
Uppsala universitet

Institutionen för informatik och media

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Framlagd HT 2015

Kärnan i lyckad kriskommunikation?

En studie om extern transparens inom förebyggande kriskommunikation ur

ett företagsperspektiv 

Författare: Caroline Ehrning & Frida Kempe

Handledare: Therese Monstad



Sammanfattning

Denna studie ämnar utveckla forskningen inom området förebyggande kriskommunikation och 

skrivs inom medie- och kommunikationsvetenskapsinriktningen strategisk kommunikation. Studien 

gör ett nedslag i förebyggande kriskommunikation och undersöker hur transparens förhåller sig till 

denna. Fallstudier har genomförts på fyra företag och syftet var att undersöka hur dessa företag 

använder sig av extern transparens som ett verktyg i sin förebyggande kriskommunikation. För att 

besvara vårt syfte utformades tre frågeställningar som varit grunden för resultat- och analysdelen: 

• Använder sig företagen av transparens som verktyg för att förhindra måttet av kris?

• Skiljer sig de olika företagens arbete åt vad gäller transparens som verktyg för att förhindra 

måttet av kris? Om ja, på vilket sätt?

• Kan företagen utifrån sitt nuvarande arbetssätt se potentiella förbättringar i sitt arbete med 

transparens som verktyg för att förhindra måttet av kris?

Studien har följande teoretiska ramverk; transparensteorin, issues management, reputation 

management och kommunikationseffektsteorin. I studien står den kvalitativa metoden i fokus. Fyra 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer som har en kommunikativ chefsroll inom

respektive företag. 

Resultatet visar att tre av företagen använder transparens för att förebygga kriser men att 

deras arbete skiljer sig åt. Största delen av företagens arbete riktas direkt mot media på grund av 

dess stora inflytande i samhället. Tre av fyra företag kunde se potentiella förbättringar gällande 

transparens som ett verktyg i deras förebyggande kriskommunikation.

Nyckelord: kriskommunikation, förebyggande, proaktiv, transparens, organisatorisk 

kommunikation. 
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1. Inledning
Estoniakatastrofen år 1994, tsunamin i Indiska oceanen år 2004 och skogsbranden i 

Västmanland år 2014. Årtionden passerar, utvecklingen går framåt och med den följer nya 

kriser.

Estoniakatastrofen inträffade en sen höstkväll år 1994 och räknas som den största 

civila fartygskatastrofen någonsin i nordiska farvatten. Vad som egentligen orsakade att 

fartyget sjönk råder det än idag olika uppfattningar om och det diskuteras fortfarande om 

orsaken var knuten till den mänskliga faktorn eller inte. Den kommunikation som fördes efter

katastrofen har bemötts av hård kritik, inte minst från anhöriga till de omkomna. Långvariga 

diskussioner har förts mellan politiker och företrädare för anhöriga om hur det sjunkna 

fartyget ska hanteras och huruvida de omkomna bör omhändertas (Ulfvarson 2015). 

Tsunamin som drabbade flera länder kring Indiska oceanen på juldagen år 2004 fick 

förödande konsekvenser. Tsunamin utlöstes av ett naturbetingat jordskalv och var inte något 

den mänskliga faktorn hade kunnat förhindra. Möjligtvis kunde bättre förberedelser gjorts i 

form av exempelvis tydligare tsunamilarm och bättre teknik, något som FN utlovade skulle 

förbättras efter katastrofen 2004 (TT-Reuters 2005). Efter flodvågskatastrofen kritiserades 

svenska myndigheter flitigt i svensk press för deras oförmåga att agera snabbt och 

kommunikationen klassades som mycket bristfällig (Knutson 2014, s. 24). 

En varm sommardag år 2014 drabbades Västmanland av en kraftig skogsbrand och 

lukten av rök var påtaglig i stora delar av Sverige. Branden var en konsekvens av den 

mänskliga faktorn i kombination med den naturbetingade. Branden orsakades av gnistor från 

en skogsmaskin som kört över ett kalhygge och på grund av varm och torr väderlek var 

risken för brand extremt hög under denna period (Sala kommun, 2014). Kommunikationen 

kring räddningsarbetet under branden kan ses som bristfällig, inte minst mellan sektorer, 

enheter, ledning och räddningstjänst. Efter branden har en rad åtgärdsförslag diskuterats på 

alltifrån lokal till nationell nivå (Sala kommun 2014). 

Ovan beskrivna kriser är enbart tre i raden där förloppet hade kunnat förändrats om 

kommunikationen sett annorlunda ut. Faktum är att alla företag, organisationer och 

myndigheter riskerar att drabbas av kriser och på grund av detta kan deras 

kriskommunikation vara avgörande för företagets framtid. Det är fördelaktigt att vara så 

förberedd som möjligt när krisen uppstår och ha vetskap om vad som bör göras, när det bör 

göras och inte minst varför. 

Hur arbetet med förebyggande kriskommunikation utförs är upp till det enskilda 
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företaget och sekretessbeläggs ofta. Det finns dock ett antal generella riktlinjer som företagen

kan följa och något som ofta behandlas inom detta område är extern transparens. Begreppet 

förklaras mer ingående under avsnittet begrepp, men kan kortfattat beskrivas som den 

öppenhet företag använder sig av för att skapa förtroende hos sina intressenter. Transparens 

är något vi finner mycket intressant inom den förebyggande kriskommunikationens många 

delar. Det är också ett viktigt och ständigt aktuellt ämne bland dagens företag, vilket gör det 

desto mer spännande att undersöka. 

Att företag eftersträvar att vara transparenta kan vara avgörande för deras trovärdighet

och kan förhoppningsvis leda till att företagen bibehåller sitt goda anseende, något som alla 

företag är beroende av (Langen & Sverredal 2012, s. 51). Ett dåligt rykte kan göra företaget 

mindre attraktivt och skapa olyckliga konsekvenser för de drabbade. Att skapa goda och 

hållbara relationer samt bibehålla en enhetlig kommunikation är avgörande för att ett företag 

ska fungera. Detta gäller både externt mot målgruppen men också internt mot de anställda på 

företaget (Ibid).

Våren 2014 skrev vi en b-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap där vi 

undersökte hur fem olika företag arbetade med förebyggande kriskommunikation (Ehrning, 

D.Markovic & Kempe, 2015). Genom arbetet med denna c-uppsats har vi utvecklat detta 

tema och de fem företagen har blivit fyra, vilka intervjuats på nytt. Under våren 

genomsyrades b-uppsatsen av fyra olika teman där transparens var ett av dessa. Följande 

uppsats har transparens som genomgående tema, framför allt på grund av att det länge funnits

stor potential till utveckling inom detta forskningsområde. 

Fokus i följande uppsats är att undersöka hur företag arbetar med transparens som ett 

verktyg inom förebyggande kriskommunikation. En del forskare anser att vi idag lever i ett 

krissamhälle och att alla företag förr eller senare råkar ut för en kris. Det är inte längre en 

fråga om en kris kommer att inträffa utan snarare när (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 

39). 

I och med att den mediala processen är i ständig utveckling kan företag snabbt hamna 

efter i informationsflödet och att då hålla sig uppdaterade är ofta A och O. Media är en av de 

viktigaste aktörerna i samhället och innehar stor makt samt förmåga att snabbt delge 

befolkningen information. Det gäller för företag att anpassa sig till utvecklingen som skett 

och ligga steget före. Uppsatsen är skriven inom ramarna för förebyggande 

kriskommunikation och vi har inte behandlat den fas då den faktiska krisen äger rum och inte

heller efterkrisens fas. 

Det huvudsakliga temat uppsatsen behandlar är transparens och detta ur ett 
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företagsperspektiv. 

1.1 Problemformulering, frågeställning och syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv undersöka fyra företag och ta reda på hur

dessa använder sig av extern transparens i sin förebyggande kriskommunikation. 

Det forskningsproblem som identifierats är den lucka som finns i forskningen inom 

förebyggande kriskommunikation, inte minst i korrelation med transparens.

För att besvara syftet har följande frågeställningar använts: 

• Använder sig företagen av extern transparens i förebyggande syfte som verktyg för att

förhindra måttet av kris?

• Skiljer sig de olika företagens arbete åt vad gäller transparens som verktyg för att 

förhindra måttet av kris? Om ja, på vilket sätt?

• Kan företagen utifrån sitt nuvarande arbetssätt se potentiella förbättringar i sitt arbete 

med extern transparens som verktyg för att förhindra måttet av kris? 

1.2 Forskningsdesign

Gällande uppsatsens forskningsdesign togs hänsyn till vilken typ av data som var väsentlig 

och hur denna på bästa sätt kunde besvara uppsatsens frågeställningar. Studien är kvalitativt 

orienterad och det är utifrån detta förhållningssätt metoden utformats (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 20). Den valda metoden är kvalitativa intervjuer av samtalsinriktad karaktär, 

något som beskrivs närmare i metodkapitlet. Kommunikationschefer på fyra olika företag har

intervjuats för att ta reda på hur dessa använder sig av transparens i sin förebyggande 

kriskommunikation. Samtliga intervjuer har skett över telefon och spelats in för att sedan 

transkriberas. Intervjuerna har varit halvstrukturerade för att respondenterna ska ha möjlighet

att tillföra så många egna aspekter som möjligt. Den viktigaste rollen som forskare var att 

ställa frågorna och eventuellt följa upp särskilt intressanta trådar (Hjerm, Lindgren & Nilsson

2014, s. 20).

De data som samlats in under intervjuerna mynnade ut i ett resultat som ställdes i 

relation till frågeställningarna. Studiens resultatdel hålls komparativ och återföljs av analysen

där företagen jämförts med varandra. Både resultat och analys har behandlats utifrån 

analysmodellen och datan har analyserats i förhållande till det teoretiska ramverket. Slutligen

har en slutdiskussion knutit ihop uppsatsen och sett till att frågeställningar och syfte besvarats

i förhållande till en samhällskontext samt identifierat möjligheter till vidare forskning. 
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1.3 Avgränsning

Kriskommunikation är ett stort område med många infallsvinklar och därför har studien 

avgränsats. Uppsatsen fokuserar på den förebyggande kriskommunikationen, det vill säga 

fasen före krisen blir verklighet. Även denna fas innefattar väldigt många aspekter och därför

har ytterligare en avgränsning gjorts med inriktningen på transparens.

Vidare har denna uppsats skrivits utifrån ett företagsperspektiv. Detta innebär att, i 

linje med informantundersökning som en av de valda metoderna, företagens svar har använts 

som källor. Därmed har undersökningen baserats på hur företagen ser på transparens och 

deras utsagor exemplifieras med ett fåtal faktiska kriser. Detta för att visa hur det 

förberedande arbetet fungerar i verkligheten.

1.4 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel redogör för den bakgrund och tidigare forskning som studien 

grundar sig på. Därefter följer ett kapitel med presentation av de begrepp och teorier som 

används. 

I det fjärde kapitlet återfinns en beskrivning av uppsatsens valda metod och material 

samt kritiska reflektioner om dessa. I det kapitlet återfinns också en beskrivning av 

uppsatsens huvudtema, analysmodell och genomförande. Ytterligare består den delen av en 

diskussion gällande uppkomna metodproblem, en beskrivning av de intervjuade företagen 

och avslutas med etiska forskningsprinciper.

Uppsatsens femte kapitel presenterar studiens resultat som framkommit under 

intervjuerna. Detta efterföljs av ett analyskapitel som kopplas till resultatet och analyseras 

utifrån de valda teorierna.

I uppsatsens sista kapitel återfinns en slutdiskussion av uppsatsens resultat samt svar 

på uppsatsens frågeställningar.
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2. Bakgrund

Det enskilda företaget upplever olika former av problematiska situationer och återkommande 

kriser. Effekterna av dessa är betydande då dess påverkan på bland annat företagets anseende 

kan vara avgörande för deras fortlevande (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 13).

I och med den ständiga utvecklingen, inte minst på det tekniska planet, ökar

också de kriser som riskerar att ske. Förtroende har idag blivit något företag förtjänar och inte

något de bär med sig från början. Konkurrensen mellan olika aktörer har ökat och 

valmöjligheterna idag är fler än någonsin (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 45).

I takt med att den mediala utvecklingen ändrat spelreglerna för företagen, då de flesta 

numer kan ta del av information, har även kriskommunikationen och dess forskning fått 

anpassas och utvecklas. Förr sades att en presskonferens bör ske inom 24 timmar efter en 

eventuell kris, i dagsläget räcker knappt 15 minuter. Dessutom hotas uttalanden från 

ansvariga ständigt av vittnen som enkelt kan ge en annan version via exempelvis bilder eller 

film (Knutson, 2014 s. 24).

På grund av den förebyggande kriskommunikationens outvecklade karaktär är 

forskningen bristfällig. 

2.1 Tidigare forskning 

”The best way to manage a crisis is to prevent one”

(Coombs, 2015).

Den huvudsakliga forskningen som tidigare publicerats inom ämnet kriskommunikation har 

fokuserat på själva krisen, hur företag utifrån olika aspekter agerat när de varit mitt i en kris. 

Fokus har även riktats mot efterkrisfasen, hur företag arbetar för att bygga upp sitt anseende 

och reparera eventuella skador som krisen kan ha föranlett. På grund av detta är förkrisfasen 

ett relativt outforskat fält (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 27). 

Forskningsfältet kriskommunikation har existerat sedan 1980-talet. Området har inte 

enbart lockat medievetare utan även intresserat forskare inom bland annat företagsekonomi, 

psykologi och sociologi. Utgångspunkten inom kriskommunikation tas från en 

naturvetenskapligt traditionell forskning. Ofta handlar det om att förklara händelser och 

verklighet utifrån mönster där det går att se likheter och skillnader. Den existerande 

forskningen erbjuder diverse rekommendationer som företagen i sin tur kan ta till sig och 

använda, exempelvis genom modeller (Falkheimer och Heide, 2014 s. 151). 
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En vanligt förekommande forskningsinriktning inom kriskommunikation är den 

organisationsinriktade som har två utvecklingslinjer. Dessa båda innefattar teoretiskt 

utvecklade modeller, dock för olika faser. Den första består av retoriska strategier och syftar 

till att förbättra organisationens anseende efter att en kris uppstått. Den andra linjen fokuserar

på fasen innan en kris inträffar och försöker ge bättre förståelse för issues management och 

riskkommunikation (Falkheimer, Heide & Larsson 2009 s. 29). Denna linje har börjat 

utforska förebyggande kriskommunikation men är i behov av utveckling.

