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Inledning
Den här rapporten, om krishantering, berör säkert många informatörer i deras dagliga arbete. 
Vardagen tenderar ju att bli allt oftare ”krisig” och det kan ibland vara svårt att skilja krisen 
från normaltillståndet.  

Jesper och Mats är huvudförfattarna till denna publikation. De är två unga forskare som redan 
gjort sig kända inom forskning och utbildning som varande progressiva och nytänkande. Det 
är därför speciellt trevligt för mig att de valt att delta som bidragsgivare till detta projekt. Den 
här gången har vi använt en liten annan produktionsmetod än normalt. Vanligtvis brukar jag 
själv ha ett ganska stort inflytande på hur medförfattarna skrivit texten, men i detta fall var 
texten så färdig redan då den kom från Jesper och Mats så jag har inte lagt mig i den. I stället 
har jag skrivit en liten kort avslutning av rapporten. Detta kan också ses som ett tecken på att 
detta projekt nu börjar uppnå en mognad och de som deltar är redan medvetna om projektets 
konceptuella fokus – det kaosteoretiska perspektivet. På sitt sätt börjar därför projektet ”leva 
som det lär”, nämligen att producera kunskap väglett av en idé, men samtidigt inspirera till 
improvisation och variabilitet i aktiviteter.

Det är därför med speciell tillfredställelse som jag lämnar denna publikation till tryck och jag 
hoppas att den skall inspirera till utveckling av krishanteringsprocesserna och beredskapen 
för kriser.

      Sven Hamrefors
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Improvisationens betydelse
Nyligen pratade vi med en informationschef som just 
deltagit i krishanteringen av en dödsolycka på sin arbets-
plats. Flera hade också blivit skadade. Det fanns en 
viss beredskap för kriser i organisationen, bland annat 
checklistor insatta i en krispärm. Informationschefen 
kunde konstatera två saker efter att krisen lagt sig. För 
det första att krisen inte gick att hantera enligt den plan-
lagda ordning som fanns i krispärmen. Trots detta var 
checklistorna värdefulla, eftersom de påminde aktörer-
na under den akuta krisen om vilka uppgifter som måste 
göras. För det andra konstaterade informationschefen att 
hans egen funktion snabbt hamnade i krisens centrum. 

Från att ha varit en stödfunktion och organisatorisk 
mittfältare, vilket är den konventionella spelrollen för 
informatörer i organisationer, blev plötsligt informa-
tionschefen både målvakt och center. Informationsche-
fen själv konstaterar att hans professionella värde stigit 
rejält inom organisationen. Dessa två upplevelser delas 
troligen av många andra informatörer som upplevt kris-
situationer i sina organisationer. Möjligen kan de vara 
stöd för tesen att informatörer bör vara generalister sna-
rare än specialister och skickliga improvisatörer snarare 
än modellstyrda byråkrater. 

Den bild som gavs av informationschefen förstärktes av 
ett samtal vi haft med chefen för den svenska polisens 
insatsstyrka. Enligt polischefen finns det stora likheter 
mellan de rekommendationer som aktuell forskning ger 
om organisationers kriskommunikation och anvisningar 
för hur polisens förhandlare bör arbeta under akuta kri-
ser. Effektiv praktik baseras förutom på förmågan att 
vara en skicklig improvisatör på betydelsen av att iden-
tifiera sig med den man förhandlar med. Att vara krisin-
formatör kan alltså liknas vid att vara förhandlare. 

Vikten av att agera och framstå som öppen, ärlig, tyd-
lig och lyssnande är då centrala egenskaper. 

När kriskommunikation tas upp på informatörernas dag-
ordning betraktas denna verksamhet ofta som en egen 
inriktning, åtskiljd från det vardagliga arbetet. Utifrån 
vårt perspektiv på vad en kris är och vilka karaktärsdrag 
en kris bär på, vill vi påstå att det inte finns någon annan 
situation eller händelse som så tydligt kan kopplas till 
informatörens yrkesroll. Denna tes utgår från att kris-
hantering delvis utgör den historiska bakgrunden bakom 
yrkets framväxt. Men tesen utgår främst från antagandet 
att kriskommunikation är den praktik som skapar tydli-
gast värde för informatören som funktion i relation till 
sin organisation och omgivning. 

Det finns två stora problem med det vi kallar traditionell 
kriskommunikation. För det första har kunskaperna om 
kriskommunikation länge begränsats till att endast gälla 
direkt operativa och tekniska frågor, i stället för att rela-
teras till strategiska och teoretiska frågor kring organi-
sations- och krisledning. Detta gäller såväl praktik som 
teori. Under senare år har detta förändrats en del i den 
akademiska världen tack vara amerikanska forskare som 
Timothy Coombs och Timothy Sellnow. För det andra 
bygger traditionell kriskommunikation på en föråldrad 
syn på organisation, kommunikation och samhälle. För-
enklat uttryckt utgår man från:
1. en rationell syn på organisationer (att de går att styra  
 under kriser genom inrättande av olika regleringar  
 och standardplaner).
�. en transmissionssyn på kommunikation (uppgiften  
 är att sprida information utan särskild hänsyn till   
 tolkningsskillnader).
�. en klassisk syn på samhället (som homogent med   
 endast nationella skillnader). 

Vi vill i denna text utmana den traditionella synen på 
kriskommunikation med utgångspunkt i att:
1. organisationer är irrationella och flexibla.
�. kommunikation inte är en linjär överföringsprocess  
 utan en aktiv och kritisk tolkningsprocess.
�. samhället är senmodernt eller med andra ord alltmer  
 heterogent, mångkulturellt, flytande och föränderligt.

