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1. Inledning 
Sociala medier som Facebook och Twitter har blivit en stor del av människors liv och allt fler organi-

sationer använder sig av sociala medier för att kommunicera med sina intressenter. Till skillnad från 

traditionella medier har organisationer stor möjlighet att själva styra sin kommunikation i sociala me-

dier, vilket är fördel när en organisation ska kommunicera under en kris. Sociala medier kan därför 

vara ett betydelsefullt verktyg i organisationers kriskommunikation. 

Internationellt finns det en del forskning om kriskommunikation i sociala medier, men i Sverige finns 

det få fallstudier av hur specifika organisationer har hanterat en kris på sin Facebooksida. Den här 

studien syftar till att undersöka hur Parken Zoo kommunicerade på sin Facebooksida under en kris 

som drabbade organisationen hösten 2012. 

Den 17 oktober 2012 kom det fram att Parken Zoo hade avlivat flera utrotningshotade djur och förva-

rat de döda kropparna i fryscontainrar på parkområdet. Tv-programmet Kalla Fakta sände ett reportage 

om förhållandena på Parken Zoo och det uppdagades att djuren hade avlivats för att göra plats för nya 

djur. I Kalla Faktas reportage ställdes djurparkschefen till svars och sa bland annat att djuren inte hade 

avlivats utan hade flyttats till andra djurparker (Asplind & Alsén, 2012). 

Tidigare anställda på Parken Zoo vittnade dock om att djurparkschefen ljög och menade att djuren 

visst hade avlivats. Kalla Faktas reportrar kunde ta sig in i fryscontainrarna och visade tittarna de döda 

djurkropparna som förvarades där. Till slut erkände djurparksledningen att djuren hade avlivats (Sven-

ska Dagbladet, 2012). Händelsen fick stor uppmärksamhet i medierna och på Parken Zoos Face-

booksida skrev allmänheten tusentals kommentarer. Detta resulterade i en kris för Parken Zoo. 

Många upprörda människor sökte sig till organisationens Facebooksida för att kräva svar på varför 

djurparken agerade som de gjorde. I den här studien har Parken Zoos kommunikation på Facebook 

studerats och förhoppningsvis kan studien bidra till att öka förståelsen för om det är viktigt för organi-

sationer att inkludera sociala medier i sin kriskommunikationsplan. 

1.1 Disposition 

Studien inleds med bakgrundsfakta om organisationen som har studerats samt övrig information som 

är väsentlig för studien. Därefter ges en genomgång av tidigare forskning inom krishantering och kris-

kommunikation. Sedan följer ett kapitel som presenterar vilka teoretiska utgångspunkter studien har, 

där begrepp och teorier som utgör grundstenarna i studien beskrivs. Därnäst redogörs för studiens 

syfte och frågeställningar. Detta följs av ett metodkapitel där läsaren får en inblick i hur studien har 

genomförts och vilket material som ligger till grund för studien. Sedan redovisas och analyseras re-

sultatet och i det avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som resultatet gav. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras organisationen som ingår i studien samt annat som är relevant för 

studien. 

2.1 Parken Zoo 

Parken Zoo är en djurpark belägen i Eskilstuna som invigdes 1898. På den tiden var Parken Zoo en av 

landets första folkparker. I början av 1950-talet flyttade de första djuren in i parken och då startade 

utvecklingen mot att bli en djurpark. I dag är Parken Zoo ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. 

Förutom djurparken omfattar organisationens verksamhet en nöjespark med ett tivoli, en badplats, en 

campingplats och stugby, restauranger samt konferensverksamhet. (Parken Zoo, u.å.) 

Parken Zoo ägs av Eskilstuna kommun och ingår i bolagskoncernen Eskilstuna Kommunföretag AB 

(Parken Zoo, u.å.). Parken Zoo är därmed en kommunalägd organisation, vilket betyder att organisa-

tionen omfattas av offentlighetsprincipen. Den innebär att både allmänheten och medierna ska ha in-

syn i verksamheten. Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar och de som arbetar 

inom staten eller ett kommunalt bolag har rätt att berätta vad de vet för utomstående samt lämna 

uppgifter till medierna. (Justitiedepartementet, 2014) 

2.2 Kalla Fakta 

Kalla Fakta är ett tv-program inom genren samhällsjournalistik. Programmet sändes för första gången 

1991 och har sedan dess granskat och kartlagt makt och samhällsfenomen. Kalla Fakta anser sig själva 

vara Sveriges vassaste program för undersökande journalistik och offentliggör oegentligheter inom 

såväl privata företag som kommunala och statliga organisationer. Programmet har genom åren 

belönats med många olika priser och utmärkelser. (Kalla Fakta, 2014) 

2.3 Sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som en grupp webbaserade applikationer som 

gör det möjligt för användarna att skapa och dela användargenererat innehåll. Sociala medier har 

förändrat hur människor interagerar med varandra och med organisationer. De har gjort det möjligt för 

människor att aktivt agera och reagera på vad organisationer gör utan att vara beroende av någon tre-

dje part (Dijkmans, Kerkhof & Beukeboom, 2015). Genom att interagera med intressenter på Face-

book och i andra sociala medier försöker organisationer utveckla och förbättra relationen med viktiga 

målgrupper (Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009). 
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En av sociala medier främsta egenskap är just den sociala aspekten. Sociala medier gör det möjligt för 

människor att omedelbart kommentera det organisationen säger. Därmed gör sociala medier kommu-

nikationen till en informell utväxling av tankar och de traditionella mediernas gränser mellan pro-

ducent och konsument suddas ut. (Cross, 2014) 

2.4 Facebook 

Facebook grundades 2004 och är ett socialt medium som syftar till att ge människor möjlighet att hålla 

kontakt med varandra oberoende av var de befinner sig i världen. Via Facebook kan människor bygga 

upp sina personliga nätverk och interagera med varandra. Facebook startade som en plattform för att 

föra samman människor, men har genom åren utvecklats och vänder sig även till organisationer, 

företag och liknande. Numera kan organisationer skapa egna sidor på Facebook för att marknadsföra 

sig och kunna föra en dialog med sina intressenter. (Caers, De Feyter, De Couck, Stough, Vigna & Du 

Bois, 2013) 

Erikson (2011) beskriver Facebook som ett café på webben där individer delar med sig av sina liv, 

nätverkar med andra individer och tar del av organisationers erbjudanden. Via Facebook kan männis-

kor interagera med varandra genom att dela med sig av åsikter, erfarenheter, idéer, bilder och videor. 

Det är viktigt för organisationer att ha en tydlig strategi för hur de ska använda sig av Facebook för att 

kunna skapa social och emotionell närhet till sina intressenter (Erikson, 2011). 
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3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet ges en inblick i hur kriskommunikationen som forskningsområde växte fram. Kapitlet 

tar även upp forskning om kriskommunikation i sociala medier. Dessutom ger kapitlet en överblick 

över hur forskningsområdet inom kriskommunikation både i traditionella och sociala medier ser ut i 

dag. Slutligen beskrivs vilka forskningsluckor som har hittats. 

3.1 Kriskommunikationens framväxt 

Kriskommunikation har sina rötter i forskningen inom krishantering. För att få en bättre förståelse för 

kriskommunikation som ett forskningsfält är det viktigt att börja med att granska processerna inom 

krishantering. Genom att undersöka dessa är det lättare att förstå hur kriskommunikation började ut-

vecklas som ett eget forskningsfält. (Coombs & Holladay, 2012) 

Den amerikanska krishanteringsexperten Steven Fink skrev en banbrytande bok inom krishantering 

som publicerades 1986. Det blev starten för den mer specifika forskningen om det framväxande om-

rådet krishantering. Fink hade skapat en modell med fyra olika faser som visade hur en kris utvecklas. 

Den första var den prodromala fasen, när tecken på en kris börjar synas. Den andra var den akuta 

fasen, när krisen inträffar. Den tredje var den kroniska fasen, som är återhämtningsperioden och kan 

innehålla kvardröjande oro från krisen. Den fjärde fasen var krislösningen, när organisationens 

verksamhet har återgått till det normala. (Coombs & Holladay, 2012) 

Fyra år senare utvecklade Smith en trestegsmodell över krishanteringsprocessen. Det första steget 

innefattade krishantering och handlade om stunden när ett krisfrö sås i en organisation. Det andra 

steget bestod av operativ kris och handlade om den händelse som utlöser krisen. Det tredje steget 

handlade om krislegitimering, när organisationen tillhandahåller ett svar, medier blir intresserade av 

händelsen och organisationslärandeprocessen påbörjas. Förutom dessa tre steg innehöll Smiths modell 

återkoppling från steg tre till steg ett. Därmed utökade Smith fokus från att tidigare enbart ha varit på 

själva krisprocessen till att nu också hamna på hur organisationen skötte krishanteringen. (Coombs & 

Holladay, 2012) 

Mitroff tog fasta på Smiths modell och skapade en egen modell som innehöll fem steg. Det första 

steget var signaldetektering, vilket handlade om att leta efter tecken på en kris och ta till förebyggande 

åtgärder. Det andra steget var sondering och förebyggande, vilket innebar att aktivt leta efter och re-

ducera riskfaktorer. Det tredje steget var skadebegränsning, vilket syftade till att begränsa krisens 

spridning när den väl hade startat. Det fjärde steget var återhämtning, vilket handlade om att få organi-

sationen att återgå till det normala arbetet. Det femte steget var lärande och innebar att ansvariga inom 

organisationen granskade krishanteringen och drog lärdomar från den. (Coombs & Holladay, 2012) 
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Sammanfattningsvis utvecklades dessa modeller under 1990-talet och på den här tiden handlade de 

flesta krishanteringsmodeller om begränsning, förberedelse, svar och återhämtning. Mitroffs modell 

skiljde sig dock åt då han var först med att introducera lärande som en helt egen fas. 

Krishanteringsprocessen kan alltså summeras som en process som handlar om tre faser – före krisen, 

under krisen och efter krisen. Före krisen är det viktigt att kunna upptäcka varningstecken för en po-

tentiell kris, att förebygga krissituationer och att förbereda sig för kriser. Under krisen handlar det om 

att identifiera det som utlöste krisen och att ge svar till intressenter och allmänhet. Efter krisen är fokus 

på att reflektera över krisen när verksamheten har återgått till det normala och följa upp med infor-

mation till intressenter, samt att lära från krisen. (Coombs & Holladay, 2012) 

Utifrån detta började kriskommunikation att växa fram. De som hanterade krissituationer i organisa-

tioner tog villigt emot tips och råd kring hur de skulle hantera kriser mest effektivt. De första råden 

skrevs av människor som själva arbetade inom yrket och publicerades i icke-akademiska tidskrifter. 

Detta ledde till att akademiker såg ett behov av att lösa problem inom kriskommunikation och snart 

dök det upp artiklar även i akademiska tidskrifter. Forskare inom krishantering fokuserade på själva 

krishanteringsprocessen och såg bara kriskommunikation som en variabel i processen. De ansåg därför 

inte att det fanns något värde i att innefatta kriskommunikation i sitt forskningsarbete. Istället var det 

forskare inom public relations och kommunikation som fokuserade på kriskommunikation i sin 

krishanteringsforskning. (Coombs & Holladay, 2012) 

Inledningsvis gick kriskommunikationsforskningen ut på att göra fallstudier av hur tidigare kriser hade 

hanterats och kommunicerats. Därefter skapade forskare listor över hur organisationer skulle kom-

municera med allmänheten och sina intressenter samt hur de inte skulle kommunicera. Sedan utveck-

lades teoretiska ramverk för hur de olika fallen skulle analyseras. (Coombs & Holladay, 2012) 

Under det senaste decenniet har forskningen kring kriskommunikation ökat kraftigt. Den allra mest 

undersökta aspekten av kriskommunikation är hur organisationen kommunicerar när den befinner sig 

mitt i en kris. Anledningen till detta är att hur och vad en organisation kommunicerar under en kris är 

mycket betydelsefullt för hur organisationen tar sig ur krisen och hur stor skada krisen har orsakat or-

ganisationen. (Coombs & Holladay, 2012) 

3.2 Översikt om forskningsläget 

Det finns en uppsjö av forskning inom kriskommunikation. An och Cheng (2007) har undersökt hur 

kriskommunikationsforskningen har utvecklats mellan 1975 och 2006. Deras utgångspunkt var att stu-

dera kriskommunikation i de två största tidskrifterna inom public relations – Journal of Public Rela-

tions Research och Public Relations Review. Fokus i studien låg på den kvantitativa ökningen av arti-
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klar, vilka teoretiska ramverk som stod i centrum, vilka metodologiska trender som gick att se och vil-

ka forskningsfrågor som var aktuella under perioden. 

An och Cheng (2007) noterade att det inte fanns några publicerade artiklar om kriskommunikation i 

någon av de två tidskrifterna före 1987. Ett stort antal artiklar publicerades 1998 och 1999 och mer än 

hälften av alla artiklar om kriskommunikation publicerades mellan 2001 och 2006. 

Under 2000-talet har allt fler artiklar innehållit något slags teoretiskt ramverk, men dessförinnan sak-

nades teorier. Den mest använda teorin var situational crisis communication theory. Bland övriga van-

liga teorier återfanns issue management och crisis management theory. Även retoriska teorier såsom 

image restoration theory och apology theory användes relativt ofta, liksom attributionsteorin. (An & 

Cheng, 2007) 

Bland informationen som An och Cheng (2007) samlade in såg de en tydlig trend som visade att 

kvalitativa metoder dominerade i kriskommunikationsforskningen. Den mest framträdande metoden 

som användes var kvalitativ kontextanalys. Experiment, innehållsanalyser och enkätundersökningar 

förekom också, men inte alls i samma utsträckning. 

Under kriskommunikationsforskningens tidigare år fokuserade artiklarna mycket på att konstruera te-

orier och modeller samt att utvärdera krishändelser. Det senare är fortfarande ett populärt for-

skningsämne. Efter 1996 skedde ett skifte i forskningsintresset då det började handla om strategisk 

krishantering och en strävan efter att utveckla effektiva strategier och taktiker för krishantering och 

kriskommunikation. Efter 2000 breddades forskningsämnena och begreppsdefiniering, funktioner och 

kristyper stod i fokus. (An & Cheng, 2007) 

3.2.1 Forskningsläget om kriskommunikation i sociala medier 
Vad gäller forskningsläget kring kriskommunikation i sociala medier är det ett relativt nytt fenomen, 

men trots det har vi funnit en hel del forskning inom ämnet. Många studier är fallstudier som un-

dersöker hur en specifik organisation har hanterat en kris på exempelvis Facebook. Även littera-

turstudier baserade på tidigare forskning om kriskommunikation i sociala medier är vanliga. I dem tar 

forskarna fram rekommendationer och riktlinjer för hur organisationer mest effektivt ska använda so-

ciala medier i sin kriskommunikation. 

Vi har sett att den mesta forskningen är gjord i USA och att det främst är kvalitativa metoder som 

används. Kvalitativa textanalyser och kvalitativa intervjuer tycks dominera på forskningsfältet. Kvan-

titativa metoder har påträffats, men inte i någon stor utsträckning. 

Den tidigare kriskommunikationsforskningen har haft sin utgångspunkt i att studera organisationers 

kriskommunikation i traditionella medier. Numera får dock forskningen om kriskommunikation i  
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sociala medier allt mer utrymme. Det är dock inte relevant att tala om ett paradigmskifte eftersom 

kriskommunikation i sociala medier inte lär ersätta kriskommunikationen i traditionella medier. Däre-

mot lär kriskommunikationsforskningen breddas i takt med att allt fler organisationer väljer att bedriva 

sin kriskommunikation i både traditionella och sociala medier. 

3.3 Relevanta studier 

Här följer sju studier som är väldigt relevanta för den här uppsatsen. Samtliga studier behandlar kom-

munikation i sociala medier där majoriteten fokuserar på kriskommunikation, i synnerhet på Face-

book. Studierna är gjorda i, eller har en stark anknytning till, västvärlden. Tre av dem är gjorda i USA, 

tre i Sverige och en av dem undersöker kriskommunikationen i organisationer i tre olika länder – 

USA, Kanada och Holland. Nedan presenteras studiernas forskningsfrågor, teorier, metoder och re-

sultat. 

3.3.1 Dominerande forskningsperspektiv och forskningsfrågor 
Trots att studierna är gjorda på olika platser och vid olika tidpunkter går det skönja ett antal över-

gripande teman bland frågorna som forskarna behandlar. Till att börja med går det att konstatera att 

fyra av sju studier har ett sändarperspektiv och undersöker hur företag och organisationer har använt 

sociala medier i samband med en kris.  

Av de tre resterande studierna har en ett mottagarperspektiv och undersöker hur mottagarna har up-

plevt en organisations kriskommunikation. De två sista studierna har ett blandat perspektiv och 

behandlar således både hur sändaren har hanterat kommunikationen i sociala medier och hur motta-

garen har upplevt den. 

Av studierna med sändarperspektiv har tre studier försökt besvara frågan hur kriskommunikation i so-

ciala medier kan bedrivas på bästa sätt. Veil, Buehner och Palenchar (2011) och Eriksson (2014a) har 

förenat befintlig litteratur om ämnet och därefter sammanfattat, dragit slutsatser och tagit fram 

rekommendationer för hur organisationer kan använda sociala medier i sin kriskommunikation. Eriks-

son (2014c) har också undersökt hur fyra svenska organisationer arbetade med sin kriskommunikation 

på webben och i sociala medier på ett framgångsrikt sätt. Utifrån resultaten har de bästa 

tillvägagångssätten uppmärksammats och rekommenderats. 

