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ABSTRACT 
Myndigheters och mediers kriskommunikation med varandra i samband med extraordinära 
händelser är av betydelse att studera då kommunikationen kan ligga till grund för 
myndigheternas räddningsarbete, för det journalistiska nyhetsarbetet, för medborgarnas rätt 
till information samt för hur en extraordinär händelse kan eskalera till någon typ av 
krissituation. Trots kriskommunikationsforskningens kraftiga uppsving från mitten av 
1990-talet, har dock inte myndigheters och mediers kriskommunikation och samspel med 
varandra uppmärksammats i någon större utsträckning. De senaste årens omfattande 
forskning har i första hand varit associerad med kommersiella företag och verksamheter. 
Detta paper redogör för tidigare forskning inom det relativt outforskade området 
kriskommunikation mellan myndigheter och medier i samband med extraordinära 
händelser. Texten tar avstamp i en jämförelse med närliggande områden så som katastrof- 
och riskforskning, och i kriskommunikationsbegreppets koppling till olika 
forskningsområden. 
 
Forskningsöversikten som presenteras fortsättningsvis ingår i en kommande 
doktorsavhandling om svenska myndigheters och mediers kris-
kommunikation med varandra i samband med Estoniakatastrofen 1994. 
Kriskommunikationen studeras avseende initiala insatser och sampel, 
kontakter mellan aktörerna, strategier för information, samt strategierna i 
form av kommunikationsmönster och dialognivåer. Myndigheternas och 
mediernas kriskommunikation och samspel i samband med 
Estoniakatastrofen studeras från ett normativt krishanteringsperspektiv 
(proaktivt krisledarskap enl. Mitroff 2004; Mitroff & Anagnos 2001), med 
fokus på situation, beredskap, relation och lärande. Forskningsöversikten 
utgör kapitel 3 i avhandlingen. 
 
3  Katastrof-, risk- och kriskommunikationsforskning 
Då den samhälleliga kriskommunikationsforskningen, dvs. avhandlings-
området, delvis är en utveckling av katastrof- och riskforskningsfälten, men 
också då det råder oklarheter om vad de olika områdena representerar, 
inleds forskningsöversikten med en kort genomgång av forskningen kopplad 
till katastrofer och risker. Därefter presenteras kriskommunikations-
forskningen kopplad till organisationer och samhället. Forskningen om 
lärande i detta sammanhang återkommer jag till i 3.4.1.1.  
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________________________________________________________________________ 
FÖRE  UNDER  EFTER 
Beredskapsfasen Akutfasen  Återhämtningsfasen 
_________________________________________________________________________ 
 
Riskforskning  Katastrofforskning Forskning om 
(faror  (hur skadeverkningarna lärande i 
i samband med   i akutfasen  organisationer 
den teknologiska kan mildras)   
utvecklingen) 
 
          K   r   i   s   k   o   m   m   u   n   i   k   a   t   i   o   n   s   f   o   r   s   k   n   i   n   g 
          (hur olika individer och organisationer på olika nivåer  i samhället  
           kommunicerar före, under eller efter en allvarlig händelse eller krissituation) 
_____________________________________________________________ 
 
Figur (5)  Tre närliggande forskningsområden: förenklad bild 
 
3.1  Katastrof- och riskforskning - parallella och tidiga områden  
 
Historiskt sett var det främst katastrofer, i huvudsak naturkatastrofer, som 
först intresserade forskarna. Händelseförlopp beskrevs och människors 
beteenden studerades. Därtill stod radions viktiga roll och varnings-
processen i fokus. Enligt Rodriguez, Quarantelli & Dynes (2007) inleddes 
katastrofforskningen på 1920-talet med en systematisk samhälls- och 
beteendevetenskaplig studie i sociologi, som beskrev de sociala 
konsekvenserna av en explosion i Halifax hamn i Kanada år 1917 då 2000 
människor omkom. Den riktiga expansionen kom emellertid i början av 
1950-talet. En stor del av den tidigare men även nuvarande 
katastrofforskningen kan kopplas till ”the Disaster Research Center (DRC)”, 
vilket grundades år 1963 på ”the Ohio State University” och 1985 flyttade 
till University of Delaware. DRC:s verksamhet bygger på att man gör 
fältstudier i samband med olika typer av katastrofer - runt hela världen, och 
sedan jämför dessa. Sedan DRC:s start hade man år 2007 genomfört 650 
olika fältstudier. Den generella ambitionen är att studera katastrofer i olika 
sociokulturella system med fokus på hur man ska kunna mildra 
skadeverkningar i akutfasen, och för att kunna genomföra detta samarbetar 
man med forskare över i princip hela världen.  
 
Parallellt med katastrofforskningen startade riskforskningen. Redan i början 
av 1900-talet analyserade forskarna faror som uppstod i samband med den 
teknologiska utvecklingen, och man lärde sig även hur man skulle hantera 
naturliga katastrofer. Men det dröjde till slutet av 1960-talet innan 
forskningsområdet etablerades, främst i USA, och ämnesområdet riskanalys 
institutionaliserades. Riskanalysen betraktades som ett sätt att hantera 
ångesten inför farorna. Forskarna letade efter acceptabla mått, gjorde 
rationella kalkyler, och med utgångspunkt i dessa, fattades beslut som hade 
en ångestdämpande funktion. (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997:87) 
Riskforskarna studerade även människors varseblivning av risker, dvs. hur 
människor uppfattade olika typer av risker, s.k. riskperception (Borodzicz 
1996). ”Riskperception” eller ”riskupplevelse” har definierats som 
”intuitiva” bedömningar av hot eller fara i något sammanhang eller relativt 
till någon företeelse (Drottz-Sjöberg 1995:142). Det finns en mängd 
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undersökningar om hur människor upplever olika hot eller risker och hur 
upplevelsen kan mätas och förstås. Riskbegreppet är mångfasetterat men 
definieras ofta i termer av sannolikhet respektive konsekvenser. 
Sannolikheten handlar om hur stor chansen är att ett hot realiseras, 
konsekvenserna syftar på vilka följderna blir om nu något inträffar. 
(Lidskog m.fl. 1997:84 ff.; Drottz-Sjöberg 1991) Från riskper-
ceptionsområdet har sedan riskkommunikationen uppstått. Detta område har 
bland annat tillkommit för att lekmän haft svårt att förstå avancerad teknisk 
information förmedlad av experter (Borodzicz 1996; Eriksson 2003). 
Riskkommunikationsteori fokuserar på dialogen, eller snarare avsaknaden 
av dialog mellan expert och lekmän (Borodzicz 1996). Riskinformation eller 
riskkommunikation har som syfte att undanröja oklarheter och bringa reda i 
det som annars skulle vara kaos och bidra till skapande av oro. Många av de 
risker som finns i vårt samhälle är välkända och en del av dem utsätter vi 
oss för frivilligt. Andra risker är emellertid okända och vi kanske inte ens 
känner till att vi exponeras för dem. Riskkommunikation har som uppgift att 
dels ge en realistisk bild av risken, dels förhindra att medborgarna utsätts för 
risken ifråga. (Jarlbro 1994) Ett annat syfte med riskkommunikation är att 
skapa acceptans för riskverksamheter i det omgivande samhället (Eriksson 
2003). Hur framgångsrik riskkommunikationen är påverkas av vilket 
förtroende de inblandade parterna har för varandra (Warg 2000). 
 
