…” (AB 8 februari 

2010). AB gjorde en förtroendemätning bland sina läsare som visade på mycket låg 

trovärdighet för SRK. Intresset för förskingringshärvan bestod, ledningen beskrevs som 

inkompetent som inte sett oegentligheterna runt fakturor och det ifrågasattes hur de kunde 

anställa kommunikationschefen igen då han redan vid förra anställningen misskötte ekonomin 

(AB 16 januari 2010, DN 8 februari 2010). Under denna fas löpte flera kriser parallellt och 

var i olika stadier, några var SRK mitt uppe i, några var på väg att dämpas och några var på 

väg att brisera. SRK togs upp som ett dåligt exempel i biståndsbranschen som helhet (AB 8 

februari 2010), SRK anklagades för spekulationer med insamlade medel (AB 10 februari 

2010), SRK bedrev barverksamhet och bokförde felaktigt (AB 12 februari 2010), rektorn vid 

Röda Korsets högskola fick ”rekordarvode” och trakasserade personal (DN 11 och 12 februari 

2010), SRK arrangerade dyra konferenser för personalen när de skulle spara (AB 16 februari 

2010) och personlig kritik riktades mot Christer Zettergren (SvD 8, 24 och 25 februari 2010). 

Falkheimer, Heide och Hamrefors (2006, s. 16) menar att om en organisation arbetar enligt 

traditionell kriskommunikation med få talespersoner och med en hierarkisk organisation blir 

det i ett sådant läge svårt att få ordning på kriskommunikationsarbetet, de hinner inte med. 

SRK besvarade exempelvis varken AB anklagelser den 16 januari 2010 (om slarv i 

förskingringshärvan) eller AB:s krönika den 24 januari 2010 (om att medlemsavgifter gick till 

arvoden) förrän den 27 januari 2010. Likaså var det med en artikel i DN 11 februari 2010 (om 

att SRK var hierarkisk, intern diskussion stoppas) och DN:s avslöjande om de höga arvodena 

på SRK:s högskola.  Problemet med att ignorera artiklarna, framförallt krönikan, var att den 

                                                        
9 Oberoende granskare av insamlingsorganisationer. 
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for med osanning och osanna rykten bör bemötas direkt annars blir det sanning enligt Coombs 

(2007, s. 128-129). När SRK valde att inte snabbt svara så öppnade de upp för risken att 

någon annan fyllde upp informationsgapet, andra fick möjlighet att ta kontrollen. Vilket också 

hände i form av att media fortsatte med ”nya avslöjanden”, DN startade en artikelserie kallad 

”Kriserna inom Röda Korset och AB en kallad ”Aftonbladet avslöjar”. Kan en organisation 

inte ge ett svar direkt är det bättre att berätta varför och när intressenterna kan förvänta sig ett 

svar, en fråga eller felaktig uppfattning ska aldrig få passera obemärkt enligt Coombs (2007, 

s. 128-130). Under andra fasen fick SRK även problem internt, trovärdiga medarbetare 

(anställda och frivilliga) vände sig till media för att föra ut sina åsikter. SRK:s internationella 

programsamordnare Per Allan Olsson skrev en debattartikel på DN debatt den 11 februari 

2010  ”Röda Korsets ledning har tystat den interna debatten”. Palm och Falkheimer (2005, s. 

84-85) menar att rykten når media via dem som inte är talespersoner för en organisation, bästa 

sättet att slippa det är att alltid hålla sin medarbetare informerade om vad som händer. SRK 

upplevdes under denna fas om mindre öppna och arroganta (SvD och DN 8 februari 2010, AB 

23 februari 2010), vilket utmynnade i en debattartikel på DN debatt den 28 februari 2010 

”Kritiken mot Röda Korset är felaktig och kränkande” skriven av Bengt Westerberg där han 

bemötte kritiken mot organisationen och mot honom själv. 