I två studier har forskarna undersökt hur kriskommunikation i sociala medier har sett ut generellt. Ki 

och Nekmat (2014) har ställt frågor som hur många har använt Facebook i sin kriskommunikation 

medan Eriksson (2014b) frågar vilka problem och möjligheter kommunikatörer ser med sociala medier 

som specifikt verktyg när de ska hantera och kommunicera vid krishändelser. 
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Jin, Liu och Austin (2011) har undersökt hur allmänheten producerar, konsumerar och delar kris-

information via sociala medier. Slutligen undersökte Yi och Shahid (2012) hur kriskommunikationen 

sker i olika kontexter. I sin studie gjorde de en jämförelse av kriskommunikation i sociala medier mel-

lan USA, Kanada och Holland. 

3.3.2 Dominerande teorier 
Vi har funnit att den mest återkommande teorin i de relevanta studierna är situational crisis communi-

cation theory, hädanefter kallad SCCT. Teorin innehåller tio försvarsstrategier och går ut på att ut-

värdera vilka hot en kris kan utgöra mot en organisations rykte och anseende. Utifrån detta rekom-

menderas vilken eller vilka försvarsstrategier som är bäst lämpade att använda under en kris. (Coombs, 

2012) SCCT är mottagarorienterad och syftar till att belysa hur människor uppfattar kriser och hur de 

reagerar på både försvarsstrategier och organisationen som befinner sig i kris. I SCCT är grundpelaren 

krisansvar och dess idé är att försöka förstå hur människor skapar förklaringar till kriser och vilka 

effekter dessa får på deras attityder och beteenden. (Coombs & Holladay, 2012) 

En annan teori som användes i flera av studierna är social-mediated crisis communication model, 

hädanefter kallad SMCC. Den här teorin utgår delvis från SCCT och mycket fokus ligger på att kris-

ens ursprung och typ spelar stor roll för vilken eller vilka försvarsstrategier organisationen ska anvä-

nda sig av. Med krisens ursprung menas om krisen startade på grund av interna eller externa faktorer. 

Modellen tar särskilt fasta på fyra variabler när det gäller att strategiskt hantera kriser både i sociala 

och traditionella medier. Dessa variabler är krisens ursprung, meddelandestrategi, hur krismeddelandet 

förmedlas (till exempel via Twitter, Facebook eller pressmeddelande) och vilken källa krismedde-

landet kommer från – antingen från organisationen själv eller från en tredje part såsom medier. (Jin et 

al., 2011) 

Image restoration theory, hädanefter kallad IRT, kunde vi också urskilja bland studierna. Teorin går ut 

på att en attack hotar en organisations anseende. Enligt Benoit, som utvecklade teorin, består en attack 

av två komponenter. Den första komponenten är en stötande handling och den andra är en anklagelse 

om ansvar för handlingen. Enligt teorin kan den stötande handlingen vara ett hot mot organisationens 

anseende, men blir ett verkligt hot först när en organisation anklagas för att vara ansvarig för den stö-

tande händelsen. (Coombs & Holladay, 2012) 

IRT skapades av Benoit för att förstå vilka kommunikationsmöjligheter som finns för en organisation 

som står inför ett hot. Teorin har inte utvecklats specifikt för kriskommunikation, men är användbar 

eftersom en händelse som hotar en organisations anseende är en kris. Teorin innebär att kommu-

nikation används för att försvara ett anseende och innehåller ett flertal försvarsstrategier som organisa-

tioner kan använda sig av. (Coombs & Holladay, 2012) 
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I en av studierna användes crisis emergency risk communication, hädanefter kallad CERC. Det är en 

femstegsmodell som innebär att kriser utvecklas på ett förutsägbart och systematiskt sätt. CERC-

modellen är framförallt framtagen för kristyper som till exempel terrorism, sjukdomsepidemier och 

andra samhälleliga katastrofer. I modellen skiljs risk- och kriskommunikation åt. Modellen innebär att 

kriskommunikation i grund och botten handlar om public relations, medan riskkommunikation handlar 

om att identifiera risker vad gäller folkhälsan och övertyga allmänheten om att anta en sundare och 

säkrare livsstil för att utesluta riskfyllt beteende. (Reynolds & Seeger, 2005) 

Värt att notera är att flera studier helt saknar teorier, vilket tyder på att det finns en potentiell brist på 

teoretiska ramverk inom kriskommunikationsforskningen. 

3.3.3 Dominerande metoder 
Eftersom de sju studierna som har undersökts har olika forskningsperspektiv och frågeställningar 

skiljer sig också metoderna mellan studierna åt. Totalt har sex olika metoder använts, vilket innebär att 

det inte är någon metod som dominerar eller är överlägset mest använd. Följande metoder har använts 

i de undersökta studierna: 

• Kvantitativ innehållsanalys 

• Kvantitativ enkätundersökning 

• Kvalitativ intervju i kombination med kvantitativ enkätundersökning 

• Kvalitativ intervju 

• Litteraturstudie 

• Experiment 

 

Den enda metod som användes i två fall var litteraturstudie. Den förekom dels i Erikssons (2014a) 

kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier och dels i Veil et al. 

(2011) litteraturgranskning. 

3.3.4 Dominerande forskningsresultat 
Nedan presenteras några dominerande forskningsresultat bland de studier som har undersökts. 

3.3.4.1 Sociala medier som dialogverktyg 

Ett forskningsresultat som återkommer i flera studier är huruvida organisationer ska använda sig av 

sociala medier för att föra en dialog med sina intressenter under en kris eller inte. I Erikssons (2014b) 

studie har många kommunikatörer svarat att de ser sociala medier som ett sätt att sprida enkelriktad 

och snabb kriskommunikation, likt ett massmedium. Erikssons (2014b) studie bygger på 169 enkätsvar 

från kommunala kommunikatörer som genomfördes i början av 2012. Vid den tidpunkten låg många 

kommuner fortfarande i startgroparna när det gällde att använda sociala medier i sin kommunikation. 
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Yi och Shahid (2012) fann i sin studie att organisationer som nyligen börjat använda sociala medier 

använde dessa på samma sätt som kommunikatörerna i Erikssons (2014b) studie, det vill säga för en-

vägskommunikation. I takt med att organisationernas kommunikatörer lärde sig mer om mediet över-

gick de allt mer till tvåvägskommunikation. 

Veil et al. (2011) menar att sociala medier ska användas som ett dialogverktyg under en kris. I sin 

studie konstaterar de att organisationer bör delta i konversationen i sociala medier och hantera even-

tuella rykten som skapas och sprids där. Även Ki och Nekmat (2014) är inne på samma linje. I sin 

studie kom de fram till att målgruppen var mer positivt inställd till de organisationer som hade fört en 

dialog i sociala medier under en kris än de som inte hade gjort det. 

I Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker säger dock Eriksson (2014c) att det är 

viktigt att organisationer beaktar sociala mediers gränslösa snabbhet för att sprida enkelriktad kris-

information. Enligt Eriksson (2014c) är sociala mediers roll som ett dialogverktyg något av en utopi. 

När organisationen befinner sig mitt i en kris är det viktigaste att informationen sprids snabbt och 

korrekt. 

Sammanfattningsvis är forskarna inte helt eniga om huruvida organisationer ska använda sociala me-

dier som ett dialogverktyg i sin kriskommunikation eller inte. 

3.3.4.2 Sociala medier i det dagliga kommunikationsarbetet 

I litteraturstudien som Veil et al. (2011) har publicerat konstaterar de att sociala medier bör ingå i den 

dagliga kommunikationsverksamheten. Mitt i en kris är det inte läge att starta upp nya kommu-

nikationskanaler i sociala medier, utan det är ett arbete som måste ha gjorts tidigare. Genom att dagli-

gen kommunicera i sociala medier bygger organisationen upp ett förtroende bland sina intressenter. 

När krisen väl inträffar har intressenterna lärt sig att det alltid finns aktuell information från organisa-

tionen i sociala medier. 

Eriksson (2014c) anser också att det är viktigt att utveckla en vardagsanvändning av webb och sociala 

medier. Redan före krisläget är det viktigt att organisationen har etablerat sig i sociala medier och visat 

sig aktiv genom att sprida information, kommunicera och lyssna. 

3.3.4.3 Överensstämmelse mellan försvarsstrategi och kristyp 

Ki och Nekmat (2014) kom i sin studie fram till att få organisationer använder sig av Facebook i sin 

kriskommunikation. Den vanligaste kristypen som organisationerna i deras studie stod inför var kriser 

som uppstått på grund av en olycka. Den försvarsstrategi som organisationerna i huvudsak använde sig 

av var att försöka rättfärdiga händelsen. Vidare kom Ki och Nekmat (2014) fram till att majoriteten av 

de försvarsstrategier som organisationerna använde sig av inte stämde överens med de rekommenda-

tioner som finns i SCCT.  
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3.3.5 Forskningsluckor 
Generellt finns det mycket forskning om kriskommunikation. Trots att sociala medier är ett relativt 

nytt fenomen som kommunikationsverktyg för organisationer finns det även här många gjorda studier. 

När det kommer till organisationers kriskommunikation i sociala medier finns det inte lika mycket for-

skning. I Sverige förekommer det inte särskilt mycket forskning om hur specifika organisationer har 

skött sin kriskommunikation på Facebook. Detta är en forskningslucka som den här studien vill täppa 

till.  

3.4 Summering 

Huvuddelen av forskningen inom kriskommunikation i sociala medier är gjord i USA. Majoriteten av 

studierna går ut på att studera kriskommunikationen ur ett sändarperspektiv och fallstudier är vanliga, 

liksom litteraturstudier. Att forskaren ger råd och rekommendationer för hur organisationer ska bed-

riva sin kriskommunikation i sociala medier är återkommande i många studier. En del studier har ett 

mottagarperspektiv och undersöker hur allmänheten uppfattar organisationers kriskommunikation i 

sociala medier. De dominerande teorierna är SCCT och SMCC, men många studier saknar helt teorier. 

De forskningsresultat som kan skönjas är huruvida sociala medier ska användas som ett dialogverktyg 

i kriskommunikationen eller inte. På den punkten råder det delade uppfattningar bland forskarna. 

Däremot tycks forskarna vara eniga om att det är viktigt för organisationer att etablera sin dagliga 

kommunikationsverksamhet i sociala medier. 

Internationellt finns det en del forskning om kriskommunikation i sociala medier, men i Sverige finns 

det få fallstudier av hur specifika organisationer har hanterat en kris på sin Facebooksida. Den här 

studien hoppas kunna bredda forskningen ur ett svenskt perspektiv och bidra till att skapa förståelse 

för om det är viktigt för organisationer att inkludera sociala medier i sin kriskommunikationsplan.  
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4. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet definieras olika begrepp som är relevanta för uppsatsen. Därefter presenteras de 

teorier som ligger till grund för studien. Dessutom beskrivs vad teorierna kommer att användas till. 

4.1 Kris 

Det finns ingen entydig definition av kris som ett begrepp. Olika forskare definierar kriser på olika 

sätt. Enligt Coombs (2012) är en kris uppfattningen av en oförutsägbar händelse som hotar intressen-

ternas förväntningar och allvarligt kan påverka en organisations resultat, samt generera negativa 

konsekvenser för organisationen. Det är intressenternas uppfattningar som hjälper till att avgöra om en 

händelse är en kris. Om intressenterna upplever en händelse som en kris kommer de att reagera som 

om det vore en kris och därmed existerar krisen. Enligt Coombs (2012) är en kris oförutsägbar, men 

inte oväntad. Vissa kriser kan inträffa plötsligt, medan andra kriser innehåller tidiga varningssignaler. 

Fearn-Banks (2011) menar att en kris är en händelse med ett potentiellt negativt utfall som påverkar 

organisationen samt dess intressenter, produkter, tjänster och anseende. En kris avbryter organisa-

tionens normala verksamhet och kan ibland utgöra ett hot mot organisationens existens. Ulmer, 

Sellnow och Seeger (2011) definierar istället en kris som en eller flera specifika och oväntade hän-

delser som skapar stor osäkerhet, samtidigt som den utgör både möjligheter för och hot mot organisa-

tionens prioriterade mål.  

Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar att en kris är en händelse som innefattar allvarliga hot 

och sätter grundläggande värden på spel. Enligt dem kännetecknas en kris av att den kommer som en 

överraskning och att den inträffar plötsligt, att den är hotfull, resulterar i hög osäkerhet och att den 

kräver snabb respons.  

Som beskrivet ovan finns det alltså flera olika sätt att definiera en kris. Pearson och Mitroff (1993) 

konstaterar dock att krisbegreppet kan sammanfattas av fem karaktärsdrag: 

• Kriser är mycket synliga 

• Kriser kräver omedelbar uppmärksamhet 

• Kriser innehåller ett överraskningselement 

• Kriser kräver handling 

• Kriser står utanför organisationens fullständiga kontroll 

 

För att betraktas som en kris måste händelsen dessutom utgöra ett hot mot organisationens anseende 

och existens (Pearson & Mitroff, 1993). 
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4.2 Krishantering och kriskommunikation 

Coombs (2007) definierar krishantering som en uppsättning faktorer som organisationer använder sig 

av för att hantera kriser och minska skadorna som en kris kan orsaka. Enligt Falkheimer et al. (2009) 

är kommunikation en mycket viktig del i organisationers krishantering. Att hantera en kris i en organi-

sation innebär till stor del att kommunicera. Kriskommunikation handlar om den kommunikation en 

organisation bedriver i samband med en krissituation. Det involverar kommunikationen mellan organi-

sationen och olika intressenter, som till exempel medborgare, kunder, journalister och andra organisa-

tioner. 

Under en kris är det viktigt att organisationens kommunikation fungerar väl. Det är av yttersta vikt att 

människor får veta vad som har hänt och vad de ansvariga gör och planerar att göra åt krisen. Felaktig 

eller bristande kommunikation kan leda till att krisen blir större. Alla organisationer bör därför ha en 

krisplan som underlag och ram för det operativa krisarbetet. En sådan plan ska ge riktlinjer för hur 

kriskommunikationsarbetet genomförs. Den ska även förklara hur organisationens bemanning, 

ansvarsfördelning och organisering ska se ut under krisen. Slutligen bör krisplanen lista alla kommu-

nikationskanaler som är tillgängliga för organisationen samt vilka kanaler som är lämpliga vid olika 

typer av krislägen. (Falkheimer et al., 2009) 

Under kriser är det mycket vanligt att människors informationsbehov ökar starkt, vilket ofta resulterar 

i att informationens mängd och volym eskalerar kraftigt. Det kan i sin tur leda till att kommunikation-

skanaler blir överbelastade, att information blandas och att de kommunikativa flödena ständigt ändrar 

riktning. (Falkheimer et al., 2009) Enligt Falkheimer och Heide (2010) är det dessutom viktigt för en 

organisation att ha ett högt förtroende bland allmänheten för att nå fram med sin kriskommunikation. 

Om allmänheten inte har förtroende för organisationen kommer det att bli svårt för organisationen att 

göra sig hörd och nå ut med sitt budskap. 

Coombs (2012) anser att det är viktigt att kriskommunikationen till medier och övriga intressenter sker 

samstämmigt då det ökar organisationens trovärdighet. Han menar att organisationer måste leverera 

konsekventa budskap. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att all kommunikation går via en och 

samma person. Genom att koordinera vilka som får och ska uttala sig under krisen undviker organisa-

tionen att övriga medarbetare – så kallade icke-officiella talespersoner – förmedlar en felaktig bild av 

krisen som inte stämmer överens med organisationens uppfattning. 

4.3 Kriskommunikation i sociala medier 

Coombs (2012) påtalar att det är viktigt att organisationer förstår att sociala medier domineras av 

användargenererat innehåll. Det innebär att organisationer måste vara medvetna om att kommu-

nikationens grunder i sociala medier är helt annorlunda jämfört med i traditionella medier. Sociala 
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medier handlar om interaktion, inte om att mata människor med information. De grundläggande vär-

dena i sociala medier är att lyssna på vad intressenterna säger och att ge dem åtkomst till information 

när intressenterna kan behöva den. 

Det är viktigt att göra en noggrann avvägning gällande vilka kanaler som ska användas när organisa-

tionen kommunicerar under en kris. Om intressenterna diskuterar krisen i sociala medier måste organi-

sationens kriskommunikation också ske där. Om krisen startade på grund av att organisationen har 

gjort något fel förväntar sig intressenterna antingen en ursäkt, någon form av kompensation eller båda 

delar. För att kommunicera så effektivt som möjligt i en sådan krissituation bör organisationen anvä-

nda sig av alla sociala medier de har till sitt förfogande. (Coombs, 2012) 

4.4 Ekonomiskt perspektiv 

Den här studien är skriven inom området för medie- och kommunikationsvetenskap där vi har 

fokuserat på Parken Zoos kommunikation. Eftersom Parken Zoo delvis är en vinstdrivande organisa-

tion anser vi dock att det även är relevant att resonera kring Parken Zoos kriskommunikation ur ett 

ekonomiskt perspektiv, trots att det ligger utanför ramarna för medie- och kommunikationsvetenskap. 