I denna essä beskriver vi inledningsvis informatörens 
värdeskapande praktik och länkar denna till kriskom-
munikation. Därefter behandlas krisers karaktär och 
aktuell forskning kring kriskommunikation som en del 
av krisledning. Vi diskuterar därefter i ett fördjupande 
avsnitt kaosteorin som utgångspunkt för aktuell kris-
hantering, för att därefter särskilt betona tre möjliga 
strategier att tillämpa i praktiken: löst kopplade system, 
improvisation och mångfaldsstrategi. Den teoretiska 
grunden för våra resonemang finns inom socialkon-
struktivism (primärt via organisationspsykologen Karl 
E. Weick 1990, 1993, 1995), kaosteori och ny forsk-
ning om krismanagement (primärt Boin, ’t Hart, Stern 
& Sundelius 2006), men vi avhåller oss i denna text 
från referenser och akademisk formalia. Den empiriska 
basen för essän är dels vårt pågående forskningsprojekt 
om kriskommunikation finansierat av Krisberedskaps
myndigheten, dels en forskningsbaserad lärobok – Stra-
tegisk kommunikation – som publicerades nyligen (Falk-
heimer & Heide 2007). 
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Informatörens värdeskapande 
praktik
Informatörens professionella värde kan relateras till fyra 
förmågor. För det första skapas värdet då informatö-
ren kan påvisa att kommunikationsaktiviteter leder till 
organisatorisk effektivitet. I vardagliga sammanhang 
är detta en mycket svår uppgift, eftersom kommunika-
tionsaktiviteterna sällan kan mätas i relation till direkt 
verksamhet (t.ex. försäljning) utan snarare till kvalita-
tiva, indirekta och långsiktiga effekter. I de flesta orga-
nisationer värderas samtidigt endast det som kan mätas 
i kvantitativ nytta.

För det andra skapas värdet då informatören kan påvisa 
att den interna kommunikationen bidrar till att stärka 
identiteten kring gemensamma värden i organisationen. 
Också detta är svårt för informatören vars interna värde 
oftare mäts genom producerade kanaler än genom kva-
litativa attityd- och beteendeförändringar bland medar-
betarna.

För det tredje skapas värdet då informatören bidrar till 
det externa varumärkesbyggandet eller profileringen av 
organisationen. Med tanke på utvecklingen bland mark-
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nadsförarna, som alltmer fokuserar på vikten av relatio-
ner och tillit, har informatörerna här fått ökad konkur-
rens. I vilket fall finns det numera få organisationer som 
inte insett värdet av en god massmedial profil. 

För det fjärde och sista kan informatörerna skapa 
värde genom etiska och demokratiska dimensioner. Det 
handlar då om informatörernas förankring utanför sna-
rare än innanför organisationen. Eller med andra ord på
det sätt vilket deras aktiviteter bidrar till ökad öppenhet 
och dialog mellan organisationen och offentligheten. 
Detta värde var som starkast för några decennier sedan, 
men placerades under en period allt oftare på skam-
bänken. I stället skulle informatörerna bidra till direkt 
affärsnytta och ta på sig samma kostym som organisa-
tionens management.     

Denna utveckling har onekligen varit till godo för pro-
fessionalisering och status. Men under senare år tycks 
cirkeln har slutits. Åter hamnar etiska och demokratiska 
aspekter på dagordningen (t.ex. CSR – Corporate Social 
Responsibility). (Fig 1 Strategisk kommunikation)

Slutsatsen är att effekter av de fyra förmågorna ofta är 
svåra att påvisa. Men det finns tillfällen och situationer 
då informatörers värde sällan ifrågasätts – under kriser. 
Kriser kan med andra ord vara direkt värdeskapande för 
informatörer, förutsatt att man tillämpar sina förmågor 
på ett excellent vis. Det gäller samtliga fyra värden. 

Ur ett offentligt perspektiv är det också vid kriser som 
informatörer exponeras. Ett positivt exempel är Fritids-
resors informationsdirektör Lottie Knutson som genom 
sin skicklighet fick anta rollen av hjältinna i mediernas 
berättelse om Flodvågskatastrofen.

Kriser hotar den normala 
ordningen 
Det finns en mängd olika definitioner av kriser som inte 
ska rabblas här. Vi förordar en bred definition som fun
gerar såväl för organisationer som för samhället.

 En kris innebär att den normala ordningen i ett sys-
tem destabiliseras, vilket skapar betydande osäkerhet 
och kräver snabba insatser. Ur ett organisatoriskt och 
kommunikativt perspektiv innebär krisen att en organi-
sations symboliska position och värde hotas. Kriser är 
sociala, politiska och kulturella fenomen; en kris är en 
kris därför att olika grupper, intressenter och institutio-
ner uppfattar och upplever den som en kris. Ibland delas 
kriser upp i fysiska kriser och förtroendekriser. De förra 
handlar till exempel om den osäkerhet och oordning som 
skapas under materiella olyckor eller naturkatastrofer. 
De senare handlar främst om kriser som orsakas av 
immateriella faktorer, såsom uttalanden eller ledning-
ens beteenden. I praktiken glider dessa två former av 
kriser samman. Utrikesdepartementets operativa och 
symboliska agerande under Flodvågskatastrofen ledde 
till exempel till en förtroendekris. 

En central fas inom krisledning (eng. crisis manage-
ment) som har särskild betydelse för massmediernas 
senare granskning, gäller identifiering av risker och 
kriser. Varför förstod inte ledningen att deras bonusavtal 
skulle leda till ett ramaskri från medier och opinion? 
Varför förutsåg inte centrala aktörer inom Folkpartiets 
ledning att deras intrång i Socialdemokraternas dator-
närverk skulle leda till räfst- och rättarting? Varför 
tog inte amerikanska federala myndigheter varnings-

Figur 1. Målmodell för strategisk kommunikation (ur Falkheimer & Heide 2007). 



�

signalerna på allvar innan terrorismen slog till den 11 
september 2001? 