Utöver den organisationsorienterade forskningsinriktningen är de traditionella och 

senmoderna inriktningarna två forskningstraditioner. Dessa två skiljer sig dock tydligt ifrån 

varandra. Den traditionella utgår från ett positivistiskt läge där verkligheten antas vara 

objektiv och mätbar. Följaktligen är denna forskning uppbyggd av stora enkätundersökningar

där människors egna åsikter inte ges utrymme för diskussion. Till följd av detta ger den 

forskningen en mer övergripande bild men kommer inte nära de människor som studerats. 

Den senmoderna forskningen har ett mer socialkonstruktionistiskt fokus där människors 

tolkningar och uppfattningar av saker påverkar hur de tänker och agerar. Detta innebär att 

kriser inte uppfattas som existerande i en objektiv verklighet, utan istället skapas socialt av 

människor (Ibid.). 

2.1.1 Varför förebyggande kriskommunikation?

”Don’t rely on traditional risk analysis, which concentrate only on those crises that have

occurred in the past.” (Mitroff & Gus 2001).

De senaste åren har en större förståelse vuxit fram för att kriskommunikation inte enbart 

handlar om företags återuppbyggnad, utan även vikten av förebyggande åtgärder har fått 

större uppmärksamhet. Detta har bland annat lett till att forskare efterfrågat fler kvalitativa 

studier för att nå ökad kunskap (Heath & O ́Hair 2009, s. 43). 

I och med att den förebyggande kriskommunikationsforskningen är ett relativt nytt 

forskningsområde gäller det för forskarna att definiera och motivera varför forskning inom 

detta fält är relevant och vilken funktion den fyller. Flera forskare anser att nyckeln till en så 

effektiv kriskommunikation som möjligt ligger i förberedelserna, det vill säga i den 

förebyggande kriskommunikationen (Seeger, Sellnow och Ulmer, 2003).

Att ha ett proaktivt förhållningssätt har i flera studier visat sig vara av största 
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betydelse för krisens utfall då förberedelse leder till att företagen själva kan ta initiativet i 

kommunikationsprocessen. På så sätt har företagen både möjlighet att undvika rykten och 

minimera skador (Palm, 2006). 

Forskare anser att förebyggande kriskommunikation, där de kommunikativa 

verktygen och arbetssätten ständigt är under uppdatering, är ett villkor för att kunna möta 

omvärldens krav (Slabbert & Barker, 2011). 
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3. Begrepp och teorier 

3.1 Begrepp

3.1.1 Kris 

Begreppet kris kan definieras på flertalet olika sätt och i denna uppsats kommer en blandning

av definitioner användas. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans krisis och betyder 

prövning eller avgörande (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 13). En kris kan exempelvis

vara en livskris, en utvecklingskris eller en traumatisk sådan. Det kan således handla om 

alltifrån en skilsmässa till en ålderskris till en kris som inträffar akut och har direkt påverkan 

på individen (Ibid.). En kris infaller ofta oväntat, hastigt och inkluderar en form av förlust. 

Detta kan vara förlust av kontroll, hälsa, identitet eller framtid etcetera. Krisen är ofta 

ofrånkomlig och det är svårt att förbereda sig på potentiella kriser och förhindra dessa. 

Däremot är det inte omöjligt att ha en ordentlig beredskap, skillnaden handlar därmed om att 

minimera de negativa följderna (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, s. 20). 

En organisatorisk kris kan handla om alltifrån sexuella trakasserier och våld, till 

olyckor och organisationsförändringar. Dock är det viktigt att skilja på om krisen varit 

utanför mänsklig kontroll eller om den orsakades av den mänskliga faktorn (Ibid., s. 22-23). 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om krisstöd anges: ”På varje arbetsställe skall finnas 

den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.” (AFS 1999:07). Det interna arbetet inom

företaget får härmed en framträdande betydelse. Avgörande i situationen är att överblicka 

tillståndet, samordna och granska vilken form av åtgärder som behöver tas i akt. För den 

organisatoriska krisen är det avgörande att det finns ett förankrat förebyggande arbete, att 

företaget i fråga vet hur de ska handla när krisen är ett faktum. Dessutom behövs kunskap i 

hur de ska utvärdera efterkrisfasen samt se hur exempelvis förberedelser och rutiner faktiskt 

fungerat under krisen. En organisatorisk kris har ofta inverkan på företagets framtida 

anseende (Udd, 2014). 

3.2.2 Kriskommunikation 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definierar kriskommunikation som ”[…] det 

utbyte av information som sker inom och mellan myndigheter, företag, medier samt 

intresserade individer och grupper före, under och efter en svår påfrestning i samhället.” 

(Styrelsen för psykologiskt försvar, 1999). Det är därmed viktigt att alla företag som på ett 

eller annat sätt riskerar att drabbas av en kris har en informationsberedskap som klarar av att 
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hantera information i samband med denna (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, ss. 188-189).

Brolin, Calleberg & Westrell anser att kriskommunikation inte enbart handlar om 

insatserna för de drabbade vid en kris utan även syftar på insatser för företaget i helhet. Hit 

hör såväl det förebyggande arbetet som det efterföljande arbetet med uppföljning och 

utvärdering (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, s. 27). 

I Sverige finns ett kansli för krishantering som arbetar med att samordna 

krishantering. Detta arbete sköts genom omvärldsbevakning, beredskap, övningar och 

placeringar. Kansliet verkar vid kriser inom regering och myndigheter och etablerades efter 

tsunamin i Indiska oceanen 2004 (MSB, 2014). Falkheimer och Heide (2014, s. 151) 

beskriver att en potentiell risk vid internationella och nationella organisationskriser är brister 

i kommunikationen. Dåligt samordnad, saktfärdig, okänslig eller otydlig kommunikation kan 

leda till kännbara följder för företaget. 

Det handlar om ”Tell it all and tell it fast”, vilket innebär att företagen måste arbeta 

för att hålla en intern och extern transparens (Arpan & Roskos-Ewoldsen 2005, s. 425). 

Sammanfattningsvis innebär det att den effektiva kriskommunikatören bör bilda sig en 

uppfattning om vad som har hänt för att sedan beskriva och förklara detta med ett språk som 

är transparent och värderingsfritt (Tyler 2005). 

Enligt psykolog Magnus Brolin är grundbudskapen i ämnet trovärdighet, begriplighet,

snabbhet, öppenhet och ansvarstagande samt att den verbala och icke-verbala 

kommunikationen överensstämmer (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, ss. 188-189). De 

flesta forskare håller med om att inget företag är immunt mot kriser och det i sin tur innebär 

att alla företag bör vara väl förberedda. Det hela grundar sig i kunskap inom olika områden, 

exempelvis är kunskap om anseende och risker viktiga (Coombs, 2015 ss. 3-5, 152-155). Det 

är därmed viktigt att alla företag som på ett eller annat sätt riskerar att drabbas av en kris har 

en informationsberedskap som klarar av att hantera information i samband med den 

potentiella krisen (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, s.188-189). 

I följande uppsats ligger fokus på förebyggande kriskommunikation. Detta definieras 

enligt det förebyggande arbetet respektive företag arbetar med för att vara förberedda när 

krisen väl är ett faktum. Det är därmed ingenting som syftar till att kunna förhindra att krisen 

över huvud taget uppstår. 

3.2.3 Transparens 

Det finns flertalet definitioner av transparens. Enligt Cotterrell (1999 ss. 23-37) definieras 

transparens som öppenhet och tillgänglighet av information för intressenter. En medborgare 
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ska kunna få tag på ett nödvändigt, exempelvis politiskt, dokument vid behov. Karnick (2012,

s. 325) benämner transparens som tydlighet och utbyte mellan berörda parter. 

Den organisatoriska transparensen spelar en viktig roll i just förtroende bland 

intressenter och huruvida detta förtroende är förankrat i transparens eller inte. Cotterrell 

betonar fördelarna med att vara transparent och visa öppenhet som företag då transparens ses 

som ett verktyg för anseende och ett sätt att visa trovärdighet. Transparens kan leda till 

effektiva fördelar så länge den baseras på öppenhet och insyn inom kommunikationen. 

Extern transparens har i denna forskning utgått från öppenhet och genomskinlighet 

från företagen till deras intressenter exempelvis media, politiker, aktieägare och övrig 

befolkning. 

I uppsatsen står den organisatoriska transparensen i fokus och syftar till att skapa 

förtroende mellan företag och deras intressenter. I uppsatsen tolkas begreppet som just 

öppenhet mellan företag och deras intressenter samt tillgänglighet av information från 

företagen. Transparens bör ses som ett viktigt verktyg för förtroende och anseende, något 

som kan vara avgörande för företagens framtid. 

När begreppet transparens benämns i denna uppsats åsyftas den externa transparens 

som företag kommunicerar utåt mot sina intressenter.

3.2 Teorier 

Flera forskare anser att det första och troligtvis också viktigaste steget inom förebyggande 

kriskommunikation är att söka efter varningstecken för att en kris riskerar att inträffa. Detta 

för att i största möjliga mån redan i ett tidigt stadie förhindra att dessa varningstecken 

utvecklas till faktiska kriser. Det är av största vikt att undersöka och analysera den miljö, 

både internt och externt, som kan innehålla dessa varningstecken. Att försumma någon av 

sagda miljöer kan nämligen leda till att viktiga varningstecken på en annalkande kris missas 

(Coombs 2015, s. 31). Det gäller för företag att ständigt vara uppdaterade och utveckla sin 

bevakning och på så sätt lära sig att tidigt se de signaler som varnar om att företag riskerar att

hamna i kris (Larsson 2008, ss. 291-292). 

Då forskningen gällande extern transparens i förhållande till förebyggande 

kriskommunikation är bristfällig fanns inga självklara teorier att utgå ifrån som behandlar 

både transparens, förebyggande kriskommunikation och faktorerna kring dessa i samband 

med varandra. Därför valdes fyra separata teorier som var och en handlar om antingen 

transparens, förebyggande kriskommunikation, anseende eller kommunikation. Genom att 

sammanföra dessa fyra teorier har mönster påvisats gällande likheter och skillnader bland 
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företagen.

3.2.1 Transparensteorin

Konsten att ha ett bra förtroende mellan företag och deras intressenter har många gånger 

äventyrats för företag under 2000-talet och inneburit svårigheter. 

Några av huvudföreträdarna för transparensteorin, Lars Thøger Christensen, Mette 

Morsing och George Cheney, anser att ökad benägenhet att ifrågasätta och granska företags 

beteenden vuxit fram. Olika intressegrupper tycks idag känna till rätten att ta del av svaren 

bakom företags tankar och handlingar (Christensen, Morsing & Cheney 2008, s. 117). I och 

med ökad medvetenhet hos målgrupperna har företagen fått större krav på sig externt. Detta 

för att människor idag i större grad på en detaljnivå intresserar sig för till exempel innehåll 

och villkor gällande produkter. Genom den här typen av exponering och granskning som 

företag utsätts för utifrån är det inte konstigt att de känner sig utsatta och granskade. Men å 

andra sidan förväntas de också bidra med öppenhet och dela med sig av relevant information 

både externt ut mot media och intressenter, men också internt inom företaget mot de 

anställda. Nya informationsteknologier, framför allt internet, har en stor del i att utvecklingen

blivit så här, att människor idag förväntar sig ha tillgång till en obegränsad mängd 

information från företagen (Ibid.). 

Bland dagens företag finns numer en allmän tendens att företagens verksamhet ska 

vara transparent och öppen för samtliga intressenter. Relevant information bör, och kanske 

rent av ska, delas av företagen till intressenterna via relevanta informationskanaler. 

Denna tendens har inte alltid existerat men är, på intressenternas begäran, numera 

vardag. Kanske är detta intresse störst bland intressenter som företagets egna medarbetare 

och kunder. Interna och externa intressenter förväntas få ta del av företagsinformation 

innehållandes bland annat planer. Detta stöds av exempelvis legala restriktioner och ökat 

medialt intresse för företagens utveckling. 

Transparens är en global trend. Att företagen ska delge information är en konsekvens 

av detta, där transparens ses som ett grundläggande krav från intressenterna. Att det ska 

existera någon form av tystnad och hemlighetsmakeri från företagen tillhör en förlegad dåtid 

(van Riel, C.B.M. 2000, ss. 157-181).

Ovanstående leder slutligen till att företag blivit mer öppna, men också mer utsatta. 

Transparens öppnar upp för intressenters delaktighet i företaget men det innebär också att 

intressenterna kan bidra med kritiska röster mot företagen. Samtidigt kan det vara nyttigt att 

våga ifrågasätta den information som delges. Detta då informationen går direkt från 
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företagens kanaler utan att filtreras via andra distributörer. I slutändan är det därmed 

företagen som bestämmer vilken slags information de delar med sig av och på vilket plan. 

Däremot riskerar skiljaktigheter i företagets interna och externa kommunikation leda till en 

potentiell kris (Bergström och Blanc, 2013). 

Denna teori har valts tack vare dess inriktning på just transparens och utförliga 

förklaring gällande utvecklingen och varför transparens ofta är prioriterat hos företag. Teorin 

är väsentlig för samtliga frågeställningar eftersom de alla tre inkluderar just transparens. 

3.2.2 Reputation management

I teorin reputation management spelar intressenterna en avgörande roll. Teorin grundar sig i 

att ett företags anseende (reputation) bildas i de omdömen och åsikter som intressenter har 

om företaget i fråga. Då intressenter är en viktig grupp som både kan påverka och bli 

påverkade av ett företags handlingar är det av största vikt för företag att vara medvetna och ta

hänsyn till sina intressenter och relationen till dessa. Reputation management innefattar 

verktyg som är designade för att influera intressenters åsikter om ett företag (Coombs 2015, 

ss. 34-38). Detta innebär att företagets rykte är avgörande för deras framgång. 

Huvudföreträdare för denna tolkning är Timothy Coombs. 

Teorin tar utgångspunkt i förebyggande kriskommunikation vilken syftar till att 

försöka kontrollera information i god tid, i den mån det går att påverka. Det handlar om att 

bygga upp en strategi och plan över hur företags publicitet ska hanteras och på vilket sätt. I 

dagens samhälle blir det alltmer aktuellt att ha en förberedande beredskap gällande 

hanteringen och administrationen av företags anseende. 

Viktigt i denna teori är att notera att enskilda individer kan ha inverkan på företagets 

anseende. Beroende på hur företaget och de anställda agerar kan företagets anseende 

förändras. Företagets rykte baseras på intressenternas uppfattning, något som ofta baseras på 

rekommendationer och hörsägen (Frykman, 2011). 