 

Under den andra fasen var den dominerande kommunikationsstrategin förnekelse, exempelvis 

”…anklagelserna är en blandning av rena felaktigheter och starkt vinklade uppgifter” (DN 28 

februari 2010). En annan vanlig strategi SRK använde var att minska händelsernas 

anstötlighet. Det gjorde de genom att hänvisa till ”marknadsmässigt arvode” (AB 12 februari 

2010),”…extremt svårt att upptäcka sådana här saker” (DN 8 februari 2010). De använde sig 

även av det som Benoit (1995) kallar tillrättalägganden när Bengt Westerberg hänvisade till 

att medlemmarna skulle se över arvodena eller att styrelsen kommer att ändra sitt arbetssätt 

och när de skulle ordna ett rådslag med alla kretsar och medlemmar (SRK:s presskonferens, 

DN, SvD, AB 8 februari 2010) .  

 

Under båda faserna förde SRK fram några tydliga talespersoner, styrelseordföranden Bengt 

Westerberg och generalsekreteraren/vd:n Christer Zettergren, och under den första fasen var 

SRK tydliga med att föra ut ett och samma budskap. De månade om att visa fram de 

förändringar SRK genomförde för att säkerställa rutinerna, exempelvis den 16 juni 2009 då 

Bengt Westerberg fick frågan om det fanns brister i SRK:s kontrollrutiner och han svarade att 

de skulle se över attestsystemet. Kriskommunikationens kärna är enligt Coombs (2007, s. 
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128-133) att en organisation ska vara snabb, öppen och ihärdig med sina budskap, vilket SRK 

var under första fasen. Christer Zettergren berättade till exempel ofta i intervjuer att det var de 

själva som kom förskingringen på spåren och att krisen berodde på en händelse och en person. 

”Dessutom hoppas jag att många vid närmare eftertanke kan uppskatta att vi trots allt själva 

fattade misstankar om förskingringen och polisanmälde det. Vi har inte hymlat utan spelat 

med öppna kort.” (SRK:s hemsida 16 september 2009). Under den andra fasen var budskapen 

inte lika tydliga, vilket delvis hörde samman med att det är många olika kriser om inträffade, 

men det saknades ett tydligt kärnbudskap. Talespersonerna ifrågasattes också under den andra 

fasen (DN 11 och 24 februari 2010, AB 14 och 17 februari 2010) vilket försvårade 

kriskommunikationen. 

 

SRK:s externa kommunikation gick inte endast via deras talespersoner i media, de försökte 

även styra över till sin hemsida där de ofta lade ut nyheter och pressmeddelande. De hade en 

Facebook-sida men de arbetade inte aktivt med krishantering där, ingen verkade blogga eller 

twittra om kriserna. Den enda representant för SRK som fanns på olika forum var Per Allan 

Olsson (medarbetaren som skrev debattartikeln i DN). Flera kriskommunikationsforskare 

(Bucher 2002; Falkheimer, Heide & Hamrefors 2006; Krimsky 2007; González-Herrero & 

Smith 2008; Karlsson 2008; Karlsson 2009) talar om internet och vikten av att använda det 

mediet för att snabbt nå ut med krisinformation, allt fler människor finner information där och 

på en organisations hemsida än via de traditionella medierna. I SRK:s fall verkade inte 

medierna hittat informationen på SRK:s hemsida, de citerade sajten Realtid.se vid flera 

tillfällen där SRKs hemsida hade varit mer tillförlitlig (SvD 17 juni 2009, AB 18 juni, 26 juni 

2009).  

 

4.2.2 Kommunicerat förtroende under kriserna 

Den kvalitativa delen av undersökningen har utgått från fyra texter från AB, fyra från SvD 

samt fyra från DN. Även om kriserna behandlades i 92 texter så fick inte SRK möjlighet att 

bemöta påståenden i så hög grad (15 stycken i AB, nio i SvD samt åtta i DN). De 12 utvalda 

texterna har analyserats utifrån Hedqvists (2002) fem frågor som visar på förtroende och tillit 

hos en organisation. Frågorna som har ställts är: 

• Är organisationen kompetent?  

• Ser organisationen ut att bry sig?  

• Uppmuntrar organisationen meningsfullt engagemang från omgivningen?  
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• Verkar organisationen hedervärd, rättskaffens?  

• Tar organisationen hänsyn till faktorer som upprör människor?  