När det gäller PR och managementforskningen har 
en särskild disciplin – issues management – etablerats 
sedan 1970-talet i syfte att hjälpa organisationer att 
identifiera och förhindra potentiella risker. Riskidenti-
fiering inom alla områden är en växande verksamhet. 
Trots detta dyker det ständigt upp nya kriser som ingen 
förutsett. Senare krisforskning betonar att man givetvis 
inte ska sluta med att bygga upp olika system för att 
identifiera kriser, men att tilltron till enkla sambands-
modeller (x orsakar y) är banal. Kriser orsakas av en 
mängd interagerande orsaker och händelser, som genom 
sin komplexitet inte kan förutsägas. Den sociala, orga-
nisatoriska och tekniska utvecklingen leder snarare till 
fler kriser än färre i framtiden. Problemet är förstås att 
massmediernas logik inte accepterar denna komplexa 
verklighet. Risken finns också att organisationer som 
etablerat standardiserade identifieringssystem invaggas 
i falsk trygghet och inte är på sin vakt längre. En sen-
modern organisation har däremot en ständig och flexibel 
krisberedskap och testar denna genom kontinuerlig 
träning. 

Krisens paradoxer
En annan central fas inom krisledning är förstås kris-
kommunikation. Inte sällan har myndigheter och före-
tag etablerade begrepp för vad som ska gälla i operativ 
kriskommunikation: öppenhet, snabbhet och begriplig-
het. Informatören utgör representant för begreppen och 
hävdar att:
1. Vi måste ut med information omedelbart till alla   
     aktörer.
�. Vi måste göra budskapen begripliga.

Det som låter enkelt och vackert på papper leder dock 
till konflikter i praktiken. Problemet är att dessa begrepp 
bara utgör ord så länge de inte problematiseras. I reella 
kriser styr organisationskultur och struktur tillämpning-
en. Trots att informatörena är väl medvetna om vikten av 
ett meningsskapande synsätt, är det lätt att snabbt hamna 
i transmissionstänkande under kriser och förändringar 
och endast ägna sig åt envägskommunikation. I vissa 
avseenden är det också nödvändigt med transmission 
under kriser, t.ex. under akuta varningssituationer. Men 
detta räcker sällan eftersom kriskommunikation hand-
lar om att hantera paradoxer där inga standardiserade 
formler finns att ta till. Total öppenhet, som till exempel 

rekommenderas av de flesta konsulter, är inte självklart 
i alla kriser. Massmediebilden av en händelse utgör inte 
nödvändigtvis den bild som intressenter och relevanta 
målgrupper har. En annan typisk paradox är länkad till 
varningsfasen före eller under en kris. Maximal upp-
märksamhet är oftast målet, men står också i konflikt 
med risken för att kommunikatören skapar överdriven 
oro. Ur organisationens perspektiv kan en uppmärksam-
mad varning leda till stora negativa konsekvenser, till 
exempel i form av att man förlorar marknadsposition. 
Ur ett samhällsperspektiv riskerar överdrivna varningar 
att leda till minskad tillit på lång sikt och att människor 
inte tar kommande varningar på allvar. Föreställningen 
att människor drabbas av kollektiv panik under kriser 
är däremot enligt ett otal forskningsprojekt en myt som 
snarare skapats av Hollywoodfilmer än reella kriser.

Centralisering eller 
decentralisering
Ur ett kommunikativt perspektiv finns det dock en 
aspekt som i särskilt hög grad skapar oro och osäkerhet 
hos berörda människor – det akuta informationsbeho-
vet. De flesta organisationer har svårigheter att snabbt 
ställa om hela sitt frontsystem då en kris uppstår. 
Telefonsupporten riskerar att haverera. Frontpersonalen 
saknar information och frågande människor blir snabbt 
rasande. Detta är giltigt i stora fysiska kriser likväl som 
under mindre kriser. Här finns ett stort problem för 
informatörerna att ta tag i. Informatörer befinner sig 
ofta på stabsnivå i organisationerna och är duktiga på att 
informera genom medier. Men den centraliserade funk-
tionen får under kriser stora problem i relation till front-
möten mellan ansvarig personal och berörda människor. 

Kriserfarenheter stödjer tesen att decentralisering är 
mer effektivt än centralisering. Detta baseras på olika 
antaganden, bland annat att kriser i praktiken bäst han-
teras genom ett nätverk där olika kompetenser deltar.
Detta gäller särskilt under komplexa och tekniska kriser, 
där lokala aktörer och experter riskerar att lamslås av 
centraliserad krisledning och byråkrati. En decentrali-
serad organisation kan agera snabbare vid en kris än en 
centraliserad – och som vi diskuterar senare ökar detta 
också möjligheten att improvisera.

John Toker, kommunikationschef vid Counter Terrorism, 
UK Cabinet Office, som ledde hanteringen av kriskom-
munikationen vid terrorbombningarna i London den 7 
juli 2005, stödjer tesen att decentralisering är av godo 





under kriser. För hans del gällde det att skapa maximal 
närvaro på krisplatsen och hjälpa journalister att få till-
gång till så mycket information som var möjligt.

Under de tio dagarna efter terrorattackerna fick man 
cirka 8 000 frågor från journalister och man skrev minst 
200 pressmeddelanden, anordnade 25 presskonferen-
ser och arrangerade cirka 400 enskilda intervjuer med 
myndighetsaktörer. Men Toker menar att det trots denna 
insats inte går att anta att man kan kontrollera vare sig 
situation, journalister eller allmänhet. Fokuseringen på 
journalister är dessutom inte tillräcklig numera. Den 
största utmaningen är snarare framväxten av så kallad 
citizen journalism (ungefär medborgarjournalistik), det 
vill säga att privatpersoner filmar eller tar bilder som 
sedan säljs till etablerade medier eller läggs ut på Internet. 
I sin mest extrema form såg vi ett exempel på detta strax 
efter Iraks före detta diktator Saddam Hussein avrättats 
den 30 december 2006. Genom mobilkamera filmades
hängningen och lades ut på Internet, vilket i sin tur ledde 
till starka reaktioner världen över. 

Förtroendekapital centralt
Ett grundproblem är att kriskommunikation i prakti-
ken ofta ses och tillämpas genom ren och skär mass-
information. Det är också svårt att göra på något annat 
sätt om organisationen inte sedan tidigare kartlagt de 
skiftande informationsbehov och medieval som finns i 
omgivningen.  