Inte helt sällan anges det att företag söker “rätt person” i en jobbannons. Mindre 

viktigt i kvalifikationerna blir utbildning så länge du är rätt person för jobbet. Med 

uppfinningsrika lösningar, en önskvärd attityd och viljan att utvecklas kommer personen i 

fråga långt. Exempelvis skriver ett företag i sin jobbannons: “Vad du pluggar bryr vi oss inte 

om, utan det viktiga är att du är driven, smart och motiverad.” (Isabell Hansen, 2015). Det är 

helt enkelt viktigare att ha en person med rätta personlighetsdrag än någon med enbart 

utbildning. En person som uttrycker åsikter eller utför handlingar som företaget inte ställer 

sig bakom kan orsaka stora skador för företaget. 
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En strategi som kan användas inom teorin är att i största möjliga mån försöka bevaka,

reagera och agera. Att ha en bevakning inom ett företag handlar om att vara uppmärksam på 

vilka yttre omdömen och åsikter som finns om företaget. Detta genom att besvara människor 

via exempelvis sociala medier eller andra plattformar där information kan existera och 

spridas. Som företag är detta en viktig process där företaget måste vara medvetet om vad som

sägs. 

När bevakningsprocessen är ett faktum bör företaget ha medel till att bemöta det som 

anges. I dagens mediala utveckling sprids information väldigt snabbt oavsett om denna är 

sanningsenlig eller inte. I detta skede är det väsentligt för företag att ha god bevakning på vad

som sägs för att den potentiella krisen ska kunna förhindras i tid. 

Företagen lyckas med sin reaktionsprocess genom att bland annat bemöta eventuella 

åsikter som riktas mot dem. Det handlar inte enbart om att reagera på negativa rykten, utan 

också att bemöta åsikter av positiv art. 

Slutligen handlar teorin om agerande. Hur kan företaget arbeta för att inte hamna i 

gamla hjulspår och vilka förbättringar kan tas i akt? Detta är ett arbete som kräver sanning 

och ärlighet. Vad var det som gjorde att ryktet uppstod och varför? Kan några förändringar 

inom företaget leda till att intressenterna ändrar uppfattning? Ett annat exempel kan vara att 

förtydliga informationen, förändra rutiner eller förtydliga ansvarsfördelning. 

Om denna tregradiga process fullföljs av företaget i fråga kan detta leda till effektiva 

resultat för företagets anseende (Fors-Andrée, 2011). 

Denna teori har valts tack vare dess stora fokus på just intressenter vilket är en stor 

del av uppsatsen. Teorin syftar till att besvara frågeställningen som handlar om på vilka sätt 

företagen kan använda den externa transparensen som verktyg och i sådana fall hur. Teorin 

har också valts tack vare dess djupa förståelse för hur en person kan påverka ett helt företag. 

3.2.3  Issues management 

Issues management handlar om hur företag på bästa sätt bör hantera potentiella risker som 

kan leda till kriser. Denna teori omfattar såväl olika strategier och verktyg som operativa 

insatser, vilka kan användas för att skapa bästa möjliga kontroll och beredskap. Exempel på 

dessa verktyg är bland annat riskkommunikation, riskanalys och omvärldsbevakning.

En kommunikationsstrategi medför att företag har möjlighet att utveckla ett 

samförstånd med intressenter och en positiv relation till sin omvärld som i längden är 

gynnsamt för företag (Heath, 1997, s. 9). 

Issues managements viktigaste delar är att identifiera ett problem, analysera detta och 
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slutligen utarbeta en strategi för att ta itu med det (Heath 1997, ss. 22-34). Således ligger 

tyngdpunkten i denna teori på den förebyggande kriskommunikationen där företag ska kunna

förutse potentiella risker och finna lösningar innan de inträffar (Falkheimer, Heide & Larsson

2009, ss. 85-86).

Vi har själva skapat följande modell för att få en bättre förståelse för issues 

management: 

Som modellen ovan visar handlar issues management om att ett företag genom sina 

förberedelser kan vara redo när hot och potentiella kriser upptäcks. På så vis kan företaget 

tillämpa dessa förberedelser och förhindra att den potentiella krisen utvecklas till en faktisk 

kris (vid den svarta vertikala linjen på bilden).

Teorin har valts tack vare dess utförliga verktyg för att förebygga en kris. Denna, som

innefattar bland annat strategier, ger en föreställning för hur respektive företag kan förebygga

den potentiella krisen. Teorin syftar till att besvara frågeställningarna som handlar om hur 

företag kan använda transparens i förebyggande syfte för att förhindra krisen. De forskare 

som är huvudföreträdare i denna tolkning är Jesper Falkheimer och Robert L. Heath. 

3.2.4 Kommunikationseffektsteorin 

Tid är en ständig bristvara inom kriskommunikation och när en kris väl inträffar minskar 

både handlingsutrymme och framför allt handlingstid. Därför är det av största vikt inom den 

förebyggande kriskommunikationen att redan innan krisen inträffar vara förberedd på och 

veta vilka vägar och kanaler som bör användas. Detta för att förmedla sitt budskap så 

effektivt som möjligt. Medieutvecklingen som ägt rum på 2000-talet har dock bidragit med 

problem då dagens företag verkar i ett splittrat mediesamhälle. Vår vardag är ständigt fylld av

bilder, tecken och intryck som varje dag strävar efter att fånga publikens uppmärksamhet. 

Detta har resulterat i att företag måste kämpa hårt för att lyckas tränga igenom bruset och nå 
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ut med just sitt budskap.

I tillägg till detta mediebrus har en viss uppdelning av publikerna skett där olika 

livsstilar, subkulturer och liknande bidrar till att tolkning och uppfattning varierar. Ett 

exempel på detta kan vara en ung kille som gillar hiphopkulturen. Han lever inte bara ett helt 

annat liv än en medelklassfamilj, utan han använder också helt andra ord och uttryck än 

medelklassfamiljen. Det finns inte längre en stor massa att rikta sig till och det är allt svårare 

för dagens företag att influera och nå en specifik målgrupp. Företag måste därför fokusera, 

inte bara på vad de vill nå ut med, utan också hur, de ska gå till väga för att nå bästa resultat 

(Christensen, Morsing & Cheney 2009, s. 115). 

Teorin har valts eftersom den tydligt förklarar vikten av kommunikation och hur 

denna kan nå ut på främsta sätt, en fråga som har varit central till företagen även om den 

främst behandlat kriskommunikation. Teorin utvecklar frågeställningarna om företagens 

arbete med exempelvis potentiella förbättringar. 

3.3 Val av källor 
Forskningen inom uppsatsens område är begränsad och det har det varit svårt att finna 

relevanta källor. Gällande teorierna har källor används som skrivits av huvudföreträdare inom

respektive teori. På grund av områdets begränsning har i största mån vetenskapliga källor 

används men vissa områden har fyllts ut med övriga källor för att skapa en helhetsbild 

anpassad till studien. Här gällde det att hela tiden behålla ett kritiskt tänk till källorna och se 

till att de har en akademisk utgångspunkt. 

Några av källorna har återanvänds från b-uppsatsen och utökats med andra relevanta 

källor som funnits bland annat på Google Scholar och i ämnesguiden på ub.uu.se. Utöver 

dessa har kurslitteratur till medie- och kommunikationsvetenskap C använts och relevanta 

böcker i dessas litteraturförteckning. 

Valet av källor i uppsatsen har dessutom påträffats vid genomgångar av uppsatser med

liknande syfte eller som åtminstone använt samma slags begrepp på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Det är då främst litteraturförteckningarna i dessa uppsatser som lett 

till väsentliga källor för studien.

Den huvudsakliga tanken var att varje källa ska haft en tydlig koppling till 

förebyggande kriskommunikation eller transparens för att uppfylla syftet. 
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4. Metod och material

4.1 Metodval och metoddiskussion 

Som huvudmetod i uppsatsen har intervjuer använts. Att genomföra en intervju kan dock gå 

till på många olika sätt. De två typer av intervjumetoder som är relevanta för uppsatsen är 

informantundersökning och en huvudtyp inom respondentundersökning, nämligen 

samtalsintervjuer. 

Vid informantundersökning ses svarspersonerna i intervjuerna som så kallade 

sanningssägare. Detta innebär att svaren som erhålles vid denna typ av intervju ska bidra med

information om hur det verkligen är och hur exempelvis regler och rutiner på respondentens 

arbetsplats ser ut. Svarspersonerna och deras svar används som källor, vilka forskaren sedan 

granskar och prövar utifrån olika källkritiska principer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2010 ss. 257-258).

Vid denna typ av undersökning använder forskaren ofta flera intervjuer med flera 

olika svarspersoner för att pussla ihop svaren till en stor och enhetlig bild. På grund av detta 

finns därför inget krav, och ibland inte heller någon poäng, med att ställa samma frågor till 

samtliga av svarspersonerna. Snarare kan istället de första genomförda intervjuerna generera 

information, vilken forskaren kan formulera nya och ibland även mer specifika frågor utifrån.

Dessa frågor kan därefter ställas i de efterföljande intervjuerna för att nå en djupare förståelse

i det berörda ämnet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2010 ss. 257-258).

Vid så kallade respondentundersökningar är det respondenterna själva och deras egna 

tankar som ligger till grund för studien. Här handlar det för forskaren att finna mönster och 

likheter i respondenternas svar och utifrån dessa beskriva, analysera och förklara hur och 

varför olika grupper av respondenter skiljer sig åt beroende på vad de svarar. Eftersom 

forskaren här söker kunskap om varje specifik individs tankar ställs i stora drag samma 

frågor till samtliga av svarspersonerna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2010 s. 

283). 

Vid en samtalsintervju förs en interaktiv konversation, ett samtal, mellan forskaren 

och respondenten. Samtalet, det vill säga intervjun, är uppbyggd kring ett antal löst 

strukturerade frågor eller teman som gås igenom med samtliga av respondenterna. Denna typ 

av intervju är obunden vilket innebär att den inbjuder respondenten till att svara 

förhållandevis fritt på frågorna och även ha möjlighet att glida in på sidospår. Den ger också 

forskaren chans att variera frågornas ordningsföljd, formulering och ibland även innehåll 

beroende på hur dialogen med respondenten utvecklar sig. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
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Wängnerud, 2010 ss. 257-283).

En fördel med samtalsintervjuer är att de ger forskaren möjlighet att registrera svar 

som är oväntade och ligger utanför den på förhand förberedda frågeramen. Utifrån detta ger 

metoden möjlighet till direkta uppföljningsfrågor som är helt baserade på respondentens svar.

Således får forskaren möjlighet att efter flera intervjuer med olika svarspersoner kunna 

utkristallisera mönster för att kartlägga människors uppfattningar och på sikt utveckla 

begrepp och definiera kategorier inom ett specifikt område (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2010 ss. 257-283). 

Ytterligare en aspekt forskaren kan ta hänsyn till under samtalsintervjuer är att 

intervjufrågorna utformas halvstrukturerade. Det innebär att samtliga respondenter får samma

frågor och därför får forskaren mer kontroll över intervjun. Följaktligen får samtliga 

intervjuer en liknande karaktär vilket underlättar jämförandet av respondenternas svar och 

således även analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, ss. 150-151).

Ovanstående metoder är båda gynnsamma när forskaren ämnar genomföra mer 

djupgående kvalitativ forskning, vilket gjorts under denna uppsats. För att besvara uppsatsens

frågeställningar har valda delar av både informantundersökning och samtalsintervjuer 

använts. 

Under informantundersökningen används svarspersonerna, som representanter för 

hela företaget, och deras svar som huvudsakligt material och källor i uppsatsen, självklart 

prövade utifrån källkritiska principer.

Fyra intervjuer har genomförts med kommunikationschefer från fyra olika företag och

sedan har svaren använts för att framställa en bild av hur företagen övergripande arbetar med 

transparens i sin förebyggande kriskommunikation.

Samtalsintervjuns riktlinjer erbjuder möjlighet för forskaren att föra ett samtal med 

respondenten, något som gjorts i denna studie. Stort fokus har riktats på att inte styra samtalet

för mycket utan låta respondenten ha möjlighet att glida in på sidospår om denne så önskar. 

Med denna typ av metod får forskaren också möjlighet att både uppkomma med nya frågor 

baserade på respondentens svar under själva intervjun och även kasta om ordningen på 

intervjufrågorna. Detta kan vara användbart om exempelvis respondenten i sitt svar kommer 

in på ett område som forskaren tänkt fråga i ett senare skede av intervjun. Det leder också till 

möjlighet att utifrån de svar som erhålles under intervjun omformulera de på förhand 

förberedda frågorna för att bättre passa in i det aktuella samtalet som förs. 

Intervjufrågorna har utformats genom att använda samma frågor till samtliga företag 

som en slags bas. Därefter anpassades frågorna till det specifika företaget som intervjuats 
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utifrån svar som genererades utifrån de intervjuer som genomfördes under b-uppsatsen 

(Ehrning, D.Markovic & Kempe, 2015). Att utgå från samma frågor i intervjuerna kommer i 

längden att underlätta i jämförandet av intervjusvaren och då också den kommande analysen. 

Valet av informantundersökning erbjuder även att information kunnat tas från de redan 

tidigare genomförda intervjuerna och utifrån detta formulera mer specifika frågor till 

företagen. Detta är således fallet med intervjuerna från b-uppsatsen som använts till grund för

att i längden nå en djupare förståelse.

4.2 Metodologiska reflektioner

Att bedöma kvalitativ forskning kan anses som något svåråtkomligt eftersom den inte är 

mätbar. Den kvalitativa forskningen har länge haft ett rykte som svåråtkomlig och rent av 

flummig, till skillnad från den kvantitativa, men detta är ett påstående som idag blir allt mer 

ovanligt. Men i försök till att ändå bedöma den kvalitativa forskningen används bland annat 

reliabilitet, validitet och objektivitet.

Reliabilitetskravet i sig är svårt att bemöta inom den kvalitativa forskningen, då detta 

handlar om data och procedurer och lämpar sig därför bättre för den kvantitativa metoden. 

Även validitet är svårt att mäta, vilket behandlar huruvida forskaren faktiskt lyckas mäta det 

som studien avser. Detta krav begränsar den kvalitativa forskningen på grund av att det inte 

används eller över huvud taget finns standardiserade mätningsprocedurer.