 

I undersökningen framkom att av de tolv texterna kunde tio stycken besvara de fem frågorna 

jakande. Organisationen kunde uppfattas som kompetent i de flesta fall och de gav sken av att 

bry sig. De uppmuntrade till meningsfullt engagemang från omgivningen trots kriserna, 

exempelvis den stora insamlingen till Haiti som pågick under januari-mars 2010 visade på att 

allmänhetens vilja att ge ändå fanns där (DN 15 januari, 17 januari, 27 januari 2010) . 

Organisationen uppfattades oftast som hedervärd och rättskaffens trots att bland annat de höga 

arvodena ofta debatterades. Att en positiv bild ändock dominerade berodde troligen på att de 

försökte vara öppna och svara på frågor, de presenterade förslag på lösningar (DN 10 juni 

2009, SvD och AB 15 januari 2010). I vissa av texterna anas en trötthet men samtidigt gav 

SRK inte upp utan fortsatte att besvara frågor (SvD och DN 8 februari 2010, AB 23 februari 

2010). Till slut skrev Bengt Westerberg en debattartikel (DN 28 februari 2010) där han var 

mycket känslosam och gav intryck av att vara både trött, uppbragd och arg men den artikeln 

blev också början till slutet på de negativa artiklarna. 

 

Hedqvist (2002)  identifierar de viktigaste trovärdighetsfaktorerna i en kris; kunskap, 

karaktär, social kompetens, självkontroll och extroversion. Slutsatsen är att SRK, utifrån 

Hedqvists trovärdighetsfaktorer, inte förlorade så mycket trovärdighet. Jag kan konstatera att i 

de tolv texterna så visade SRK på god kunskap, de berättade själva om förskingringen. De 

hade god kunskap om hur arvodena var satta och hur det fungerade med bokföringen och så 

vidare. Men det hände ibland att de blir motbevisade, exempelvis den 13 februari 2010 skrev 

AB artikeln ”De lever på bidrag” där Christer Zettergren påstod att plus och minus i 

ekonomin gick ihop, vilket AB visade var fel. Vad gäller karaktären på talespersonerna 

handlar det om att balansera mellan öppenhet och privathet, organisationen ska visa värdighet 

och ärlighet. Jag uppfattar att de var ärliga och att de försökte att vara öppna och berätta vad 

de visste. Så gjorde exempelvis Christer Zettergren i DN 9 juni 2009 då han höll med om att 

förskingringen påverkade förtroende för SRK:s verksamhet ”Självklart. Men jag är övertygad 

om att även vårt sätt att hantera det påverkar, att folk ser att sådant här möjligen kan hända 

någon gång, men samtidigt också ser att vi har sådana rutiner att vi upptäckte det själva och 

att personen i fråga får ta konsekvenserna”. Vad gäller social kompetens kunde den ibland 

fallera, de visade inte alltid lyhördhet och förståelse (speciellt inte under den andra fasen). 

Exempelvis i SvD 26 februari 2010 när de interna striderna var som hårdast och läsaren 
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upplevde att Bengt Westerberg tog parti för sin generalsekreterare med orden ”…kritiken mot 

Christer Zettergren bara kommer från enskilda medarbetare och därför inte kan tas som intäkt 

för att Christer Zettergren bör avgå”. Detta ifrågasattes i samma tidning av medarbetaren Per 

Allan Olsson, läsaren får känslan av David och Goliat. Självkontroll handlar om att 

talespersonen ska visa lagom upprördhet och lagom med empati. När det gällde att behålla 

självbehärskningen under situationer där mycket känslor var inblandade fallerade de ibland, 

även det under andra fasen. Oftast gick det bra men det fanns även exempel på motsatsen, där 

framförallt Bengt Westerberg beskrevs ”…som märkbart irriterad” (AB 8 februari 2010) och 

när han sade ”Det har varit en våldsam debatt och vi har förlorat i medierna” (SvD 8 februari 

2010). Hela debattartikeln ”Kritiken mot Röda korset är felaktig och kränkande” (DN 28 

februari 2010) visade en upprörd talesperson. Slutligen talar Hedqvist (2002) om 

extroversion, det handlar om förmåga och vilja till kommunikation, om öppenhet. Min bild av 

SRK är att de oftast framstår som öppna. Ett exempel var när Bengt Westerberg intervjuades i 

DN 8 februari 2010 och medgav att kommunikationschefen många gånger brutit mot de 

interna reglerna, redan 1997 kom varningssignaler som ignorerades.  