Det antas ofta att under kriser uppfattar människor 
information på likvärdigt sätt, men det är lika osant då 
som annars. Ett sammanhörande problem är att männis-
kors förtroende för institutioner i samhället i generella 
och historiska termer blivit något svagare. Företag och 
myndigheter måste helt enkelt ha ett förtroendekapital 
före en kris för att bli lyssnade på under en kris. Ett 
enkelt exempel på detta är IKEA som enligt mätningar 
(till exempel Medieakademin 2006) har mycket stort 
förtroende bland svenskarna. När Ingvar Kamprads för-
flutna som medlem i nationalsocialistiska organisationer 
under 1940- och 50-talet uppdagades, skrev han ett 
handskrivet brev där han bad om förlåtelse, som förmed-
lades via medierna. Det taktiska tilltaget används ofta av 
konsulter för att påvisa vikten av att snabbt erkänna och 
be om ursäkt. Men Kamprads framgångsrika förlåtelse 
kan också tolkas som ett resultat av det faktum att han 
och IKEA redan hade ett oerhört starkt förtroendekapital 
som ramade in människors tolkningar. Exemplet belyser 
att informatörers vardagliga förtroendeskapande verk-

samhet enkelt kan länkas till operativ krishantering.
Det är under krisen organisationer får betalt för det 

kvalitativa förtroendekapital man skaffat sig.

Kaos
Kaos är ett ord som får många av oss att tänka på oord-
ning och som motsatsen till ordning. Inom organisations-
forskningen och public relations har forskare det senaste 
decenniet intresserat sig för den så kallade kaosteorin 
som har sitt ursprung inom naturvetenskapen. Kaos 
tolkas inom naturvetenskapen som en särskild form av 
ordning som drastiskt kan förändras av en liten föränd-
ring. Med andra ord står kaos då för oförutsägbarhet. 
Inom kaosteorin, som utvecklades inom kvantfysiken 
1977, betonas att kaos inte är slumpartat och att kaotiska 
system är både förutbestämda och oförutsägbara.Detta 
eftersom verkligheten är komplex och bygger på oord-
ning, variation, instabilitet och icke-linjäritet. 

Till skillnad mot den vanliga västerländska uppfatt-
ningen om att kaos och ordning är varandras motsatser, 
antas det i kaosteorin att dessa begrepp är två sidor av 
samma mynt. I princip alla organisationer är exempel 
på kaotiska system. De är kaotiska, dynamiska, icke-
linjära och är aldrig statiska. Organisationer förändras 
alltid och på ett mer eller mindre okontrollerbart sätt.
Av denna anledning är det bättre att beskriva och förstå 
organisationer som levande organismer i stället för att se 
dem som maskiner. 

Kaosteorin ger inte organisationer svar på hur problem 
ska lösas eller hur kommunikationen kan effektiviseras 
för att målen ska uppnås. I stället erbjuder kaosteorin ett 
nytt sätt att förstå hur organisationer fungerar. 

Den amerikanske organisationsforskaren Karl Weick 
har studerat ett stort antal kriser. Han har funnit att man 
i utredningar efter stora kriser sökt efter en anledning 
till varför de uppstod. Weick menar i stället att man bör 
förstå vilka processer som ledde fram till krisen. Kriser 
uppstår enligt Weick, som inspirerats av kaosteorin, av 
en serie små, sammanlänkade händelser. Med andra ord, 
det är oftast en rad separata men relaterade händelser 
som gör att en kris uppstår. Detta skiljer sig radikalt från 
den traditionella uppfattningen om krisers uppkomst, då 
man gärna söker efter någon syndabock. Exempelvis har 
Weick studerat vad som ledde till en av världens största 
flygolyckor – den så kallade Teneriffakatastrofen 1977 
– då två Boeing 747 kolliderade på Los Rodeos Airport 
och nära 600 personer omkom. Den ena jumbojeten till-
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hörde det nu nedlagda amerikanska flygbolaget Pan Am 
och det andra planet ägdes av det holländska flygbolaget 
KLM. 

Enligt Weick var det en rad olika faktorer som låg 
bakom olyckan: viktiga rutiner följdes inte, tillbakagång 
till vanemässiga responser, samordningsproblem och 
missförstånd i kommunikationen, och dessa skedde i 
ett linjärt och tätt kopplat system. Genom sin analys 
kunde Weick påvisa den stora känslighet som existerar i 
mänskliga system. När system brakar samman och slu-
tar fungera, tenderar människor att återgå till välkända 
handlingsmönster och reaktioner. De olika faktorer 
som ledde fram till olyckan skulle inte ensamma kunna 
åstadkomma flygkraschen, utan det var alla samman-
tagna. 

I en analys av en annan olycka, Mann Gulchbranden i 
amerikanska Helena National Forest 1949, omkom 13 
brandmän av en okontrollerbar eld. Dessa brandmän 
dog enligt Weick därför att de ignorerade hur pass svår 
och allvarlig skogsbranden var. För att kunna hantera 
situationen konstruerade de en social verklighet (dvs. 
deras förståelse), vilken de uppfattade som rimlig och 
gripbar.

Brandmännen skapade tillsammans en uppfattning om 
branden (det vill säga en social verklighet) som var fel-
aktig i relation till brandens omfattning. Trots att brand-
männen fick order från ledningen om att släppa sina 
verktyg och bege sig ut ur området, stannade de kvar 
och fortsatte att bekämpa elden. Weick menar att denna 
order gick tvärs emot både deras identitet som brandmän 
(dvs. att kämpa på in i det sista) och deras vanliga sätt 
att agera vid utryckningar (dvs. att aldrig lämna ifrån sig 
arbetsverktygen). 

Huvudanledningen till att brandmännen omkom var 
enligt Weick det brott mot de välkända rollerna och 
identiteten som uppstod av den plötsliga chocken av att 
rutinerna inte längre gick att följa. Den starka traditio-
nen i brandmansyrket och ideologin om hur bränder ska 
hanteras gjorde att brandmännen inte lyckades tänka 
ut alternativa sätt att agera; de gjorde helt enkelt såsom 
de hade utbildats och lärt sig av organisationen (den 
lokala brandstationen) att de skulle göra i sådana här 
situationer. 