Trots komplikationerna och begreppens egentliga passform för den kvantitativa 

forskningen, har dessa försöks anpassas efter den kvalitativa forskningen. 

Ett exempel på detta är att kriterierna för reliabilitet kan innebära att forskaren skapar 

standardiserade former för transkribering av intervjuer. 

Svårigheten med reliabilitet vid själva intervjutillfället var att intervjuer som metod 

kan vara förhållandevis fritt strukturerade utan egentliga obligatoriska regler. Således har det 

blivit standardisering av den mer akademiska transkriberingen som anpassas. En del forskare 

anser att transkribering bör undvikas på grund av att viktiga data riskerar att uteslutas när en 

stor mängd detaljerad data omvandlas till hanterbart material (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 31). Således kan även studiens reliabilitet påverkas. I denna studie har en 

bastranskription genomförts med viss anpassning till skriftspråket och endast i utmärkande 

fall har hänsyn tagits till längden på pauser eller notation i respondenternas svar. Genom att 

transkriberingsprocessen redogörs och förklaras bör reliabiliteten i studien inte vara ett 

problem.

Den störta vikten på validitet har i denna uppsats lagts vid utformandet av 
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intervjufrågorna och säkerställandet av att dessa möjliggör att svara på syftet - det vill säga 

undersöka det som på förhand sagts ska undersökas. Det är redan från detta stadium viktigt 

att ta hänsyn till validiteten i uppsatsen eftersom det inte finns någon möjlighet att gå tillbaka

och ändra i intervjuerna när det väl har genomförts (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 

168).

4.3 Material och transkribering

I denna studie ingår fyra företag; AstraZeneca, Forsmark, Fortum och Scania. Valet av 

företag baserades på att studien skulle innehålla företag av olika storlek och som syftar till 

olika branscher. Dessutom har samtliga av de valda företagen varit inblandade i medialt 

omskrivna kriser, vilket vittnar om eventuell erfarenhet och proaktivt utvecklade 

krisstrategier.

Under vår b-uppsatsen genomfördes intervjuer med samtliga av företagen gällande 

deras förebyggande kriskommunikation. Detta resulterade i god kontakt med företagen i 

fråga och innebar således viss förkunskap om hur de arbetar proaktivt med 

kriskommunikation. Detta ledde till en naturlig inkludering av företagen i även denna uppsats

dock med en transparens som ingångsvinkel. Samtliga företag hade upplevt kriser och 

nämnde vikten av transparens, något som väckte intresse för vidare forskning.

Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand. Det finns många 

anledningar till att överföra ljudfiler till skrivna tecken, varav en är att det är lättare att tolka 

en skriven text än en ljudinspelning. Under intervjuerna fördes löpande anteckningar som 

senare endast visade sig bekräfta vad som sagts under inspelningarna. 

Trots forskarnas skilda meningar angående transkriberingens nytta (se metodologiska 

reflektioner) blev den slutliga bedömningen i denna studie att transkribering dock underlättar 

arbetet med kodning för att urskilja viktiga aspekter och inte minst för att göra en jämförelse. 

4.4 Urval och genomförande

För att komma i kontakt med tilltänkta respondenter skickades först ett standardmejl ut till 

samtliga företag för att en tid senare följa upp med telefonsamtal och därefter bokades 

intervjuerna. Vid intervjuerna användes på förhand förberedda frågor som utgjorde en bas för

samtalen med respondenterna. Vid formuleringen av dessa frågor undveks i största mån ja- 

och nej-frågor. Detta för att undvika att styra respondentens svar utan istället ge möjlighet till

egna formuleringar och tankar. Vid de tillfällen ja- och nej-frågor ändå var nödvändiga gavs 

en följdfråga där personen ombads att utveckla sitt svar. På grund av tidsbrist hos 
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respondenterna och geografiskt avstånd utfördes samtliga intervjuer per telefon.

När intervjuerna väl genomförts och transkriberats, påbörjades arbetet med att 

analysera den inkomna datan. En utmaning var att vara källkritiska till respondenterna. 

Förmodligen skulle inte någon representant självmant erkänna att deras transparens brister 

och att de inte är fullkomligt ärliga mot omgivningen i en potentiell kris. Här måste 

litteraturen träda in och företagens svar jämförs i relation till litteraturens ramar. 

Den inkomna data som togs fram behövde sedan förberedas. Den kvalitativa analysen

hölls iterativ, vilket innebar att datamaterialet behövdes gås igenom flertalet gånger innan 

analysen tog form. Detta för att nå så stabila resultat som möjligt (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, ss. 34-35).

Medan en kvantitativ undersökning mer riktar in sig på rätt slumpteknik och krav på 

representativitet i förhållande till en population, passar strategiskt urval oftast bättre i 

kvalitativa undersökningar. Detta då urvalet snarare beror på studiens syfte och vad forskaren

vill att urvalet ska representera (Ekström 2010, s. 61). Målet var att med hjälp av 

intervjusvaren nå en viss representativitet för företagen i fråga. Därför intervjuades de som 

arbetar närmast med studiens ämne inom företagen och även har såpass högt uppsatta poster 

inom företagen att de ses som en representant för företaget. 

4.5 Metodproblem

Metodproblemen som uppkommit under uppsatsen är främst källkritik gällande intervjuerna. 

Det går inte att bortse ifrån att företagen under intervjuerna haft ett intresse av att framställa 

sig själva i så bra dager som möjligt, vilket tagits hänsyn till i uppsatsen. Då uppsatsen är 

skriven utifrån ett företagsperspektiv har detta inte varit ett problem av större karaktär. Att 

uppsatsen skrivs utifrån ett företagsperspektiv innebär att källorna som ligger som grund för 

analysen och dess slutsatser, är respondenternas svar. Detta i linje med metodvalet av 

informantundersökning.

Ett annat problem som uppstod under intervjuperioden var svårigheten gällande 

direktintervjuer kontra telefonintervjuer. Vid en personlig direktintervju kan forskaren på ett 

annat sätt än vid en telefonintervju, läsa av respondenten samt notera dennes rörelser och 

uttryck när den pratar. Således ställdes mer ingående frågor under telefonintervjuerna för att 

få mer utförliga svar.
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4.6 Företagen 

4.6.1 AstraZeneca

Astra (grundat 1913) och Zeneca (grundat 1926) slogs samman år 1999 och därmed skapades

AstraZeneca. Företaget är ett globalt bioläkemedelsföretag med tillverkning i 16 länder och 

verksamhet i över 100 länder. AstraZeneca fokuserar huvudsakligen på forskning inom 

läkemedel och behandling av sjukdomar. Företaget har 57 500 medarbetare världen över där 

drygt 32 % är verksamma i Europa (AstraZeneca 2015).

Företaget har ansetts vara en del av krisen i den globala läkemedelsbranschen, inte 

minst på grund av dess stora omkostnader och därmed svårigheter att finansiera framtida 

forskning (Larsson, 2012). Dessutom har de mottagit kritik för att inte ta fram korrekta 

produkter i tid då företaget rör sig i en svår bransch och inom svåråtkomliga områden 

(Friskman 2012).

4.6.2 Forsmark

Forsmarks Kraftgrupp AB, har tillstånd att inneha och driva en kärnteknisk anläggning. 

Forsmarks kärnkraftverk är en svensk elproducent och huvudägare är Vattenfall. 

Kärnkraftsanläggningen har tre reaktorer, varav den första togs i bruk år 1980 och företaget 

har cirka 1 100 anställda (Forsmark Kraftgrupp AB 2015).

Forsmark står ofta inför potentiella kriser, inte minst på grund av den riskabla bransch

de befinner sig i, vilken kan orsaka kris i form av kärnteknisk natur. Företaget har också vid 

flertalet tillfällen stått inför kriser med aktivister som tagit sig in på företagets områden 

(Intervju Forsmark). 

4.6.3 Fortum

Fortum grundades år 1998 genom en sammanslagning av det finska vattenkraftbolaget 

Imatran Voima och det finska oljebolaget Neste Oy. Fortum producerar, distribuerar och 

säljer el, värme och kyla. De bedriver även en serviceverksamhet fokuserad på drift och 

underhåll av kraftverk och energieffektiviseringstjänster. I Sverige, som är en av Fortums 

viktigaste marknader, har företaget cirka 2 040 anställda (Fortum 2015).

Fortum har utsetts till Sveriges farligaste arbetsplats av tidningen Byggnadsarbetaren 

på grund av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Detta gör att företaget står inför ständiga 

kriser och måste vara på sin vakt (Fransson 2014). 

4.6.4 Scania

Scania grundades år 1891 och är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder. 
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Företaget är tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 

Huvudsakligen erbjuder företaget försäljning och service, men även finansiella tjänster är 

inkluderade. Totalt arbetar drygt 42 000 personer inom företaget och huvudkontoret ligger i 

Södertälje (Scania 2013).

Scania utsattes för en kris år 2015 då en brand uppstod vid en verkstadsindustri som 

tillverkar delar till Scania lastbilar i Luleå (Intervju Scania). Vidare har det också diskuterats 

huruvida företaget berörs av ägaren Volkswagens pågående kris med falska 

dieselutsläppsprov. 

4.7 Analysmodell och tema

Uppsatsens tillvägagångssätt beskrivs enligt ”the constant comperative method” vilken 

handlar om att forskaren jämför mönster mellan redan existerande data och ny sådan som 

erhålls vid intervjuer (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 33).

Processen inleddes med att först skapa en preliminär ordning av de data som 

framkommit, att ta fram passager och utsnitt som kunde skapa mening. Detta benämns som 

kodning och ses som ett avgörande redskap för att finna datans mest centrala delar (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, ss. 45-46).

På grund av att datan skiljt sig från företag till företag har i denna uppsats ingen regel 

dragits för hur mycket en viss data behöver kodas. Det beror helt enkelt på hur datan har sett 

ut i förhållande till frågeställningarna. I uppsatsen har hänsyn tagits till mättnad, ett begrepp 

som berör den punkt när inga nya upptäckter längre gjorts som kunnat leda till utvecklingen 

av nya mönster (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, ss. 35-36). Målet med att inleda kodning 

var att reducera materialet till mer hanterbart. Detta var ett omfattande arbete och processen 

behövde ibland både göras om och utvecklas. Det slutliga målet var att få fram datans mest 

centrala delar i förhållande till uppsatsens huvudtema transparens inom förebyggande 

kriskommunikation (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 37).

Kodningen hjälpte till att sätta upp ett antal kategorier som gjorts genom att 

identifiera centrala begrepp, nyckelpassager och av detta skapa koder (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014 s. 37). De koder som hittades i uppsatsens data behandlade allt ifrån om 

företagen använde sig av transparens, vilken roll transparensen tilldelades inom den 

förebyggande kriskommunikationen och på vilket sätt företagen använder sig av 

transparensen i förebyggande syfte. 

Datan har behövts gå igenom flertalet gånger och koderna reviderats, allt för att 

resultatet ska bli så genomarbetat som möjligt. Till en början handlade det främst om att 
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skapa preliminära kategorier och vara öppen för nya resultat (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 49). Detta kallas datadriven kodning och innebär att koderna tar form relativt fritt i 

och med att datan tas emot med ett öppet sinne (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 49). 

Sociologen Michael Burawoy anser att det som i slutändan avgör om den kvalitativa 

analysen är väl utförd är om det finns en slags dialog mellan empiri och teori, (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, ss. 39-40) något som strävats efter i denna uppsats.

Nästa steg i analysen var tematisering. Denna inleddes när koderna stabiliserats och 

undersökningen kring kodernas relationer tagit form. Genom att utgå från koderna och 

koppla dessa till varandra kunde olika mönster och kategoriseringar skapas (Hjerm, Lindgren

& Nilsson 2014, s. 40). Med hänsyn till uppsatsens frågeställningar utformades därefter tre 

underrubriker till huvudtemat transparens, vilka beskrivs mer ingående nedan, i transparens 

som tema. 

Sista delen i tillvägagångssättet handlade om att lyckas summera. Denna process 

inleddes när kodningen och tematiseringen av datan kändes värdefull, tillräcklig och 

framgångsrik. Summeringen handlade om att dra slutsatser och verifiera dessa. I denna 

process utmanades och konfronterades den framkomna datan med teorier från litteraturen för 

att få en rättvis analys (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, s. 41). 

4.7.1 Transparens som tema 

Uppsatsen har i allmänhet behandlat förebyggande kriskommunikation och i synnerhet 

transparens och hur detta används inom den förebyggande kriskommunikationen som således

är uppsatsens tema. Alla företag är beroende av ett gott anseende, detta eftersom ett dåligt 

rykte kan göra företaget mindre attraktivt för intressenter och skapa olyckliga konsekvenser 

för de drabbade (Langen & Sverredal 2012 s. 51). Att skapa goda och hållbara relationer är 

avgörande för att ett företag ska fungera, dels externt med målgruppen, dels internt med de 

anställda.

Uppsatsens huvudtema, transparens i förebyggande kriskommunikation, har delats 

upp i tre underrubriker för att få en överskådlig bild. I företagens syn på transparens 

behandlas företagens grundläggande förhållande till transparens som förebyggande verktyg i 

kriskommunikationen, om och hur den används samt vad företagen anser att den har för roll i

den förebyggande kriskommunikationen. Denna underrubrik svarar på uppsatsens första 

frågeställning; Använder sig företagen av extern transparens i förebyggande syfte som 

verktyg för att förhindra måttet av kris?

Underrubriken transparens i kommunikationen innefattar en mer detaljerad 
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beskrivning av hur företagen använder transparens i sin förebyggande kommunikation, både 

externt ut mot intressenter, men också internt inom företaget. Här behandlas den andra 

frågeställningen; Skiljer sig de olika företagens arbete åt vad gäller transparens som verktyg 

för att förhindra måttet av kris? Om ja, på vilket sätt?

Den tredje och sista underrubriken potentiella förbättringar redogör för de brister och 

förbättringar företagen kunde se i sitt nuvarande arbete med transparens i förebyggande syfte.

I denna underrubrik besvaras den tredje frågeställningen; Kan företagen utifrån sitt 

nuvarande arbetssätt se potentiella förbättringar i sitt arbete med extern transparens som 

verktyg för att förhindra måttet av kris? 

Då fyra olika teorier sammanförts för att bilda en helhet som täcker de aspekter av 

förebyggande kriskommunikation som behandlas i uppsatsen, är teorierna av största vikt för 

samtliga teman.