Alla organisationer har intäkter och kostnader. För att en organisation ska överleva och kunna växa 

krävs det att organisationen går med vinst. En organisations ekonomi är helt beroende av att kunderna 

vill köpa dess varor och tjänster. Kunderna bidrar till att ge organisationen dess intäkter och ställer 

krav på att organisationens produkt eller tjänst uppfyller deras behov när det gäller kvalitet, pris, ser-

vice och liknande. Kunderna är därför en av organisationens viktigaste intressenter. (Andersson, 

Ekström, Enqvist & Jansson, 2012) 

Alla organisationer har också ett varumärke. Varumärket är till för att särskilja organisationen från 

andra organisationer. (Amnéus, 2011) Varumärket kan innebära organisationens logotyp, alltså den 

grafiska utformningen av namnet eller symbolen för organisationen, dess produkt eller tjänst. Det kan 

också innebära de övriga elementen som ingår i den grafiska identiteten, till exempel färger, 

förpackningar och mönster som särskiljer organisationen från konkurrenterna. Varumärket beskriver 

också de associationer som uppstår i en människas medvetande när hen hör eller ser namnet på en viss 

organisation. (Andersson et al., 2012) 

Amnéus (2011) beskriver ett varumärke som summan av produkten eller tjänsten, själva organisa-

tionen och dess handlingar. Varumärket skapas alltså av allting en organisation säger och gör. Anders-

son et al. (2012) menar att om en organisation gör något bra kan varumärket stärkas, vilket också kan 

stärka relationen till intressenterna, vilket i sin tur kan leda till ökade intäkter. Tvärtom blir det om 

organisationen gör något dåligt – då kan varumärket få sig en törn och risken finns att kunderna flyr. 

Det kan leda till minskade intäkter och på sikt kan det hota organisationens existens. Etik har därför 
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blivit en allt viktigare del av varumärket och organisationers uppförande granskas allt mer. Om en or-

ganisation missköter sig på något sätt i allmänhetens ögon kan även mycket starka varumärken snabbt 

bli allvarligt skadade. Skärvad och Olsson (2013) menar därför att det är viktigt att organisationer skö-

ter sig och vårdar sina kundrelationer. Genom att vårda kundrelationerna blir kunderna nöjda och 

väljer att komma tillbaka till organisationen, vilket ökar organisationens lönsamhet. Det är bättre att 

behålla befintliga kunder än att tvingas ersätta förlorade kunder med nya kunder eftersom det ofta är 

dyrare för organisationen att ersätta förlorade kunder. 

4.5 Situational crisis communication theory 

SCCT härstammar från attributionsteorin. I SCCT används attributionsteorin för att utveckla olika 

rekommendationer för hur försvarsstrategier ska användas när en organisation ska kommunicera med 

sina intressenter under en kris. (Coombs, 2012) Attributionsteorin handlar om hur människor kommer 

till insikt om sig själv och andra. För att komma till insikt tillskriver människor olika handlingar och 

händelser orsaksförklaringar, vilket kallas attribuering. Attribuering innebär alltså att tillskriva någon 

eller något en egenskap, ett behov eller ett motiv eller liknande som kan utgöra orsaken till en han-

dling och förklara handlingen. (Angelöw & Jonsson, 2000) 

Inom kriskommunikationsområdet kopplat till organisationer och företag anser forskare att attribu-

tionsteorin baseras på tron att människor försöker tillskriva förklaringar, orsaker och ansvar för en 

negativ och oväntad händelse. Eftersom kriser är oväntade och negativa innebär teorin att de framkal-

lar ansvarsattribueringar hos människor. Dessa attribueringar ligger till grund för intressenternas käns-

lor för och beteende mot organisationen som befinner sig i kris. (Coombs, 2012) Ilska och sympati är 

kärnkänslor i attributionsteorin (Coombs, 2007). I SCCT används attributionsteorin för att utvärdera 

vilket hot en kris kan utgöra mot en organisations anseende och baserat på det rekommenderas vilken 

eller vilka försvarsstrategier organisationen bör använda (Coombs, 2012). 

4.5.1 Försvarsstrategier 
Försvarsstrategier handlar om hur organisationen kommunicerar om en kris. Kommunikationen består 

av både verbal och icke-verbal kommunikation. Därför innefattar försvarsstrategierna både de ord – 

verbal kommunikation – och de handlingar – icke-verbal kommunikation – som organisationen anvä-

nder under krisen. De första försvarsstrategierna som forskare studerade var apologia, alltså hur en 

organisation kunde använda sig av kommunikation för att försvara sitt anseende. Forskarna upptäckte 

snart att den här typen av försvarsstrategier var relativt begränsade och med tiden har allt fler 

försvarsstrategier utvecklats. (Coombs, 2012) 

SCCT innehåller tio försvarsstrategier som är sammansatta utifrån tre andra teoretiska perspektiv – 

corporate apologia, impression management och image repair theory (Ulmer et al., 2011). Inom dessa 

tre perspektiv finns det väldigt många olika försvarsstrategier. I SCCT har de som är mest  
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förekommande sammanställts. Dessutom har de organiserats baserat på om försvarsstrategins syfte är 

att få intressenterna att ändra uppfattning om själva krisen eller om organisationen i kris. (Coombs, 

2012). 

I teorin presenteras tio olika försvarsstrategier som har grupperats i fyra olika kategorier. Dessa kate-

gorier är förnekelsestrategier, förminskningsstrategier, återuppbyggnadsstrategier och förstärkande 

strategier, se tabell 1.  

 
Strategi 
 

 
Karaktärsdrag 

 
Förnekelse 
– Attackera anklagaren 
– Förnekelse 
– Skylla på någon annan 

 
 
– Konfrontera eller ifrågasätta anklagaren 
– Hävda att krisen inte existerar 
– Skylla krisen på någon utanför organisationen, 
till exempel en leverantör 
 

 
Förminskning 
– Ursäkta händelsen 
 
 
– Rättfärdiga händelsen 
 

 
 
– Hävda att det inte var meningen att skada nå-
gon eller att det var svårt att kontrollera händel-
sen eller det som ledde till händelsen 
– Hävda att händelsen inte är så farlig som den 
verkar 
 

 
Återuppbyggnad 
– Utlova kompensation 
– Be om ursäkt 
 

 
 
– Erbjuda pengar eller gåvor till krisens offer 
– Ta fullt ansvar för krisen och be om förlåtelse 

 
Förstärkande 
– Påminna intressenterna 
 
– Lovorda intressenterna 
 
– Utmåla sig själva till offer 
 

 
 
– Berätta om vilka bra saker organisationen har 
gjort tidigare 
– Berömma intressenterna eller tacka intressen-
terna 
– Berätta att organisationen också är ett offer för 
krisen 
 

 

Tabell 1. Försvarsstrategier enligt SCCT. 

Förnekelsestrategier syftar till att undanröja kopplingen mellan krisen och organisationen (Coombs, 

2012). Dessa strategier försöker bevisa att organisationen inte har något ansvar för krisen. Antingen 

existerar inte krisen eller så är det någon annan som är ansvarig för händelsen. (Coombs & Holladay, 

2012) Meningen med detta är att om organisationen inte är inblandad i eller ansvarig för krisen kan 

den heller inte påverkas av krisen (Coombs, 2012). Den här kategorin innefattar tre försvarsstrategier: 
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• attackera anklagaren 

• förnekelse 

• skylla på någon annan 

 

Förminskningsstrategier försöker reducera attribuering av organisationens kontroll över krisen eller de 

negativa effekterna av krisen (Coombs, 2012). Den här typen av strategier syftar till att minimera or-

ganisationens ansvar för krisen eller minska hur allvarligt intressenterna uppfattar krisen (Coombs & 

Holladay, 2012). Om intressenterna inte anser att organisationen har ett stort ansvar för krisen minskar 

hotet mot organisationens anseende (Coombs, 2012). Dessa försvarsstrategier försöker också övertyga 

intressenterna om att organisationen har kontroll över krisen (Coombs, 2007). Den här kategorin 

innehåller två försvarsstrategier: 

 

• ursäkta händelsen 

• rättfärdiga händelsen 

 

Återuppbyggnadsstrategier strävar efter att förbättra organisationens anseende. Vad organisationen 

säger och gör är både utformat för att gynna intressenterna och för att uppväga de negativa effekterna 

av krisen. (Coombs, 2012) Det kan till exempel handla om att organisationen erbjuder hjälp eller 

kompensation till de som är drabbade av krisen (Coombs, 2007). Den här kategorin inbegriper två 

försvarsstrategier: 

• utlova kompensation  

• be om ursäkt  

 

Förstärkande strategier är ett komplement till de övriga tre kategorierna. Syftet med den här typen av 

strategier är att bygga upp en god relation mellan organisationen och dess intressenter. (Coombs, 

2012) Dessa typer av försvarsstrategier fokuserar på organisationen och används bäst i kombination 

med någon eller några ur de övriga tre kategorierna (Coombs, 2007). Förstärkande strategier kan en-

dast användas om organisationen har gjort goda gärningar tidigare eller om det finns anledning att 

lovorda andra (Coombs & Holladay, 2012). I den här kategorin ingår tre försvarsstrategier: 

• påminna intressenterna 

• lovorda intressenterna 

• utmåla sig själva till offer 
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4.5.2  Utvärdering av krisens hot 
I SCCT rekommenderas vilka försvarsstrategier en organisation ska använda sig av baserat på vilket 

hot krisen utgör mot organisationens anseende. För att utvärdera krisens hot finns det tre faktorer att ta 

hänsyn till. Dessa är kristyp, krishistoria och organisationens tidigare anseende. Utvärderingen av 

krisens hot sker sedan i en tvåstegsprocess. Det första steget är att avgöra vilken kristyp krisen tillhör. 

SCCT innehåller tre olika kristypskategorier baserat på hur stort ansvar intressenter tillskriver organi-

sationen. Ju större ansvar intressenterna tillskriver organisationen, desto större är krisens hot mot or-

ganisationens anseende. De tre kristypskategorierna är offerkategorin, olyckskategorin och förebygg-

nadskategorin. (Coombs, 2012) 

I offerkategorin återfinns kristyper som innebär att organisationen har ett mycket litet ansvar för kris-

en. Det är till exempel naturkatastrofer och rykten. I dessa fall ser intressenterna organisationen som 

ett offer för krisen och inte orsaken till krisen, vilket resulterar i att de tillskriver organisationen ett 

mycket litet ansvar för krisen. (Coombs, 2012) 

I olyckskategorin ingår kristyper som innebär att organisationen har ett litet ansvar för krisen. Det kan 

till exempel handla om kriser som uppstår på grund av tekniska fel som leder till en olycka. Dessa 

kristyper anses vara i stort sett okontrollerbara av organisationen och dessutom helt oavsiktliga. Detta 

innebär att intressenterna tillskriver organisationen ett litet ansvar för krisen. (Coombs, 2012) 

Till förebyggnadskategorin räknas kristyper som betyder att organisationen har ett stort ansvar för 

krisen. Det rör sig till exempel om kriser som uppstår på grund av mänskliga fel eller organisatoriska 

illdåd. I denna typ av krissituationer anser intressenterna att organisationen medvetet och avsiktligt 

agerade på ett sätt som utlöste krisen. Därför tillskriver intressenterna organisationen ett stort ansvar 

för krisen. (Coombs, 2012) 

Det andra steget för att utvärdera krisens hot handlar om att beakta vilken krishistoria organisationen 

har samt vilket anseende organisationen hade före krisen. Om organisationen har upplevt kriser tidiga-

re orsakar det större skador på organisationens anseende. Om organisationens anseende var ofördelak-

tigt före krisen ökar krisens hot. Detta innebär att intressenter kommer att uppfatta en kris i offerkate-

gorin som en kris i olyckskategorin. På samma sätt uppfattas en kris i olyckskategorin som en kris i 

förebyggnadskategorin. (Coombs, 2012) 

När organisationen har utvärderat vilket hot krisen utgör mot dess anseende kan organisationen välja 

vilka försvarsstrategier som ska användas i kommunikationen med intressenterna. SCCT innehåller 13 

rekommendationer för hur försvarsstrategierna bör väljas ut, se tabell 2 på sida 19. De två första 

rekommendationerna är generella och rör inte någon specifik kristyp. (Coombs, 2012) 
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1. Tillhandahåll instruktioner i form av varningar och riktlinjer till alla som påverkas eller riskerar att påverkas 
av krisen så att de kan skydda sig från att skadas. 

2. Tillhandahåll anpassad information till de som påverkas av krisen genom att uttrycka oro för dem och rätta till 
problem när det är möjligt. 

3. Använd förminskningsstrategier för kriser i olyckskategorin när organisationen inte har någon krishistoria 
eller ett ofördelaktigt anseende sedan tidigare. 

4. Använd förminskningsstrategier för kriser i offerkategorin när organisationen har en krishistoria eller ett 
ofördelaktigt anseende sedan tidigare. 

5. Använd återuppbyggnadsstrategier för kriser i olyckskategorin när organisationen har en krishistoria eller ett 
ofördelaktigt anseende sedan tidigare. 

6. Använd återuppbyggnadsstrategier för alla kriser i förebyggnadskategorin. 

7. Använd förnekelsestrategier när en kris i offerkategorin har startat på grund av rykten.  

8. Använd förnekelsestrategier vid anklagelser som är obefogade. 

9. Använd korrigeringsåtgärder (anpassad information) vid anklagelser som andra intressenter troligtvis kommer 
att stödja. 

10. Använd förstärkande strategier som ett komplement till de andra försvarsstrategierna. 

11. Använd bara försvarsstrategin som utmålar organisationen till ett offer om krisen tillhör offerkategorin. 

12. För att vara konsekvent ska förnekelsestrategier inte blandas med varken förminskningsstrategier eller 
återuppbyggnadsstrategier. 

13. Förminskningsstrategier och återuppbyggnadsstrategier kan användas i kombination med varandra. 

 

Tabell 2. Rekommendationer enligt SCCT. 

4.6 Image restoration theory 

IRT handlar om meddelandestrategier och utgår från apologiateorin (Fearn-Banks, 2011). Apolo-

giateorin är ett retoriskt koncept som går ut på att använda kommunikation som självförsvar (Coombs 

& Holladay, 2012). Teorin innebär att det främsta sättet att bemöta en anklagelse är via apologia. Apo-

logia betyder inte att be om ursäkt, utan är ett sätt att försvara sig själv genom att framhäva en överty-

gande förklaring av sitt agerande. (Hearit, 1994) Tanken med apologiateorin var från början att den 
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skulle användas som ett försvarstal, men har genom åren utvecklats till att bli ett sätt för organisationer 

att rättfärdiga en handling (Hearit, 1999). 

IRT är mer heltäckande än apologiateorin och baseras på att en attack utgör ett hot mot organisa-

tionens anseende och kräver ett utlåtande från organisationen. Teorin innebär att en attack utgörs av 

två komponenter. Den ena komponenten är att attacken är en stötande handling. Den andra komponen-

ten är att någon anklagar organisationen för att vara ansvarig för den stötande handlingen. Ett centralt 

element i teorin är att hur den stötande handlingen uppfattas är viktigare än vad som faktiskt skedde. 

Det viktiga är inte om organisationen egentligen är ansvarig för den stötande handlingen, utan om 

intressenterna uppfattar organisationen som ansvarig. (Benoit, 1997) 

Dessutom innebär teorin att organisationen ofta kommunicerar med flera olika målgrupper. Det kan 

vara allt från lokala medborgare till anställda och de olika målgrupperna kan ha olika intressen och 

farhågor gällande krisen. Därför är det viktigt att organisationen identifierar den viktigaste målgruppen 

och prioriterar denna. (Benoit, 1997) 

4.6.1 Försvarsstrategier 
IRT innehåller flera olika försvarsstrategier som har grupperats i fem kategorier, se tabell 3 på sida 20-

21. Dessa kategorier är förnekelse, bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, korrigerande åtgärd 

och mortifikation. De två första kategorierna är inriktade på att förneka eller minska organisationens 

ansvar för den stötande handlingen. Den tredje och fjärde kategorin syftar till att minska uppfattningen 

av att händelsen är stötande. Den sista kategorin försöker återställa organisationens anseende genom 

att be om ursäkt. (Benoit, 1997) 

 
Strategi 
 

 
Karaktärsdrag 

 
Förnekelse 
– Enkelt förnekande 
– Förnekande och projicering 
 

 
 
– Hävda oskuld 
– Skylla på någon annan 

 
Bortförklaring 
– Provokation 
 
– Okunskap 
– Olyckshändelse 
– Goda avsikter 
 

 
 
– Hävda att någon annan började eller att det in-
träffade var ett svar på någon annans provokation 
– Skylla på informationsbrist eller ovana 
– Hävda att händelsen var en olycka 
– Understryka att organisationen inte menade 
något illa 
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Minska händelsens anstötlighet 
– Bolstering 
– Minimering 
 
– Differentiering 
– Hänvisa till ett högre syfte 
– Attack 
– Kompensation 

 
 
– Uppväga med goda handlingar och egenskaper 
– Hävda att händelsen inte var så allvarlig eller 
att ingen större skada skett 
– Hänvisa till andra som har haft värre kriser 
– Hävda att ändamålet helgar medlen 
– Ifrågasätta anklagarens trovärdighet 
– Ge ersättning eller kompensation 
 

 
Korrigerande åtgärd 
– Tillrättaläggande 
 

 
 
– Ta fram en plan för att utreda fel eller hindra 
återfall 
 

 
Mortifikation 
– Ta på sig hela skulden 
 

 
 
– Be om ursäkt eller förlåtelse 
 

 

Tabell 3. Försvarsstrategier enligt IRT. 