Riskforskningsområdet kan sägas omfatta såväl vardagsrisker som 
katastrofrisker, där varje typ av risk kan inträffa plötsligt eller smygande. 
Plötsliga vardagsrisker är t.ex. trafikolycka, misshandel eller arbetsolycka. 
Smygande vardagsrisker är t.ex. radon i bostaden, olika former av missbruk 
och psykisk belastning. Plötsliga katastrofrisker tillhör vad vi oftast förstår 
med ”katastrof”, dvs. olika former av naturkatastrofer eller stora industriella 
olyckor. Smygande katastrofrisker är dem vi börjat uppmärksamma på 
senare tid, såsom miljöförstöring i olika former som ozonskiktets 
förtunning, global uppvärmning eller utfiskning av haven. Studier av 
samtliga dessa områden återfinns inom riskforskningen. (Drottz-Sjöberg 
1995:142; Jarlbro 1994; Lidskog, Sandstedt och Sundqvist 1997) Ytterligare 
ett område som kan sägas tillhöra riskforskningen är området risk och 
medier (Boholm 2008). Här har man intresserat sig för relationen mellan 
riskperception och medierapportering, relationen mellan innehållet i 
mediernas rapportering och forskningsresultat om objektiva risker, faktorer 
som påverkar en risks nyhetsvärde samt hur risker framställs i medierna. 
 
3.2  Kriskommunikationsforskning - en inledning 
 
Forskarnas intresse för att studera kommunikationsaspekter startade i 
samband med kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island (USA) 1979, och 
orsaken var att stora problem uppdagades i kommunikationen mellan 
myndigheterna och medierna, och mellan medierna och allmänheten 
(Friedman 1989). Därefter kan man säga att två spår har utvecklats, dels ett 
som studerat i huvudsak kommersiella verksamheter (organisationsnivån) 
och dels ett som intresserat sig för kriskommunikationen mellan olika 
aktörer i samband med samhälleliga störningar (samhällsnivån). Men talar 
man om nivåer, kan även en tredje nivå nämnas, individnivån. På denna 
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nivå återfinns forskningsområdet traumatisk stress (tidigare 
katastrofpsykiatri) som fokuserar på psykiska kriser (se t.ex. Weisaeth & 
Mehlum 1997; Lundin 2003). Uppkomsten av modern kristeori kan för 
övrigt dateras från början av 1940-talet (Conrah 2005). Detta 
forskningsområde lyfter kanske inte fram kriskommunikationen i sig, även 
om människor naturligtvis kommunicerar om sina upplevda personliga 
kriser. Forskningsområdet handlar istället om olika typer av krissituationer 
som människor utsätts för och reagerar olika på (Lundin 2003; SPF 2001; se 
även Västra Götalandsregionen 2008). Individnivån skiljer sig alltså från 
samhälls- och organisationsnivån, men tas ändå med här då ”krisbegreppet” 
används i alla de nämnda sammanhangen. Alla tre nivåerna kan emellertid 
vara aktuella i samband med en allvarlig samhällsstörning. Min figur nedan 
illustrerar exempel på kriskommunikationsbegreppets koppling till olika 
forskningsområden. 
______________________________________________________________ 
Analysnivå:                      Exempel på händelser:                   Forskningsfokus: 
_________________________________________________________________________ 
 
Kriskommunikation -Elavbrott  Myndigheter   
på samhällsnivå:          -Snöstormar    
(myndigheters och  -Gasolyckor 
mediers kriskommunikation -Fartygshaverier 
utgör avhandlingens                -Kärnkraftsolyckor 
fokus)     
      

             Medier                            Medborgare 
           
      (Demokratiskt perspektiv) 
   

_________________________________________________________________________ 
 
Kriskommunikation på -Förskingring   
organisationsnivå:  -Rykten  Intern och extern 
(kommersiella                                -Bombhot  kommunikation 
verksamheter)  -Bränder             

 -Dödsfall              
                          (Ekonomiskt  perspektiv) 

 
_________________________________________________________________________ 
 
”Kriskommunikation” -Svår händelse        ------- Psykologisk stress 
  på individnivå:  (t.ex. anhörigs död)  

-Traumatisk händelse  ------- Krisreaktion 
  (livshotande händelse) 
            -Psykiskt trauma         -------          Traumatisk stress 
                       (våld/livshot)  
                                   (Psykologiskt perspektiv) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Figur (6) Kriskommunikationsbegreppet inom olika forskningsområden 
 
3.3  Kriskommunikationsforskning kopplad till organisationer - ett närliggande 
forskningsområde till kriskommunikationsforskningen på samhällsnivå 
 
Forskningen om kriser, krisledning och kriskommunikation kopplad till 
organisationer (främst kommersiella verksamheter) tog sin början i mitten 
av 1980-talet. Kriskommunikationsforskningen kom emellertid i fokus först 
i mitten av 1990-talet. (Johansen & Frandsen 2007:65) Forskningen om 
kriskommunikation och kriskommunikationsprocessen har sedan expanderat 
kraftigt under de senaste tio åren (liksom forskningen om krishantering). 
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Men den är oerhört fragmentiserad och svår att överblicka då den är mycket 
omfattande. (Coombs, W. T. 2011)  
 
Kriskommunikation förefaller att utgöra ett delområde inom Public 
Relationsområdet. Studieobjekten är därför i de flesta fall kommersiella 
företag (Coombs 2011; Johansen och Frandsen 2007). Falkheimer & Heide 
(2006) menar till och med att ”risk and crisis communication is the core of 
public relations practice and theory.” Inom forskningsområdet omnämns 
medierna, men egentligen inte mer än andra intressenter. Denna omfattande 
forskning kopplad till kommersiella företag omfattar inte 
kriskommunikationen mellan myndigheter och medier. Enligt Johnson 
Avery, Elisabeth & Lariscy, Ruthann W. (2012) har den ursprungliga 
avsikten heller aldrig varit att omfatta myndigheters kriskommunikation, 
istället har syftet varit att fokusera på affärsföretag. Schultz & Raupp (2010) 
anser dessutom att insikter om företagskriser inte lätt kan överföras till 
myndigheters kriskommunikation på grund av de fundamentala strukturella 
skillnaderna mellan de två sfärerna (olika nivåer av byråkrati, publicitet, 
stabilitet, typer av händelser samt makt gentemot vinst). Samma forskare 
efterlyser en integrering av mikro-meso-makro-nivåerna som korsbefruktar 
både företags- och myndigheters kriskommunikation och som dessutom 
jämför innehållet i kommunikationen och konstruktionen av verkligheten. 
 
Den danska boken Krisekommunikation (2007) av Johansen och Frandsen 
är en rapport som är användbar för denna studie, även om boken utgår från 
ett organisations- eller företagsperspektiv. Johansen och Frandsen (ibid. sid. 
200 ff.) konstaterar bland annat att tidigare forskning om företags 
kriskommunikation skulle kunna indelas i två forskningstraditioner, i en 
textorienterad eller retorisk tradition samt en kontextorienterad eller 
strategisk tradition. Dessa två forskningstraditioner kan sedan kopplas till 
två dimensioner, en beskrivande/förklarande (teoretisk) och en 
föreskrivande/normativ (praktisk). Se modellen nedan. 
 