4.8 Forskningsetiska principer

I uppsatsen har hänsyn tagits till individskyddskravets fyra allmänna huvudkrav på forskning;

Informationskravet: I enighet med informationskravet har deltagarna i uppsatsen, det 

vill säga respondenterna i intervjuerna, delgivits om uppsatsens syfte samt hur de fakta som 

framkommer i intervjuerna hanteras. Dessutom har det handlat om ständig anträffbarhet från 

vår sida för att svara på eventuella frågor från företagen, något vi även uppmuntrat till. 

Företagen har meddelats att de gärna får ta del av den slutgiltiga uppsatsen om intresse finns.

Samtyckeskravet: I ett tidigt stadie av uppsatsen, redan vid första mailkonversationen,

har respondenterna samtyckt till att delta samt blivit informerade om hur deras svar kommer 

användas i studien. Respondenterna är medvetna om, även i linje med informationskravet, att

inget tvång till medverkan finns. Företagen har haft möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien om så skulle önskas utan någon negativ påföljd eller påtryckning från 

vår sida.

Konfidentialitetskravet: Respondenterna är införstådda med att företagsnamnen 

kommer nämnas i uppsatsen, däremot benämns inte deras personliga namn över huvud taget. 

Detta då de intervjuas i form av företrädare för företaget och inte som privatpersoner. 

Nyttjandekravet: Då det under konfidentialitetskravet valts att inte benämna 

respondenterna vid namn kommer studien inte behandla några personuppgifter. Redan från 

den ursprungliga mailkontakten har det redogjorts för företagen att den information de delger

endast kommer användas som forskningsändamål i uppsatsen (CODEX 2015). 
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5. Resultat 
5.1 Företagens syn på transparens

Det råder skilda meningar mellan företagen gällande den externa transparensens betydelse 

inom förebyggande kriskommunikationen. 

Företaget AstraZeneca anser att risken att drabbas av en kris kan minimeras genom att

ha en transparent inställning och inte försöka dölja saker som senare riskerar grävas fram av 

intressenter, exempelvis journalister. AstraZeneca arbetar därför med att försöka lösa 

situationer genom att vara transparenta innan situationen behöver definieras som en kris. 

Att det är viktigt med en transparent hållning är något som också Forsmark anser, 

även om företaget anser att det kan vara svårt att konkret fullfölja. Detta då ett så pass stort 

företag har många olika avdelningar som kanske inte är ständigt synkade. Att transparens har 

stor betydelse anser också Fortum. Framför allt eftersom transparens ofta leder till 

förtroendeskapande i det förebyggande arbetet inom kriskommunikation. 

Scania anser att förebyggande kriskommunikation inte existerar - och således inte 

heller transparens i denna fas - på grund av att kriser inträffar vare sig företag vill eller inte. 

Företaget förklarar att det är möjligt att förebygga kriser genom exempelvis rutiner och 

bestämmelser vilka i sin tur kan minska risken för att en kris uppstår. Detta är dock i 

praktiken svårt eftersom ”om det börjar brinna, börjar det ju brinna”, som de beskriver under 

intervjun. 

Samtliga fyra företag betonade att transparens är något bra, dock skiljer det sig en 

aning vilket syfte transparens spelar i förhindrandet av en kris. 

Fortum angav att det är mycket viktigt att verka efter ett transparent arbetssätt för att 

sprida vetskap om vad företag gör och varför. Att redan under det förebyggande stadiet 

eftersträva transparens gör att företaget undviker risken för exempelvis missuppfattningar 

och rykten vid en eventuell kris. Det handlar således om att arbeta för att vinna tid och öka 

handlingsutrymmet när krisen är ett faktum. Då är det förebyggande arbetet med transparens 

helt enkelt avgörande. 

Fortum försöker kontinuerligt arbeta efter transparens i sitt förebyggande krisarbete 

för att uppnå öppenhet och trovärdighet. Givetvis finns det affärshemligheter som inte 

inkluderas i transparensen och företaget förklarar att bryta mot exempelvis börsregler är 

straffbart, men i övrigt är det önskvärt med en så pass öppen kommunikation som möjligt.  
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”Generellt så, ju mer transparent man är, ju mindre tror jag risken blir att man råkar ut

för krissituationer där någonting liksom grävs fram.” 

 (Intervju AstraZeneca)

AstraZeneca poängterade att en generell förhållning till transparens är viktig för företaget. Att

inkludera transparens i krisplanen är dock ingenting som företaget definierat skriftligt utan är 

mer ett naturligt förhållningssätt och någonting som finns i deras värderingar. Det ska sitta i 

ryggmärgen. Enligt företaget handlar det om att få en slags översikt om situationen och sedan

definiera vad det hela handlar om, om det finns en potentiell kris, för att sedan analysera. De 

har i kommunikationsplanen helt enkelt inga tydliga avsnitt som anger att ett transparent 

förhållningssätt ska användas. Företaget fokuserar snarare på att sträva efter en struktur som 

innefattar att samla in fakta, analysera och lösa det uppkomna problemet, den potentiella 

krisen, på bästa möjliga sätt.

”I vår krisplan så står det att ‘in almost all crisis situations, a proactive communication

stategy is to prefer’”. 

(Intervju AstraZeneca)

Trots att transparens inte definieras som enskilt begrepp i AstraZenecas krisplan nämner de 

att de i så gott som alla krissituationer föredrar att vara proaktiva snarare än reaktiva. 

”Vi strävar alltid efter att kommunicera så öppet som möjligt med allmänheten”

(Intervju Forsmark)

I Forsmarks kommunikationsplaner används transparensbegreppet oavsett om det gäller en 

kris eller inte, dock behandlas det inte separat i deras krisplan. Forsmark förklarade att 

transparens är ett tydligt inslag i deras naturliga kommunikation, något som många gånger 

kan ha bidragit till att kommunikationskriser förhindrats. Det är därmed ett dagligt och 

ständigt arbete. För företaget är således transparens önskvärt såväl i det förebyggande arbetet 

som när krisen är ett faktum. Det handlar om en stark strävan efter öppen kommunikation 
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med intressenterna, oavsett vilken situation företaget befinner sig i. 

Vidare beskrev Forsmark att det finns en gräns för hur transparenta de kan vara. Som 

ett företag med strikt sekretess delar de aldrig med sig av information om fysiskt skydd eller 

affärshemligheter, men i övrigt kommunicerar de på ett transparent plan där fokus ligger på 

att kommunicera brett och öppet. Företaget beskrev att de befinner sig i en bransch som ofta 

tenderar att utsättas för kris och då är det desto viktigare att redan i det förebyggande arbetet 

sträva efter en transparent hållning. Detta just för att förhindra måttet av kris vid en eventuell 

krissituation. På grund av detta försöker Forsmark hela tiden att ha en ambition om att 

kommunicera öppet och transparent. De anser att deras arbete är samhällsviktigt vilket också 

innebär att det är av största vikt att människor faktiskt förstår vad de arbetar med och varför. 

Därför försöker de vara så transparenta och sprida så mycket kunskap om sitt arbete som 

möjligt, i syfte att delge befolkningen hur de arbetar och med vad. 

Vidare beskrev Forsmark att de arbetar med att kvalitetssäkra informationen som de 

på ett transparent sätt förmedlar för att förebygga krisen. Inte minst handlar det även om att 

förmedla denna information på ett tidseffektivt sätt, just för att kunna förebygga kriser. Är 

informationen inte ordentligt kvalitetssäkrad uppstår problem i transparensen och därför 

måste det företaget kommunicerar vara rätt så långt som möjligt. Att kvalitetssäkra sin 

information är därför ett ständigt arbete för Forsmark. 

I Fortums krisplan inkluderas transparens i den mån att de har checklistor på allt de 

ska göra redan i ett tidigt skede av krisen. Exempelvis ingår att planlägga när pressträffar ska 

ske och när viss information ska läggas ut på till exempel sociala medier eller 

pressmeddelanden till media och allmänheten. Fortum har redan i sin förberedande krisplan 

förberett transparensen vid en eventuell kris genom att ha utsett specifika personer som tar 

hand om medieförfrågningar och som ser till att sammanställa fakta om incidenter och 

händelseförlopp.

Enligt Scania är det svårt att vara extern vid förmedlingen av information i den 

förebyggande fasen och ännu svårare att vara transparent. Generellt anser företaget att 

transparens är något bra, även om det inte går att väga in i den förebyggande fasen. Genom 

att ha en bra struktur som exempelvis en form av medvetenhet, gällande exempelvis hur 

arbetet i verkstäderna fungerar och hur företaget undviker bränder, kan de ändå förebygga 

kriser. Detta kallar Scanias företrädare dock inte för förebyggande kriskommunikation och 

framför allt, menar Scania, handlar det inte om att ha ett transparent förhållningssätt. Istället 

tog företaget upp vikten av att framställa sig på rätt sätt inför omgivningen. Ett företag som 

inte visar någon form av ödmjukhet, utan framställer sig som främst av de främsta, blir oftare
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utsatt för granskning och faller desto hårdare om fasaden spricker. Detta kopplar Scania an 

till den svenska Jantelagen där ingen ska tro att den är bättre än någon annan och inte heller 

sticka ut för mycket. Det är bättre att hålla låg profil och visa stor ödmjukhet. 

Enligt Scania är det bra att vara transparent, men det är ingenting de eftersträvar i det 

förebyggande arbetet. Det är först vid krisens verkliga uppkomst som transparens spelar roll. 

Allt företaget gör, ska förebygga att någonting som inte är planerat inträffar. I företagets 

krisplan har kommunikation en stor betydelse, men i övrigt anser de att krisplanen handlar 

om att agera efter att krisen inte uppstår igen eller att skadorna kan minimeras. 

”Journalister hittar någon på måfå som har tid eller eventuellt kan veta någonting. [...]

Det är då det kommer ut missförstånd eller feltolkningar eller rena gissningar, som kanske är

helt välvilliga men det skapar ändå problem därför att det är en bild av något som inte är

korrekt.”

(Intervju Fortum)

Fortum förklarade att till krisen hör kunskap och tid, vilket innebär att det är viktigt att veta 

vad som ska göras och göra det snabbt när krisen är ett faktum. Är företaget inte transparent 

när viss information efterfrågas kommer journalister börja jaga bland medarbetare på 

företaget. Risken i detta fall är att felaktiga uppgifter kommer fram, uppgifter som kanske är 

rena gissningar eller missuppfattningar.

”Och då får man istället ägna tid åt att hantera missuppfattningar istället för att hantera

krisen. Så då spär det på krisen och minskar handlingsutrymmet eftersom det då tar resurser i

form av tid och reda ut kunskap. Så har man inte transparensen som en förutsättning,

förvärrar det krisen.”

(Intervju Fortum)

Därmed riskerar företaget att behöva ta itu med att hantera missuppfattningar istället för att 

hantera den faktiska krisen. Har företaget inte transparens som en förutsättning riskerar 

krisen att förvärras, konstaterar Fortum.

Scania råkade i början av 2015 ut för en kraftig brand som uppstod vid en 

verkstadsindustri som tillverkar delar till företagets lastbilar. På grund av brandens 
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omfattning och det faktum att Scania tvingades leta andra leverantörer var det mediala 

intresset stort. Branden kunde ha orsakat stora efterspelsskador om inte det förebyggande 

arbetet varit väl genomfört. Det viktiga i detta skede var att identifiera vad som hade skett, 

om någon var skadad och vilka konsekvenser detta kunde ge för företaget. De satte genast 

ihop en krisgrupp som tittade på alternativa leverantörer och det uppstod inga större 

konsekvenser för varken deras produktion eller anseende. Scania markerade att hur ett 

företag kan komma ur en sådan kris beror på hur de agerar operativt, eftersom att det inte går 

att snacka bort en operativ kris. 

Att sträva efter att förhindra att en brand uppstår genom bland annat fungerande 

rutiner anser företaget är viktigt, men samtidigt funderar de inte över den kommande 

kommunikationen vid en eventuell kris. Slutligen beskrev företaget en intern situation inom 

företaget, där en ekonomiansvarig förskingrat pengar inom en intern klubb på Scania. Denna 

situation beskrevs inte som direkt hotande mot Scanias anseende i stort, men eftersom att en 

polisanmälan ändå görs, vilken blir till en offentlig handling, fångas detta lätt upp av 

medierna. Det företaget gjorde då var att gå ut offentligt med vad som skett för att ta udden 

av den externa granskningen och de ser till att förekomma. Det företaget i första hand gjorde 

i detta fall var att informera alla medarbetare vad som skett via ett internmeddelande och ge 

konkret fakta, beklaga och ange att rutinerna måste ses över för att något liknande inte ska 

kunna ske igen.

5.2 Transparens i kommunikationen

Undersökningen har visat att tre av fyra företag; AstraZeneca, Fortum och Forsmark 

medvetet använder sig av transparens som ett verktyg för att förhindra måttet av kris vid en 

eventuell krissituation. Ett av de vanligaste sätten att använda sig av detta verktyg ligger 

framför allt i den information företagen kommunicerar externt. En vanlig form av detta är att 

företagen redan vid upptäckandet av en potentiell kris går ut med information till relevanta 

intressenter som skulle kunna påverkas vid den eventuella krisen.

AstraZeneca uppgav att detta kan vara förebyggande i sig och leda till att företaget 

slipper den mediala uppmärksamhet som annars riskerar uppstå. Även Forsmark arbetar på 

detta sätt och strävar alltid efter att kommunicera så öppet som möjligt med allmänheten. 

Fortum ligger i framkant när det gäller transparens, att delge information redan innan en 

händelse har inträffat. Bland annat går företaget ut med veckovisa vårflodsprognoser där de 

delger information för de områden där Fortum har verksamhet. Detta för att på ett transparent

sätt visa vad som kommer hända och således även minska måttet av kris när händelsen väl 
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inträffar. Fortum uppgav att de fick utstå kritik vid fall liknande dessa, innan de började med 

kontinuerliga prognoser. Att nu vara transparenta och kommunicera prognoserna i ett tidigt 

skede innebär att företaget inte bara förhindrar måttet av den kris som riskerar uppstå utan 

även vinner förtroende hos sina intressenter.

”Det är en viktig del av krisförberedelse. Att vara öppen och kommunicera

innan någonting händer. [...] Men det är ju en förberedelse som inte är planer, utan vad vi

faktiskt gör. Men att vi gör det innan det inträffar. För då minskar vi också måtten av kris när

det väl händer.”

(Intervju Fortum)

Att vara transparent i förebyggande syfte var det bara Scania som ställde sig frågande till och

menade att de inte arbetar på sådant sätt förrän krisen är ett faktum. 