Förnekelsestrategier handlar om att organisationen antingen förnekar att händelsen har ägt rum, att 

organisationen utförde den stötande handlingen eller att handlingen skadade någon. Den här typen av 

försvarsstrategier kan också innebära att organisationen lägger skulden på någon annan och hävdar att 

en annan person eller organisation bär ansvaret för den stötande handlingen. (Benoit, 1997) Kategorin 

innefattar två försvarsstrategier: 

• enkelt förnekande 

• förnekade och projicering 

 

Bortförklaringsstrategier syftar till att undfly ansvar för händelsen. Organisationen kan till exempel 

hävda att deras agerande endast var ett svar på någon annans stötande handling. Därmed är organisa-

tionens agerande bara ett rimligt svar på en provokation. Organisationen kan också ogiltigförklara 

handlingen, vilket innebär att organisationen påstår sig ha fått otillräcklig information och därför 

handlat på ett visst sätt. Ett annat sätt att bortförklara en händelse är att hävda att det skedde av en 

olyckshändelse eller att organisationen säger att den stötande handlingen utfördes med goda intention-

er. (Benoit, 1997) I den här kategorin ingår fyra försvarsstrategier: 

• provokation 

• okunskap 

• olyckshändelse 

• goda avsikter 
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Kategorin minska händelsens anstötlighet handlar om strategier som går ut på att försöka ändra intres-

senternas uppfattning av hur stötande handlingen är. Det kan till exempel handla om att jämföra hän-

delsen med andra mer stötande händelser i syfte att förskjuta intressenternas negativa känslor från or-

ganisationen och dess kris. (Benoit, 1997) Den här kategorin innehåller sex försvarsstrategier: 

• bolstering 

• minimering 

• differentiering 

• hänvisa till ett högre syfte 

• attack 

• kompensation 

 

Kategorin korrigerande åtgärd handlar om att organisationen försöker ställa saker tillrätta. Dessa 

försvarsstrategier går ut på att organisationen lovar att rätta till problemet. Det kan organisationen göra 

genom att återställa det tillstånd som gällde före den stötande handlingen eller genom att lova att 

förhindra att den stötande handlingen upprepas. (Benoit, 1997) I den här kategorin finns en 

försvarsstrategi: 

• tillrättaläggande 

 

Mortifikationskategorin handlar om att organisationen erkänner sig skyldig till den stötande han-

dlingen, tar på sig fullt ansvar för agerandet och ber om förlåtelse (Benoit, 1997). Denna kategori 

innefattar en försvarsstrategi: 

• ta på sig hela skulden 

 

4.6.2 Val av försvarsstrategi 
I IRT framhävs vikten av att förstå vad det är för typ av kris organisationen har att göra med och vilka 

målgrupper organisationen ska kommunicera med när organisationen ska välja försvarsstrategi. Or-

ganisationen måste börja med att reda ut vilka anklagelser eller misstankar som riktas mot organisa-

tionen. Först när organisationen vet det kan den mest lämpliga försvarsstrategin väljas ut. Dessutom är 

det viktigt att veta hur allvarligt intressenterna ser på den stötande händelsen. Försvarsstrategin bör 

anpassas både till händelsen och till intressenterna. (Benoit, 1997) 
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4.7 Teoriernas användningsområden 

Vi kommer att använda SCCT för att avgöra vilken kristyp händelsen på Parken Zoo tillhör. Dessutom 

kommer teorin att hjälpa till att bedöma vilken eller vilka typer av försvarsstrategier Parken Zoo har 

använt sig av. Slutligen kommer den att nyttjas för att visa om den försvarsstrategi Parken Zoo har 

använt sig av följer teorins rekommendationer. Utifrån detta kan teorin hjälpa till att förklara hur 

Parken Zoo har hanterat krisen på sin Facebooksida. Vi kommer även att använda IRT för att avgöra 

vilken eller vilka försvarsstrategier Parken Zoo har använt sig av i sin kriskommunikation på Face-

book. Trots att dessa två teorier liknar varandra anser vi att de kompletterar varandra väl. 
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5. Syfte och frågeställningar 
I det här kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar. Dessutom ges en vetenskaplig  

motivering av syftet. 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Parken Zoo har använt Facebook för att kommunicera 

med sina intressenter under en kris, samt att skapa förståelse för varför de har kommunicerat som de 

har gjort.  

5.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi formulerat tre frågeställningar. Dessa är: 

1. Hur använde Parken Zoo Facebook för att bemöta den kritik som de fick från traditionella 

medier? 

2. Hur har Parken Zoo bemött intressenternas kommentarer och frågor på Facebook?  

3. Hur kan Parken Zoos kommunikation på Facebook beskrivas? 

 

De två första frågeställningarna besvaras med hjälp av en kvalitativ textanalys av Parken Zoos Face-

bookinlägg som berör krisen. Den tredje frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ intervju 

med Parken Zoos marknadschef, som var ansvarig för kommunikationen på organisationens Face-

booksida under krisen. 

5.3 Vetenskaplig motivering av syftet 

Internationellt finns det en del forskning om kriskommunikation i sociala medier, men i Sverige finns 

det få fallstudier av hur specifika organisationer har hanterat kriser på sina Facebooksidor. Den här 

studien hoppas kunna bredda forskningen ur ett svenskt perspektiv och bidra till att skapa förståelse 

för om det är viktigt för organisationer att inkludera sociala medier i sin kriskommunikationsplan. 
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6. Material och metod 
I det här kapitlet presenteras och motiveras vilka metoder och vilket material som har legat till grund 

för studien. Kapitlet beskriver även hur arbetet genomfördes.  

6.1 Inledning 

Syftet med det här kapitlet är att redovisa hur hela forskningsprocessen har gått till under det här ar-

betet. På så vis kan andra forskare efterpröva de slutsatser som vi presenterar samt följa upp enskilda 

faser. Med hjälp av det här kapitlet kan motsvarande undersökningar göras på ett exakt och korrekt 

sätt. 

Resultatet i den här studien baseras på två metoder, dels en kvalitativ textanalys samt en kvalitativ in-

tervju. Materialet består av de inlägg som Parken Zoo publicerade på sin offentliga Facebooksida un-

der krisen samt svaren från en intervju med Parkens Zoos marknadschef, som var ansvarig för organi-

sationens Facebooksida under krisen. Resultatet i den här studien kan därför bara beskriva hur Parken 

Zoo resonerade och agerade i den kris vi har studerat.  

6.2 Kvalitativ textanalys 

Inledningsvis genomfördes en kvalitativ textanalys av inläggen på Parken Zoos Facebooksida. 

Benämningen av denna metod är skiftande, men vi har valt att utgå från den benämning som Esaias-

son, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) använder, det vill säga kvalitativ textanalys. 

Kvalitativ textanalys grundar sig i europeiska teoritraditioner där hermeneutiken har en viktig plats. 

Det hermeneutiska perspektivets uppgift är inte att lägga fram fasta lagar, utan att göra mänskliga be-

teenden förståeliga. Hermeneutik handlar om tolkningslära och betyder att en text inte alltid är 

självklar eller uppenbar, den måste tolkas för att dess innebörd ska bli förstådd. (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2003) En annan central idé inom hermeneutiken är att forskare letar efter textens 

mening utifrån det synsätt som dess upphovsman har haft (Bryman, 2011). En sista utgångspunkt inom 

hermeneutiken som Østbye et al. (2003) belyser är att varje text är unik och att den inte behöver kvan-

tifieras för att skapa mening. 

Den kvalitativa textanalysen är en alternativ metod till den kvantitativa innehållsanalysen menar 

Esaiasson et al. (2012). Metoden strävar efter att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom nog-

grann läsning av textens delar, helhet och den kontext som den ingår i. Kvantitativ innehållsanalys 

däremot besvarar frågor som rör förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. 

Hur ofta eller hur frekvent förekommer olika kategorier? Hur stort tidsligt eller rumsligt utrymme får 

dem? (Esaiasson et al. 2012) Eftersom syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur Parken Zoo 

hade använt Facebook för att kommunicera med sina intressenter under krisen 2012, samt förstå varför 

de hade kommunicerat på det viset, var det enkelt att välja den kvalitativa ansatsen framför den  
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kvantitativa. Esaiasson et al. (2012) menar att den här metoden kan användas för två olika syften. Dels 

för att systematisera innehållet i texter, dels för att kritiskt granska innehållet i texterna. Figur 1 

tydliggör skillnaden på dessa. 

 

  Systematisera  Kritiskt granska 

 

 

           Klargöra  Ordna logiskt   Klassificera  Idékritik Ideologikritik  Diskursanalys 
           tankestrukturen   

 

Figur 1. 

Undersökningar som är av kritisk karaktär tar framförallt ställning till maktförhållanden och söker eft-

er den underliggande meningen i en text. Det var inte syftet med den här studien utan de svar vi sökte 

efter passade bättre in inom den systematiska inriktningen. Inom den inriktningen finns det tre olika 

typer av undersökningar – klargöra tankestrukturen, ordna logiskt och klassificera. När forskare vill 

klargöra tankestrukturen hos en aktör lyfts det väsentliga innehållet fram i en text och görs begripligt. 

Att logiskt ordna innehållet i en text görs genom att formalisera innehållet i överblickbara kategorier. 

Det är ett vanligt tillvägagångssätt inom både argumentations- och retorikanalytiska studier eftersom 

det skapar en schematisk bild över de olika ståndpunkterna i en debatt eller vilka retoriska grepp som 

har används. Den tredje och sista undersökningen – klassificera innehållet – syftar till att placera 

tankeinnehållet i en text under en sammanfattande rubrik. (Esaiasson et al., 2012) 

I vår kvalitativa textanalys genomfördes en av dessa tre typer – klargöra tankestrukturen. Vi valde 

denna typ för att den bäst stämde överens med studiens övergripande syfte. Med hjälp av den tolkade 

vi varje Facebookinlägg för att få förståelse för vilka intentioner som Parken Zoo haft med respektive 

inlägg. Således ligger den här metoden till grund för att besvara frågeställning 1 och 2. 

I den kvalitativa textanalysen sökte vi efter det manifesta innehållet i Facebookinläggen, alltså sådant 

som direkt uttrycktes i texten. Vi ville förstå varför Parken Zoo hade kommunicerat på ett visst sätt 

och hade inget intresse av att ta reda på textens underliggande betydelse, det som kallas för latent 

innehåll (Jakobsson, 2011).  

I de kommande avsnitten berättar vi mer detaljerat hur textanalysen genomfördes. 
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6.2.1 Problem med metodval – kvalitativ textanalys 
Ett potentiellt problem med den kvalitativa textanalysen var tolkningsprocessen. Bergström och Boré-

us (2012) menar att tolkning praktiskt taget ingår i varje textanalys där varje text måste avvinnas 

mening eller betydelse. Esaiasson et al. (2012) anser att tolkning i grund och botten handlar om att 

begripa vad en text innebär i förhållande till den fråga som ställs. De menar också att människors 

tolkningsarbete styrs av deras tidigare erfarenheter och texter kan därför läsas och uppfattas på helt 

olika sätt beroende på forskarens kunskaper. Tolkningsprocessen är dock inte ett problem som är unikt 

för kvalitativa textanalyser, utan även för andra metoder (Esaiasson et al.). Med det resonemanget i 

åtanke valde vi därför att genomföra textanalysen på två sätt, först individuellt, sedan gemensamt. 

6.2.2 Material och urval – kvalitativ textanalys 
Bland materialet skilde vi på två olika företeelser – inlägg och kommentarer. Med inlägg menade vi de 

texter som var publicerade på Parken Zoos offentliga Facebooksida. Med kommentarer menade vi de 

texter som var skrivna i kommentarsfältet som var kopplat till respektive inlägg. 

Materialet för den kvalitativa textanalysen omfattade de inlägg som Parken Zoo publicerade på sin 

offentliga Facebooksida under krisen. Totalt publicerades 21 inlägg mellan den 16 oktober 2012 och 

den 8 november 2012. Materialet omfattade även de kommentarer som organisationen hade skrivit i 

kommentarsfältet under respektive inlägg.  

Materialet omfattade inte de inlägg där Parken Zoo hänvisade till andra informationskällor, till ex-

empel sin egen eller andras webbplatser. Materialet omfattade inte heller de kommentarer som skrivits 

av privatpersoner, även om de hade uppgett att de var anställda på Parken Zoo.  

Dessutom omfattade inte materialet de inlägg som allmänheten hade skrivit på Parken Zoos Face-

booksida och därmed inte de eventuella kommentarer som Parken Zoo skrev till dessa inlägg. Vår 

avsikt var att inkludera detta material i studien, men tekniska hinder gjorde att vi inte kunde se alla 

dessa inlägg och kommentarer. Majoriteten av dessa inlägg och kommentarer hann vi dock gå igenom 

innan de tekniska hindren uppstod. Vi är medvetna om att detta är en felkälla som kan påverka 

studiens resultat. 

Efter ovanstående avgränsningar bestod vårt material av 11 inlägg samt de kommentarer som Parken 

Zoo hade skrivit i kommentarsfältet under respektive inlägg. 

6.2.3 Förberedelser inför kvalitativ textanalys 
Innan den kvalitativa textanalysen kan genomföras krävs det enligt Bryman (2011) att forskaren går 

igenom sex inledande steg. Forskaren ska: 

1. formulera en forskningsfråga (problemformulering) 

2. göra sig bekant med den kontext i vilken dokumenteten har skapats/skapas 
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3. göra sig bekant med ett mindre antal dokument (6-10 stycken) 

4. generera några kategorier som kan styra insamlingen av data och utforma ett schema för 

datainsamlingen i termer av de kategorier som formulerats 

5. pröva schemat genom att tillämpa det vid insamling av data från ett antal dokument 

6. revidera schemat och välja ut ytterligare fall för att vässa schemat 

 

Forskningsfrågan för vår kvalitativa textanalys hade vi formulerat sedan tidigare, det var två av 

studiens frågeställningar – frågeställning 1 och frågeställning 2. Inläggen på Parken Zoos Face-

booksida var publicerade i en virtuell kontext under en mycket kritisk tidpunkt. Vi gjorde oss bekanta 

med denna kontext genom att läsa in oss på befintlig litteratur om ämnet, det vill säga kriskommu-

nikation på Facebook. Vi besökte också Parken Zoos Facebooksida och gjorde oss bekanta med de 

inlägg som vi skulle analysera. Dock valde vi att bekanta oss med alla inlägg som skrevs under 

krisperioden och inte bara ett mindre antal som Bryman (2011) rekommenderar. Det gjorde vi eft-

ersom vi ville få en fullständig överblick av materialet. I det här skedet var vi dock noggranna med att 

inte påbörja analysen, utan bara läsa inläggen ytligt.  

Därefter utformade vi ett analysverktyg med kategorier som styrde datainsamlingen. Vi arbetade med 

något som kallas för förhandsdefinierade kategorier. Det innebar att vi bestämde vilka de relevanta 

svarsalternativen var redan innan analysen genomfördes (Esaiasson et al., 2012). Med hjälp av tex-

tanalysen ville vi ta reda på vilka av de 24 försvarsstrategierna som finns i SCCT och IRT som Parken 

Zoo hade använt sig av. Vi visste på förhand vad vi sökte efter och svarsalternativen kunde katego-

riseras under dessa försvarsstrategier. Varje kategori utgjorde därmed en försvarsstrategi. Därför pas-

sade det här förhållningssättet bättre i studien än ett öppet förhållningssätt. Det senare innebär att un-

dersökningen i högre grad styrs av innehållet i texten. En risk med det förhållningssättet är att 

forskaren intresserar sig mer för spännande, men för studien irrelevanta, spår i texten istället för att 

hålla sig till studiens syfte (Esaiasson et al., 2012). 

Slutligen prövade vi analysverktyget i en pilotstudie av ett av Parken Zoos Facebookinlägg. Vi ge-

nomförde pilotstudien gemensamt och kunde konstatera att vi behövde justera verktyget för att vi 

skulle nå de resultat vi sökte. Det ursprungliga analysverktyget innehöll en lista med ord som vi asso-

cierade med respektive försvarsstrategi. Vi trodde att dessa associationsord skulle återfinnas i de 

inlägg som Parken Zoo hade skrivit. Genom att visa att orden i inläggen var samma som våra associa-

tionsord hoppades vi kunna påvisa att inläggen innehöll olika försvarsstrategier. När pilotstudien ge-

nomfördes kunde vi dock konstatera att det tillvägagångssättet inte fungerade, Parken Zoo hade inte 

använt våra associationsord i sina inlägg. 
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Det reviderade och slutgiltiga analysverktyget bestod av en gemensam tabell för de 10 försvarsstrate-

gierna som återfanns i SCCT samt de 14 som ingick i IRT. Istället för att varje försvarsstrategi fick 

associationsord skrev vi uttömmande beskrivningar och egenskaper som den kunde associeras med. 

Beskrivningarna av varje försvarsstrategi var så detaljerade att det inte skulle råda några tvivel om vad 

var och en innebar. När textanalysen sedan genomfördes parade vi ihop varje Facebookinlägg med den 

beskrivning eller egenskap som fanns till respektive försvarsstrategi. Analysverktyget som vi använde 

i den här studien återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

6.2.4 Genomförande kvalitativ textanalys 
När textanalysen påbörjades gjorde vi en inventering bland de 21 inlägg som Parken Zoo hade public-

erat på sin Facebooksida. Bland dessa inlägg var det ett antal inlägg som inte ingick i vårt urval och 

som vi därmed inte analyserade. Det fanns inlägg som hänvisade till andra informationskällor, ex-

empelvis till externa mediewebbplatser som Expressen eller till publicerade pressmeddelanden på PR-

plattformen Mynewsdesk. Bland de 21 inläggen fanns det dessutom ett antal inlägg som var dubblet-

ter. Efter denna urgallring återstod 11 inlägg. 

Textanalysen bestod av två steg. Till att börja med genomförde vi den individuellt där vi båda noga 

läste igenom varje inlägg vid ett antal tillfällen för att få en fullständig förståelse för inläggens 

innebörd. Utifrån beskrivningen eller egenskaperna av försvarsstrategierna i analysverktyget parades 

därefter varje Facebookinlägg ihop med den försvarsstrategi som den stämde bäst överens med. När 

textanalysen påbörjades var vi medvetna om att ett inlägg kunde innehålla mer än en försvarsstrategi, 

något som vi också såg under genomförandet. När den individuella analysen var genomförd jämförde 

vi våra resultat och resonerade oss fram till vilken eller vilka försvarsstrategier som lämpade sig bäst 

för respektive inlägg. Den slutgiltiga textanalysen finns i bilaga 2. 