      Fokus på texten (retorik)        Fokus på kontexten (strategi) 
Beskrivande/ 
förklarande 

 

Föreskrivande/ 
normativa 

 

 
Figur (7) Traditioner och dimensioner inom kriskommunikations-
forskningen kopplad till organisationer 
 
Den textorienterade traditionen intresserar sig för vad en 
verksamhet/organisation faktiskt säger eller skriver när den befinner sig i en 
krissituation. Hit hör apologia-forskningen vilken studerar retoriska 
försvarsstrategier (reaktivt agerande). Den kontextorienterade traditionen 
fokuserar på kontexten/situationen och dess inverkan på 
kriskommunikationens utformning. Situationen kan förklara 
kriskommunikationens utformning. Coombs är den tydligaste representanten 
för den strategiska eller kontextorienterande traditionen inom 
kriskommunikationsforskningen (ibid. s. 202, 229). Jag återkommer till 
Coombs i teorikapitel 4, då även jag lyfter fram situationen som 
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betydelsefull för kriskommunikationen. Om jag skulle placera in min egen 
studie i modellen ovan (figur 3), hamnar den i kontexttraditionen samt i 
både den beskrivande/förklarande och föreskrivande/normativa rutan. 
 
När det gäller kriskommunikationsforskningen kopplad till företag kan även 
nämnas Johansen & Frandsens modell för kriskommunikation med 
beteckningen den retoriska arenan. Denna bygger på tidigare forskning inom 
public relations, t.ex. på Benoits teori om kriskommunikation som 
imageåterupprättelse, samt på Coombs teori om kriskommunikation som 
”relationship management” (Johansen & Frandsen 2007: 251 ff.). Den 
retoriska arenan består av två delar: 1) en kontextmodell som är av 
kommunikationssociologisk art och som introducerar det multivokala 
inslaget i kriskommunikation. Denna del handlar i huvudsak om aktörerna. 
2) Den andra delen utgörs av en textmodell, av retorisk eller sociodiskursiv 
art vilken introducerar tre instanser och fyra parametrar. Instanserna utgörs 
av själva kriskommunikationen, avsändare samt mottagare. Parametrarna 
består av kontext, medium, genre och text. Dessa parametrar kommer alltid 
att mediera kriskommunikationen. (Johansen och Frandsen 2007; 252, 281, 
284 ff.) Den multivokala aspekten kommer att användas i detta arbete, (se 
kap. 5). 
 
3.4  Kriskommunikationsforskning på samhällsnivå1 
 
Forskningen om myndigheters och mediers kriskommunikation med 
varandra är alltså ett relativt outforskat område. Redan på 1980-talet 
konstaterades att forskningen om myndigheters och mediers kris-
kommunikation var eftersatt. Gary A. Kreps (1980) framhöll t.ex. att 
”although considerable interaction between mass media and other 
organizations takes place during and after a disaster not much research has 
been presented on these relations.” Wenger och Quarantelli (1989) 
formulerar sig på liknande vis: ”The interactions between media and 
emergency organizations need further analysis.” Efter att ha gått igenom 
femton års upplagor av ”Journal of Contingencies and Crisis Management” 
(1997-2012) (den tidskrift som i första hand koncentrerar sig på samhällets 
krishantering), fann jag inte en enda artikel som fokuserade på 
kriskommunikationen mellan myndigheter och medier. I en rapport nästan 
30 år senare (Larsson 2008) om samhällelig krishantering/ 
kriskommunikation konstateras återigen att kommunikativa aspekter av 
krishantering generellt får ett begränsat utrymme inom dagens 
katastrofforskning, och att krishanterarnas relationer med medierna är ett 
fortsatt lågprioriterat område bland internationella forskare. Schultz & 

1 Den metodarsenal som tidigare kommit till användning i svenska studier av 
kriskommunikation mellan myndigheter och medier har utgjorts av många olika typer av 
tekniker, t.ex. personliga samtalsintervjuer, telefonintervjuer, enkätstudier, 
dokumentanalyser och fokusgruppsintervjuer (Amnå & Nohrstedt 1987; Edwall & Olsson 
1985; Engblom, Rylander & Sundin 1996; Flodin 1980; Jarlbro, Sandberg & Palm 1997; 
Larsson 2004; Larsson & Nohrstedt 2000; Leivik Knowles, Nohrstedt, Pettersson & 
Skoglund 1995; Lundgren 1978; Nord 1998; Palm 1996).  

 

6 
 

                                                           



Raupp (2010) nämner att endast ett fåtal studier har analyserat 
myndighetsorganisationers kriskommunikation på senare år. 
 
I Sverige har vi sedan i slutet av 1970-talet bedrivit kontinuerliga om dock 
sporadiska krishanterings- och kriskommunikationsstudier kopplade till 
samhälleliga extraordinära händelser. De flesta av dessa studier har varit 
initierade av våra myndigheter, t.ex. av Styrelsen för psykologiskt försvar 
(SPF), Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Krisberedskaps-
myndigheten (KBM) och på senare tid Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Studier har i princip endast bedrivits då extraordinära 
händelser precis har inträffat. Det finns alltså svensk forskning kring 
myndigheters och mediers kriskommunikation med varandra, om dock i 
begränsad omfattning. Nedan redovisas exempel på den forskning som 
finns, med visst fokus på svensk forskning. 
 
3.4.1  Kriskommunikation mellan myndigheter och medier  
 
Den forskning som finns om kriskommunikationen mellan myndigheter och 
medier är i huvudsak beskrivande och normativ och i huvudsak från ett 
myndighetsperspektiv. Att den är normativ ligger i sakens natur då studier 
om extraordinära händelser i stort går ut på att lära av tidigare händelser - 
för att ständigt förbättra agerandet. Betoningen på myndigheter innebär att 
det också finns ett behov av att veta mer om journalisterna inom detta 
område (se t.ex. Englund 2008). Det saknas även grundforskning och 
teoriutveckling, vilket sannolikt hänger ihop med att de flesta svenska 
studier har utgjorts av s.k. snabbstudier. Från och med Tjernobylolyckan 
(1986) har samspelet mellan aktörerna stått i fokus i de svenska studierna. 
 
I de svenska översiktsrapporter och andra rapporter som framför allt åsyftas 
ovan behandlas kriskommunikation från i huvudsak tre perspektiv: ett 
myndighets-, ett medborgar- och ett medieperspektiv (se t.ex. Nohrstedt & 
Tassews 1993; Flodin 1993; Jarlbro 1993; Nohrstedt & Nordlund 1993). 
Myndigheters och mediers kriskommunikation berörs dock endast 
marginellt i t.ex. översikterna. Dessa översiktsrapporter har övervägande 
karaktären av kartläggningar och summeringar av forskningen under 
framför allt 1980-talet. I de tre svenskspråkiga översiktsrapporterna (som 
ingick i ett och samma projekt) blandas katastrof-, risk- och 
kriskommunikationsforskning, det finns heller ingen konsensus om 
nyckelbegreppen rapporterna emellan. Ingen skillnad kan heller skönjas 
mellan krishantering och kriskommunikation. Det finns också ett tydligt 
normativt perspektiv. Med utgångspunkt från kartläggningarna 
vidarebefordras däremot förslag till ny forskning, t.ex. uppges att det saknas 
en heltäckande teoretisk referensram, lärande är på frammarsch och 
forskning av myndigheters och mediers kriskommunikation behövs.  
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3.4.1.1 Teoretiska infallsvinklar som brukar tas till utgångspunkt i tidigare 
forskning 
 
Liksidig triangel med samhällets huvudaktörer 
Idealmodellen för samhälls- och kriskommunikation från ett demokratiskt 
perspektiv överväger i de svenska studierna, t.ex. i nio studier om Tjernobyl 
(Amnå & Nohrstedt 1987), i sju studier om Estonia (se t.ex. Larsson & 
Nohrstedt 1996) och i studien om Göteborgsbranden (se t.ex. Larsson & 
Nohrstedt 2000). Triangeln har tidigare presenterats och diskuterats i kapitel 
1 och 2. 
 