”Transparent är ju bra att vara. Absolut. Det gör man ju inte för att förebygga kriser. Det gör

man inte. Hur transparent du än är, kan du råka ut för en kris. Det är först när krisen är ett

faktum som du ska vara transparent.”

(Intervju Scania) 

När det gäller att kommunicera information till externa intressenter är det framför allt media 

som får den största uppmärksamheten. Det visade sig att samtliga företag arbetar med att vara

transparenta och vid specifika händelser tar kontakt med media innan media tar kontakt med 

företaget. För Scanias del handlar det fortfarande om att vara transparenta när krisen väl 

inträffat, om än i ett tidigt stadie. Ett exempel på detta är vid den kraftiga brand som 

drabbade Scania. I och med detta anordnade Scania regelbundna pressträffar på fabriken där 

ledningen berättade om händelseutvecklingen, allt för att motverka rykten och felaktig 

information. Även om krisen är ett faktum önskar Scania att redan i ett tidigt stadie agera 

proaktivt snarare än reaktivt. 

AstraZeneca uppgav att de vid upptäckandet av mindre händelser, som skulle 

potentiellt kunna se ut som en kris eller definieras som en kris, ibland kan gå ut till media. 

Även om de enbart rör sig om små händelser tar AstraZeneca gärna förarrollen i denna 

kommunikationsprocess. Detta är ett sätt att visa sig transparenta och undvika eventuella 
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frågor och misstankar från medias håll om att företaget försöker dölja något. Om händelsen 

sedan skulle utvecklas åt ett negativt håll behöver den inte utvecklas till en kris tack vare att 

företaget redan varnat om den.

Fortum använder transparens framför allt för att bygga upp trovärdighet och 

anseende. De vill gärna ta del av diskussioner och debatter, vara öppna och bjuda in personer 

som de tror kan vara intresserade av deras verksamhet samt tacka ja till besök och intervjuer. 

”[...] handlar det om att egentligen bygga upp en trovärdighet och den transparensen bygger

snarare på att man deltar under debatt, man är villig att svara på frågor, man ställer upp för

intervjuer, både journalister men också andra intressenter, det kan vara kanske,

intresseorganisationer, miljöorganisationer eller politiker, att man kan bjuda in dem även om

man inte kan förutse att det kommer någon kris.”

(Intervju Fortum)

Forsmarks relation till media skiljer sig en aning från övriga företag. Kärnkraftbranschen är 

ständigt mediebevakad, ifrågasatt och diskuterad. På grund av den stora bevakningen strävar 

Forsmark hela tiden efter att kommunicera så öppet och transparent som möjligt, oberoende 

på vardaglig verksamhet eller kris. Att kontakta media innan media kontaktar företaget är 

dock något som Forsmark inte alltid har möjlighet till. Vid flera tillfällen har Forsmark blivit 

utsatta för intrångsförsök från miljöaktivistgrupper som Greenpeace. Dessa intrång görs, 

enligt Forsmark, i opinionsbildande syfte och aktivisterna tar då själva kontakten med media 

innan eller i samband med att aktiviteten startar. Således är det i stort sett omöjligt för 

Forsmark att kunna informera om intrång före media har vetskap om händelsen. Företaget 

uppgav dock att de har en ambition att informera och kommunicera händelsen till media. 

Detta för att ge sin bild av händelsen eftersom den troligtvis skiljer sig åt från den 

opinionsbildande parten. Ett exempel på detta skedde år 2012 efter att två aktivister gick ut 

till media med uppgifter om att de suttit inne på Forsmarks område i 38 timmar utan att 

säkerhetspersonalen lyckats hitta dem. Forsmark bemötte dessa uppgifter genom att publicera

ett inlägg på sin Facebooksida där de skrev; 

”I själva verket campade Rasmus och Atte under takstolarna i en barack på ett

ställverk som håller på att byggas och som aldrig har varit i drift. Ett nybygge som inte ens

ägs av Forsmark och som ligger en kilometer rakt ut i skogen, utan ett enda staket att klättra
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över. Imponerande Greenpeace. Verkligen.”

(Micic 2012)

Inlägget fick stor uppmärksamhet, inte minst medial sådan, där Forsmark uppgavs 

håna Greenpeace och agera oprofessionellt. Företaget själva försvarade sin 

kommunikationsstrategi med att det var ironiskt och “en del av jargongen på de sociala 

medierna”. Till slut gick de ut och beklagade om någon hade känt sig illa berörd av deras 

inlägg och uppgav att de tog hänsyn till synpunkter som inkommit (Micic 2012). 

Den trovärdighet som företagen arbetar på att skapa med hjälp av transparens hotas 

framför allt om den information företagen kommunicerar är felaktig. Vikten av att därför vara

noggrann och öppen i sin kommunikation är något samtliga företag lägger stor vikt vid.

AstraZeneca anser att det i dagens samhälle inte går att täcka över eller dölja något och därför

måste företaget vara helt öppet, tydligt och framför allt sanningsenligt med vad som händer, 

varför det har hänt och vad som ska göras åt det i ett så tidigt skede som möjligt.

”Det viktigaste i att använda sig av transparens i förebyggande syfte är korrekt information,

det är liksom kärnan i lyckad krishantering.”

(Intervju AstraZeneca)

Forsmark anser att kravet på att vara korrekt och således ibland behöva dröja med svar på 

journalisters frågor inte påverkar relationen till media. De menar att det gäller att ha en 

professionell relation åt båda hållen. En journalist som arbetar professionellt är medveten om 

att ibland få vänta på svar på en del frågor om svaren behöver kollas upp för att bli korrekta. 

Även Scania lägger stor vikt vid detta och betonade att det gäller att det som kommuniceras 

till media stämmer överens med hur de faktiskt agerar. Att säga en sak och göra en annan sak 

motverkar företagets anseende och det gäller därför att vara konsekvent.

Fortum var det enda företaget som tog upp hur den mediala utvecklingen har 

förändrat behoven och möjligheterna av kommunikation och transparens. De angav att de 

tidigare gjorde krisplaner och anpassade sina meddelanden till att passa lunchekot eller 

tidningen dagen efter. I dagens samhälle går allt dock mycket snabbare. Twitter, Instagram 

och Facebook kan få enorma effekter gällande spridning och det är därför ännu viktigare att 

vara transparent nu för att inte en felaktig bild ska spridas.
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”Så på det sättet har ju teknikutveckling, och teknikens möjligheter i det sätt som människor

kommunicerar med varandra, ökat behovet ännu mer att förhindra att det sprids felaktiga

bilder. Vilket ställer krav på oss.”

(Intervju Fortum)

Hur transparenta ska företagen då vara? Förutom affärshemligheter och säkerhetsinformation 

angav samtliga företag att det är en bedömning av hur mycket detaljer media behöver ta del 

av. Det gäller att värdera vem som behöver informationen, när de behöver den och därefter 

förpacka budskapet till den specifika mottagaren.

”Ljug inte, men du behöver inte säga hela sanningen. Säg vad som behövs. Du ska undvika

att skapa panik och oro.”

(Intervju Scania)

Återigen skiljer sig Forsmark från de övriga företagen med sina hårda regleringar och sin 

tillsynsmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Enligt lag måste Forsmark vara 100 % 

transparanta mot SSM och det är sedan hos tillsynsmyndigheten beslut om att 

sekretessbelägga information tas. Media har möjlighet att därefter kontakta SSM och ställa 

frågor om Forsmark varpå informationen sekretessprövas och därefter lämnas ut om SSM 

finner det lämpligt.

I denna uppsats fokuseras på som tidigare nämnts, företagets externa transparens, det 

vill säga den transparens som sker från företaget och utåt. Något som dock framkommit i 

intervjuerna och nämnts av samtliga företag är det faktum att den interna transparensen är en 

förutsättning för att externa dito ska kunna fungera. Fortum uppgav att det handlar om att 

vara transparent till alla inom företaget för att undvika att hamna i en situation där media tar 

kontakt med någon som inte är tillräckligt insatt och därför lämnar ut felaktig information.

”Och det är viktigt, även för den externa världen [...] med information till medarbetare, därför

att våra medarbetare har ju också Twitter och Facebook och Instagram, och det är klart, har

dem inte korrekt information så skickar dem det meddelandet till sin partner eller till en

granne eller till en god vän, så kan det ju också sätta igång så blir ju det felaktig spridning

som bygger på ‘jo men det här vet jag för att han eller hon jobbar på Fortum’.”
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(Intervju Fortum)

AstraZeneca uppgav att sambandet mellan den externa och interna kommunikationen och 

därmed även transparensen är inkluderad i deras arbetsplan. De har en klar step-by-step-lista 

där den interna informationen till medarbetarna involveras på ett tydligt sätt.

Forsmark anser att de inte gör skillnad på den externa och interna kommunikationen 

mer än att de försöker informera internt först eftersom medarbetarna “inte ska behöva läsa i 

tidningen om något som de borde fått reda på av företaget”.

Scania angav att samtliga av företagets medarbetare som kontaktas av media eller 

som använder sociala medier kan sprida felaktig information och företaget arbetar därför 

kontinuerligt med sin omvärldsbevakning. De använder även sitt intranät för att motverka 

inte bara intern utan också extern ryktesspridning.

”Du kan inte behålla något du säger internt, det går inte för det kommer ut. Och tvärtom.”

(Intervju Scania)

5.3 Potentiella förbättringar i transparensen

”Hur transparent du än är, kan du råka ut för en kris.”

(Intervju Scania)

Huruvida ett transparent förhållningssätt kan bidra till att ett företag helt undviker en kris är 

svårt att säga, även bland företagen rådde det delade meningar om detta. Något som flera av 

företagen dock tog upp var hur transparensen kan användas som ett verktyg för att förhindra 

måttet av kris när den väl uppstår. Dagens mediesamhälle och framför allt sociala mediers 

framfart bidrar till ett, för företagen, pressat medieklimat där kraven på transparens är höga 

för företag som vill vinna förtroende. På grund av detta är förbättring och effektivisering 

ständigt i fokus.

Just effektiviseringen är något som Forsmark uppgav att de kan förbättra. Företaget 

angav att det inte bara gäller att vara snabb och öppen utan att de i samband med viljan att 

arbeta transparent även måste kommunicera sanningsenligt. Därför arbetar Forsmark hela 

tiden med att kvalitetssäkra informationen som lämnar företaget externt, en process som de 

ständigt önskar att förbättra.
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Fortum framhöll att arbetet med att förbättra den externa transparensen är ett arbete 

som aldrig tar slut. Företagets storlek bidrar till många externa intressenter vilka alltid finner 

aspekter som de anser att företaget inte är tillräckligt transparenta med. Förutom uppgifter 

som sekretessbeläggs i enighet med börsregler och liknande anser Fortum att om synpunkter 

inkommer där externa intressenter anser att företaget är för hemlighetsfulla eller gjort fel ser 

de alltid en förbättringspotential av transparens.

Scania, vilka uppgav att transparens inte existerade i den förebyggande 

kriskommunikation, la istället fokus vid omvärldsbevakning. Företaget arbetar ständigt med 

att förbättra och hela tiden inventera vad som händer i företaget och runt om i världen. Detta 

görs för att kunna hitta och bedöma potentiella kriser. Vidare uppgav företaget att de arbetar 

med förutsättningar för att kunna vara transparenta när krisen väl uppstår. Detta görs genom 

att skapa medvetande över till exempel hur media fungerar och följaktligen också vad som 

kan förorsaka kommunikativa kriser.

AstraZeneca var det enda företaget som uppgav sig vara nöjda med sin externa 

transparens och inte kunde se några potentiella förbättringar.
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6. Analys

6.1 Företagens syn på transparens 

Resultatavsnittet har visat att samtliga fyra företag anser att transparens är något väsentligt, 

däremot skiljer sig transparensens roll i förebyggande kriskommunikation företagen emellan. 

Tre av företagen valde att framhäva transparensens viktiga roll inom dess 

förebyggande kriskommunikation och utöver detta betonade AstraZeneca att krisen kan 

minimeras tack vare ett transparent förhållningssätt. 

Detta kan kopplas an till transparensteorin vilken förespråkar att företag ska vara 

transparenta inför deras intressenter och dela med sig av information. För intressenterna 

handlar det om möjligheten att kunna ifrågasätta och granska företagets handlingar. 

Den information som framkommit under intervjuerna pekar på att företagen själva 

arbetar efter att ha ett transparent förhållningssätt i den förebyggande kommunikationen 

eftersom detta, som Fortum uppgav, är förtroendeskapande. Transparensteorin förespråkar 

dock att det är intressenternas ökade medvetenhet och intresse på detaljnivå för företagets 

innehåll och villkor, som lett till att företagen behövt öppna upp sig. Detta på grund av att 

transparens numer blivit ett grundläggande krav hos intressenterna. Därmed är det enligt 

teorin intressenterna som ställer krav på företagen att de ska vara transparenta och inte 

företaget som självmant är transparenta. Inget av företagen tog under intervjuerna upp att 

intressenterna önskar eller kräver transparens från företagen och att det är i och med detta 

som deras transparens ökat. Detta innebär i sin tur att det är intressenternas ökade intresse för

företagen som gör att de redan under den förebyggande fasen behöver vara transparenta 

gällande den förebyggande kriskommunikationen. 

Enligt transparensteorin finns inte bara fördelar, utan också nackdelar, med 

transparens, något som företagen inte nämnde under intervjuerna. Transparens leder till 

möjligheter för intressenterna att delta i företagens arbete, men innebär också att 

intressenterna har möjlighet att bidra med kritiska röster som ifrågasätter företagen. Detta har

resulterat i att företag blivit mer öppna, men också mer sårbara. Dock kan det vara nyttigt att 

våga ifrågasätta den information som delges då den går direkt från företagens kanaler utan att

filtreras via andra distributörer. I förhållande till företagens förebyggande 

kriskommunikation, kan kravet på transparens från intressenterna under fasen då krisen 

fortfarande bara är potentiell, leda till att fler detaljer än nödvändiga når ut. Detta kan i sin tur

leda till motsatt effekt, det vill säga, att transparensens ursprungliga funktion elimineras och 

istället blir krisen större på grund av att avgörande detaljer går ut till allmänheten i ett för 
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tidigt skede. 