 

4.2.3 Kriskommunikation i ett senmodernt samhälle 

SRK verkar i och påverkas av det senmoderna samhället. Falkheimer, Heide och Larsson 

(2009, s. 42-46; Falkheimer & Heide 2003, s. 30) menar att det som karaktäriserar samhället 

är en stark tendens mot ökad individualisering, alla kan ifrågasättas och förtroende är något 

som människor och organisationer förtjänar. Giddens (2005, s. 12) instämmer och menar att 

kraven på organisationers och individers etiska och moraliska handlande ökat i det 

senmoderna samhället. Det gör att negativ exponering i medier och dålig hantering av 

kriskommunikation kan få förödande konsekvenser för organisationer enligt Falkheimer, 

Heide och Larsson (2009, s. 42, 170). Det är något som SRK delvis fick uppleva i och med 

kriserna. Istället för att ha all fokus på sin lokala och internationella verksamhet och 

insamlingar flyttades fokuset till ledningen och förskingringen. Även om de inte förlorade så 

mycket trovärdighet tog kriskommunikationen resurser från organisationen, resurser som 

hade kunnat användas till hjälpverksamhet, deras medlemsantal minskade också under 

kriserna.  

 

Tittar jag på SRK:s kriskommunikation utifrån Falkheimer, Heides och Hamrefors (2006) 

sammanställning av traditionell- respektive senmodern kriskommunikation kan jag konstatera 

att SRK i stort lever kvar i en traditionell kriskommunikationstanke (se tabell 2). SRK:s syn 
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på kriserna och sättet de agerade på visade att de uppfattade kriserna som objektiva men i det 

senmoderna samhället menar Falkheimer, Heide och Hamrefors (2006) att de tolkas utifrån 

intressenternas och individens förståelse av olika händelser i omgivningen. Ett exempel var en 

krönika i AB 18 juli 2009 då krönikören blivit uppringd av Bengt Westerberg som ville 

förklara sig men enligt krönikan vecklat in sig i diskussionen så att fler i organisationen 

framträdde som oärliga, och som slutkläm skrev han om ett mail han fått från SRK:s 

kommunikationsavdelning där det stod i den avslutande standardtexten att ”Hjälpen kommer 

fram”. Exemplet visar att krönikören inte såg på krisen på det objektiva sätt som Bengt 

Westerberg eller SRK:s kommunikationsavdelning trodde, de såg inte sin kommunikation 

som en helhet utan förväntade sig att intressenterna kunde skilja på kriserna och SRK:s 

ordinarie verksamhet medan krönikören i detta fall såg det som en helhet. Hade SRK bedrivit 

kriskommunikation enligt Falkheimer, Heides och Hamrefors (2006) modell för senmodern 

tid skulle de varit mer tydliga i sitt budskap och anpassat det så att olika målgrupper kunde ta 

till sig det. De menar vidare att i ett samhälle där känslor är viktiga och hur saker framställs är 

det av vikt att kunna anpassa sitt budskap, att ha ett tydligt kommunikationsfokus och tydliga 

kommunikationsmål. Intressenten bör stå i fokus, inte organisationen såsom i SvD 8 februari 

2010 där Bengt Westerberg gav uttryck för att det varit en våldsam debatt och SRK förlorat i 

medierna. Troligen var intressenterna mer angelägna om att få veta hur SRK skulle komma 

tillrätta med problemen inte om de vunnit eller förlorat. När Bengt Westerberg däremot skrev 

debattartikeln i DN den 28 februari 2010 var han mycket känslosam och tog upp de olika 

kriserna och bemötte dem. Det verkade fungera eftersom skriverierna därefter mattades av. 