6.3 Kvalitativ intervju 

När textanalysen var genomförd gjorde vi en kvalitativ intervju med Parken Zoos marknadschef. Trost 

(2005) menar att kvalitativa intervjuer är en metod där forskaren ställer enkla och raka frågor till en 

intervjuperson, som besvarar dessa med komplexa och innehållsrika svar. Jakobsson (2011) definierar 

också en kvalitativ intervju som en metod där datainsamlingen sker genom muntlig kontakt mellan en 

forskare och en intervjuperson. 

När forskare vill skildra ett händelseförlopp på bästa möjliga sätt genomförs kvalitativa intervjuer 

(Esaiasson et al., 2012). Vi valde denna metod för att kunna samla in och utvärdera information som är 

knuten till människors uppfattningar, normer och agerande. Med hjälp av den här metoden hoppades 

vi på att få förståelse för varför Parken Zoo formulerade sina budskap på Facebook på ett visst sätt och 

få information om vilka överväganden de hade gjort innan inläggen publicerades. Kvalitativa in-

tervjuer gör det möjligt att ta del av information som det vanligtvis kan vara svårt att få tillgång till 
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(Østbye et al., 2003). Med hjälp av kvalitativa intervjuer går det även att få en djupare förståelse för ett 

specifikt ämne (Trost, 2005). Esaiasson et al. (2012) menar också att intervjupersonerna i en kvalitativ 

intervju används som vittnen eller “sanningssägare” för att förklara hur verkligheten ser ut. I kvantita-

tiva intervjuer däremot söks det efter frekvenser – hur ofta, hur många eller hur vanligt (Trost, 2005). 

Den typen av frågor var inte relevanta för den här studien och därför valde vi bort den metoden. 

Det finns många fördelar med kvalitativa intervjuer enligt Esaiasson et al. (2012). Till att börja med är 

det enkelt att kontrollera svarssituationen. När en intervju äger rum i realtid kan forskaren kontinu-

erligt avgöra om svaren är seriösa och inte påverkade av ”otillåtna” hjälpmedel. I en kvantitativ 

enkätundersökning är det däremot mycket svårare för forskare att göra den typen av kontroll. Kvalita-

tiva intervjuer är också mer fördelaktiga att använda för att beskriva komplexiteten i frågor och svar. I 

intervjusituationen kan intervjupersonen fråga forskaren vad hen menar med en viss fråga och 

forskaren kan även be intervjupersonen att utveckla sitt svar. Att ställa följdfrågor på det viset är inte 

möjligt i en kvantitativ enkätundersökning. 

Kvalitativa intervjuer kan göras på tre olika sätt – ostrukturerat, semistrukturerat eller strukturerat. För 

att få kännedom om förhållandena inom ett område används ostrukturerade intervjuer. Ofta ser den här 

typen av intervju ut som ett informellt samtal och bidrar också till att få djupare information om in-

tervjupersonens begreppsapparat, kunskapsmodeller och begreppsanvändning. Semistrukturerade in-

tervjuer berör ett fördefinierat tema och bygger ofta på bestämda frågor. Dock är metoden väldigt flex-

ibel och möjliggör följdfrågor. Slutligen är strukturerade intervjuer en metod som enbart använder 

frågor som har bestämts i förväg. Frågorna ställs enligt ett schema med relativt öppna 

svarsmöjligheter. (Østbye et al., 2003) Forskaren använder sig av ett detaljerat manus i form av ett 

frågeformulär med alla frågor som ska ställas. (Yin, 2003). Till skillnad från Østbye et al. (2003) 

menar Yin (2003) att den här typen av intervjuer gynnar slutna frågor som har ett begränsat antal 

svarsmöjligheter. Ofta används strukturerade intervjuer i enkät- eller opinionsundersökningar som syf-

tar till att genomföra datainsamlingen så enhetligt som möjligt (Yin, 2003). Eftersom den här studien 

berör kriskommunikation på Facebook, som är ett tydligt avgränsat tema, genomförde vi en semis-

trukturerad intervju. Frågorna berörde endast det avgränsade ämnet samtidigt som vi hade möjlighet 

att ställa följdfrågor till intervjupersonen. 

Enligt både Østbye et al. (2003) och Esaiasson et al. (2012) kan kvalitativa intervjuer kombineras med 

andra ansatser och på så vis utveckla svar och information som mottagits i tidigare skeden. Den 

kvalitativa intervjun i denna studie har därför utvecklat de resultat som vi hittade i textanalysen och på 

så sätt har vi kunnat skapa en komplett bild av hur Parken Zoo skötte sin kriskommunikation på Face-

book. Den kvalitativa intervjun har hjälpt till att besvara frågeställning 3. 
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6.3.1 Problem med metodval – kvalitativ intervju 
Under den kvalitativa intervjun fanns det framförallt två problem som vi var tvungna att ta i hänsyn till 

under genomförandet. Till att börja med fanns en risk att intervjupersonen skulle påverkas av oss un-

der genomförandet. Denna aspekt kallas för intervjuareffekt och Esaiasson et al. (2012) menar att det 

finns risk att intervjuarens uttal, minspel och gester påverkar hur intervjupersonen uppfattar och 

besvarar frågorna. För att undvika det tänkte vi därför på att uppträda så neutralt som möjligt och 

använda ett vårdat språk. Eftersom vi hade accepterat intervjupersonens önskemål att genomföra in-

tervjun per telefon påverkade varken minspel eller gester intervjupersonens svar. Därmed minskade 

intervjuareffekten i den här studien.  

Esaiasson et al. (2012) menar också att det finns en fara att intervjupersonen besvarar frågorna på ett 

sätt som hen tror att intervjuaren vill ha. Intervjuarens ålder, kön och andra faktorer kan göra att in-

tervjupersonens svar påverkas. Ett sådant problem är givetvis svårt att kringgå, men när vi beslutade 

vem av oss som skulle genomföra intervjun försökte vi ändå ta hänsyn till den här aspekten. Det föll 

sig dock naturligt att den av oss som hade tagit den inledande kontakten med intervjupersonen också 

var den som ledde och ställde frågorna under intervjun. 

Det andra problemet med den kvalitativa intervjun var tidsaspekten. Intervjupersonen hade, som tidig-

are nämnts, uttryckt ett önskemål om att genomföra intervjun per telefon. Både Esaiasson et al. (2012) 

och Østbye et al. (2003) menar att en telefonintervju inte bör pågå i mer än 20 minuter. Längre tid än 

så brukar en intervjuperson inte ha tålamod eller koncentration till. I personliga intervjuer däremot, där 

forskare och intervjupersoner träffas ansikte mot ansikte, tenderar intervjupersonernas uthållighet att 

vara betydligt bättre. För att intervjun skulle kunna hållas inom 20-minutersgränsen rekommenderar 

Esaiasson et al. (2012) att en intervjuguide skapas och testas i en pilotstudie innan intervjun äger rum. 

Det var rekommendationer som vi tog till fasta på och som beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 

6.3.2 Material och urval – kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun genomfördes med Parken Zoos marknadschef, som var den person som hade 

det yttersta ansvaret för Facebooksidan under krisen. Två månader innan den kvalitativa intervjun 

ägde rum blev intervjupersonen tillfrågad per mejl om hon hade möjlighet att medverka i studien, 

något hon bekräftade kort därefter. Intervjupersonens kontaktuppgifter hittades på Parken Zoos 

webbplats. 

6.3.3 Förberedelser inför kvalitativ intervju 
I kommande avsnitt förklaras hur förberedelserna inför den kvalitativa intervjun gick till. 
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6.3.3.1 Etiska aspekter 

Händelsen som ägde rum på Parken Zoo hösten 2012 var en väldigt kritisk händelse för hela organisa-

tionen. Därför var det viktigt för oss att genomföra den kvalitativa intervjun på ett respektfullt och eti-

skt korrekt sätt. Østbye et al. (2003) menar att det är oerhört viktigt att studier tar hänsyn till de fyra 

etiska huvudkraven som finns inom forskningsvärlden för att enskilda individer ska vilja ställa upp på 

en intervju. De fyra etiska huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskra-

vet och nyttjandekravet. Genom att följa dessa krav minskar risken att den enskilda individen känner 

sig utsatt och kan på så vis ge bättre och mer uttömmande svar. Tre dagar innan intervjun ägde rum 

fick därför intervjupersonen ett mejl som informerade om just dessa krav. 

Informationskravet innebär att intervjupersonen blir upplyst om studiens syfte och vilken roll intervju-

personen har i undersökningen. Samtyckeskravet betyder att intervjupersonen får information om vilka 

villkor som gäller för deltagandet och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonens personliga integritet ska skyddas och att 

svaren från intervjupersonen inte ska kunna identifieras med denne person. Slutligen betyder nyttjan-

dekravet att den information som har samlats in under studien endast ska användas i forskningssyfte. 

(Østbye et al., 2003) 

6.3.3.2 Intervjuguide 

För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun skapade vi en intervjuguide där alla frågor 

som skulle ställas under intervjutillfället radades upp. Utifrån de råd som Esaiasson et al. (2012) har 

tagit fram formulerade vi frågor som var lätta att förstå och som inte innehöll något akademiskt språk. 

Vi såg också till att frågorna var korta samtidigt som de uppmuntrade till långa svar. Utifrån dessa 

aspekter hoppades vi på att intervjupersonen hela tiden skulle känna sig motiverad att berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter. De inledande frågorna var av enklare karaktär och syftade till att skapa 

kontakt med intervjupersonen och skapa en god stämning. Successivt blev frågorna mer avancerade 

och mot slutet, men inte allra sist, lyfte vi de frågor som var mest kontroversiella. Om dessa frågor 

kommer för tidigt i intervjun finns det en risk för att intervjupersonen låser sig och besvarar de rester-

ande frågorna på ett annorlunda sätt (Østbye et al., 2003). 

Slutligen tog vi också till vara på Trosts (2005) rekommendation och såg till att intervjuguiden inte 

blev för detaljerad, utan att den var så pass lätt att vi kunde komma ihåg alla frågeområden. Trost 

(2005) menar också att friheten under intervjun ska vara så stor att intervjuaren inte låser sig till en 

viss ordningsföljd på frågorna. Frågorna ska komma som följd av intervjupersonens svar och inte 

tvärtom. Dessutom är det klokt att genomföra en pilotstudie och utvärdera intervjuguiden efteråt. Det 

är möjligt att intervjuguiden behöver justeras eller korrigeras och då är det lämpligt att göra det innan 

den riktiga intervjun ska genomföras (Trost, 2005).  
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Intervjuguiden för den här studien återfinns i bilaga 3. 

6.3.3.3 Distribution av intervjuguide och följebrev 

Tre dagar innan intervjun ägde rum fick intervjupersonen en kopia på intervjuguiden via mejl för att 

hon skulle vara bättre förberedd inför intervjun. Intervjupersonen hade dessutom bett om att få se 

frågorna i förväg för att kunna genomföra intervjun på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. I 

samband med utskicket fick intervjupersonen, som tidigare nämnts, även ett följebrev med information 

om de fyra etiska huvudkraven samt information om hur vi önskade genomföra intervjun. Följebrevet 

informerade slutligen om att hela telefonintervjun skulle spelas in. Följebrevet finns i bilaga 4.  

6.3.3.4 Intervjuns plats 

Det fanns en rad praktiska detaljer som kunde påverka hur intervjupersonen besvarade våra frågor och 

hur vi tolkade hennes svar. En praktisk detalj som Østbye et al. (2003) resonerar kring är att intervjun 

bör genomföras på en väl vald plats. I och med att intervjun gjordes per telefon kunde vi inte kontrol-

lera exakt var intervjupersonen befann sig när hon blev intervjuad. I det följebrev som intervjuperso-

nen hade fått tre dagar tidigare hade vi dock föreslagit, med rekommendation från Østbye et al. (2003), 

att hon skulle befinna sig på en lugn plats där hon kunde besvara frågorna så ärligt som möjligt, utan 

att behöva ta hänsyn till personer som befann sig i närheten. Det är mycket viktigt att intervjupersonen 

känner sig trygg under intervjun och vill medverka i den. Den idealiska intervjun fungerar enligt 

Østbye et al. (2003) som ett vanligt samtal. 

6.3.4 Genomförande av kvalitativ intervju 
I kommande avsnitt beskrivs hur genomförandet av den kvalitativa intervjun gick till. 

6.3.4.1 Agerande under intervjun 

Under intervjun gjorde vi vårt yttersta för att agera professionellt mot intervjupersonen. Vi hade goda 

kunskaper om både organisationen och om det som hade inträffat. Vid en intervju som denna menar 

Østbye et al. (2003) att intervjupersoner förväntar sig ett sådant beteende. Medan intervjupersonen 

berättade om sina handlingar och upplevelser under krisen använde vi också ett aktivt lyssnande. Det 

innebar att vi ställde motfrågor och gjorde kortare inlägg för att bekräfta det intervjupersonen berät-

tade. På så vis skapade vi en tryggare situation för intervjupersonen, då hon fick löpande respons från 

oss.  
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6.3.4.2 Avslut på intervjun 

När intervjun avslutades blev intervjupersonen informerad om vem hon skulle vända sig till om hon 

kom på kompletterande information som inte nämndes under intervjun. På så vis kunde vi säkerställa 

att ingen information skulle bli utelämnad, trots att intervjun var avslutad. I samband med intervjuns 

avslut informerade också intervjupersonen att hon inte hade några krav på att vara anonym i vår  

studie. 

6.4 Överensstämmelse 

Det här avsnittet har två syften. För det första vill vi påvisa och motivera kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och frågorna till materialet i textanalysen. För det andra vill vi beskriva och styrka 

förhållandet mellan frågeställningarna och frågorna i den kvalitativa intervjun. Vissa frågor i tex-

tanalysen och i intervjun påminner om varandra. Genom att ställa snarlika frågor både till materialet 

och till intervjupersonen var vår förhoppning att få en komplett bild av Parken Zoos kriskommu-

nikation på Facebook i samband med krisen 2012. 

6.4.1 Frågor i textanalysen 
Frågorna till materialet i textanalysen baserades på frågeställning 1 samt frågeställning 2. 

För att kunna besvara frågeställning 1 (Hur använde Parken Zoo Facebook för att bemöta den kritik 

som de fick från traditionella medier?) formulerades tre frågor. Den första frågan handlade om hur 

Facebook ska användas som kommunikationsverktyg i samband med en kris. I tidigare forskning har 

forskare varit oense om huruvida organisationer ska använda Facebook för att sprida enkelriktad in-

formation eller som ett dialogverktyg. Därför var det relevant att ställa följande fråga till materialet: 

• Har Parken Zoo interagerat med intressenterna på Facebook och fört en dialog med dem eller 

har de använt Facebook som ett sätt att sprida enkelriktad information? 

 

Coombs (2012) menar att det är viktigt för organisationens trovärdighet att kriskommunikationen sker 

samstämmigt och med konsekventa budskap. Vi ville därför veta vilka budskap Parken Zoo hade 

använt i sin kriskommunikation och formulerade nedanstående fråga: 

• Fanns det ett tydligt budskap i Parken Zoos kommunikation på Facebook och hur såg det i så 

fall ut? 
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Ett sätt att beskriva en organisations kriskommunikation är med hjälp av försvarsstrategier (Coombs, 

2007). Utifrån de försvarsstrategier som nämns i SCCT och IRT ville vi veta vilka av dessa 24 

försvarsstrategier som Parken Zoo hade använt i sin kriskommunikation. Därmed ställdes följande 

fråga: 

• Vilka försvarsstrategier har Parken Zoo använt i sina Facebookinlägg? 

 

För att kunna besvara frågeställning 2 (Hur har Parken Zoo bemött intressenternas kommentarer och 

frågor på Facebook?) formulerade vi nedanstående fråga. Till skillnad från den första frågan i 

frågeställning 1 gick den här frågan in på djupet och sökte efter de försvarsstrategier som Parken Zoo 

hade använt i sina svar till intressenterna. 

• Har Parken Zoo besvarat enskilda kommentarer och frågor på Facebook och vilka 

försvarsstrategier har de i så fall använt i sina svar? 

 

6.4.2 Frågor i intervjun 
Frågorna som ställdes i intervjun baserades på frågeställning 3 (Hur kan Parken Zoos kommunikation 

på Facebook beskrivas?). Utifrån den frågeställningen formulerade vi 13 olika frågor som vi grupper-

ade i fyra olika kategorier: Parken Zoos kriskommunikationsberedskap, Parken Zoos syn på Facebook 

som kommunikationskanal, Parken Zoos syn på krisen samt Parken Zoos agerande på Facebook. 

6.4.2.1 Parken Zoos kriskommunikationsberedskap 

Falkheimer et al. (2009) menar att det är av yttersta vikt under en kris att människor får veta vad som 

har hänt och vad de ansvariga gör och planerar att göra åt krisen. Bristande eller felaktig kommu-

nikation kan leda till att en kris blir större. Genom att förbereda en krisplan är organisationen bättre 

rustad för en eventuell kris. Utifrån ovanstående resonemang var det därför relevant att fråga Parken 

Zoo hur deras kriskommunikationsberedskap såg ut. Vi formulerade därför följande frågor kring detta 

område: 

• Hade ni en kriskommunikationsplan 2012? 

• Om ja – hur såg den ut? 

• Om nej – varför inte? 