Traditionellt sett har ett viktigt råd till organisationer 
varit att noggrant planera och förbereda handlingar samt 
förutse konsekvenserna av en kris. Målet har då varit 
att reducera komplexiteten i en situation. Forskningen 
har erbjudit olika så kallade effektmodeller med pilar 
och flöden, som beskriver hur man effektivt hanterar en 
förändring. Nyare forskning inom kriskommunikations-
området har emellertid visat att om allt för mycket energi 
läggs på förberedelse och planering finns det en stor risk 
för att organisationerna låser sig. Dessa låsningar gör 
dels att organisationer kan missa signaler som kan tyda 
på att en kris är på gång, dels att organisationerna låser 
sig vid ett antal bestämda sätt att reagera och agera. 

Följaktligen binder planerna händerna bakom ryggen 
på organisationen och andra tänkbara handlingsalterna-
tiv missas. Ett annat skäl att inte planera allt för idogt är 
att försöka att kontrollera och förutsäga kriser, som är 
komplexa och kaosartade händelser, vilket är mer eller 
mindre omöjligt. I princip all managementteori har som 
mål att försöka greppa och kontrollera olika situationer. 
Vid kriser brukar detta, som vi redan har diskuterat, ske 
genom att organisationer övergår till att formalisera och 
centralisera beslutsfattandet. 

Vi ska nedan behandla tre olika sätt att hantera kriser 
i en kaotisk och ständig föränderlig värld. Det första 
handlar om fördelen med löst kopplade system, det 
andra om improvisation och det tredje handlar om styr-
kan med mångfald.
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Löst kopplade system
I mitten av 1970talet uppmärksammade forskare att 
organisationer inte borde förstås som tätt kopplade sys-
tem, där beteenden i organisationen var sammanlänkade 
genom noggrant arrangerade uppgifter, beskrivningar 
och samordnings- och kontrollmekanismer. Denna van-
liga syn på organisationer som rationella enheter gör att 
man missar de mer löst kopplade händelser, vilka kan 
ha en stor betydelse för organisationens resultat (jämför 
kaosteorin ovan). I verkligheten är många händelser i 
en organisation inte rationellt samordnade och kontrol-
lerade:

y  planer följs inte till punkt och pricka
y  beslutsfattandet är delegerat
y  det brister i samordningen
y  kontrollen är inte fullständig. 

En fördel med löst kopplade system är att organisationen 
då har bättre förutsättningar att uppfatta förändringar 
inom och utanför systemet. Detta kan förklaras med en 
sandmetafor; sand är som medium mer känsligt för vind 
än en klippa och är således bättre på att uppfatta vind-
styrkan. En annan fördel är att löst kopplade system är 
bättre på att finna nya lösningar och handlingsvägar än 
tätt kopplade system. Delarna i ett löst kopplat system, 
till exempel en avdelning, har en egen unik identitet som 
gör att det unika för den bevaras. Om vi tänker på brand-
männen som dog vid Mann Gulch-olyckan utifrån teorin 
om löst kopplade system, kan vi konstatera att utgången 
troligtvis skulle ha blivit annorlunda om brandmännen 
inte var så hårt styrda av intränade handlingsmönster, 
rutiner och regler. 

Konsten att improvisera
Improvisation har på senare tid lyfts fram allt oftare som 
en nyckel till framgång inom organisations- och kom-
munikationsforskningen. Att improvisera står i kontrast 
till de klassiska organisationsskolornas betoning på pla-
nering och rationalitet. Det förutsattes då att rationella 
organisationer skulle samla in all tänkbar information 
och utifrån analys av den kunna fatta optimala beslut. I 
praktiken är rationella beslut inte möjliga eller begrän-
sade, vilket man bland annat kan sluta sig från med 
utgångspunkt i teorier från Nobelpristagaren i ekonomi 
1978, Simon Herbert. Vi får nöja oss med tillfredsstäl-
lande beslut. I en kaotisk och snabbföränderlig värld som 
är mer eller mindre omöjlig att förstå och greppa och 
där konkurrensen från andra organisationer är stenhård, 

gäller det att kunna reagera fort. Organisationer tvingas 
då i många fall skjuta från höften. I sådana fall är erfa-
renhet, intuition och maggropskänsla viktiga faktorer 
för besluten. 

Vi människor är beskaffade så att vi oftast handlar 
först och sedan i efterhand försöker rationalisera beslu-
ten. Denna rationalisering uppstår många gånger i sam-
tal med andra. Vi skapar då väl genomtänkta berättelser 
där ordningen på berättelsens beståndsdelar kommer 
i en viss fördelaktig ordning. Genom dessa berättelser 
övertygar vi såväl andra som oss själva. Efterhand som 
vi har berättat samma sak och på samma sätt, blir vi 
övertygade om det rationella i vår handling som från 
början kanske endast var en direkt respons på vår intui-
tion. Denna mänskliga process kallas i vetenskapliga 
sammanhang för meningsskapande. Det är vår strävan 
att förstå vår omvärld, våra erfarenheter och de händel-
ser som vi har varit med om. Och meningsskapande och 
kommunikation hänger nära samman. 

Ett bra exempel på meningsskapande är reseberät-
telser. När vi är i väg på en resa är det nästa omöjligt att 
greppa och ta in alla de intryck som vi får av att möta nya 
människor och vistas i annorlunda miljöer. Den verkliga 
förståelsen av resan uppstår först i efterhand när vi för-
söker att tolka och förstå vad vi har varit med om, och 
inte minst genom att berätta för andra om resan.

I krissituationer är oftast en direkt handling att föredra 
före eftertänksamhet och att förlita sig på förhandsbe-
stämda planer. Det går självfallet inte att reagera eller 
handla hur-som-helst och utan någon-som-helst tanke. 
Organisationens handlingar bör bygga på improvisation 
inom ett strategiskt och kontinuerligt testat ramverk.