Processperspektiv 
Processperspektivet kommer ursprungligen från amerikansk forskning om 
krishantering (Flodin 1993) och används frekvent i internationella studier 
(Comfort 1988; Fearn-Banks 2007; Mitroff 2004; Johansen & Frandsen 
2007). Krishanteringsområdet har utvecklats från ett flertal olika 
vetenskapliga områden t.ex. från geografi, sociologi, statskunskap, 
psykologi och företagsekonomi (Lagadec 1993). Processperspektivet från 
krishanteringsområdet med varierande fasindelningar, men med en kärna av 
faserna före, under och efter - har sedan ett större elavbrott i Härnösand 
1973 (Törnqvist & Aggefors 1973) från ett svenskt perspektiv, funnits med 
mer eller mindre uttalat i de flesta studier av extraordinära händelser. Dessa 
händelser har bland annat utgjorts av ministermord (mordet på Anna Lindh, 
Larsson 2004), kärnkraftskatastrof (Tjernobyl, Amnå & Nohrstedt 1987), 
ras (Tuveraset, Lundgren 1978), brand (Göteborgsbranden, Larsson & 
Nohrstedt 2000), gasolyckor (Karlskoga, Edwall & Olsson 1985), 
(Borlänge, Nord 1998), (Kävlinge, Jarlbro, Sandberg & Palm 1997), 
snöstormar (Malmö, Flodin 1980), (Jönköping, Engblom, Rylander & 
Sundin 1996), båtflyktingmottagning (Gotland, Leivik Knowles, Nohrstedt, 
Pettersson & Skoglund 1995), och förorenat vatten (Skåne, Palm 1996).  
 
Konflikter mellan myndigheter och medier 
En av de första rapporter som lite mer grundligt studerat konflikter och som 
fört teoretiska resonemang, är den tidigare nämnda norska 
offentlighetsutredningen (NOU 1986:19). Denna statliga utredning tillkom 
efter den kritik som framfördes mot myndigheternas informations-
förmedling i samband med Tjernobylolyckan 1986. Kritiken orsakades av 
att allmänhetens och mediernas mycket omfattande informationsbehov ej 
tillgodosågs av myndigheterna. Det påpekas i utredningen att i situationer 
med akut informationsbehov, uppstår det ofta konflikter. Dessa konflikter 
tolkas ofta som personliga, men uppkommer av att medier och myndigheter 
befinner sig i olika situationer och ofta har strukturellt motstridiga intressen. 
Dessa förekommer visserligen även under normala förhållanden, men 
tillspetsas gärna under informationskriser. Rapporten har varit särskilt 
betydelsefull för detta arbete, då den lyft fram den speciella 
konfliktproblematiken mellan myndigheterna och medierna. Konflikter man 
fann var: tids-, käll-, ansvars-, kunskaps-, expert-, prioriterings- samt 
trovärdighetskonflikten. Konflikterna presenteras mer utförligt i kapitel 4. 
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Lärande i organisationer 
Ett perspektiv som kommit att bli allt tydligare i studier om 
kriskommunikation mellan myndigheter och medier (och krishantering) är 
området lärande i organisationer (Larsson & Nohrstedt 2000; Larsson 
2008; Leivik Knowles 2005; Leivik Knowles, Nohrstedt, Pettersson & 
Skoglund 1997). ”För att ett mycket komplext krishanteringssystem, med 
många aktörer, hög grad av osäkerhet och olika vardagsfunktioner och 
kulturer över huvud taget skall kunna förbättras, måste någon form av 
systematisk lärandefunktion utvecklas där utvärdering och reflektioner är 
viktiga komponenter” (Leivik Knowles, Nohrstedt, Pettersson & Skoglund 
1997).  Att lära av tidigare händelser för att kontinuerligt förbättra 
agerandet, kan sägas utgöra kärnan i krishantering och kriskommunikation, 
både från ett myndighets- och organisationsperspektiv. Implicit har 
emellertid denna lärandeaspekt mer eller mindre alltid funnits med i tidigare 
forskning dvs. de flesta studier om kriskommunikation (och krishantering) 
har handlat om att lära av tidigare händelser. ”Singel-loop-learning” och 
”double-loop-learning” är exempel på två typer av lärande på individ- och 
organisationsnivå. ”Single-loop-learning” avser att en organisation försöker 
korrigera sina ”fel” avseende mindre störningar kopplade till t.ex. mål, 
värden, grundantaganden och arbetssätt, s.k. anpassningsinriktat lärande. 
”Double-loop-learning” refererar till en omformulering och reflektion kring 
grundläggande värdemönster, tolkningsramar och handlingsregler, s.k. 
utvecklingsinriktat lärande (Argyris & Schön 1978; Leivik Knowles, 
Nohrstedt, Pettersson & Skoglund 1997; Jacobsen & Thorsvik 2008).  
 
3.4.1.2  Den empiriska kunskap som finns och den som saknas 
 
Inledningsvis en översikt över befintlig kunskap (uppfattningar och konflikter). 
_________________________________________________________________ 
Exempel på  Uppfattningar om hur kommunikationen mellan  
den forskning  myndigheter, medier, medborgare har fungerat 
som finns  Återkommande teman:  
(svenska och  Informations-       Samspelet     Myndigheters 
internationella  utbytet mellan  mellan krishantering och 
studier):  aktörerna   aktörerna kriskommunikation 
     
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  Exempel på uppfattningar: 
    

Myndigheternas Myndigheternas Myndigheternas positiva 
negativa upp- kritik mot att uppfattningar  

  fattningar om expertkunskap om medierna 
  mediernas  kommer till 

beteende korta i TV 
 
  Mediernas Mediernas Mediernas kritik  
  kritik mot kritik mot mot myndigheternas 
  myndigheternas innehållet i presskonferenser 
  informations- myndigheternas 
  hantering information    
     
 ___________________________________________________________________    
 
  Konflikter mellan myndigheterna och medierna 
 __________________________________________________ 
 
 
Figur (8) Tidigare forskning: en översikt 
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Myndigheternas kritik mot medierna har alltså handlat om negativa 
uppfattningar om mediernas beteende, och att t.ex. expertkunskap kommer 
till korta i TV. Myndigheterna har emellertid också haft positiva 
uppfattningar om medierna. Myndigheternas uppfattningar exemplifieras 
fortsättningsvis. 
 
Myndigheternas negativa uppfattningar om mediernas beteende 
Forskare har i en rad studier kunnat notera att myndigheterna ofta har 
negativa uppfattningar om mediernas beteende. Uppfattningarna har varit att 
medierna är en källa till besvär (Edwall & Olsson 1985; Flodin 1980), de är 
påfrestande och utgör en irritationskälla (Leivik Knowles m.fl. 1997; Sood, 
Stockdale & Rogers 1987) och de är aggressiva (Raittila 1996).  Kritiken 
har t.ex. riktats mot avsaknad av förvarning vid direktsändning (Lundgren 
1978; Syrén 1981), och journalister tränger sig på, tjatar, forcerar 
avspärrningar, stör räddningsarbetet (Hiroi 1996, i NHK; Lundgren 1978; 
Nord 1998; Raittila 1996; Syrén 1981). I samband med terroristaktioner har 
mediernas ständiga ”täckning” dessutom hindrat den isolering som polisen 
önskat (Scanlon 1989). Ibland ägnar sig journalisterna också åt ett 
hämningslöst intervjuande och respekterar inte offrens sorg (Hiroi 1996 i 
NHK). Reportrar har även uppfattats förorsaka stress och aggressivt 
beteende bland räddningspersonalen (Raittila 1996). 
 