Falkheimer; Heide och Hamrefors (2006) menar att vid traditionell kriskommunikation är 

synen på mottagaren rationell. Mottagaren ska kunna förhålla sig neutral till budskapet men i 

det senmoderna samhället är mottagaren mer irrationell. Mottagaren beter sig inte alltid så 

förnuftigt, känslor tar mer plats. När det gäller SRK visade exempelvis Bengt Westerberg att 

han ”…är märkbart irriterad” (AB 8 februari 2010). Även om han hade rätt att vara det så gav 

det en känsla hos mottagarna att allt nog inte stod rätt till. Det visade den undersökning som 

AB genomförde den 8 februari 2010 där 92,4% (av 51 586 tillfrågade) svarade att de inte 

hade förtroende för SRK. Jag kan i mina undersökningar se att SRKs organisationsform är 

mer centraliserad än decentraliserad. Ett tecken på det är att samma talespersoner användes 

oavsett vilken kris det var. Ett annat att medarbetarna inte används i 

kriskommunikationsarbetet. Istället för att få med sig dem fick ledningen dem emot sig (se 

medarbetaren Per Allan Olsson debattartikel i DN 10 februari 2010) vilket spädde på kriserna. 

Att det är få talespersoner visar också på att SRKs syn på kommunikator är traditionell. 
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Talespersonernas heder och etik ifrågasattes under den andra fasen och det gjorde att de blev 

emotionellt engagerade, vilket hämmade SRK:s trovärdighet (AB och SvD 8 februari 2010). 

SRK:s ledarskap och styrning saknade mod att improvisera, vilket visades då organisationen 

dröjde med svar till de media som kommit med felaktiga uppgifter (AB 16 och 24 januari 

2010). Man får dock inte glömma att kommunikationsavdelningen saknade 

kommunikationschef vilket kan ha påverkat ledarskapet när det gäller kriskommunikationen. I 

medievalet fokuserade SRK på de traditionella medierna, problemet var att de inte kunde styra 

det som rapporterades. Det gäller för en organisation att förklara och presentera den bild som 

man vill att intressenterna ska ha och det kan vara svårt att få ut den bilden via media menar 

Karlsson (2008). SRK lade ut nyheter och pressmeddelanden på sin hemsida men arbetade 

inte aktivt med sociala medier. Att flera medier citerade sajten Realtid.se är ett bevis för att 

SRKs kommunikation inte gick fram. SRK använde inte de sociala medierna och utan litade 

på traditionell krishantering i val av kanaler. Att de inte trängde igenom mediebruset är 

presskonferens den 8 februari 2010 ett bevis på. Bengt Westerberg framstod där som bitter 

och irriterad, och menade att de förlorat medieslaget. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den externa kommunikationen i samband med en 

kris kan inverka på en organisations trovärdighet i det senmoderna samhället. I exempel med 

SRK är slutsatsen att trots att de arbetade traditionellt med kriskommunikation, trots att de 

ibland inte bemötte den kritik de fick och deras talespersoner ibland var både arroganta och 

irriterade så behåller de i stort sin trovärdighet. Studien visar också att de i liten utsträckning 

nyttjade de möjligheter som det senmoderna samhället ger, vilket inte nämnvärt påverkade 

deras externa trovärdighet men möjligen den interna (missnöjda medarbetare och minskat 

antal medlemmar). Kriserna tog kraft, tid och kostade pengar för SRK, vilket hade kunnat 

användas till hjälpverksamhet. 

 

Hur kommunicerade SRK externt genom kriserna i dagspressmedier? Vilka strategier 

använde de sig av? Under den första fasen dominerade strategin minska anstötligheten följt 

av tillrättalägga. Det stämmer med krisens natur, SRK hade blivit utsatta för ett brott och 

ville förklara hur det kunde hända och försäkra att det inte skulle kunna hända igen. Under 

den andra fasen handlade SRKs strategi främst om att förneka. Flera av talespersonerna 

utpekades som oärliga vilket gjorde att den nya huvudstrategin blev att förneka att det som de 

anklagades för var sant, de svarar många gånger i ren affektion istället för att fundera över en 

kommunikationsstrategi för varje enskild kris (AB och SvD 8 februari 2010, DN 28 februari 

2010). 