Transparensteorin går i linje med AstraZenecas arbetsmetod, att hellre vara 

transparenta från första början än att något ska kunna grävas upp senare av exempelvis 

nyfikna journalister. Det är helt enkelt bättre att förekomma än förekommas under den 

eventuella krisen. Däremot är nackdelen att om företaget försöker skapa en mycket 

transparent image för sina intressenter riskerar de att falla desto hårdare och företagets 

transparens ifrågasätts om det framkommer något slags information som de, medvetet eller 

omedvetet, försökt dölja. Detta förklarade Scania som angav vikten av hur de framställer sig 

inför omgivningen. Det företag som framställer sig som bäst och inte visar ödmjukhet 

riskerar att falla desto hårdare när krisen uppdagas. Scania uppgav att det, som journalist, är 

mer nöjsamt att ge sig på den starka och försöka bryta dennes fasad. Således anser de att det 

är bättre att hålla låg profil och visa stor ödmjukhet gällande det arbete företaget bedriver 

som rör förebyggande kriskommunikation. Här kan givetvis transparens ändå vägas in 

eftersom ett transparent förhållningssätt kan motverka en fasad som inte överensstämmer 

med verkligheten och undvika medias hårda granskning. 

I enlighet med transparensteorin arbetar Forsmark efter att delge sina intressenter så 

kvalitetssäkrad information som möjligt. Detta gör att de har samma slags transparenta 

förhållningssätt som AstraZeneca och därmed undviker den fälla Scania beskrev, där det är en

risk att ge information som inte är korrekt. Forsmark beskriver nämligen att information som 

är felaktig riskerar att påverka företagets anseende negativt. Utan kvalitetssäkrad information

kan därför företagens vilja till transparens motarbeta transparensens egentliga syfte - att 

bygga upp förtroende bland intressenterna.

Till skillnad från övriga tre företag anser Scania att det inte går att vara transparent i 

den förebyggande kriskommunikationen, utan det är först under den verkliga krisen som 

transparens kan spela roll och komma till användning. Scania uppgav att de istället arbetar 

med att förebygga en kris genom exempelvis rutiner och bestämmelser. Detta går i linje med 

issues management som förespråkar strategier och verktyg som kan komma att användas för 

att skapa bästa möjliga kontroll och beredskap, vilket är det Scania försöker eftersträva. 

Scania anser att allt de gör, trots att de inte tror på transparens i ett förebyggande stadie, 

handlar om att försöka förhindra att något som inte är planerat sker. I företagets krisplan 

inkluderas kommunikation och strategier för att se till att krisen inte uppstår igen samt att 

minimera skadorna när krisen är ett faktum. Att Scania hade god förberedelse och i ett tidigt 

skede identifierade vad som skett, ledde till att branden i Luleå i början av 2015 inte 

utvecklades till en större kris än vad den faktiskt gjorde. Företaget gick i ett tidigt skede ut 
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med information till sina intressenter. Företagets förberedelser av hur transparensen skulle se 

ut när krisen väl uppstod ledde till att kriserna inte blev större än vad de blev. 

Issues management kan kopplas till AstraZenecas krisplan vilken dock inte innefattar 

transparens som begrepp, utan istället definierar en strategi där företaget arbetar efter att få 

översikt över den potentiella krisen och analyserar situationen därefter. Strukturen inom 

AstraZeneca innebär därmed att fakta samlas in, analyseras och problemet löses. Detta 

innebär att företaget arbetar efter att ha en tydlig struktur redan i den förebyggande fasen, 

men företaget anser också att transparens sitter i deras ryggmärg. 

Fördelen att vara proaktiv hellre än reaktiv nämner både AstraZeneca och Scania. 

Detta innebär att företagen hellre agerar förebyggande än att i efterhand inse att de inte varit 

förberedda. Detta är helt i överensstämmelse med kommunikationseffektsteorin som 

eftersträvar att företag bör vara förberedda och veta vilka kanaler eller vägar som är mest 

effektiva, redan innan krisen inträffar. Att ha ett transparent och förberedande 

förhållningssätt, kan därmed leda till att företagen har beredskap som är värdefull och i sin 

tur leder till att krisen minimeras.

För Fortum är tid och ökat handlingsutrymme två viktiga element. Företaget anser att 

transparens fyller en viktig funktion av anledningen att de informerar intressenter vad de gör 

och varför de gör på ett visst sätt. Ett framgångsrikt transparent arbete kan leda till att 

företaget undviker ytterligare negativa aspekter runt krisen så som missuppfattningar eller 

negativa rykten. Detta gör att även Fortum följer kommunikationseffektsteorin. Teorin varnar

för bristen av tid runt krisens förstastadie samt att denna riskerar minska både 

handlingsutrymme och handlingstid. Om Fortum lyckas undvika rykten och 

missuppfattningar, uppfyller de kommunikationseffektteorins krav. Det vill säga att kunna 

fokusera på att lösa den potentiella krisen genom transparens och förberedelser när krisen 

fortfarande är potentiell. Fortum kan lyckas med att minska den potentiella krisen, genom ett 

transparent förhållningssätt där de undviker rykten och missuppfattningar. 

För att lyckas förebygga kriser arbetar Forsmark med transparens i deras krisplan, 

något som dessutom inkluderas i det vardagliga arbete inom företaget. I enlighet med 

transparensteorin undviker Forsmark kriser och lyckas bibehålla ett bra förtroende mellan 

företag och intressenter. Företaget beskriver en strävan efter öppen kommunikation oavsett 

situation och transparens som något naturligt. Detta bör uppskattas av intressenterna som 

enligt transparensteorin förväntar sig få ta del av det mesta av företagsinformationen. 

Forsmark beskrev en balansgång mellan vad de kan dela med sig och inte. Viss information 

är sekretessbelagd och, som Fortum angav, kan leda till fängelsestraff om den kommuniceras 
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externt. Detta innebär att all informationen inte bör eller kan delges med intressenterna även 

om det kan vara ett sätt att minska den potentiella krisen.

Enligt transparensteorin bör en viss medvetenhet finnas hos intressenterna att det trots

allt är företagets egen typ av transparens som delges. Därmed är det inte en objektiv 

transparens som går ut till intressenterna utan det är företaget själva som väljer vad de delar 

med sig av som rör den potentiella krisen. Transparensteorin menar dock att intressenter trots 

detta förväntar sig att ta del av så mycket företagsinformation som möjligt. Detta menade 

Forsmark att de försöker leva upp till genom att kommunicera till intressenterna så gott som 

de bara kan. Företaget anser nämligen att deras arbete är samhällsviktigt och att det är viktigt 

för omgivningen att lära sig om och få ta del av deras arbete. Därför försöker företaget sprida

så mycket kunskap de bara kan, bland annat om hur de arbetar och varför. Därmed är det en 

ständig balansgång hos företagen vad de kan dela med sig och inte. Viss information är 

nödvändig att hålla intern trots att den kan leda till att krisen förminskas om den skulle delas 

externt. Viss information kanske inte rör just den potentiella krisen men är en form av 

vardaglig transparens som gör att företaget får en transparent image som i sin tur är 

fördelaktigt för företaget när krisen står som ett faktum. 

I Fortums krisplan innefattas extern transparens i förebyggande kriskommunikationen

genom att, redan vid ett tidigt skede i den potentiella krisen, kommunicera information på ett 

transparent sätt. Här arbetar de bland annat med krisgrupper som tar hand om särskilda frågor

gällande krisen. Då är det av största vikt att personerna som inkluderas i dessa grupper agerar

på ett korrekt och oklanderligt sätt. Enligt reputation management är de enskilda individernas

agerande ibland avgörande för företagets anseende. Beroende på hur dessa personer agerar 

kan företagets anseende påverkas, vilket kan baseras på en sådan enkel sak som hörsägen. 

Exempelvis kan det anses känsligt om en person ur krisgruppen plötsligt agerar på udda 

uppdrag runt en pågående kris, eller helt naturligt, för den delen. Detta exemplifieras av Lotti

Knutsson, tidigare kommunikationsdirektör vid researrangören Fritidsresor. Hon beskrev 

svårigheten att göra en sådan vardaglig sak som att gå och handla strax efter tsunamin 2004. 

“Folk tittar konstigt på mig inne på Ica Maxi. Jag vet inte om det är opassande att klämma på 

avokado och handla mjölk efter en så fruktansvärd katastrof” (Knutson 2014, s. 23). 

Hur krisgrupper eller andra framstående personer på ett företag agerar under en 

potentiell kris, kan därmed få avgörande effekter för krisens eventuella fortskridning. Krisen 

kan mycket väl bli större och mer medialt uppmärksammad om någon inom företaget agerar 

på ett häpnadsväckande sätt under denna period. En uppmärksammad kris kan ju, som 

bekant, ha stor inverkan på företagets anseende. För bästa resultat gäller det därför att 
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inkludera transparens så tidigt som möjligt i den förebyggande kriskommunikationen.

6.2 Transparens i kommunikationen

Att använda transparens i kommunikationen som ett verktyg för att förhindra måttet av kris 

vid en eventuell krissituation kan kopplas till samtliga teorier som valts.

Enligt issues management kan väl utvecklade verktyg, i detta fall transparens, leda till

att företag i bästa fall kan undvika krisen helt. De kan även utveckla en positiv relation till sin

omvärld och till sina intressenter som i det långa loppet kan gynna företagen. Studien visar 

att det är just detta, som de tre företagen som använder transparens i förebyggande syfte, 

arbetar mot.

Både AstraZeneca och Forsmark uppgav att transparens, genom att kommunicera 

relevant information till media redan vid upptäckandet av en potentiell kris, kan leda till att 

krisen inte får någon medial uppmärksamhet över huvud taget. Även Fortum var inne på 

samma linje och uppgav att information om en kris när den fortfarande bara är potentiell kan 

leda till både ett mindre mått av kris och större förståelse bland företagets intressenter.

Det fjärde företaget, Scania, hoppades även de på att deras transparenta 

förhållningssätt ska leda till en god relation med potentiella intressenter. Dock anser de att 

verktyget inte kan användas i ett förebyggande syfte utan blir aktuellt först när krisen är ett 

faktum.

Föga förvånande framkom det i intervjuerna att samtliga företag anser att den största 

delen av den externa transparensen bör riktas mot media. Medias makt och roll i samhället är 

något som företagen måste ta hänsyn till. Transparensteorin anger att det idag finns en ökad 

benägenhet hos populationen att ifrågasätta saker och ting då dagens målgrupper anser sig ha 

rätten till att få ta del av relevant information från företagen. Allt från strategiska beslut och 

handlingar till årsbokslut och valda personer i styrelser har blivit intressant för målgrupperna.

Valmöjligheterna blir hela tiden fler och fler och målgrupper kan därför enkelt välja bland 

olika företag för att hitta ett som står i linje med deras värderingar och handlingar. Förtroende

gentemot företagen har idag blivit något de förtjänar under tidens lopp och inte något de bär 

med sig från början. Media har en oerhört viktig roll i detta då de är den största och framför 

allt mest effektiva kanalen för att nå ut till företagets intressenter. Detta förtroende och 

anseende är något som alla företagen anser grundar sig i transparens.

AstraZeneca, Fortum och Forsmark uppgav att de använder sig av transparens i 

förebyggande syfte, oavsett om det är genom att bjuda in till presskonferens, delta i debatter 

eller kommunicera information till media för att undvika misstankar om att de döljer något. 
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Detta gäller inte bara när en potentiell kris upptäcks, utan även i det dagliga arbetet för att 

bygga upp ett förtroende.

Att ta förarrollen i kommunikationsrelationen med media är något som alla företag 

föredrar i teorin, men som är betydligt svårare i praktiken. Detta illustreras allra tydligast av 

Forsmark, som är det företag som stöter på flest utmaningar i detta fall. De aktivistgrupper 

som ibland gör, eller försöker göra, intrång på kärnkraftverket, kontaktar ofta media i 

opinionsbildande syfte redan innan eller i samband med att aktionen påbörjas. Forsmarks 

handlingsutrymme gällande transparens som förebyggande verktyg gentemot media blir 

därför betydligt mindre. I enighet med transparensteorin ifrågasätts förtroendet när ett företag

med såpass stora säkerhetsåtgärder som Forsmark brister i densamma. Intressenters tillit 

minskar när media på ett tydligt och uppmärksammat sätt pekar ut fel som kan påverka hela 

företaget negativt. Att möta medias information och ge sin egen bild av det inträffade är 

därför oerhört viktigt och även något som Forsmark arbetar med. I exemplet med 

Greenpeaces intrångsförsök, som togs upp i resultatdelen, väckte Forsmarks uttalande 

mycket uppmärksamhet. En tanke skulle kunna vara att uttalandet och denna uppmärksamhet

var en kommunikationsstrategi från företagets sida. Kommunikationseffektsteorin behandlar 

att företag inte bara behöver fokusera på vad de kommunicerar utan även hur de 

kommunicerar. Greenpeaceintrånget fick stor plats i media, men förlorade en stor del 

uppmärksamhet som istället riktades mot det ironiska uttalande som Forsmark publicerade 

som svar. Visserligen fick Forsmark mycket kritik och anklagades för att agera barnsligt och 

oprofessionellt, men deras uttalande spreds som en löpeld och så även huvudbudskapet av 

detta; att Greenpeace varit vid ett nybygge som inte ens ägs av Forsmark och aldrig varit i 

drift. Om Forsmark endast gått ut och dementerat uppgiften om att Greenpeace genomfört ett 

intrång skulle detta troligtvis resulterat i ett eller ett par stycken i någon artikel där 

huvudfokuset låg på Greenpeace. Nu lyckades Forsmark istället ge sitt uttalande betydligt 

mer medieuppmärksamhet och sprida sitt budskap. I enighet med 

kommunikationseffektsteorin lyckades företaget genom hur de förmedlade sitt budskap nå 

igenom det så kallade “mediebrus” och mängder av budskap som vardagligen tävlar om 

uppmärksamhet.

Att vara transparent i förebyggande syfte tjänar dock inget till om kommunikationen 

är felaktig och inkorrekt. Alla företag i studien vittnar om vikten att därför säkerställa att den 

information som lämnar företaget är sanningsenlig. I linje med transparensteorin har 

intressenters och medias möjlighet och vilja till att granska företag blivit större i takt med den

mediala utvecklingen som således har ändrat förutsättningarna, behoven och möjligheterna 
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av kommunikation och transparens. Att dölja eller försöka täcka över något i dagens samhälle

är i stort sett omöjligt. Det företaget kommunicerar till media måste stämma överens med hur

företaget agerar i realiteten. Det gäller att vara konsekvent och sanningsenlig för att inte 

transparensen ska motverka det egentliga syftet; att bygga anseende och förtroende. 

