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”Det er ikke feilen du gjør som er avgjørende. Det er 
måten du håndterer den på.”

Formålet med krisekommunikasjonen er å forme 
oppfatningen av krisen og organisasjonen, og 

dermed gjøre den negative effekten av krisen så 
liten som mulig.

Det er folks oppfatning av hva som er sant du må 
forholde deg til. Responsen må imøtekomme 

forventingene. 

Retorikk, psykologi, typen krise, virksomhetens 
historikk og tildeling av skyld får konsekvenser for 

hvordan kommunisere og opptre.



Flere kriser

Økt sannsynlighet for omdømmekrise
Integrerte virksomheter og bransjer
Mediene
Økte forventinger til åpenhet og ansvar



Apologi – retorikk beregnet på å 
gjenoppbygge omdømme

Kjell Terje Ringdal, retoriker og 
sandefjording:

Disposisjonen til talen Røkke skulle ha holdt:

Vis fram storheten i din industrielle karriere.

Og få med storyen om den hardt arbeidende
askeladd som startet med to tomme 
hender

Krydre det hele med at du betaler en million 
i skatt om dagen og skal etablere 
norgeshistoriens største allmennyttige
stiftelse. 

Fortell gjerne at du er sliten, at du er et
menneske. 

Men for guds skyld: Vis en anelse storsinn. 
Vær Den Kloke og rause. La døra stå på gløtt 
for at også du bør gi noe i den relasjonen 
som nå knirker.

Det handler ikke om å ha rett, men om å løse 
konflikten. 



Først 
benekte og 
deretter 
beklage: 
går ikke

http://web.tigerwoods.com/news/article/201003168805154/news/
http://www.newser.com/story/60862/as-4th-minister-quits-browns-outlook-bleak.html


Benektelse

1.Angrep på anklager Fordrer at interessentene har mer tiltro til virksomheten enn til 
anklager.

2.Benektelse Forklare hvorfor det ikke er noen krise. Fordrer at interessentene 
tror på at det ikke finnes noen krise, og at det ikke andre gir 
motstridende budskap.

3. Syndebukk/Bortforklare Ansvaret eller årsaken til krisen skyves utenfor virksomheten. 
Forutsetter at interessentene tror på at eksterne har forårsaket 
krisen.

Reduksjon

4.Unnskylde Minimere virksomhetens ansvar for krisen. Responsen kan 
innebære å hevde at det ikke lå noen intensjon bak handlingen 
om å gjøre noe galt eller at faktorer utenfor virksomhetens 
kontroll medførte krisen.

5.Rettferdiggjøre Det påpekes at ingen alvorlig skade har inntruffet eller at ofrene 
hadde kun seg selv å skylde for utfallet. Man er villig til å
innrømme at det er virksomheten som er årsaken til feilen, men 
man ber publikum om å se dette i den store sammenheng.
Forutsetter at interessentene er villige til å tro på det 
virksomheten sier om at skaden er minimal.

7 retoriske responsstrategier 



7 retoriske responsstrategier, forts.

Gjenoppbygging

6. Kompensasjon Virksomheten gir penger eller andre gaver til ofrene.

7. Unnskyldning Kriselederen erklærer at virksomheten tar fullt ansvar 
for krisen og ber om tilgivelse

Bolstrerende/Avstiving – i kombinasjon med øvrige

8. Påminnelse Virksomheten påminner interessentene om dens 
tidligere gode gjerninger.

9. Innsmigring Virksomheten roser interessentene.

10. Offer-rolle Virksomheten for klarer hvordan den også er et offer 
for krisen.



Eksempel: reduksjon og unnskyldning



Fra retorikk til psykologi:
Situasjonsavhengig krisekommunikasjon

Psykologi - ansvar – attribusjon

Hvordan vi tillegger en person eller en virksomhet 
ansvar og motiver i tilknytning til en hendelse 

En nøkkelfaktor er om virksomheten hadde 
mulighet til å ha kontroll over situasjonen. 

Kontroll impliserer ansvar. 