 

SRK verkar i en så kallad senmodern tid, hur väl svarade SRK mot de krav som ett 

senmodernt samhälle ställer? Jag konstaterar att SRK inte verkade ha reflekterat över vad det 

innebar och vilka möjligheter det kunde ge att verka i det senmoderna samhället. De klarade 

sig ändå relativt väl genom de olika kriserna. De har dock alla möjligheter att dra nytta av det 

senmoderna samhället och bli bättre i sin framtida kriskommunikation. Ett av SRK:s misstag 

under kriserna var att inte använda sina medarbetare, både anställda och frivilliga. Att 

trovärdiga medarbetare valde att vända sig till media för att föra ut sina åsikter blev ett 

problem för SRK. I ett samhälle där det privata och arbete allt mer blir ett är det viktigt att 

medarbetarna känner sig delaktiga, de är ambassadörer för verksamheten och bör känna till 

vad som händer under krisen och få vara med att lösa den. En organisations förmåga att 

kommunicera internt; att dela, diskutera och tolka information, är viktigt för organisationens 

möjligheter att hantera kriser enligt Falkheimer, Heide och Hamrefors (2006). SRK:s andra 

misstag var deras bristande förståelse för enskilda individerna, de enskilda intressenterna. 
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Hade SRK vågat tänka utanför traditionell kriskommunikation och haft insikt om hur det 

senmoderna samhället fungerar hade de organiserat sig i ett lösare, mer flexibelt system där 

de anpassade sig efter hur intressenterna agerade, där de satte individen i centrum och 

identifierade målgrupper, och utifrån dem valde kanaler. SRK:s huvudkanal var medierna, 

och hemsidan där de lade ut nyheter och pressmeddelanden, men de arbetade inte aktivt med 

sociala medier. Rörlighet och kommunikation via nya medier skapar nya gemenskaper och 

där bör SRK finnas med vid en kris. Dagens nätjournalistik, som utmärks av ständiga 

ändringar och interaktivitet, har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation och 

krishantering. Hur en nyhet ska utvecklas påverkas inte längre endast av medierna eller 

organisationen utan i allra högsta grad av blogginlägg och inlägg på olika mediers hemsidor, 

ska SRK kunna påverka kriser måste de finnas med i de sociala medierna. Den enda från SRK 

som var synlig i sociala medier var medarbetaren Per Allan Olsson, han var mycket kritisk till 

SRK och hans kommunikation via dessa kanaler stod oemotsagd eftersom SRK inte aktivt 

fanns där.  

 

Resultaten av undersökningen visar att Benoits (1995) teorier om imageåterskapande 

strategier varit till hjälp för att identifiera SRK:s kommunikationsstrategier, valet av strategier 

visar på betydelsen av en organisations talespersoner. Under den första fasen ger SRK intryck 

av att ha kontroll över krisen men när deras talespersoner blev personligt ifrågasatta under den 

andra fasen så agerade de mindre genomtänkt och kommunikationsstrategin blev inte lika 

tydlig och genomtänk. Då uppträdde fler kriser, vilka blev svåra att hantera, och 

organisationen hamnade i en negativ spiral där de gång på gång ifrågasattes. När jag kopplat 

Benoits (1995) teorier till Hedqvists (2002) tankar runt trovärdighet och hur talespersoner för 

en organisation bör hantera kriser blir talespersonernas egenskaper vid 

kommunikationstillfället extra tydliga. SRK:s talespersoner borde enligt Hedqvists (2002) 

tankar brista i kunskap, karaktär, social kompetens, självkontroll och extroversion. Men 

sammantaget så gör de inte det, likaså visar Hedqvists (2002) fem förtroendefrågor att SRK 

klarar kriserna med trovärdigheten i behåll. Detta resultat är något förvånande. Till detta 

resultat ska även Falkheimer, Heides och Hamrefors (2006) tankar runt kriskommunikation i 

ett senmodernt samhälle läggas. Undersökningen visar att SRK inte nyttjade de möjligheter 

det senmoderna samhället ger, de använde exempelvis inte sociala medier, de hade få 

talespersoner, de använde inte sina medarbetare, de bedrev traditionell kriskommunikation 

trots att samhället ändrats. Men deras trovärdighet minskade inte nämnvärt ändå. Betyder det 

att SRK är ett undantag som bekräftar teorierna eller är det teorierna som inte speglar 
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verkligheten? Det kan jag inte säga med säkerhet, för att veta det krävs fler studier. Utifrån 

undersökningen kan jag dock finna några tänkbara förklaringar till att resultatet är på detta 

sätt. En är SRK:s starka förtroende i grunden, de är en känd, internationell organisation. 