Hur mycket som ska sägas och hur pass transparenta företag ska vara, anser de 

studerade företagen vara en svår balansgång. Utöver sekretessbelagda uppgifter såsom 

ekonomiska affärshemligheter eller säkerhetsuppgifter anser företagen att det mesta bör vara 

öppet för media och allmänheten. Vad media får söka efter och ta reda på själva och vad 

företagen självmant går ut och kommunicerar i media skiljer sig dock åt. Företagen anser, 

och så även kommunikationseffektsteorin, att det gäller att värdera vem som behöver 

information och när den behövs förmedlas och med hänsyn till detta förpacka meddelandet 

utefter förutsättningarna. Det går således ut på att bedöma vad som ska förmedlas och hur 

företaget ska gå tillväga. Ibland behöver inte hela sanningen kommuniceras, utan endast det 

nödvändiga och inte så mycket mer för att undvika att skapa panik och oro.

Fortum, som enda företag, nämnde hur spelreglerna ändrats i takt med den mediala 

utvecklingen. I enlighet med transparensteorin har nya informationsteknologier, så som 

internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet, varit en bidragande faktor till 

utvecklingen och att människor ständigt förväntar sig att få ta del av ny information från 

företagen. Dagens informationssamhälle medför att information kan spridas i en hastighet 

som företagen omöjligt kan matcha eller ens kontrollera. Från att förr ha handlat om timmar 

och i vissa fall till och med dagar är handlingsutrymmet idag betydligt mer begränsat. Med 

sociala medier i framkant kan en nyhet nå flera tusen människor på bara ett par sekunder och 

felaktiga bilder kan både enkelt och snabbt bildas. Med denna utveckling är det därför idag 

ännu viktigare än tidigare att företagen är transparenta och visar upp korrekt information.

I intervjuerna framkom att företagen, i överensstämmelse med transparensteorin, 

finner stor angelägenhet i att omvärldsbevaka och skanna av sin omgivning. Inte minst görs 

detta via sociala medier där företagens målgrupper finns. Att vara synlig i flertalet kanaler 

bidrar till en större känsla av att företagen är transparent, något som i sin tur kan leda till att 

relationer med intressenterna blir starkare. En annan viktig fördel av att företagen är aktiva på

internet, speciellt i samma kretsar som deras målgrupper, är att de har möjlighet till att snabbt

besvara eventuella frågor, informera om viktiga händelser och även här bygga upp relationen 

till intressenter. Ett företag som är svårt att få tag på eller tar lång tid på sig att kommunicera 

information blir lättare förknippat med otillgänglighet och hemlighetsmakeri, det vill säga 

raka motsatsen till transparens och öppenhet.
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Något som inte inkluderats i frågorna till företagen, men som företagen själva 

nämnde, var det faktum att en lyckad extern transparens i stort sett är omöjlig utan att först 

grunda den i en lyckad intern transparens. Att tala samma språk både externt och internt har 

visat sig vara en viktig uppgift för företagen för att undvika felaktiga uppgifter och 

ryktesspridningar. Det går inte att säga en sak till media, för att sedan inte följa det och agera 

annorlunda internt på företaget, då kan den verkliga bilden lätt läcka ut i media. Detta kan 

kopplas till reputation management som grundar sig i att ett företags anseende skapas i 

relation till företagets intressenter, deras åsikter och omdömen. Den enskilda medarbetaren 

kan här ha inverkan på och förändra företagets anseende och rykte, som i sin tur är avgörande

för företagets framgång. Följaktligen är det av högsta relevans att företagen är transparenta 

även internt mot sina medarbetare. Ett företag som brister i den interna transparensen riskerar

att hamna i situationer där medarbetare blir kontaktade av media och lämnar ut felaktig 

information som de själva tror är korrekt. En annan risk är också att medarbetarna delger 

information till familj, vänner eller släktingar som även den är felaktig. I längden kan detta 

leda till falska rykten som anses ha hög sanningsgrad på basis att personen som delgav 

informationen jobbar på företaget i fråga.

6.3 Potentiella förbättringar

Alla företag förutom AstraZeneca kunde på rak arm finna potentiella förbättringar i att 

använda den externa transparensen i förebyggande syfte. Enligt kommunikationseffektsteorin

skulle arbetet med att ständigt söka förbättringar kunna ses som något av ett krav. Den 

växande publiken och mediala utvecklingen som kontinuerligt äger rum med 

publikindelningar och fler mediekanaler leder till ökat “brus”. I samma takt som detta brus 

ökar måste företagen effektivisera sin kommunikation och sina strategier för att nå ut till 

intressenter.

Forsmarks önskade förbättring låg i att inte bara kunna kommunicera snabbt utan 

också sanningsenligt samt på ett så effektivt sätt som möjligt kunna kvalitetssäkra sin 

information. Detta är i enighet med transparensteorin och tanken om att ett företag som inte 

kommunicerar sanningsenlig information kommer avslöjas i den granskning som både media 

och intressenter har allt större intresse av att genomföra. Således riskerar företagets anseende 

att sjunka och trovärdigheten bland intressenterna minska.

Även Fortums potentiella förbättring kan kopplas till transparensteorin. Företaget 

uppgav att det faktum att företaget har många externa intressenter inte bara för med sig 

positiva saker utan även leder till fler kritiskt granskande ögon. Dessa hittar ständigt saker 
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som de tycker att företaget inte är tillräckligt transparenta med. Precis som i transparensteorin

anser sig intressenterna således ha rätt till att ta del av i stort sätt allt som händer på företaget.

I linje med reputation management, som menar att företaget måste vårda relationen till sina 

intressenter eftersom det är där företagets anseende bildas, uppgav Fortum att de var öppna 

för åsikter och synpunkter som de kunde förbättra.

Scania som uppgav sig inte använda sig av transparens i förebyggande syfte, såg 

istället sin potentiella förbättring i sin omvärldsbevakning och att snabbare kunna upptäcka 

potentiella hot, något som kan kopplas till kommunikationseffektsteorin. Denna teori anser 

att mediesamhället är ständigt flytande. På samma sätt som det är svårt att nå en viss 

målgrupp, kan det för företagen vara svårt att ta del utav de heta frågorna, vilka berör vad 

som kan tänkas vara potentiella risker mot företaget ute i samhället. Detta i och med att 

bruset och fokus flyttas runt hela tiden.

Scania önskade också förbättra sina förutsättningar för att kunna vara transparenta när

krisen väl inträffar. Detta kan kopplas till issues management som behandlar vikten av att 

vara förberedd när krisen väl upptäcks och på så sätt att kunna avvärja den i så tidigt skede 

som möjligt. 
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7. Slutdiskussion 
Denna studie ämnar utveckla forskningen inom området förebyggande kriskommunikation. 

Studien har gjort nedslag i förebyggande kriskommunikation och undersökt hur transparens 

förhåller sig till denna. Då båda dessa områden är oerhört stora har fallstudier genomförts på 

fyra företag och syftet var således att undersöka hur dessa företag använder sig av extern 

transparens i sin förebyggande kriskommunikation.

I uppsatsens inledning beskrevs tre olika kriser vars förlopp kunnat förändras om 

kommunikationen sett annorlunda ut eller rent av varit bättre förberedd. Precis som beskrivs i

inledningen är det upp till respektive företag hur de arbetar med förebyggande 

kriskommunikation, även om det finns ett antal riktlinjer som är rekommenderade att följa. 

Transparens som ett verktyg i förebyggande kriskommunikation är ett viktigt och ständigt 

aktuellt ämne bland dagens företag.

Förebyggande kriskommunikation och transparens i korrelation kan vara avgörande 

för ett företags anseende, något som de allra flesta företag idag är beroende av. Att skapa 

goda och hållbara relationer samt att bibehålla en enhetlig kommunikation är avgörande för 

att ett företag ska fungera. 

Det huvudsakliga syftet i uppsatsen har varit att ur ett företagsperspektiv undersöka 

hur fyra företag använder sig av extern transparens i sin förebyggande kriskommunikation. I 

studien framkom att samtliga fyra företag anser att transparens är viktigt, detta kan verka 

basalt men är ändå viktigt för slutresultatet. Övriga centrala resultat har genererats genom 

frågeställningarna.

Den första frågeställningen, “använder sig företagen av extern transparens i 

förebyggande syfte som verktyg för att förhindra måttet av kris?” har besvarats genom att 

undersöka huruvida respektive företag använder sig av transparens som ett slags verktyg för 

att förhindra måttet av kris. För att genomföra denna undersökning ställdes frågor till 

företagen som handlade om vikten av transparens på en generell nivå, transparens i ett 

förebyggande syfte och om transparens inkluderas i krisplanen. Här framkom att samtliga av 

de fyra företagen anser att transparens är viktigt att använda sig av, men däremot använder 

sig endast tre av fyra transparens i förebyggande syfte och knappt en av fyra erkänner att 

transparens ingår i krisplanen. 

Den andra frågeställningen, “skiljer sig de olika företagens arbete åt vad gäller 

transparens som verktyg för att förhindra måttet av kris? Om ja, på vilket sätt?” har besvarats 

genom jämförelser företagen emellan. Svaret på frågan är ja och detta på grund av, kanske 
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främst, att ett företag inte inkluderar transparens i sin förebyggande kommunikation över 

huvud taget. Vidare skiljer det sig åt hur den externa kommunikationen drivs. Fortum ligger i 

framkant när det gäller transparens och att delge information redan innan en händelse har 

inträffat, genom exempelvis vårflodsprognoser. AstraZeneca och Forsmark arbetar båda 

utifrån principer liknande varandra där det kan vara förebyggande att gå ut med information 

till intressenter när den potentiella krisen upptäcks. 

När det gäller att kommunicera information till externa intressenter är det framför allt,

föga förvånande, media som får den största uppmärksamheten. Det visade sig att samtliga 

företag arbetar med att vara transparenta genom att, vid specifika händelser, ta kontakt med 

media innan media tar kontakt med företaget. Viktigt att notera är dock att Forsmarks relation

till media skiljer sig en aning från övriga på grund av att kärnkraftsbranschen är en väldigt 

mediebevakad, ifrågasatt och diskuterad bransch. 

Den tredje frågeställningen var ”Kan företagen utifrån sitt nuvarande arbetssätt se 

potentiella förbättringar i sitt arbete med extern transparens som verktyg för att förhindra 

måttet av kris?”. I dessa önskade förbättringar rådde skillnader företagen emellan. Ett 

mönster som kan urskiljas bland företagen är att medias framfart och det allt mer pressade 

medieklimatet driver dem till att ständigt vilja utveckla och effektivisera sin externa 

transparens.

I studien framkom att Forsmark anser att effektivisering är något som kan förbättras 

inom företaget. Det gäller inte bara att kommunicera information snabbt, utan även 

kvalitetssäkra informationen som lämnar företaget. Det var just i denna process företagets 

önskan om effektivisering låg i.

Enligt Fortum är förbättringar ett ständigt arbete som aldrig når sitt slut och detsamma

anser Scania som ständigt försöker förbättra sin omvärldsbevakning.

AstraZeneca var det enda företaget som inte såg potentiella förbättringar gällande 

transparens inom förebyggande kriskommunikation. 

Redan under vårens b-uppsats drogs slutsatsen att den tidigare forskningen innefattar 

många outforskade fält (Ehrning, D.Markovic & Kempe, 2015 ). Det var just detta som 

lockade oss som forskare, att ta tag i något som ännu är relativt outforskat. På grund av att 

den tidigare forskningen främst fokuserat på själva krisen och efterkrisfasen, har det 

förebyggande arbetet hamnat efter. Hur företag kan arbeta med transparens för att förebygga 

kriser är ett av de områden där forskningen är bristfällig. Genom att utveckla de mönster som

upptäckts i b-uppsatsen kan bidrag göras till det outforskade området kring förebyggande 

kriskommunikation och transparens i korrelation. 

46



Något som kunnat ge ett mer givande resultat vore om vi redan i undersökningens 

allra första fas, när första kontakt tagits med företagen, informerat dem om definitioner av 

studiens huvudbegrepp. Genom att göra detta hade tid sparats under själva intervjuerna, tid 

som nu gått åt att se till att företagen är på samma våglängd som oss och utgår från samma 

definitioner. Det hade också lett till att det med större säkerhet kunnat säga att företagen 

arbetar på olika sätt, utifrån samma definitioner. I dagsläget finns det fortfarande viss risk för 

missuppfattningar, även om de flesta begrepp reddes ut under intervjuernas inledning. 

På grund av att ett relativt outforskat område valts var det dessutom riskabelt att ge 

oss på detta utan att ha tydliga metoder eller teorier i ryggen. Detta var något som efter 

mycket efterforskning resulterade i att fyra olika teorier sammansattes för att generera en 

enhetlig bild.

Ett överraskande resultat var den interna transparensens betydelse för att den externa 

transparensen över huvud taget ska fylla sin funktion. En överraskande aspekt i detta var 

också att samtliga fyra företag var överens om detta.

Ytterligare ett intressant resultat var att Scania uppgav att transparens inte kunde 

användas i förebyggande kriskommunikation. Genom närmare analys framkom dock mönster

som ändå tydde på detta.

Även om företagens sätt att hantera potentiella kriser vid en första anblick kan anses 

mest avgörande för dem själva och inte samhället i stort, har deras transparens stor betydelse 

för externa intressenter. 

7.1 Vidare forskning

Då studien avgränsats och innefattar fyra företag fanns inte möjligheten att göra studien 

partikularisk, det vill säga trots att den är inriktad mot enskilda företag kunna belysa mer 

generella mönster och problem (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 41). Något som skulle 

vara intressant att forska vidare på är att göra betydligt fler fallstudier och undersöka om de 

mönster som framkommit i denna uppsats stämmer överens när flera företag inkluderas.

En annan aspekt av denna studie som kan forskas vidare på är vikten av en 

fungerande intern transparens för en lyckad extern dito. Detta var något som företagen 

nämnde som mycket viktigt men som inte inkluderades från första början och därför 

utvecklades i uppsatsen.

Studien är gjord utifrån ett företagsperspektiv och möjligheten finns för ytterligare 

vidare forskning att ta en mer kritisk ståndpunkt. Att sedan undersöka flera olika faser av 

krisen kan leda till intressant forskning om förhållandet mellan hur företagen säger sig 
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använda sig av transparens i förebyggande syfte och hur transparensen i realiteten sedan 

applicerats under faktiska kriser.
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