Fundamental attribusjonsfeil



Situasjonsavhengig krisekommunikasjon

Krisetyper kategorisert etter grad av ansvar

Offer: Svært liten grad av attribusjon av kriseansvar. 
Liten trussel mot omdømmet.
Naturkatastrofer
Rykter, vold på arbeidsplassen
Sabotasje

Tilfeldig hendelse: Moderat grad av attribusjon av kriseansvar. 
Moderat trussel mot omdømmet.
Ulykke som følge av teknisk feil
Skader på produkter som følge av teknisk feil

Påført, krise som kan forhindres: Sterk grad av attribusjon av ansvar. 
Alvorlig trussel mot omdømmet.
Ulykker som følge av menneskelig feil
Skader på produkter som følge av menneskelige feil
Feil handlinger og lovbrudd fra organisasjonen

The Situational Crisis Communication Theory: Timothy Coombs

Regnskaps
-juks og 
utslipp!



Krisesituasjonen

(Coombs and Holladay 2001)

Eksempler
Statoil Heidrun
NSB 

Åstaulykken

Personlig
kontroll Kriseansvar Omdømme Potensiell

støtte

•Krise-
historikk

•Relasjons-
historikk

Betydning av oppfatning av kontroll mht til ansvar
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intern årsak
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historikk
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ekstern årsak
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historikk
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intern årsak
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Krisehistorikk
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Borrelås-effekten

Når selskapet har en ufordelaktig 
relasjonshistorikk, og tidligere har hatt kriser må 
kriseledelsen ta hensyn til dette når en ny krise 
oppstår. 

Det negative fra fortiden henger ved 
virksomheten når nye situasjoner oppstår. 

Selskapet vil overfor interessentene være på 
”minus-siden” og behovet for å synliggjøre 
korrigerende eller kompenserende adferd vil være 
en nødvendig del av strategien.

En unnskyldning er ikke tilstrekkelig som respons.



Omdømme som skjold

Ved en god relasjonen med interessentene i forkant av 
krisen, vil interessentene i større grad se bort fra negativ 
informasjonen og spekulasjoner, og være mer mottakelig 
for virksomhetens argumenter 
Skyldes anker-effekt.

Konklusjonene fra forskning

For organisasjoner med et svært godt omdømme i 
forkant, vil det kunne finnes en skjoldeffekt mot en krise 
forårsaket av menneskelig feil.
Kriseansvaret ble da tillagt i samme grad som for tekniske 
feil, dvs en lavere omdømmerisiko. 
I en av studiene fant man at det oppsto en skjold-effekt
som lot tvilen komme virksomheten til gode når årsaken 
til krisen var ukjent. 



Når det stormer: Kjenn din rett
Utdrag av Vær Varsom plakaten

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og  
avdekke kritikkverdige forhold. 

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og 
ellers i forhold til kilder og kontakter.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av 
intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og 
utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.

4.14.De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til 
samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og 
nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg 
eller medvirke til debatt.

Be om rett til å bli kjent med og til å imøtegå samtlige påstander

Din tid til å svare bør stå i et rimelig forhold til hva redaksjonen har brukt –
ref.Fredly-saken



Oppslagssak 6 poeng
Undersaken 3 poeng
Småsaker/stolpe 1
poeng

Journalistene skal helst
ha 12 poeng om dagen.

Kilde:
www.journalisten.no

Apropos: Poengjournalistikk



Betydningen av Internett og sosiale 
medier i kriser

Informasjonskanal/kilde

Feilkilder

Aksjonsgrupper



Oppsummering

Krise

Kriseansvar

Organisasjonens
omdømme

Kriserespons-
strategi

Krisehistorie

Omdømmet til 
forutgående 

relasjon



Typen krise, virksomhetens historikk og i hvilken grad 
virksomheten tillegges skyld får konsekvenser for 

kommunikasjon og valg av handlinger.

Det folks oppfatning av hva som er sant du må forholde deg 
til.

Kriseøvelser og trening er nyttig. Du kan også komme langt 
med ektefølt empati, vilje til åpenhet og handlekraft. 

På forhånd ha oversikt over hvem som er dine viktigste 
interessenter, kommuniser med disse.

Bruk gjerne ekstern hjelp til se deg selv utenfra. Det er høy risiko 
for at du misoppfatter omgivelsenes oppfatning av situasjonen 

og derfor velger feil respons. 

Oppsummering
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