Många svenskar har varit och är aktiva i organisationen, och många av dagens nya svenskar 

kommer från oroliga delar av världen där den internationella organisationen visat att de 

hjälper och är trovärdiga. Detta vill jag mena är unikt för SRK, det är få organisationer som 

har en så stark trovärdighet med sig in i kriser. Ett annat är att talespersonen Bengt 

Westerberg tillät sig att bli mycket känslomässig i sin debattartikel i DN, där han argt men 

sakligt radade upp vad som hänt och vad som var rätt och fel i medierapporteringen, efter den 

artikeln lade sig kriserna. När Bengt Westerberg tidigare däremot visade känslor och menade 

att SRK förlorat debatten i media, och när han var irriterad och snarstucken då blir effekten 

inte likadan. Det visar att det är rätt sorts känslor, presenterade på rätt sätt som berör 

intressenterna. I det första fallet var målgruppen, medvetet eller inte, identifierad och Bengt 

Westerberg tillgodosåg intressenternas behov av rätt känslor, helt i linje med Falkheimer, 

Heides och Hamrefors (2006) teori om det senmoderna samhället. Däremot är det inte i linje 

med Hedqvist (2002) tankar runt trovärdighet, han använder sig av uttrycket Självkontroll, 

vilket handlar om att talespersonen ska visa lagom upprördhet och lagom med empati. Bengt 

Westerbergs känslor visar dock att brist på självkontroll kan leda till ökad trovärdighet i och 

med att kriserna avtog efter hans debattartikel i DN. En tredje möjlig förklaring till att 

trovärdigheten inte nämnvärt försämrades är det som Hedqvist (2002) benämner som 

Extroversion, förmågan och vilja till kommunikation, öppenhet. Som redovisats i kapitlet 

Resultatredovisning och analys finns flera exempel på att SRK var just öppna och villiga att 

kommunicera, även när de ifrågasattes som mest. Att vara ihärdig och försöka kommunicera 

via media hela tiden, även när en organisation upplever att budskapet inte når intressenterna, 

stärker trovärdigheten enligt kriskommunikationsforskare såsom Coombs (2007). Vid flera 

tillfällen svarade inte SRK på kritik men de slutade aldrig att kommunicera.  

 

En annan reflektion jag gjort utifrån undersökningen är den betydelse den enskilda 

talespersonen har för organisationens kommunikation, blir talespersonen personligt angripen 

bör den lyftas bort och en som är mer neutral lyftas fram. Hur väl en talesperson än vill sin 

organisation blir det svårt att hålla sig oberörd och saklig när talespersonen utsätts för 

personliga angrepp. Undersökningen visar också vilket stort behov en organisation har av 

goda kommunikatörer när de är i en kris, talespersonerna kan inte endast väljas utifrån sin 

sakkunskap eller ställning inom organisationen. Deras kommunikativa förmåga bör beaktas.        
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Undersökningen visar dock på vissa svagheter. Jag konstaterar exempelvis att trovärdigheten 

inte nämnvärt försämrats men undersökningen behöver kompletteras för att få en mer entydig 

bild, exempelvis genom att göra djupintervjuer med anställda, medlemmar, förtroendevalda 

och allmänhet om kriserna och hur de uppfattades. Även jämförande studier där andra 

organisationer undersöks på samma sätt som SRK bör göras. En annan reflektion är att 

tolkningarna av texterna i den kvalitativa undersökningen undermedvetet kan spegla en vilja 

att finna bevis för god kriskommunikation och behållen trovärdighet. Jag har både varit 

frivillig och arbetat inom SRK, även om det var många år sedan, och trots att jag försöker 

vara objektiv kan det påverka mina resultat eftersom de är just tolkningar av texter. Jag kan 

även ha en förförståelse för organisationen, en känsla för hur de tänker och kommunicerar, 

som kan påverka min analys av SRK. En kvalitativ textanalys är en subjektiv tolkning av det 

som skrivs, undersökningen kan verifieras om fler gör samma tolkning som jag. Genom att 

låta fler läsa de utvalda texterna och föra diskussioner runt dem skulle det kunna uppnås. 