• Fanns Facebook med i den planen? 
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6.4.2.2 Parken Zoos syn på Facebook som dialogverktyg 

Vidare var det relevant att fråga hur Parken Zoo såg på Facebook som kommunikationskanal. I tex-

tanalysen hade vi ställt ungefär samma fråga, här ville vi dock få ett mer uttömmande svar. Därför 

ställde vi följande frågor: 

• Hur såg ni på Facebook som kommunikationskanal generellt 2012? 

• Vad var syftet med att ni fanns på Facebook 2012? 

6.4.2.3 Parken Zoos syn på krisen 

För att begripa varför Parken Zoo kommunicerade som de gjorde var det också viktigt att förstå hur de 

själva såg på det som låg till grund för krisen. På så vis skulle vi få en bättre uppfattning av varför de 

valt vissa försvarsstrategier framför andra. Vi bad därför intervjupersonen vidareutveckla detta: 

• Berätta om vad som låg till grund för krisen. 

• Vad tyckte ni om mediernas rapportering kring det som föranledde krisen? 

6.4.2.4 Parken Zoos agerande på Facebook 

Falkheimer et al. (2009) anser att det är viktigt att organisationen har bestämt i förväg vilka kommu-

nikationskanaler de ska använda vid en kris. Samtidigt menar Erikson (2011) att det är viktigt att or-

ganisationer också har en tydlig strategi i sitt Facebookarbete. Vi frågade därför intervjupersonen 

följande: 

• Varför valde ni att sköta er kriskommunikation via Facebook? 

 

Som tidigare nämnts menar Coombs (2012) att en organisations trovärdighet påverkas i stor om-

fattning om kriskommunikationen inte sker samstämmigt och med konsekventa budskap. I textanaly-

sen fick vi en uppfattning av vilka budskap Parken Zoo försökte förmedla. I intervjun ville vi att in-

tervjupersonen skulle vidareutveckla detta för att ge oss en fullständig bild. Vi ställde därför dessa 

frågor: 

• Vilket eller vilka budskap ville ni få ut via er Facebooksida? 

• Hade ni någon särskild strategi för att få ut dessa budskap? 

 

När vi genomförde textanalysen reagerade vi på en aspekt som vi ville att intervjupersonen skulle 

vidareutveckla. Vi bad därför intervjupersonen att berätta mer om nedanstående fråga: 

• På Facebook uppmuntrade ni besökarna till att ställa frågor. Ni besvarar dem dock i väldigt 

liten omfattning. Varför hade ni inte en löpande dialog? 
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Slutligen ville vi veta hur Parken Zoo såg på sitt eget agerande på Facebook under krisen. På så vis 

kunde vi kunna jämföra intervjupersonens uppfattning med det vi kom fram till i textanalysen samt det 

idealiska agerandet som nämns i teorin. Vår sista fråga i intervjun var följande: 

• Är ni nöjda med hur ni skötte kriskommunikationen på Facebook? 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är två begrepp som framförallt används inom kvantitativa metoder. 

Problematiken som dessa begrepp belyser är dock relevant även för kvalitativa metoder (Østbye et al., 

2003). Vi kommer därför att reflektera kring dessa begrepp i kommande avsnitt. 

6.5.1 Reliabilitet 
En vetenskaplig studie ska vara tillförlitlig och ha hög kvalitet i sin insamlingsprocess, bearbetning 

och analys. Dessa aspekter brukar sammanfattas inom begreppet reliabilitet och kan också definieras 

som frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. (Østbye et al., 2003) Studier som har drabbats 

av bristande reliabilitet har oftast orsakats av slarvfel under datainsamlingen eller i bearbetningen eft-

eråt. Oläsliga anteckningar, hörfel eller ouppmärksamhet är aspekter som påverkar reliabiliteten. 

(Esaiasson et al., 2012) 

I den här studien kunde reliabiliteten påverkas på olika sätt. Normalt sett omges inläggen av mycket 

annan text på Facebook, vilket kan distrahera läsandet. För att undvika det problemet kopierade vi var-

je enskilt inlägg från Facebook och sparade dem som separata dokument. Detta ledde till att materialet 

både blev enklare att överblicka och att analysera. 

Genomförandet av den kvalitativa intervjun omfattade också ett antal aspekter som kunde påverka 

studiens reliabilitet. För att säkerhetsställa att vi inte gick miste om någon information, även den som 

verkade vara ointressant till en början, spelade vi in hela intervjun. Inspelningen gjorde det möjligt att 

gå tillbaka i materialet vid flera tillfällen för att kontrollera vad som egentligen blev sagt. Østbye et al. 

(2003) menar dessutom att det blir enklare att följa med i samtalet om intervjun spelas in då det inte 

behöver riktas något fokus på att föra minnesanteckningar. Inspelningen skedde med hjälp av ett pro-

gram som var installerat på den dator som användes som hjälpmedel under telefonintervjun. På 

rekommendation från Østbye et al. (2003) testade vi, i samband med pilotstudien, hur vårt inspeln-

ingsverktyg fungerade för att få en uppfattning om dess kvalitet och hur känsligt det var för exempel-

vis bakgrundsbuller. Vi spelade också in pilotstudien för att upptäcka eventuella beteenden hos in-

tervjuaren som kunde vara störande (Trost, 2005). 

Efter att intervjun har genomförts måste det inspelade materialet att organiseras för att kunna säga 

något (Østbye et al., 2003). Vi valde därför att transkribera intervjun, vilket innebar att hela intervjun 
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skrevs ut i löpande text. Transkriberingen gjordes generellt – vilket innebar att detaljer som hum-

manden, suckar och pauser inte skrevs ut. (Jakobsson, 2011) Dessa detaljer tillförde ingenting i vår 

studie och därför valde vi att bortse från dem vid transkriberingen.  

Transkriberingen var ett kritiskt moment för studiens reliabilitet eftersom de inspelade intervjusvaren 

kunde tolkas och uppfattas på olika sätt. För att kringgå de slarvfel som kunde uppstå vid transkriber-

ingen lyssnade vi båda igenom inspelningen enskilt vid ett tillfälle och skrev ut det vi uppfattade i lö-

pande text. Därefter jämfördes våra dokument och en slutgiltig sammanställning gjordes. Detta kallas 

kvantifierad reliabilitetskontroll (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var den mest tillförlitliga metoden 

eftersom materialet då granskades av två personer som kunde höra och tolka saker på olika sätt. 

6.5.2 Validitet 
I vetenskapliga studier formuleras frågor och problem på en teoretisk nivå medan undersökningen sker 

på det empiriska planet. På så vis måste teori översättas till empiri och ett återkommande 

”översättningsproblem” är om studien empiriskt undersöker det som den påstår att den ska undersöka 

på den teoretiska nivån. Detta resonemang är synonymt med vad som kallas validitet. (Esaiasson et al., 

2012) 

Det finns två olika typer av validitet – begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet tar 

hänsyn till systematiska fel i mätinstrumenten som används i studien. Systematiska fel är till exempel 

när intervjufrågorna inte har en koppling till de övergripande frågeställningarna. Resultatvaliditet 

svarar på frågan om studien mäter det som den påstår att den ska göra. För att uppnå god resultat-

validitet måste studien vara fri från systematiska fel (god begreppsvaliditet) samt inte ha några 

slumpmässiga eller osystematiska fel (hög reliabilitet). (Esaiasson et al., 2012). Figur 2 tydliggör det 

viktiga samspelet mellan dessa begrepp. 

 

     Begreppsvaliditet + Reliabilitet = Resultatvaliditet 

 

Figur 2. 

I vår studie identifierade vi två problem som kunde påverka validiteten. När den här uppsatsen skrevs 

hade det gått två år sedan händelsen på Parken Zoo inträffade. I det avseendet var det därför fullt 

möjligt att Parken Zoo kunde ha gått in på sin Facebooksida i efterhand för att ”städa upp” och radera 

de inlägg som de ansett varit opassande. Det var givetvis en aspekt som vi inte kunde påverka, men 

om det skulle vara på det viset hade det fått stora konsekvenser för studiens validitet. Bland de 21 

inlägg som var publicerade på Parken Zoos Facebooksida när textanalysen genomfördes fanns det 

dock inget som tydde på att några inlägg skulle ha raderats. Därmed kunde vi förutsätta att de inlägg 
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som var publicerade på deras Facebooksida när studien genomfördes var exakt samma inlägg som 

publicerades mellan den 16 oktober och 8 november 2012. 

Ett annat möjligt validitetsproblem berörde intervjufrågorna. Om vi hade ställt fel intervjufrågor hade 

studiens validitet sjunkit. När vi utformade intervjufrågorna såg vi därför till att de var väl förankrade i 

studiens syfte och frågeställningar. För att undersöka om våra intervjufrågor verkligen hjälpte oss att 

besvara våra frågeställningar genomförde vi en pilotstudie. I den fick vi möjlighet att testa frågorna på 

en testperson och kunde på så vis säkerställa att intervjun med Parken Zoo inte skulle drabbas av några 

oväntade misstag. I pilotstudien kunde vi också rensa bort eller omformulera frågor som inte fun-

gerade, mäta ungefär hur lång tid intervjun skulle ta samt träna den person som skulle ställa frågorna i 

den slutgiltiga intervjun. 

För att pilotstudien skulle fylla sitt syfte behövde vi testa den på en person som liknade den som slutli-

gen blev intervjuad, annars fanns det en risk att responsen blev felaktig och oanvändbar (Østbye et al., 

2003). Vi genomförde därför vår pilotstudie med en kommunikationsansvarig person på SEB Kort. 

Den personen har en motsvarande position som den som marknadschefen på Parken Zoo har. Svaren 

resulterade i många lärdomar och några frågor fick omformuleras, bland annat de som berörde Parken 

Zoos syn på krisen. 
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7. Resultatredovisning och analys 
I det här kapitlet presenteras resultaten från textanalysen och intervjun. För att ge en mer målande 

och tydlig redovisning har citat från Parken Zoos Facebooksida och intervjupersonen använts. 

Kapitlet innehåller också en analys av resultaten som har skett med hjälp av tidigare forskning och 

teoretiska ståndpunkter. Alla försvarsstrategier som nämns i det här kapitlet är kursiverade. Kapitlet 

är strukturerat efter studiens tre frågeställningar där varje avsnitt avslutas med ett antal slutsatser. 

7.1 Hur använde Parken Zoo Facebook för att bemöta den kritik som de 

fick från de traditionella medierna? 

I detta avsnitt beskrivs relevanta resultat av textanalysen. Dessutom förklaras resultatet med hjälp av 

relevanta teoretiska perspektiv. Baserat på tre av de frågor som ställdes till materialet i textanalysen 

besvarar detta avsnitt frågeställning 1.  

7.1.1 Har Parken Zoo interagerat med intressenterna på Facebook och fört en dialog 
med dem eller har de använt Facebook som ett sätt att sprida enkelriktad information? 
I de Facebookinlägg som har analyserats har vi kunnat se ett mönster som visar att Parken Zoo bjöd in 

intressenterna till dialog. Redan i det första inlägget som Parken Zoo publicerade angående Kalla Fak-

tas reportage skrev organisationen att de skulle bemöta programmets innehåll på sin Facebooksida. 

Vi välkomnar granskning av vår och andra djurparkers verksamhet och kommer att bemöta innehållet 

och påståendena i programmet här och i media efter sändningen på onsdag. 

Vidare upprepade Parken Zoo ofta i Facebookinläggen att de skulle bemöta Kalla Faktas påståenden 

och svara på alla frågor på sin Facebooksida. Särskilt före, under och strax efter sändningen av re-

portaget har Parken Zoo skrivit flera inlägg på sin Facebooksida där de meddelade att de skulle svara 

på samtliga påståenden och frågor. Genom att publicera korta inlägg där det tydligt framgick att 

Parken Zoo skulle svara på frågor såg de till att hålla intressenterna informerade om detta. Organisa-

tionen var tydlig med att de tänkte bedriva tvåvägskommunikation och att de var öppna för att föra en 

dialog med intressenterna. 

Det är många som kommenterar just nu. Vi kommer fortsätta svara på alla frågor under morgondagen 

också. 

I de Facebookinlägg som Parken Zoo publicerade under krisen går det alltså att se ett tydligt mönster 

att organisationen öppnade för att föra en dialog med intressenterna på Facebook. I flera inlägg skrev 

Parken Zoo att de gärna tog emot åsikter, synpunkter och kritik från intressenterna och uppmanade 

dem även att ställa konkreta frågor inom olika områden. 

Ställ gärna konkreta frågor till oss inom detta eftersom vi upplever det svårt att svara på de bredare och 

väldigt laddade omdömena om oss som hittills kommit in. 
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Detta tyder också på att Parken Zoo ville försöka få till en dialog om sin övergripande verksamhet och 

försöka undvika att kommunicera med intressenter vars kommentarer enbart innehöll hätska ord. Sam-

tidigt gav Parken Zoo en förklaring till varför de inte besvarade intressenter som inte hade någon 

konkret fråga att ställa.  

Sammanfattningsvis har Parken Zoo väldigt sällan svarat på frågor trots att de upprepade gånger skrev 

att de skulle svara på alla frågor. I kommentarsfälten som är kopplade till varje inlägg fanns mängder 

med kommentarer från intressenter som ställde frågor, men svaren från Parken Zoo uteblev. 

Eriksson (2014b) har kommit fram till att många svenska kommunala organisationer använder sociala 

medier som ett sätt att sprida snabb och enkelriktad kommunikation under en kris. Parken Zoo, som är 

ett kommunalägt bolag, har dock haft för avsikt att använda Facebook som ett dialogverktyg under sin 

kris. Utifrån resultatet av textanalysen kunde vi konstatera att Parken Zoo inte har lyckats med att föra 

en dialog, utan främst har använt det sociala mediet som en kanal för att sprida enkelriktad infor-

mation, precis som Erikssons (2014b) resultat visar är vanligast. 

Enligt Coombs (2012) teorier har Parken Zoo har inte skött sin kriskommunikation på Facebook på ett 

särskilt föredömligt sätt. Coombs (2012) menar att en organisation måste förstå att sociala medier 

såsom Facebook domineras av användargenererat innehåll och handlar om interaktion, inte om att ma-

ta människor med information. Parken Zoo har inte interagerat med sina intressenter, utan gjorde 

tvärtom och använde Facebook för att förse intressenterna med information. 

Parken Zoos kriskommunikation bestod av både verbal och icke-verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen är de ord Parken Zoo använde i sina Facebookinlägg och den icke-verbala kommu-

nikationen är de handlingar organisationen utförde. I Facebookinläggen upprepade Parken Zoo stän-

digt att de skulle besvara alla frågor som väcktes i och med Kalla Faktas reportage. Detta följdes dock 

inte upp av handlingar – organisationen sa att de skulle göra en sak som de sedan inte gjorde.  

7.1.2 Fanns det ett tydligt budskap i Parken Zoos kommunikation på Facebook och hur 
såg det i så fall ut? 
En röd tråd som vi har kunnat urskilja i Parken Zoos kommunikation på Facebook är att de försökte 

visa förståelse för intressenternas reaktioner. Dessutom tycktes Parken Zoo vilja visa att de satte sig in 

i intressenternas situation. Ett återkommande budskap i deras Facebookinlägg var just att skriva att de 

förstod reaktionerna. 

Vi förstår reaktionerna. När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, syn-

punkter och kritik. 

I Facebookinläggen var Parken Zoo angelägna om att vara transparenta och beskrev bland annat hur 

de hade uppfattat händelserna som ledde till Kalla Faktas reportage. Dessutom skrev de att  
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organisationen skulle offentliggöra en anonym medarbetarundersökning för att intressenterna skulle få 

se vad medarbetarna tyckte om att arbeta på Parken Zoo. 

Parken Zoo var noga med att påtala att de såg allvarligt på händelserna. Ett mönster som kunde ur-

skiljas bland deras Facebookinlägg var att de tryckte på allvaret i händelsen. De berättade för intres-

senterna om en oberoende granskning av Parken Zoo som de själva hade tillsatt. Detta tydde också på 

att Parken Zoo försökte vara transparenta i sin kommunikation på Facebook. 

Nu är gruppen för den oberoende granskningen av Parken Zoo´s djurhållning utsedd och presenterad (se 

pressmeddelandet nedan). Senast 10 dec ska gruppen presentera resultatet av sin granskning. 

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja tre budskap i Parken Zoos kommunikation på Facebook. 

Det ena budskapet var att Parken Zoo var tydliga med att visa att de satte sig in i intressenternas situa-

tion. Det andra budskapet var att Parken Zoo skulle vara totalt transparenta. Det tredje budskapet var 

att Parken Zoo såg allvarligt på händelserna. Parken Zoos kriskommunikation på Facebook ge-

nomsyras av dessa tre budskap. I det avseendet har organisationen haft en väl fungerande kommu-

nikation som dessutom har varit tydlig. Falkheimer et al. (2009) menar att det är viktigt att organisa-

tioner i kris måste kommunicera tydligt med sina intressenter för att inte krisen ska bli större. 

Parken Zoo upprepade samma budskap flera gånger i Facebookinläggen. I och med detta hade organi-

sationen en större chans att nå fram med sitt budskap istället för att blanda informationen. Falkheimer 

et al. (2009) menar att intressenternas informationsbehov ökar kraftigt under en kris. Därför finns det 

en risk att kommunikationen från organisationen i kris blandas då de kommunikativa flödena ständigt 

ändrar riktning. I Parken Zoos fall har detta inte varit ett problem eftersom organisationen har hållit 

fast vid sina budskap och upprepat dem löpande i sina Facebookinlägg. 