Myndigheternas  kritik mot att expertkunskap kommer till korta i TV 
Forskare har även kunnat konstatera att det finns uppfattningar bland 
myndigheterna om att TV-mediets närvaro kan ha direkta effekter på hur 
myndigheterna kan kontrollera en krissituation. Från polishåll hävdas t.ex. 
ofta att man saknar kontroll när man fungerar som källa i samband med TV-
nyheter. Mediernas val av infallsvinkel t.ex. dramatisering och förenkling, 
kan utplåna expertkunskapen hos en professionell polis, när polisen i själva 
verket försöker tona ner situationen genom att förklara den. Att vara 
reflekterande lämpar sig inte i en TV-intervju, och kan få intervjupersonen 
att framstå som obeslutsam eller konfunderad. (Crelinsten 1994) 
 
Myndigheternas positiva uppfattningar om medierna 
Forskare har även noterat att myndigheterna ibland har positiva 
uppfattningar om medierna. Dessa uppfattningar har handlat om att 
myndigheterna i högsta grad behöver medierna när allvarliga olyckor 
inträffat, speciellt för kommunikationen med allmänheten och offren (van 
Oostveen 1996; Engblom m.fl. 1996). Det har t.o.m. framhållits från 
myndigheternas sida att utan mediernas rapportering är det omöjligt att 
bedriva katastrof- och krishantering. Medierna varnar, alarmerar och 
informerar, hjälper till att handskas med kollektiv stress och gör klart för 
politiker och myndigheter att de har ansvaret. (Crelinsten 1994; Rosenthal & 
van Duin 1996; Raittila 1996; Hiroi 1996; Larsson 2002)  
 
När det gäller medierna och deras uppfattningar om kontakterna med 
myndigheterna, utgörs synpunkterna i huvudsak av mediernas kritik mot 
myndigheternas information, med fokus på informationshanteringen 
respektive informationsinnehållet. Mediekritik mot myndigheternas 
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presskonferenser förekommer också. Nedan exemplifieras dessa 
uppfattningar. 
 
Mediernas kritik mot myndigheternas informationshantering 
Forskarna har funnit omfattande kritik från medierna mot myndigheternas 
oförmåga att hantera informationen i samband med olika allvarliga 
samhällsstörningar. Kritiken har t.ex. riktats mot oförmågan att sprida 
information eller mot att informationen dröjde. (Friedman 1989; Hiroi 1996; 
Larsson & Nohrstedt 2000; Nord 1998; NOU 1986:19). Kritik mot att det 
ibland saknas en organisation för hur myndigheterna överhuvudtaget ska 
kommunicera med medierna, förekommer också (Friedman 1989; Palm 
1996).  
 
Mediernas kritik mot innehållet i myndigheternas information 
Ett flertal studier har också visat att medierna är kritiska mot att 
myndigheterna inte lämnar tillräckligt med information. (Edwall & Olsson 
1985; Flodin 1980; Hvitfelt 1986; Hvitfelt 1988 b; Leivik Knowles m.fl. 
1997; Nord 1998). Ofta framförd kritik från medierna är dessutom att 
myndigheterna lämnar ut motstridig information. (Amnå & Nohrstedt 1987; 
Edwall & Olsson 1985; Flodin 1980; Friedman 1989; Lauristin & 
Vihalemm 1996; Nord 1998; Raittila 1996)  
 
Mediernas kritik mot myndigheternas presskonferenser 
Forskarna har även noterat att myndigheternas presskonferenser ibland får 
utstå en del kritik från medierna. Konkret kan kritiken handla om hur 
presskonferenser startar för sent, är dåligt förberedda, att inget nytt kommer 
fram eller att skriftligt material saknas, t.ex. på engelska. (Leivik Knowles 
m.fl. 1997; Raittila 1996)  
 
Konflikter  
Ett annat forskningstema har varit konflikter mellan myndigheter och 
medier, ett tema som för övrigt är relativt begränsat. Konflikterna kan i 
huvudsak hänföras till aktörernas motstridiga mål. En studie av 
medieaktiviteterna i samband med fem amerikanska naturkatastrofer mellan 
1979 och 1984 visade att medierna och de lokala myndigheterna ibland kom 
i konflikt när var och en försökte uppnå sina mål (Sood, Stockdale & Rogers 
1987). Liknande har man sett i svenska studier, t.ex. ubåtsincidenten på 
Hårsfjärden 1982, då medierna på grund av för lite information från 
myndigheterna gick in och avlyssnade militärens sekretessbelagda 
radiotrafik (Hvitfelt 1988 b). Ett annat exempel är från en 
båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93, då polisen hindrade medierna att 
utföra sitt uppdrag (Leivik Knowles, Nohrstedt, Pettersson & Skoglund 
1997). Med utgångspunkt i Estoniakatastrofen 1994, menar forskare att 
katastrofsituationer innebär många slags konfliktsituationer. Exempelvis 
konflikter mellan journalister och myndighetspersoner på grund av att 
myndigheterna vill trygga räddningsarbetet och skydda offren. (Raittila 
1996).  
 
Fortsättningsvis en redogörelse över upptäckta luckor i den tidigare 
forskningen. 
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Studier av det explicita samspelets betydelse är sällsynta  
Att samspelet mellan myndigheter och medier är viktigt har 
uppmärksammats i forskningen, även om samspelsstudier (där betydelsen av 
samspelet lyfts fram) mellan myndigheterna och medierna överlag är 
sällsynta, är en iakttagelse jag gjort. Tre aspekter av samspelet framträder i 
den tidigare forskningen: samspelets betydelse för krishanteringen och 
mediernas rapportering, betydelsen av samspel i förefasen, samt faktiskt 
samspel i samband med extraordinära händelser (i akutfasen).  
 
Ju bättre samspelet mellan myndigheterna och medierna är, desto större är 
chansen att störningen, katastrofen hanteras på ett bra sätt. Ett fungerande 
samspel förutsätter emellertid att myndigheterna har en välstrukturerad 
organisation och lämnar korrekt information till medierna. Om 
myndigheterna sprider rätt information till medierna, ökar chansen för felfri 
nyhetsrapportering och detta innebär i sin tur att medborgarna får en chans 
till en relevant bild av händelsen. Samspelet kan alltså utgöra grunden för 
publikens förståelse av störningen, och även ha betydelse för allmänhetens 
reaktioner på störningen. Nyhetsrapporteringen är helt enkelt ett resultat av 
komplexa relationer i nyhetsprocessen. (Amnå & Nohrstedt 1987; Fischer 
1996; Hvitfelt 1986; Nohrstedt 1999; Raitilla 1996; Sood, Stockdale & 
Rogers 1987; Wenger & Quarantelli 1989) 
 
I samband med Tjernobylolyckan 1986 resulterade myndigheternas makt 
över informationssituationen i att medierna avstod från granskning, 
klarlägganden eller försök till att ”gräva vidare” (Findahl & Lindblad 1987). 
Enligt Hoff (1996) bör myndigheterna emellertid samarbeta med medierna 
eftersom journalisterna vill rapportera fakta - snabbt, korrekt och 
fördjupande. Men när journalisterna inte får någon information, inte får tala 
med vittnen, överlevande, anhöriga eller med myndigheterna, då kan inte 
heller journalisterna göra sitt jobb. Problemet är att avsaknaden av officiell 
information från myndigheterna inte stoppar medierna. Brist på 
myndighetsinformation underblåser istället inkorrekt medierapportering.  
 