Även urvalet av texter att analysera kan diskuteras, de är valda utifrån hur mycket SRK kom 

till tals. Det faktum kan göra att de texterna uppfattas som mer trovärdiga eftersom SRK fick 

föra fram sina åsikter i dem. Även hur journalisterna vinklat texterna har inverkan på 

uppfattningen av kriskommunikationen och trovärdigheten. Utgångspunkt för den delen av 

undersökningen som handlat om Hedqvists (2002) tankar runt trovärdighet bör också 

diskuteras, det är svårt att ange mer exakt hur trovärdiga texterna var. Hans tankar skulle 

kunna kompletteras med mer tydliga definitioner på vad det betyder med exempelvis kunskap, 

karaktär och social kompetens. Om den gemensamma begreppsdefinieringen är tydlig skulle 

undersökningen bli mer tillförlitlig. Jag menar dock att undersökningen ändå satt fokus på 

några användbara slutsatser såsom vikten av stark trovärdighet i organisationer, 

talespersonernas betydelse liksom deras sätt att uttrycka känslor, en organisations öppenhet 

och vilja till kommunikation samt vikten av talespersonernas kommunikativa förmåga.     

 

Undersökningen ger upphov till fler tankar runt vidare forskning. Falkheimer, Heide och 

Larsson (2009, s. 25-27) menar att i Sverige har kriskommunikationsforskningen främst haft 

ett samhällsperspektiv och byggt på fallstudier medan forskning som kopplar samman 

samhälls- och organisationsperspektivet saknas liksom grundforskning. Min undersökning av 

kriskommunikation i ett senmodernt samhälle väckte frågor som kan kopplas till forskning 

runt just samhälls- och organisationsperspektivet. I undersökningen kan medarbetarnas 

betydelse för en organisation i kris anas, vidare forskning runt hur medarbetare påverkas av 
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kriser i en organisation och hur de kan få en viktig roll i kriskommunikationsarbetet vore 

intressant att studera vidare, likaså hur organisationer som identifierat och anammat det 

senmoderna samhället, och dess möjligheter att stötta upp sin kriskommunikation, lyckats. 

Talespersonernas sätt att kommunicera vore också intressant att studera, möjligen utifrån 

teorier runt statuslära där en sakfråga kan analyseras retoriskt. Resultaten från min 

undersökning skulle också, som tidigare skrivits, vinna på att fler organisationer studeras på 

liknande sätt och sedan jämförs. Ett annat område att studera vidare kan vara mediernas 

strategier och målsättning när de rapporterar runt kriser liknande SRK:s. SRK:s fokus var 

under en längre tid på kriskommunikation istället för på hjälpverksamhet, hade media något 

ansvar för att SRK inte kunde fokusera på sitt uppdrag att hjälpa andra människor? Hur 

påverkar mediernas allt mer aggressiva journalistik samhällsutvecklingen? 

 

Det andra organisationer kan lära av SRK:s kriskommunikation är att arbeta med att öka sin 

organisations trovärdighet och bygga ett starkt varumärke. Det gör organisationen starkare när 

krisen kommer och kan hjälpa organisationen att fortare lämna krisen bakom sig. Det kan 

göras genom att arbeta strategiskt med Hedqvists (2002) tankar runt trovärdighet, att i sitt 

kommunikationsarbete ställa sig de fem frågorna om hur organisationen beter sig, framför allt 

hur organisationen ser på öppenhet och hur känslosam organisationen kan tillåtas vara. Att 

träna organisationens medarbetare till att bli goda kommunikatörer genom att se till att de är 

kunniga, visar god karaktär, har social kompetens, självkontroll och öppenhet, samt att de 

hålla vad de lovar stärker också organisationens kommunikationsarbete. Att analysera, 

försöka förstå och anpassa sin organisation efter hur det senmoderna samhället fungerar ger 

organisationen fördelar i ett kriskommunikationsarbete. Det kan handla om allt från att se 

intressenter som individer (med allt vad det innebär) till att låta medarbetarna bli 

kriskommunikatörer.  
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