 Men vad betyder egentligen improvisation? För det 
första känns improvisation för de flesta av oss som något 
som vi kopplar samman med jazzmusiker. De flesta av 
oss kan säkert i det inre se en jazzmusiker som jammar 
på sin saxofon eller piano. Att improvisera handlar om 
att återanvända ett gammalt material och utforma det på 
ett nytt sätt utifrån de idéer som uppstår under ett upp-
träde för en viss publik och i en viss miljö. Följaktligen 
handlar improvisation om flexibilitet och om anpassning 
samt att inte helt och hållet följa en viss mall eller plan. 
Improvisation sker dock inte helt slumpmässigt eller 
utan att en viss plan följs. När det gäller musiker som 
improviserar finns det alltid ett visst grundbeat som 
musiker utgår från och som hela tiden återkommer. Det 
är grundbeaten som driver musiken framåt och som 
sätter ramarna för musikernas improvisation. Impro-
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visation är inget för noviser. Exempelvis är det svårare 
för nyexaminerade musiker att improvisera än äldre och 
erfarna (möjligtvis med undantag av musiker som i baga-
get har en fyraårig utbildning i jazzimprovisation från 
till exempel Malmö musikhögskola). 

Samma sak gäller den som nyligen lärt sig ett nytt yrke 
eller hantverk. Den nyutbildade läraren följer förmodli-
gen sitt manus till punkt och pricka, medan den erfarne 
tillåter sig att improvisera utifrån studenternas intressen 
och frågor eller de tankar och idéer som dyker upp i 
lärarens huvud under föreläsningen.

 Improvisationen kommer med lång erfarenhet som 
ger säkerhet och gedigna kunskaper. Improvisation är en 
handling som sker här och nu, och som inte är planerad 
i förväg. Resultatet av improvisationen kommer inte att 
bli klart förrän efteråt, och det är först då man kan för-
söka att skapa en mening i det som skedde.

Att använda improvisation kräver som framgår ovan 
gedigna kunskaper och erfarenheter. Det kräver också en 
hel del träning. En förutseende och uppdaterad organisa-
tion lägger alltså ned mycket tid och energi på att träna 
i olika krissituationer. Kunskapen och erfarenheten av 
sådan träning är färskvara. Det krävs därför regelbun-
den träning för att bevara och upprätthålla kunskapen. 
De personer som tränas måste lära sig att agera flexibelt 
i en krissituation och inte fullständigt förlita sig på de 
upprättade krisplanerna. Poängen med improvisation är 
att tänka medan man handlar för att på så vis förbättra 
organisationens reaktionsförmåga och öka handlings-
kraften.

Nödvändigheten av mångfald
De traditionella teorierna och modellerna inom forsk-
ningen i kriskommunikation försöker att minska den 
osäkerhet och komplexitet som existerar i omvärlden. 
Problemet är dock att det inte går att möta komplexa pro-
blem med enkla lösningar. Med det är precis detta som de 
förföriskt enkla och klara traditionella modellerna erbju-
der. Vi känner igen detta från de många konsultböcker 
som existerar inom informations och kommunikations-
området, och som i likhet med kokböcker ger recept på 
generallösningar för diverse kommunikationsproblem. 
Om problemet är X är det bara att följa författarens tio 
tydliga budskap, så kommer problemen att kunna lösas 
simsalabim. 

De enkla kriskommunikationsmodellerna har alltså fått 
stor popularitet tack vare att de har en retorisk slagkraft 
och att de är enkla att förstå. Dessutom är de tacksamma 
att lära ut, vilket gör att många förlegade modeller 
används i olika universitetsutbildningar. Men ska man 
kunna hantera komplexa problem, krävs också komplexa 
lösningar. Karl Weick talar om nödvändigheten av mång-
fald i organisationer. Stora kriser är ytterst komplexa 
situationer och organisationer bör därför försöka förstå 
situationerna ur ett varierat perspektiv. Därigenom kan 
en organisation få en mer nyanserad och verklighetsför-
ankrad bild av omvärlden. 

Hur kan man uppnå ett bredare och mer nyanserat 
perspektiv på en kris? Ett sätt är att inse vikten av att 
utnyttja den breda kompetens och erfarenhet som finns 
i en organisation. Många gånger är ledningsgrupper 
mycket homogena; de består av personer med liknande 
bakgrund, erfarenheter, intressen, utbildning och allt för 
ofta av ett och samma kön. Vid kriser, såväl som i andra 
situationer, är en heterogen ledningsgrupp ofta en styrka 
(fast inte om där finns alltför skarpa konflikter), eftersom 
man då har möjlighet att förstå och uppfatta mer nyanser 
i den information som omger organisationen. Forskning 
har visat att homogena ledningsgrupper ser, tolkar och 
förstår information på ett alltför likartat sätt. Det uppstår 
med andra ord ett perceptionsfilter som hindrar dem från 
att uppfatta alternativa tolkningsmöjligheter. För organi-
sationer med homogena ledningsgrupper som använder 
enkla processer och modeller för att hantera komplex 
information, kommer endast en liten del att kunna regist-
reras, uppmärksammas och tolkas.

Enligt Weick finns det bara tre olika sätt att hantera 
nödvändigheten av mångfald:

Det första sättet är att hantera mångfalden med 
ett en-till-en-förhållande. Det skulle betyda att en 
organisation avsätter en rad personer som är spe-
cialister och bevakar endast en liten del av alla 
tänkbara faktorer som kan leda fram till en kris. 
Problemet med denna lösning är att den, förutom att 
vara extremt dyr, skulle vara näst intill omöjlig att 
hantera. En organisation som arbetade utifrån denna 
modell skulle samla på sig mängder med information 
och det skulle vara mycket svårt att överblicka och 
behandla all information. Detta skulle inte minst vara 
problematiskt med tanke på människors begränsade 
perceptuella förmåga.  
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Det andra sättet är att minska mångfalden. Detta är 
en lösning som endast de allra mäktigaste organi-
sationerna och organisationer i särskilda samhälls-
system kan använda, till exempel genom hemliga 
nätverk mellan stora organisationer, kartellbildning 
och monopol.