Vissa forskare anser att medierna borde samarbeta med myndigheterna 
redan i planeringsstadiet och därmed tillägna sig förståelse för vilken viktig 
roll de faktiskt spelar då de rapporterar och sprider information om en 
samhällsstörning till medborgarna (Fischer 1996; Raittila 1996; Rosenthal 
& van Duin 1996; Scanlon 1985 et al). Om myndigheterna och medierna 
gör överenskommelser, skulle medierna dessutom få en förklaring till varför 
viss information ibland måste hållas tillbaka, men att fullständig öppenhet 
kommer att gälla när krisen är över. Genom att behålla öppenhet även när 
det krisar och likaledes när allt återgått till det normala, kan myndigheterna 
behålla en trovärdighet inför sina medborgare, även när de är tvingade att 
ibland agera under sekretess. (Crelinsten 1994) Vid ett flertal tillfällen har 
medierna emellertid samarbetat med myndigheterna i akutfasen, t.ex. då 
man avstått från att rapportera på myndigheternas begäran. Det har också 
hänt att tidningar har tryckt upp ”falska” förstasidor när man handskats med 
kidnappare, och att TV-stationer har sänt speciella nyhetsinslag utformade 
med hjälp av polisen (Scanlon 1989). I samband med ammoniakolyckan i 
Kävlinge 1996, då 9 000 individer evakuerades, anlitade räddningstjänsten 
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en frilansande journalist/fotograf som assisterade informationsbefälet och 
hjälpte honom att hantera medierepresentanterna och lägga upp 
informationsarbetet (Jarlbro, Sandberg & Palm 1997). 
 
Initiala insatser på individnivå och kontakter mellan aktörerna 
Extraordinära händelser brukar presenteras med fokus på händelseför-
loppet. I denna process redogörs ofta för initiala insatser, men i huvudsak 
från ett organisationsperspektiv (dvs. myndigheterna och medierna gjorde si 
och så). Initiala insatser från ett individperspektiv behöver vi därför få mer 
kunskap om. I samband med redogörelsen för händelseförloppet är det 
också brukligt att omnämna vilka aktörer som har kontakt med vilka, ibland 
också var dessa kontakter sker och hur. Kontakterna mellan aktörerna har 
emellertid i tidigare forskning inte på ett systematiskt sätt presenterats 
utifrån t.ex. faktiska kontakter, geografiska platser och former för kontakter. 
Upplevelser av kontakter finns det däremot kunskap om (Amnå & Nohrstedt 
1987; Edwall & Olsson 1985; Engblom, Rylander & Sundin 1996; Flodin 
1980; Jarlbro, Sandberg & Palm 1997; Larsson 2004; Larsson & Nohrstedt 
2000; Leivik Knowles, Nohrstedt, Pettersson & Skoglund 1995; Lundgren 
1978; Nord 1998; Palm 1996).  
 
Strategier för information förekommer marginellt  
Myndigheters och mediers strategier för information i kriskommunikations-
sammanhang förekommer marginellt i den hittillsvarande forskningen. 
Strategier som öppenhet, informationskoncentration, sekretess, censur och 
total tystnad samt konsekvenser av innehållen information återfinns dock på 
myndighetssidan i en finsk studie om Estonia (Raittila 1996). På mediesidan 
är det mer oklart, med undantag av de stora utländska mediernas 
informationsinsamlingsstrategier. 
 
I samband med Estoniakatastrofen omtalas att den finska statens 
informationsstrategi var att Finland officiellt inte skulle kopplas till olyckan. 
Finska myndigheter som kom i kontakt med medierna var däremot i princip 
för öppenhet och informationskoncentration (man ville samla informationen 
på ett ställe) men tillämpade även sekretess och censur. Sekretess rådde t.ex. 
beträffande detaljer om räddningshelikoptrarnas larmtidtabeller eller rörelser 
på väg till olycksplatsen. Inte heller informerades om gränsbevakningens 
teknik för radarkontroll, undervattensavlyssning eller radiotrafik. Detaljer 
om centralkriminalpolisens förhör med de överlevande och band-
inspelningarna av de sista samtalen mellan Estonia och Silja Europa är 
ytterligare exempel då sekretess användes. Censur förekom då 
myndigheterna begränsade intervjuer med överlevande av hälsoskäl och 
även begränsade fotografering av omkomna av etiska skäl. En fråga från 
journalisterna till myndigheterna om de kvarvarande minorna i Östersjön 
(det finns ca 50 000 sedan andra världskriget) besvarades överhuvudtaget 
inte. Sekretess och förtegenhet ledde till och förstärkte rykten, bland annat 
kring radiotrafiken innan Estonia sjönk. I samma rapport om Estonia från 
mediernas perspektiv berättas att etiska och övriga beslut i anslutning till 
nyhetsrapporteringen fattades av reportrarna på plats. Vilka dessa är nämns 
dock ej. De stora utländska mediernas journalister uppvisade emellertid en 
aggressiv strategi. (Raittila 1996) 
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Kommunikationsmönster och dialognivåer 
Rapporter som på ett systematiskt sätt studerat aktörernas kommunikations-
mönster saknas. Endast i några enstaka fall har man nämnt begreppen 
envägs- och tvåvägskommunikation (se t.ex. Jarlbro, Sandberg & Palm 
1997). Studier om dialognivåer (olika grader av engagemang i 
tvåvägskommunikationen) saknas helt i samband med myndigheters och 
mediers kommunikation med varandra, åtminstone från ett svenskt 
perspektiv (se t.ex. följande källor: Amnå & Nohrstedt 1987; Edwall & 
Olsson 1985; Engblom, Rylander & Sundin 1996; Flodin 1980; Jarlbro, 
Sandberg & Palm 1997; Larsson 2004; Larsson & Nohrstedt 2000; Leivik 
Knowles, Nohrstedt, Pettersson & Skoglund 1995; Lundgren 1978; Nord 
1998; Palm 1996).  
 
Tidigare forskning om Estoniakatastrofen 
Av ett 100-tal rapporter om Estoniaolyckan (Libris 2008) finns finska 
rapporter (av utredningskaraktär), två finska avhandlingar, en tysk 
utredning, personliga betraktelser (av överlevande), debattböcker samt 
debattartiklar av journalister och författare där själva olyckan fokuserats, 
även från ett skönlitterärt perspektiv. Dessutom kan svenska utredningar om 
olyckan av myndigheter och myndighetsorgan noteras (t.ex. 
Haverikommissionen, Analysgruppen, Överstyrelsen för civil beredskap, 
Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Statens 
Räddningsverk, Statens Offentliga Utredningar m.fl.), samt ett mindre antal 
forskningsrapporter, t.ex. Styrelsen för psykologiskt försvars (SPF:s) 
rapporter om Estoniaolyckan. Det finns också fristående mindre 
forskningsrapporter från ett nyhetsjournalistiskt perspektiv.  