I nästa avsnitt gör vi en mer uttömmande analys av vilka försvarsstrategier Parken Zoo har använt i 

sina Facebookinlägg. För att få en helhetsbild av hur Parken Zoo har skött sin kriskommunikation på 

Facebook är det dock relevant att analysera vilka försvarsstrategier Parken Zoo har använt för att 

förmedla sina budskap. I textanalysen har vi sett att Parken Zoo har använt sig av många olika 

försvarsstrategier för att få fram sina budskap, men att de flesta härstammar ur samma kategori – 

förminskningsstrategier. Dessa syftar till att minska hur allvarligt intressenterna ser på krisen. 

Försvarsstrategier ur samma kategori uppfattas på liknande sätt i intressenternas ögon (Coombs, 

2012). Därför gör det inte så mycket att Parken Zoo inte har använt exakt samma försvarsstrategi ge-

nomgående i Facebookinläggen.  

En försvarsstrategi som återkommer i de inlägg där Parken Zoo försöker få ut dessa budskap är dock 

tillrättaläggande. Eftersom Parken Zoo är orsaken till krisen på grund av felaktigt beteende är det 

korrekt att de använde försvarsstrategin tillrättaläggande då organisationen kan rätta till problemet 
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och se till att det inte händer igen. Den försvarsstrategin handlar just om att organisationen försöker 

ställa saker till rätta (Benoit, 1997).  

7.1.3 Vilka försvarsstrategier har Parken Zoo använt i sina Facebookinlägg? 
I de Facebookinlägg som Parken Zoo publicerade under krisen förekom många olika försvarsstrate-

gier. Ett tydligt mönster som vi har kunnat se är att Parken Zoo både försökte rättfärdiga händelsen 

och utmåla sig själva till offer. Dessa två försvarsstrategier genomsyrade hela Parken Zoos kommu-

nikation på Facebook. Organisationen försökte utmåla sig själva till offer genom att bland annat fram-

hålla att de inte skulle få tillräcklig tid att bemöta Kalla Faktas påståenden varken i reportaget eller i 

intervjuer efter sändningen. Därmed skulle de inte få chansen att försvara sig och ge sin bild av vad 

som hade hänt. 

Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt vis en ensidig skildring i programmet. 

Parken Zoo försökte rättfärdiga händelsen genom att till exempel påtala att människor med andra 

värderingar än organisationen kom till tals i Kalla Faktas reportage och gav en skev bild av vad som 

hade hänt. Enligt Parken Zoo var händelsen inte så allvarlig eftersom organisationen agerade som de 

gjorde för att bevara utrotningshotade djur. 

Reportaget bygger på uppgifter från före detta anställda som inte delar vår uppfattning om djurparker-

nas betydelse för utrotningshotade arter. 

Ett annat mönster som framträdde under textanalysen var att Parken Zoo ofta använde försvarsstrate-

gin tillrättaläggande. Parken Zoo försökte korrigera de fel som organisationen hade begått genom att 

lova att bli mer öppna och transparenta samt se över hur förvaringen av döda djur kunde bli bättre. 

Organisationen lovade både att åtgärda förvaringen och att meddela intressenterna hur detta skulle 

göras så fort ett beslut hade tagits. 

Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut och lovar att återkomma med beslutet 

även här på vår Facebooksida. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Parken Zoo huvudsakligen har använt sig av tre olika 

försvarsstrategier. Dessa är rättfärdiga händelsen, utmåla sig själva till offer samt tillrättalägganden. 

Sett till rekommendationerna i SCCT, som presenterades på sida 19 i kapitel 4, har Parken Zoo inte 

använt sig av rätt försvarsstrategier i sin kriskommunikation på Facebook. Även tidigare forskning 

visar att det är vanligt att organisationer ofta använder sig av fel försvarsstrategier i förhållande till 

vilken typ av kris som har drabbat deras organisation (Ki & Nekmat, 2014). 

Parken Zoo har i hög utsträckning använt sig av olika varianter av förminskningsstrategier. Genom att 

använda den typen av försvarsstrategier försöker en organisation minska sitt eget ansvar för krisen och 
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minska hur allvarligt intressenterna ska uppfatta krisen (Coombs & Holladay, 2012). Genom att anvä-

nda dessa försvarsstrategier ville Parken Zoo minska hotet mot organisationens anseende. Enligt 

Coombs (2012) bör organisationer dock endast använda förminskningsstrategier vid kristyper som kan 

räknas till olyckskategorin eller offerkategorin. Krisen som drabbade Parken Zoo kan inte placeras i 

någon av de kategorierna, utan deras kristyp hör hemma i förebyggnadskategorin. Eftersom Parken 

Zoos kris startade på grund av mänskliga fel, eller organisatoriska illdåd, räknas krisen till förebygg-

nadskategorin. Därmed har Parken Zoo inte använt rätt försvarsstrategi i förhållande till kristyp. 

Vidare menar Coombs (2012) att försvarsstrategin utmåla sig själva till offer endast ska användas om 

kristypen kan placeras i offerkategorin, vilket inte Parken Zoos kris kan. Därmed har Parken Zoo inte 

heller använt rätt försvarsstrategi enligt rekommendationerna i SCCT.  

7.1.4 Slutsatser frågeställning 1 
Parken Zoo har försökt använda Facebook i syfte att föra en dialog med sina intressenter, men mediet 

har främst använts för enkelriktad information. Organisationen har öppnat för dialog och uppmanat 

intressenterna att ställa frågor som de sedan inte har besvarat.  

Parken Zoo hade tre budskap som de förmedlade i sin kommunikation på Facebook. Det ena var att de 

skulle vara transparenta. Det andra var att de såg allvarligt på händelsen. Det tredje var att de visade 

förståelse för intressenternas reaktioner. Samtliga budskap förmedlades tydligt och genomsyrade hela 

Parken Zoos kriskommunikation på Facebook. 

Parken Zoo har använt många olika försvarsstrategier, men har i huvudsak hållit sig till försvarsstrate-

gier inom samma kategori – förminskningsstrategier. Eftersom Parken Zoos kris var en kris som kun-

de förebyggas borde organisationen ha använt sig av återuppbyggnadsstrategier. Parken Zoo har 

därmed inte använt rätt försvarsstrategi i förhållande till kristyp enligt rekommendationerna i SCCT. 

Parken Zoo sa emot sig själva i inläggen på Facebooksidan. De har genomgående använt 

försvarsstrategin rättfärdiga händelsen i inläggen. Den försvarsstrategin syftar till att övertyga intres-

senterna om att händelsen inte är så farlig som den verkar. Dessutom genomsyras Parken Zoos Face-

bookinlägg bland annat av budskapet att organisationen ser allvarligt på händelsen, vilket inte stämmer 

överens med användandet av försvarsstrategin rättfärdiga händelsen. 

7.2 Hur har Parken Zoo bemött intressenternas kommentarer och frågor 

på Facebook? 

I detta avsnitt beskrivs relevanta resultat av textanalysen. Dessutom förklaras resultatet med hjälp av 

relevanta teoretiska perspektiv. Baserat på en av de frågor som ställdes till materialet i textanalysen 

besvarar detta avsnitt frågeställning 2. 
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7.2.1 Har Parken Zoo besvarat enskilda kommentarer och frågor på Facebook och vilka 
försvarsstrategier har de i så fall använt i sina svar? 
Parken Zoo har i mycket liten utsträckning besvarat enskilda kommentarer och frågor från intressen-

terna på Facebook. I ett av Facebookinläggen har Parken Zoo samlat ihop intressenternas frågor och 

kategoriserat dem i olika områden. Svaren publicerades sedan i detta enskilda inlägg. I inlägget fanns 

det ett tydligt mönster som visade att Parken Zoo har använt flera olika försvarsstrategier inom 

förminskningskategorin i SCCT och kategorin minska händelsens anstötlighet i IRT. 

Parken Zoo försökte rättfärdiga händelsen genom att bemöta påståendena i Kalla Faktas reportage 

med sin egen version av vad som hände. Parken Zoo förnekade ett påstående och verifierade sin egen 

version med dokumenterad fakta som intressenterna själva kunde ta del av. 

Pumornas som avlivades presenterades som fullt friska. I själva verket var vi tvungna att söva dem 

väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte ord som står mot ord utan journalerna finns att 

ladda ner på mynewsdesk. 

Vidare försökte Parken Zoo ursäkta händelsen när de besvarade området som rörde djurparkschefens 

lögner. I svaret framgick att djurparkschefens minne var dåligt och att Parken Zoo försökte ursäkta 

lögnen genom att poängtera att djurparkschefen svarade utifrån bästa förmåga, men mindes fel. 

Avsikten var inte att ljuga eller skyla över utan jag hade en minnesbild som bara delvis stämde med 

verkligheten. 

Slutligen försökte Parken Zoo i sitt svar till intressenterna minska händelsens anstötlighet genom att gå 

till attack mot anklagaren, det vill säga Kalla Fakta. Parken Zoo beskrev hur en intervju går till i verk-

liga livet och menade att Kalla Fakta hade använt sig av orättvisa medel för att kunna vinkla ett utta-

lande som de ville. 

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att tveksamheter leder till förtydliganden för att båda 

parterna ska förstå varandra. Vid en händelse som den vi just varit med om ställs ungefär samma fråga 

på olika sätt många gånger till olika personer, svaren jämförs och presenteras ibland för en tredje part 

som ska kommentera utifrån speciella förutsättningar. 

I textanalysen har det även gått att urskilja mönster som tyder på att Parken Zoo har använt sig av 

återuppbyggnadsstrategier. Facebookinlägget som besvarade intressenternas olika frågeområden ge-

nomsyras också av ursäkter från Parken Zoos sida. Organisationen tar på sig hela skulden för händel-

sen och ber om ursäkt. 

Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber alla våra besöka-

re om ursäkt! 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de mönster som har framträtt under textanalysen visar att 

Parken Zoo har använt sig av försvarsstrategier från flera olika kategorier i Facebookinlägget som är 

ett svar på intressenternas frågor. I huvudsak har organisationen dock använt olika typer av 

förminskningsstrategier. 

På det stora hela har Parken Zoo inte besvarat enskilda frågor och kommentarer på Facebook. Detta 

ligger helt i linje med vad tidigare forskning visar. Enligt Ki och Nekmats (2014) studie är det relativt 

ovanligt att organisationer svarar på intressenters kommentarer och frågor på Facebook i samband 

med en kris. Ki och Nekmats (2014) resultat visade att detta ofta innebär att intressenterna får en nega-

tiv inställning till organisationen. 

Parken Zoo har fokuserat på att använda olika varianter av förminskningsstrategier för att minska hur 

allvarligt intressenterna skulle uppfatta krisen. Genom att rättfärdiga händelsen försökte organisa-

tionen visa för intressenterna att de hade kontroll över krisen och att händelsen inte var så allvarlig 

som Kalla Fakta ville få det till. Enligt rekommendationerna i SCCT bör förminskningsstrategier 

användas vid kriser i olyckskategorin och offerkategorin (Coombs, 2012). Likt resultatet i föregående 

frågeställning följer de försvarsstrategier som Parken Zoo använde sig av inte de rekommendationer 

som finns i SCCT till fullo. Parken Zoo har dock i viss mån följt rekommendationerna då de har 

använt återuppbyggnadsstrategier. Enligt rekommendationerna i SCCT (Coombs, 2012) är det rätt 

tillvägagångssätt om krisen hade kunnat förebyggas, vilket Parken Zoos kris hade kunnat. 

Genom att ta på sig hela skulden bekräftade Parken Zoo att de hade gjort fel och försökte uppväga de 

negativa effekterna av krisen. Den här försvarsstrategin syftar till att gynna intressenterna och därmed 

förbättra organisationens anseende (Coombs, 2012).  

7.2.2 Slutsatser frågeställning 2 
Parken Zoo har inte besvarat enskilda kommentarer och frågor från intressenterna, utan samlat ihop 

frågorna till olika områden och besvarat dessa i ett längre Facebookinlägg. Detta kan ha resulterat i att 

intressenterna fick en negativ bild av organisationen. 

I svaret till intressenterna har Parken Zoo huvudsakligen använt sig av försvarsstrategier inom kate-

gorierna förminskningsstrategier, minska händelsens anstötlighet samt återuppbyggnadsstrategier. Eft-

ersom Parken Zoos kris tillhörde kristypen förebyggnadskategorin är det enligt rekommendationerna i 

SCCT helt rätt att använda återuppbyggnadsstrategier. Därmed har Parken Zoo delvis lyckats med att 

följa rekommendationerna i SCCT. 

7.3 Hur kan Parken Zoos kommunikation beskrivas? 

I det här avsnittet presenteras och analyseras en sammanställning av intervjupersonens relevanta svar 

angående frågeställning 3. Dessutom förklaras resultatet med hjälp av relevanta teoretiska perspektiv.  
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De resultat som framkom i intervjun skiljer sig kraftigt från resultaten i textanalysen. Det handlade 

framförallt om i vilken omfattning intressenternas frågor och kommentarer besvarades. I textanalysen 

ges en bild av detta som inte alls bekräftas av intervjupersonen. 

Vi ställde 13 frågor till intervjupersonen som går att se i sin helhet i bilaga 3. Svaren på dessa har 

sammanfattats i fyra övergripande frågor som presenteras i kommande avsnitt. 

7.3.1 Hur såg Parken Zoos kriskommunikationsberedskap ut innan krisen inträffade? 
Parken Zoo hade ingen formell kriskommunikationsplan när krisen tog fart hösten 2012. Däremot 

hade de utvecklat en PR-plan vars syfte var att sprida nyheter till allmänheten via riksmedier om vad 

som hände i djurparken. PR-planen innefattade inte Facebook. I tidigare forskning inom kriskommu-

nikation poängterar forskarna vikten av att ha god beredskap för att upptäcka tidiga varningssignaler 

och förebygga krissituationer (Coombs & Holladay, 2012). Enligt intervjupersonen hade inte Parken 

Zoo det: 

Vi hade inte direkt en kriskommunikationsplan, utan mer en PR-plan som handlade om hur vi skulle få 

ut nyheter. 

Intervjupersonen berättade att Parken Zoo hade varit uthängda i medierna tidigare. Lokala medier 

gjorde ständigt granskande reportage om organisationen eftersom Parken Zoo är ett kommunalägt bo-

lag som finansieras av skattepengar. Det innebär att alla deras handlingar och dokument är offentligt 

material som kan granskas när som helst. Intervjupersonen påtalade därför vikten av att agera så trans-

parent som möjligt. Det går i linje med det som Falkheimer et al. (2009) menar. De anser att det är av 

yttersta vikt att människor får veta vad som har hänt och vad de ansvariga planerar att göra åt krisen. 

I SCCT menar Coombs (2012) att det är viktigt att beakta organisationens krishistoria och tidigare an-

seende. I och med att Parken Zoo hade fått negativ medial uppmärksamhet tidigare går det enligt 

Coombs (2012) att anse att det orsakar större skador på organisationens anseende vid en ny kris. Hade 

Parken Zoo haft ett dåligt anseende innan krisen skulle det öka krisens hot. Huruvida Parken Zoo hade 

ett bra eller dåligt anseende före krisen framgick inte i intervjun. 

7.3.2 Hur såg Parken Zoo på Facebook som kommunikationskanal generellt 2012? 
Parken Zoo startade sin Facebooksida för några år sedan, vid en tidpunkt då många organisationer och 

företag gick med i det sociala nätverket. Vid starten bestämde sig Parken Zoo att de först och främst 

skulle finnas på Facebook för att upprätthålla kontakten med de intressenter som redan hade ett 

intresse av organisationen. 

Det var det snabbaste sättet att kommunicera med de som var väldigt intresserade av Parken Zoo. 
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Syftet med att finnas på Facebook var inte att göra reklam för Parken Zoo till nya intressenter genom 

kampanjer och tävlingar, utan att kommunicera nyheter om aktiviteter och händelser på djurparken till 

de som redan var intresserade. Parken Zoos förhållningssätt till Facebook stämmer överens med Wa-

ters et al. (2009) tankegång. De menar att organisationer använder Facebook för att utveckla och 

förbättra relationen med viktiga målgrupper. 

Vid den här tidpunkten ansåg Parken Zoo att kommunikationen på Facebook skulle ske enkelriktat och 

inte som en dialog. Parken Zoo hade med andra ord en tydlig strategi för hur de skulle använda sig av 

Facebook, en aspekt som Erikson (2011) anser är viktig. Han menar sammanfattningsvis att en klar 

strategi för Facebookanvändandet hjälper organisationen att skapa en social och emotionell närhet till 

organisationens intressenter.  

Parken Zoo var aktiva på Facebook redan innan krisen inträffade. Det är en viktig aspekt anser Veil et 

al. (2011) samt Eriksson (2014c). Genom att vara det kan organisationer bygga upp ett förtroende hos 

sina intressenter och visa dem att det alltid finns aktuell information från organisationen i sociala me-

dier. Veil et al. (2011) menar sammanfattningsvis att det inte är ett lämpligt tillfälle att starta nya 

kommunikationskanaler i sociala medier när en kris redan har inträffat, det är ett arbete som måste ha 

gjorts tidigare. 

7.3.3 Hur såg Parken Zoo på krisen som inträffade 2012? 
Parken Zoo ansåg att krisen bröt ut på grund av att organisationen hade haft missnöjda medarbetare 

som hade gått till en kommersiell tv-kanal för att berätta om sådant som de upplevde som miss-

förhållanden i djurparken. Parken Zoo delade inte de före detta medarbetarnas uppfattningar. I SCCT 

nämns tre olika kristyper (Coombs, 2012, s 157-158). Till förebyggnadskategorin räknas kriser som 

betyder att organisationen har ett stort ansvar för krisen. Det rör sig till exempel om kriser som har 

uppstått på grund av mänskliga fel eller organisatoriska illdåd. I en sådan kris anser intressenterna att 

organisationen medvetet och avsiktligt agerade på ett sätt som utlöste krisen. Därför tillskriver intres-

senterna organisationen ett stort ansvar för det som har inträffat. Utifrån den beskrivningen går det 

sammanfattningsvis att konstatera att den kristyp som Parken Zoo drabbades av tillhör förebygg-

nadskategorin. 