Det tredje sättet är att komplicera den som bevakar 
omgivningen. Av de tre sätten tycks denna vara den 
rimligaste. Den innebär att man utvecklar bevaka-
rens känslighet för mångfald i den information som 
hon behandlar. Denna person ska kunna känna av 
förändringar i en större omgivning inom en rad olika 
områden, och välja vad som inte ska uppmärksam-
mas, vad som inte kommer att förändras inom det 
närmaste och vad som inte kommer att ske. Genom 
denna urvalsprocess kan bevakaren utöka kontrollen 
av mångfald. Denna person kan ta in mer information 
och se mönster som andra missar.

Att använda sig av någon av ovanstående lösningar är 
självklart svårt och bidrar till ökade kostnader. Dess-
utom tar de mycket tid i anspråk att realisera. Trots 
detta menar Weick att ”komplexa” organisationer klarar 
sig bättre eftersom de är bättre rustade att hantera den 
komplexa omvärlden.

Mantran inom kriskommunikation 
– då och nu
Antalet kriser lär knappast minska i framtiden. Kun-
skapen om riskerna i organisationer och samhällen ökar 
ständigt, liksom exponeringen av dem i massmedia. I 
essän har vi genomgående försökt att lyfta fram kris-
kommunikation ur ett nytt perspektiv. Detta resone-
mang baseras på teorier som betonar kommunikationens 
meningsskapande betydelser samt organisationers och 
samhällens irrationalitet och oförutsägbarhet. Men vår 
slutsats är inte att kriskommunikatörer har ett hopplöst 
företag eller att alla planer är meningslösa i praktiken. 

En informationschef vi lyssnade på menade helt rik-
tigt att ”checklistor behövs för man blir dum i huvudet 
under akuta kriser och behöver något som påminner 
en om ganska enkla riktlinjer”. Däremot tror vi att det 
behövs ett mer reflekterande och kritiskt förhållnings-
sätt till traditionell krishantering, som i sin tur ökar 
lärandet i organisationerna. Vi vänder oss mot över-
tron på planering och rationalitet och förordar snarare 
ständig träning i krishantering, liksom flexibla planer, 
än att allt fokus läggs på att producera checklistor och 
krispärmar. Weick har en gång skrivit att ”any map will 
do” i organisationers strategiska verksamhet, något vi 
stämmer in i. Avslutningsvis presenterar vi en förenklad 
sammanställning över kriskommunikationens då och nu 
som sammanfattar den övergripande diskussion vi fört 
i denna text. 

	 Traditionell	 														Senmodern
	 kriskommunikation	(då)	 																kriskommunikation	(nu)

						Organisationsform	 Centraliserad	(täta	system)	 																Decentraliserad	(lösa	system)

																Processfokus	 Operativ,	akut,	teknisk	 																Förkris	samt	operativ-strategisk
	 	
		Ledarskap	&	styrning	 Rationell	planering	genom	 																Improvisation	inom	tränad	strategisk	ram
	 regler	och	anvisningar

Kommunikationsfokus	 Sändaren	i	centrum	’’Spray	and	pray’’	 		Publikerna	i	centrum	’’Relate	and	Communicate’’
	
														Kommunikator	 En	central	talesperson	 																Nätverk	av	kommunikatörer

																								Medieval	 Massmedia	 																Massmedia	men	också	minoritets-	och	mikromedier,	minoritets-
	 	 																och	mikromedier,	och	framförallt	fokus	på	interpersonella	möten	 	
																																																																				
				Kommunikationsmål	 Mottagaren	informerad,	kan	upprepa												Publiker	(gemenskaper)	förstår,	kan	agera	på	egen	hand
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Avslutning
Jesper och Mats har, i den här publikationen, på ett 
mycket förtjänstfullt sätt beskrivit en idé till hur kris-
hantering bör vara organiserad för att möta kraven på 
yttre effektivitet. Budskapet är tydligt; man kan inte 
möta en kaotisk värld med förprogrammerade proces-
ser, utan man måste utveckla ett mönsterseende för 
att kunna se ordningen i kaoset samtidigt som man 
utvecklar förmågan till improvisation i situationen för 
att kunna hantera dess variabilitet.

I dagens nätverksekonomi förskjuts ständigt gränsen 
mellan ordning och kaos. Alltmer av det som tidigare 
beskrevs som kaotiskt ligger numera inom ramen för 
normaltillståndet. Att hantera kaos blir därför en normal 
uppgift i ledarskapet av organisationer. Detta har beskri-
vits av forskare på många olika sätt. Jesper och Mats tar 
upp det viktigaste av den forskningen, i synnerhet de 
banbrytande insatser som gjorts av den amerikanske 
socialpsykologen Karl Weick. Jag skall här bidra med 
några ytterligare beskrivningar från organisationsforsk-
ningen som pekar i samma riktning (och då ofta med 
referenser till just Weick).

Redan för ca 20 år sedan beskrev Bengt Jacobsson, 
numera professor vid Södertörns Högskola, hur utveck-
ling av stora offentliga projekt skedde i simultan hante-
ring av politiska parallella processer. Bengt har beskrivit 
i sin bok ”Kraftsamlingen”, som utkom under denna tid, 
hur planeringsprocessen av ett kolkraftverk i Värtan 
norr om Stockholm var allt annat än planerad. Denna 
process bedrevs i parallella processer på ett flertal 
politiska arenor. Nu blev det inget kraftverk i Värtan 
men Bengts studie gav en god inblick i hur sådana här 
processer bedrivs på ett kaotiskt sätt om man ser dem ur 
ett helhetsperspektiv. När olika politiska grupper försö-
ker skapa ordning på sin egen arena innebär det ofta att 
man skapar oordning på andra arenor och på detta sätt 
blir utvecklingen ett växelspel mellan ordningsskapande 
och kaosgenerering. Dock finns ”rationaliteten” som 
norm och i sådana här situationer blir det därför en viss 
diskrepans mellan vad man påstår att man gör och vad 
som i själva verket sker. I organisatoriska miljöer uppstår 
därför en viss form av ”hyckleri”. Teorier om detta har, 
med hög intellektuell briljans, utvecklats av professor 
Nils Brunsson vid Handelshögskolan i Stockholm. Nils 
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säger ofta i sina föreläsningar att ”Man kan inte säga det 
man gör och man kan inte göra som man säger”. Detta 
skapar en komplex relation mellan prat och handling i 
organisationer. 