 
Av de nämnda skrifter som har behandlat Estoniaolyckan under årens lopp 
däribland de sju rapporterna från Styrelsen för psykologiskt, tangerar endast 
en rapport denna undersöknings fokus. Det är rapporten av Raitilla (1996). I 
denna rapport studeras finländska räddnings- och övriga myndigheters 
information samt massmediernas och journalisternas verksamhet i samband 
med olyckan. En lärdom i studien som kan kopplas till myndigheternas och 
mediernas samspel är att servicen till massmedierna borde ha utlokaliserats 
till andra ställen än ledningscentralen för räddningsverksamheten. 
Myndigheterna borde även ha funderat över hur man kan utnyttja 
massmediernas förmåga till snabb informationsanskaffning och skicklighet 
att formulera lättförståeliga och trovärdiga budskap. Från ett 
medieperspektiv var problemet för journalisterna hur dessa skulle 
kombinera att hålla situationen under kontroll (och vara en del i 
krisinformationsmaskineriet), och samtidigt upprätthålla sin kritiska roll i 
förhållande till myndigheterna. Om journalisterna känner räddnings- och 
övriga myndigheter väl och på förhand skapat bra relationer, blir det lättare 
att få information och samarbeta i ett skarpt läge. 
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Nedan upptäckta luckor inom forskningsområdet. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Luckor i Explicita Initiala Strategier Kommunikations-       Dialog- 
tidigare samspelets insatser för mönster                      nivåer 
forskning betydelse individnivå/ information 
(svenska och  kontakter   
internationella   
studier):     
     
     
 ____________________________________________________________________ 
Luckor/ Studier av myndigheternas och mediernas kriskommunikation  
Estonia- med varandra från ett svenskt centralt perspektiv 
katastrofen 
___________________________________________________________________
     
Figur (9) Luckor i tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att det sedan länge finns 
ett generellt behov av forskning om myndigheters och mediers 
kriskommunikation och samspel med varandra, och då även det explicita 
samspelets betydelse. Det saknas också studier om myndigheters och 
mediers kriskommunikation och samspel med varandra i samband med 
Estoniakatastrofen, från ett svenskt centralt perspektiv. Teoriutvecklingen 
inom tidigare kriskommunikationsforskning anses dessutom vara eftersatt. 
Den tidigare forskning som dominerat inom kriskommunikationsfältet med 
fokus på myndigheternas samspel med medierna, handlar i huvudsak om 
aktörernas uppfattningar om hur kommunikationen har fungerat mellan 
aktörerna i samband med olika samhällsstörningar. Några studier har även 
undersökt konflikter mellan myndigheter och medier. 
 
Då denna avhandling fokuserar på myndigheters och mediers 
kriskommunikation och samspel med varandra i samband med 
Estoniakatastrofen från ett svenskt centralt perspektiv - uppfylls en del av 
det behov som påtalats om bristen på forskning generellt och specifikt i 
samband med Estoniakatastrofen. Då aktörernas uppfattningar om varandra 
dominerat i tidigare forskning, uppfylls även behovet av studier som 
utvecklar och konkretiserar vad kriskommunikationen de facto innebär, i 
och med att fokus i denna undersökning ligger på: aktörernas initiala 
insatser och samspel (på individnivå), faktiska kontakter mellan aktörerna, 
aktörernas strategier för information, och strategierna i form av 
kommunikationsmönster samt dialognivåer.  
 
Referenser  
 
Amnå, Erik & Nohrstedt, Stig Arne (1987). ”Att administrera det oförutsedda: om 
samspelet mellan svenska myndigheter, media och medborgare i samband med 
Tjernobylkatastrofen 1986.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 137. 
 
Argyris, Chris & Schön, Donald A. (1978). Organizational Learning: theory of action 
perspective. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 
 
Att kommunicera med drabbade människor (2001). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar. 

15 
 



Boholm, Max (2008). ”Komplexa risker i Göta älvdalen. En innehållsanalys av 
medierapportering, 1994-2007.” Göteborgs universitet. CEFOS. Rapport 2008:1. 
 
Borodzicz, E. P. (1996). After Disaster: Risk Communication for Social Services and 
Voluntary Agencies. Paper presented at the 2nd International Conference, “Local Authorities 
Confronting Disasters and Emergencies.” Amsterdam 22-24 April 1996. 
 
Comfort, Louise K. (1988). “Designing Policy for Action: the Emergency Management 
System.” In Comfort, L. (ed.) Managing Disaster. Strategies and Policy Perspectives. 
Durham and London: Duke Press Policy Studies. Duke University Press. 
 
Conrah, Ulf G. (2005). ”Förbättra krisstödet inom socialtjänsten. En genomgång av 
socialtjänstens roll och möjligheter.” Kommunförbundet Västernorrland: Rapport 2005:2. 
 
Coombs, W. Timothy (2011). Ongoing Crisis Communication. Planning, Managing and 
Responding. Second Edition. California: Sage Publications, Inc. 
 
Crelinsten, Ronald D. (1994). The Impact of Television on Terrorism and Crisis Situations: 
Implications for Public Policy. Journal of Contingencies and Crisis management, 2 (2) 61-
72. 
 
Drottz-Sjöberg, Britt-Marie (1991). Perception of risk: studies of risk attitudes, perceptions 
and definitions. Stockholm: Center for Risk Research. School of Economics. 
 
Drottz-Sjöberg, Britt-Marie (red.) (1995). Vidgade gränser - ökad sårbarhet eller chans för 
vårt land?: dokumentation av ÖCB:s forskardagar 1994. Stockholm: Överstyrelsen för civil 
beredskap. 
 
Edwall, Anders & Olsson, Anders (1985). ”Gasolyckan i Karlskoga: en studie om hur 
Radio Örebro informerade allmänheten.” Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar, 111. 
 
Engblom, Lars-Åke, Rylander, Kristina & Sundin, Ebba (1996). ”Snöstorm i Jönköping: 
Samspelet medier - myndigheter - mottagare.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar. 
 
Englund, Liselott (2008). Katastrofens öga. En studie av journalisters arbete på 
olycksplats. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. 
 
Eriksson, Mats (2003). Från ingenjörskonst till informatörskonst. Studier av PR och 
riskkommunikation. Örebro Studies in Media and Communication 2. 
Universitetsbiblioteket. 
 
Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2006). Multicultural Crisis Communication: Towards a 
Social Constructionist Perspective. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14 
(4) 180-189. 
 
Fearn-Banks, Kathleen (2007). Crisis Communication. A Casebook Approach. Third 
Edition. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., cop. 
 
Findahl, Olle & Lindblad, Inga-Britt (1987). ”40 dagar med Tjernobylnyheter i radio och 
TV: en innehållsanalys på tre nivåer.” Stockholm: Sveriges Radio, PUB. 
 
Fischer, Henry W. III (1996). What emergency officials should know about the media to 
enhance mitigation and effective disaster response. Paper presented at the 2nd International 
Conference, “Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies.” Amsterdam 22-
24 April 1996. 
 

16 
 



Flodin, Bertil (1980). ”Radio Malmöhus och snöstormen: en studie av informationsutbytet 
lokalradio - allmänhet - myndigheter.” Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar, 98. 
 
Flodin, Bertil (1993). ”Myndigheters kriskommunikation. En kunskapsöversikt.” 
Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt försvar, 163:2. 
 
Friedman, Sharon M. (1989). ”The Media Story That Will Not Die.” In Bad Tidings: 
communication and catastrophe. Walters, Lynne Masel & Wilkins, Lee & Walters, Tim 
(ed.). Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum. 
 
Hiroi, Osamu (1996). Studies of Broadcasting. An international Annual of Broadcasting 
Science. NHK Broadcasting Culture Research Institute. Tokyo: Maruzen Planet Co., Ltd. 
 
Hoff, Charles (1996). “Working with the media when disaster strikes.” Paper presented at 
the 2nd International Conference, “Local Authorities Confronting Disasters and 
Emergencies.” Amsterdam 22-24 April 1996. 
 
Hvitfelt, Håkan (1986). ”Difteri i pressen. En analys av nyhetsbevakningen och 
informationen om difterismitta i Göteborg.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 
135. 
 
Hvitfelt, Håkan (1988 b). ”Nyheter i krig: nyhetsförmedlingens villkor och innehåll vid 
allvarliga kriser och krigssituationer.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 147. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 
Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jarlbro, Gunilla (1993). ”Krisinformation ur ett medborgarperspektiv. En 
kunskapsöversikt.” Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt försvar, 163:3. 
 