En annan forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Jesper Blomberg, har givit en liknande bild av ledning 
av projekt. Medan man ofta pratar om vikten av att hålla 
sig till den ordning som finns dikterad i projektplaner 
och projekthandböcker så visar Jesper i sin bok ”7 myter 
om projekt” att de mest framgångsrika projekten ofta 
utmärks av kaos i handling men vägledda av en ”vacker 
och högtflygande idé”. Så i Jespers projektvärld hittar vi 
också en kombination av ordning och kaos som ger en 
plattform för kreativitet och effektiv förändring.

Ytterligare en forskare som givit värdefulla bidrag i detta 
avseende är Mats Tyrstrup vid Centre for Advanced 
Studies in Leadership i sina två senaste böcker ”Tidens 
furstar” och ”På gränsen till fiasko”. Mats beskriver 
ledarskapets väsen som förmågan att skapa mening 
genom att använda sig av improvisation som det huvud-
sakliga ledningsinstrumentet. I Mats ledningsvärld intar 
konventionella ledningsinstrument, såsom planerings-
processer, en mycket undanskymd roll.

I praktikernas värld finner vi också att traditionell plane-
ring blir alltmer marginaliserad. Svenska Handelsban-
ken slutade budgetera i mitten på 1970-talet och många 
har följt deras exempel – ofta med lyckade resultat. I en 
intervju jag genomförde för inte så länge sedan, i detta 
forskningsprojekt, sade intervjupersonen: ”Den enda 
viktiga hemligheten vi inte berättar för våra konkur-
renter är vad vi skall hitta på nästa vecka! Allt annat 
är öppen information”. Detta uttalande ser jag som ett 
uttryck för att prestation är något som sker i realtid och 
den inverkan som planering har är snarare på idéplanet 
än handlingsplanet. Detta uttrycktes också för länge 
sedan av den amerikanske presidenten Dwight Eisenho-
ver: ”Plans are nothing. Planning is everything”.

I en värld, som blir alltmer transparent sker överföring 
av kunskap och information alltmer effektivt och då 
blir traditionell planering en hopplös uppgift. Samtidigt 
skapar denna transparens ett allt större krav på att varje 
organisation måste positionera sig i sitt värdenätverk på 
ett strategiskt och planerat sätt. Allt man gör bidrar till 
denna positionering. Därför gäller det att hantera idé 
och handling olika. Styrkan ligger i att kommunicera en 
idé på ett konsekvent och stabilt sätt samtidigt som man 

uppvisar en hög grad av flexibilitet och kreativitet i sina 
handlingar. Detta ger en kaosteoretisk styrka och denna 
styrka manifesteras i styrkan hos varumärket. 

Varumärke är således en beroende variabel. Allt man 
gör, säger och på alla sätt kommunicerar löper samman 
i varumärket. Därför är utveckling av varumärke också 
en mycket bredare fråga än vad många ser det som. 
Detta tema skall vi återkomma till lite längre fram i 
detta projekt.
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nås på sven@hamrefors.se
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Jesper Falkheimer
Jesper Falkheimer, fil.dr, är forskare och lärare vid 
Institutionen för Service Management vid Campus Hel-
singborg, Lunds universitet. Han disputerade på en 
avhandling om public relations och medierelationer i 
Öresundsregionen och har därefter bland annat varit 
gästforskare på Stirling University i Skottland. Idag är 
han programansvarig för den första flervetenskapliga 
masterutbildningen i Sverige i strategisk kommunika-
tion vid sin institution. Jespers forskningsintresse finns 
inom områdena public relations, mediestudier och orga-
nisationskommunikation. Inom dessa intresserar han 
sig särskilt för kriskommunikation, news management, 
place branding samt organisationsprofilering. Han har 
också varit verksam som kommunikationskonsult.
E-post: Jesper.Falkheimer@msm.lu.se

Mats Heide
Mats Heide, fil.dr, är forskare och lärare vid Institutio-
nen för Service Management vid Campus Helsingborg, 
Lunds universitet. Han disputerade på en avhandling 
om intranät, kommunikation och lärande. Mats är en 
av initiativtagarna till och kommer att undervisa på 
den första flervetenskapliga masterutbildningen i Sve-
rige i strategisk kommunikation vid sin institution. 
Mats forskningsintresse finns inom områdena organi-
sationskommunikation och public relations. Inom dessa 
intresserar han sig särskilt för kriskommunikation, för-
ändringskommunikation, organisationslärande och nya 
medier samt relationen mellan organisationsidentitet, 
varumärke och image. Han har också varit verksam som 
kommunikationskonsult.
E-post: Mats.Heide@msm.lu.se

B
ob R

eklam
byrå. Illustrationer: R

iccardo P
alom

bo



�0

4/06

Verksamhetsnyttig information och kommunikation är ett femårigt forskningsprojekt som drivs gemen-
samt mellan Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Informationsförening. 
Projektet startade hösten 2003 och forskningsledare är ek dr Sven Hamrefors. Syftet med projektet är att 
utveckla kunskap om hur information och kommunikation kan användas i organisationsledning så att 
man uppnår en högre grad av yttre effektivitet. Varje kvartal under projektets fortlevnad kommer denna 
skriftserie att publiceras.  

Finansiärer bakom projektet är Alecta, Ericsson, Folksam, Gullers Grupp, Hyresgästföreningen, JKL, 
KK-stiftelsen, NCC, Nordea, Observer, Posten, SCA, Scania, SEB, Skanska, Vasakronan, Vattenfall 
och Volvo.

Sveriges Informationsförening
Besöksadress Hantverkargatan 71, Stockholm

Postadress Box 12230, 102 26 Stockholm
Tel 08-653 18 00, Fax 08-651 10 88

E-post info@sverigesinformationsforening.se
www.sverigesinformationsforening.se