Jarlbro, Gunilla (1994). ”Kan man kommunicera om det som inte kan förutses?” I 
Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) Det gamla riket: SOM-undersökningen 1994. 
Göteborg: SOM-institutet. 
 
Jarlbro, Gunilla, Sandberg, Helena, & Palm, Lars (1997). ”Ammoniakolyckan i Kävlinge 
1996: hur myndigheterna kommunicerade med medier och medborgare.” Stockholm: 
Styrelsen för psykologiskt försvar, 142. 
 
Johansen, Winni & Frandsen, Finn (2007). Krisekommunikation. Når virksomhedens image 
og omdömme er truet. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 
 
Johnson Avery, Elisabeth & Lariscy, Ruthann W. (2012). “FEMA and the Rhetoric of 
Redemption: New Directions in Crisis Communication Models for Government Agencies.” 
In Coombs, W. Timothy & Holladay, Sherry J. (eds.) The Handbook of Crisis 
Communication. Oxford: Wiley - Blackwell. 
 
Journal of Contingencies and Crisis Management (1997-2012). 
 
Kreps, Gary A. (1980). Research Needs and Policy Issues on Mass Media Disaster 
Reporting. “Disaster and the Mass Media.” Proceedings of the Committee on Disasters and 
the Mass Media. Workshop, February 1979. National Academy of Sciences. Washington, 
D. C. 
 
Lagadec, Patrick (1993). Preventing chaos in a crisis: strategies for prevention, control and 
damage limitation. London: Mc Graw-Hill. 
 
Larsson, Larsåke (2002). ”11 september: svenska myndigheters kommunikation vid terror-
attentaten i USA 2001.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 188. 
 

17 
 



Larsson, Larsåke (red.) (2004). ”Ministermordet: en studie om myndigheternas 
kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh.” Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 
 
Larsson, Larsåke (2008). ”Kris och lärdom: kriskommunikation från Tjernobyl till 
Tsunamin.” Örebro: Örebro universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap.  
 
Larsson, Larsåke & Nohrstedt, Stig Arne (red.) (1996). ”Det ser verkligen illa ut… 
Kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994.” Stockholm: Styrelsen 
för psykologiskt försvar, 168-1. 
 
Larsson, Larsåke & Nohrstedt, Stig Arne (red.) (2000). ”Göteborgsbranden 1998: en studie 
om kommunikation, rykten och förtroende.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 
179. 
 
Lauristin, Marju & Vihalemm, Peeter (1996). “Estonia: the disaster in Estonian media.” 
Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 168:5. 
 
Leivik Knowles, Britt-Marie (2005). Organisatoriskt lärande och kriskommunikation - En 
fruktbar kombination? Paper presenterat på den 17:e nordiska mediekonferensen i Aalborg, 
Danmark den 11-14 augusti 2005. 
 
Leivik Knowles, Britt-Marie, Nohrstedt, Stig Arne, Pettersson, Conny och Skoglund, Per 
(1995). ”Möta eller mota. Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93.” Örebro: Högskolan 
i Örebro. Novemus, 1995:1. 
 
Leivik Knowles, Britt-Marie, Nohrstedt, Stig Arne, Pettersson, Conny och Skoglund, Per 
(1997). ”Möta eller mota. Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93.” 2:a upplagan. 
Örebro: Högskolan i Örebro, Novemus, 1995:1. 
 
Libris (2008). Estoniakatastrofen. 
 
Lidskog, Rolf, Sandstedt, Eva & Sundqvist, Göran (1997). Samhälle, risk och miljö. 
Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets miljöproblem. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundgren, Claes (1978). ”Tuveraset i lokalradion. En undersökning av Radio Göteborgs 
bevakning av en lokal katastrof.” Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, 
88. 
 
Lundin, Tom (2003). Reaktioner vid omskakande händelser: när behövs professionell 
hjälp? Täby: Pfizer. 
 
Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus (2001). Managing crises before they happen: what every 
executive and manager needs to know about crisis management. New York: AMACOM. 
 
Mitroff, Ian I. (2004). Crisis Leadership. Planning for the unthinkable. Hoboken, 
N.J.:Wiley & Sons, Inc.  
 
Nohrstedt, Stig Arne & Nordlund, Roland (1993). ”Medier i kris. En forskningsöversikt 
över mediernas roll vid kriser.” Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt försvar, 163:4. 
 
Nohrstedt, Stig Arne & Tassews, Admassu (1993). “Communication and Crisis. An 
inventory of Current Research.” Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt försvar, 163:1. 
 
Nohrstedt, Stig Arne (1999). Kommunikationsproblem i samband med katastrofer och 
allvarliga samhällsstörningar. En forskningsöversikt. Paper presenterat på den 14:e 
nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning. Kungälv 14-17 augusti 
1999. 
 
NOU 1986:19. Informasjonskriser. Oslo: Universitetforlaget. 
 

18 
 



Nord, Lars (1998). ”Gasolyckan i Borlänge.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar, 146. 
 
van Oostveen, N. (1996). “Media-management: the responsibility of the local government, 
the interest of the victims and the needs of the press. Paper presented at the 2nd International 
Conference, “Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies.” Amsterdam 22-
24 April 1996. 
 
Palm, Lars (1996). ”När 83 000 skåningar fick dåligt vatten. Kommunikationen mellan 
myndigheter, medborgare och medier i samband med driftstörningar vid Ringsjöverket 
november 1995.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 
Raittila, Pentti (1996). ”Mediernas Estonia - myndigheter och massmedier som 
informatörer i Finland.” Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 168-2. 
 
Rodriguez, H., Quarantelli E. L. & Dynes. R. R. (2007). Handbook of Disaster Research. 
New York: Springer Science+Business Media, LLC. 
 
Rosenthal, Uriel & van Duin, Menno (1996). Conclusions of the 2nd International 
Conference, “Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies.” Amsterdam 22-
24 April 1996. 
 
Scanlon, Joseph, Alldred, Suzanne, Farrell, Al & Prawzick, Angela (1985). Coping with the 
Media in Disasters: Some Predictable Problems. Public Administration Review, Special 
Issue. 
 
Scanlon, Joseph (1989). “The Hostage Taker, the Terrorist, The Media: Partners in Public 
Crime.” In Bad Tidings: communication and catastrophe. Walters, Lynne Masel & 
Wilkins, Lee & Walters, Tim (ed.). Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum. 
 
Schultz, Friderike & Raupp, Juliana (2010). The social construction of crises in 
governmental and corporate communications: An inter-organizational and inter-systemic 
analysis. Public Relations Review 36, 112-119. 
 
Sood, Rahul, Stockdale, Geoffrey & Rogers Everett M. (1987). How the News Media 
Operate in Natural Disasters. Journal of Communication, 37 (3) 27-41, September 1987.  
 
Syrén, Sverker (1981). ”Organiserad aktivitet efter Tuveraset.” Uppsala: Disaster Studies 
10. 
 
Törnqvist, Kurt & Aggefors, Kjell (1973). ”Elavbrottet i Härnösand.” Stockholm: 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, 54. 
 
Warg, L-E. (2000). “Tillit och trovärdighet i riskkommunikation”, i Risker, kommunikation 
och medier: en forskarantologi. Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik 
(red.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Weisaeth, Lars & Mehlum, Lars (red.) (1997). Människor, trauman och kriser. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Wenger, Dennis & Quarantelli, E. L. (1989). Local Mass Media Operations, Problems and 
Products in Disasters. University of Delaware: Disaster Research Center. 
 
Västra Götalandsregionen (2008). Krisstöd vid allvarlig händelse. Prehospitalt och 
Katastrofmedicinskt centrum. 
 
 
 
 
 

19 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 