Innan Kalla Fakta sändes hade Parken Zoos djurparkschef blivit kontaktad av några journalister. De 

hade dock utgett sig att vara några helt andra personer med ett annat syfte. Journalisterna hade haft en 

dold agenda och sagt att de ville prata om en sak – bevarandeprojekt – men egentligen ville de få in-

formation om något annat. 

Så djurparkschefen tog emot de här journalisterna, ett tv-team. Hon hade fått frågorna i förväg och 

berättade om de här bevarandeprojekten. Sen, lite i förbigående, så frågar de om några andra djur som 
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hon inte alls var beredd på att få frågor om. Och det var väl då som hon inte svarade sanningsenligt på 

de frågorna. 

Parken Zoo ansåg att det största felet som inträffade var att deras djurparkschef ljög i tv, trots att de 

inte hade några hemligheter att dölja. Även det här problemet kan kategoriseras som en kris inom 

förebyggnadskategorin. Parken Zoo förnekade aldrig att djurparkschefen hade ljugit, något som 

djurparkschefen också erkände. Däremot ansåg de att det var ett svårt misstag att rätta till. När en or-

ganisation gör ett erkännande på det sättet räknas det som en återbyggnadsstrategi där organisationen 

ber om ursäkt (Coombs 2012). Försvarsstrategin som Parken Zoo använde kan också placeras inom 

mortifikationskategorin, en försvarsstrategi där organisationen tar på sig hela skulden.  

Gällande fryscontainern, där de avlivade djuren förvarades, berättade intervjupersonen följande: 

Det är ju inte ett dugg konstigt att ha en frys med döda djur, det har precis alla djurparker. När djur dör 

så lägger man de i frysen, man begraver dem inte. Man matar andra djur med döda djur och det är 

liksom ingenting som är konstigt egentligen. Det är absolut ingen kris, det händer fortfarande. Men det 

folk var otroligt upprörda över var att de hade sett döda djur på bild. Det var ju såna saker som vi inte 

hade varit tydliga med tidigare, man kanske inte pratar så mycket om avlivning av djur och såna saker, 

men det är ju sånt som händer. 

Intervjupersonen berättade att Parken Zoo var måna om att berätta sanningen om vad som faktiskt sker 

på en djurpark. Efter krisen hade de bland annat tagit fram en film som förklarar hur arbetet på en 

djurpark fungerar. Filmen publicerades även på Parken Zoos webbplats.  

Det resonemang intervjupersonen beskriver ovan kan kopplas samman med det som kallas för 

förminskningsstrategier (Coombs, 2012) eller minska händelsens anstötlighet (Benoit, 1997). Då 

försöker organisationen minska hur allvarligt intressenterna uppfattar krisen. Om intressenterna inte 

anser att organisationen har ett så stort ansvar för krisen minskar hotet mot organisationens anseende. 

En försvarsstrategi som ingår i kategorin förminskningsstrategier är rättfärdiga händelsen (Coombs, 

2012). Enligt intervjupersonens svar har Parken Zoo försökt använda den försvarsstrategin. Parken 

Zoos beteende kan också förklaras med den försvarsstrategi som kallas minimering. Då menar organi-

sationen att händelsen inte var så allvarlig eller att ingen större skada har skett (Falkheimer et al., 

2009). 

Den mest akuta fasen under krisen varade i några dagar, därefter tillsatte Parken Zoo en utomstående 

utredning för att skapa klarhet kring det som hade inträffat. Den typen av handling kan ses som 

försvarsstrategin tillrättaläggande. När utredningen startade tilläts Parken Zoo inte längre att besvara 

några frågor från sina intressenter. Utredningen pågick i några veckor och när arbetet var avslutat kun-

de flera nya resultat presenteras. Utredningsgruppen hade sett brister och feltolkningar i Parken Zoos 
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olika tillstånd. Dessutom fanns det brister i det administrativa ledarskapet samt allmänt slarv i 

verksamheten. Sammanfattningsvis menade intervjupersonen att det var viktigt att även den typen av 

saker kom fram. Parken Zoos utredning stämmer väl överens med det femte steget i Mitroffs krishan-

teringsmodell. I det steget ska organisationen granska sin krishantering samt dra lärdomar av den 

(Coombs & Holladay, 2012). 

Intervjupersonen la ingen skuld på mediernas agerande, hon tyckte bara att de gjorde sitt jobb. 

Gällande Kalla Faktas uppträdande gav intervjupersonen följande kommentar: 

Det är ju deras stil att göra program på det viset, att liksom wallraffa fram nyheter. Jag kan inte ha några 

professionella synpunkter om det egentligen mer än att man är väldigt liten när det kommer ut i media. 

Sen kan man ju ha jättemycket åsikter på hur de gjorde det. De gjorde ju intrång i vår park. Men vi val-

de att aldrig gå vidare med det. När man är uthängd så här så spelar det inte så stor roll vad man säger. 

Slutligen berättade intervjupersonen att krisen fick väldigt stora konsekvenser för Parken Zoo. Antalet 

besökare i parken 2012 var rekordmånga och året därpå tappade de otroligt många besökare. I dag har 

trenden vänt, även om besöksantalet inte har kommit upp i samma nivåer som 2012.  

7.3.4 Hur agerade Parken Zoo på Facebook under krisen? 
När det blev klart att Parken Zoo skulle uppmärksammas i ett granskande reportage i Kalla Fakta 

gjorde Parken Zoo en kommunikationsplan. I den tillfälliga kommunikationsplanen betraktade Parken 

Zoo Facebook som en mycket viktig kommunikationskanal. Kommunikationsplanen styrde hur kom-

munikationsarbetet skulle genomföras och innehöll ett stort frågebatteri med svar på potentiella frågor 

som kunde ställas från medier och allmänhet.  

Vi gjorde naturligtvis en kommunikationsplan direkt och i den stod det att vi skulle svara på precis alla 

frågor överallt. Facebook var definitivt med i planen. 

Parken Zoo hade för avsikt att besvara alla frågor de fick, oavsett kanal eller avsändare. Det synsättet 

stämmer överens med de resonemang som Veil et al. (2011) skriver om. De anser att organisationer 

bör delta i konversationen i sociala medier och hantera eventuella rykten som skapas och sprids där. 

Ki och Nekmat (2014) fann i sin studie att organisationer som har fört en dialog under en kris oftast 

uppfattas som mer tilltalande än de som inte gjort det. Coombs (2012) vidareutvecklar resonemanget 

och menar att sociala medier handlar om interaktion, inte om att mata människor med information. 

Han menar också att de grundläggande värdena i sociala medier är att lyssna på vad intressenterna sä-

ger och ge dem den information som de behöver. Parken Zoo visste inte vad försvarsstrategier innebar 

och utgick därför inte medvetet från dessa i sin kommunikation på Facebook. 

Antalet frågor och kommentarer som Parken Zoo fick översteg alla beräkningar. Parken Zoo fick sätta 

in extrapersonal för att kunna bemöta alla de tusentals frågor och kommenterar som de tog emot via 
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telefonsamtal, mejl och på Facebook. Falkheimer et al. (2009) menar att människors informationsbe-

hov ökar starkt under en kris vilket ofta resulterar i att informationens mängd och volym eskalerar 

kraftigt. Cross (2014) utvecklar detta och menar att sociala medier gör det möjligt för människor att 

omedelbart kommentera det organisationen säger. Gällande arbetet på Facebook berättade intervjuper-

sonen följande: 

Det var ju på Facebook som det var enklast. Vi hade inte alls samma möjlighet att kommunicera med 

folk på vår hemsida till exempel, där kunde vi bara kommunicera ensidigt. Det som var svårt med Face-

book är att det ju kommer en fråga högst upp och sen kommer det liksom samma fråga om, och om, och 

om igen. Man tycker ju att – gud, hade det inte räckt en gång? 

Intervjupersonen berättade att frågorna i sig inte var speciellt svåra att svara på, de visste svaren på 

dessa frågor. Däremot fick hela personalstyrkan försvara varför Parken Zoos djurparkschef hade ljugit. 

Det var problematiskt eftersom ingen riktigt förstod varför djurparkschefen hade gjort det. Parken Zoo 

fick också ta emot mängder av hot och kommentarer som enligt intervjupersonen var svårarbetade. 

Vissa kommentarer var så hotfulla att de togs bort från Parken Zoos Facebooksida. Även när person-

alen på Parken Zoo besvarade frågor kunde de få fler aggressiva kommentarer tillbaka. 

Den stora mängd frågor och kommentarer som kom in besvarades av Parken Zoos personal från 

Parken Zoos officiella Facebooksida. I egenskap av privatperson gick även några av organisationens 

befintliga medarbetare in på Parken Zoos Facebooksida för att hjälpa till att besvara de inkomna 

frågorna. Det var dock på eget initiativ och inget som de hade blivit uppmanade till att göra. 

Det var några som var helt fantastiska som gick in som privatpersoner. De fick ju otroligt mycket skit 

rent privat också när de svarade på det. Vi kan aldrig uppmana folk att varken göra si eller så. 

Ovanstående resonemang går dock emot det Coombs (2012) anser. Han menar att det är viktigt att or-

ganisationer undviker att ha icke-officiella talespersoner då de kan förmedla en personlig bild av kris-

en som inte stämmer överens med den uppfattning som hela organisationen har. 

Sammanfattningsvis ansåg intervjupersonen att organisationen varken var mer eller mindre nöjda med 

hur kriskommunikationen sköttes på Facebook. Möjligtvis hade de kunnat vara mer transparenta i sitt 

arbete. De tror inte att de hade kunnat göra någonting annorlunda eftersom situationen var så komplex. 

För rent PR-mässigt så har vi ändå följt skolboken för vad man ska göra vid en sån här kris. Vi upprät-

tade en åtgärdsplan och såna saker. Sen är det helt, helt omöjligt att förstå den här krisen och komma 

igenom bruset. Varken byrån, vår PR-ansvarig eller någon annan kunde drömma om det här scenariot. 

7.3.5 Slutsatser frågeställning 3 
Parken Zoo ansåg att krisen orsakades av att några tidigare medarbetare kontaktade medierna för att 

berätta om missförhållanden som de upplevde i djurparken. Missförhållandena rörde sig bland annat 
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om att organisationen förvarade sina döda djur i en fryscontainer. Enligt intervjupersonen är det ingen 

kris, det är praxis inom djurparksvärlden. När djurparkschefen däremot ljög i Kalla Faktas program 

eskalerade krisen. Utifrån dessa aspekter kan krisen som Parken Zoo drabbades av kategoriseras inom 

förebyggnadskategorin som omnämns i SCCT. Den typen av kris innebär att intressenterna tillskriver 

organisationen ett mycket stort ansvar och konsekvenserna kan bli stora, något Parken Zoo fick erfara. 

Innan Parken Zoo drabbades av krisen ingick inte Facebook i deras PR-plan. I den tillfälliga kommu-

nikationsplanen som togs fram fick däremot Facebook en väldigt stor betydelse. Med andra ord 

ändrade Parken Zoo sin uppfattning om Facebook som kommunikationsverktyg under krisen. 

Parken Zoos synsätt på Facebook som dialogverktyg varierade. Innan krisen inträffade ansåg de att det 

skulle vara ett verktyg för att sprida enkelriktad kommunikation. I kommunikationsplanen som togs 

fram strax innan krisen eskalerade var dock synsättet det motsatta, då ville de besvara alla frågor som 

kom in. 

Intervjupersonen berättade också att deras kommunikationsarbete inte medvetet hade styrts av några 

försvarsstrategier. Vid en djupare analys kunde vi dock konstatera att Parken Zoo hade använt sig av 

försvarsstrategier från både SCCT och IRT. I SCCT använde de följande försvarsstrategier: rättfärdi-

ga händelsen samt be om ursäkt. I IRT använde Parken Zoo minimering, tillrättaläggande samt ta på 

sig hela skulden. 

Som tidigare nämnts var det en betydande skillnad mellan resultaten från textanalysen och resultaten 

från intervjun. I textanalysen framgick det att Parken Zoo inte alls hade besvarat enskilda kommen-

tarer och frågor från intressenter på sin Facebooksida. I intervjun sa dock intervjupersonen att organi-

sationen hade besvarat tusentals frågor. En annan aspekt som går i linje med detta är att intervjuperso-

nen sa att de inte ansåg att Kalla Faktas hade någon delaktighet i krisen. I textanalysen finns det däre-

mot ett tydligt mönster som visar att Parken Zoo ifrågasatte Kalla Faktas agerande. Dessa två aspekter 

tyder på att organisationen hade dålig insikt om sitt agerande under krisen, vilket i sin tur vittnar om 

en bristande krisberedskap. 
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8. Resultatdiskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera slutsatserna från resultatredovisning- och analyskapitlet uti-

från ett ekonomiskt perspektiv. Normalt sett hör det perspektivet inte hemma inom området för medie- 

och kommunikationsvetenskap, men eftersom Parken Zoo delvis är en vinstdrivande organisation an-

ser vi att det är relevant att resonera kring detta. Alla försvarsstrategier som nämns i det här kapitlet 

är kursiverade. 

Parken Zoo är delvis en vinstdrivande organisation som är beroende av att intressenterna besöker deras 

djurpark. Utan intäkterna från besökare skulle Parken Zoo ha svårt att överleva. I inläggen på Face-

book har Parken Zoo i huvudsak använt sig av olika varianter av förminskningsstrategier. Dessa 

försvarsstrategier syftar till att minska hur allvarligt intressenterna uppfattar krisen. Genom att anvä-

nda försvarsstrategier som ursäkta händelsen, rättfärdiga händelsen och minimering försökte Parken 

Zoo minimera krisens skada på organisationens varumärke. Det kunde i sin tur minska de ekonomiska 

förluster som Parken Zoo riskerade att drabbas av som en effekt av krisen. Amnéus (2011) menar att 

varumärket skapas av allt en organisation säger och gör. Parken Zoos agerande före, under och efter 

krisen hade alltså stor påverkan på deras varumärke. 

I det Facebookinlägg som är ett svar till intressenterna såg vi ett mönster där försvarsstrategin tillrät-

talägganden var ett återkommande inslag. Den försvarsstrategin handlar om att utreda vilka fel som 

har begåtts och förhindra återfall. Med hjälp av den här försvarsstrategin försökte Parken Zoo både 

visa att de var medvetna om att de hade gjort fel och att de försökte ställa saker till rätta. Detta gjorde 

de i syfte att vårda relationen med intressenterna och för att inte förlora besökare till djurparken. Ge-

nom att lova att rätta till felen i djurparken försökte Parken Zoo återupprätta sitt anseende och behålla 

sina befintliga intressenter. I samma Facebookinlägg hittade vi även mönster som visade att 

återuppbyggnadsstrategier hade använts. Dessa försvarsstrategier strävar efter att förbättra organisa-

tionens anseende. Parken Zoo använde även den här typen av försvarsstrategier för att försöka behålla 

de befintliga intressenterna. Skärvad och Olsson (2013) menar att det är bättre och mer ekonomiskt att 

behålla befintliga kunder än att tvingas ersätta förlorade kunder. 

I intervjun förstod vi att Parken Zoo ändrade sin uppfattning om Facebook som kommunikationsverk-

tyg under krisen. Till att börja med fanns Facebook inte med i organisationens PR-plan innan krisen 

tog fart. När krisen sedan eskalerade utvecklade Parken Zoo en tillfällig kommunikationsplan där Fa-

cebook fick stor betydelse. Därmed hade Parken Zoo väldigt kort tid på sig att sätta upp riktlinjer för 

hur de skulle använda Facebook som kriskommunikationsverktyg. Det kan i sin tur ha lett till den os-

trukturerade arbetsmetod som Parken Zoo hade. 
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Både i textanalysen och i intervjun har vi också sett att Parken Zoos synsätt på Facebook som dialog-

verktyg har varierat. Innan krisen bröt ut berättade intervjupersonen att de använde Facebook för att 

sprida enkelriktad information till intressenter som redan hade ett intresse av organisationen. När kris-

en sedan tog fart var Parken Zoos intention att föra en dialog – de hade för avsikt att besvara alla 

frågor de fick. Detta bekräftades också i textanalysen där vi vid upprepade tillfällen såg att Parken Zoo 

uppmanade sina intressenter att ställa frågor. Det var klokt att Parken Zoo hade ambitionen att föra en 

dialog. Andersson et al. (2012) menar nämligen att kunderna är organisationens viktigaste intressenter 

och genom att föra en dialog med dem får organisationen veta om de uppfyller intressenternas behov 

gällande kvalitet, pris, service och liknande. 

Gällande dialogen på Facebook är det en aning tvetydigt. På Parken Zoos Facebooksida skrev organi-

sationen att de löpande besvarade de inkomna frågorna från intressenterna. Detta intygades av in-

tervjupersonen som sa att de besvarade tusentals frågor på Facebook. I vår textanalys av Parken Zoos 

Facebooksida kunde vi dock bara finna ett långt inlägg som besvarade olika frågeområden samt två 

svar på två enskilda frågor. Intervjupersonens uttalande tyder därmed på dålig insikt om Parkens Zoos 

agerande under krisen. Parken Zoos svar på de tusentals frågorna kan även ha försvunnit på något an-

nat sätt eller blivit raderade i efterhand, det är dessvärre omöjligt att svara på. 

Om Parken Zoo aldrig bemötte intressenternas frågor fanns det en risk att intressenternas bild av 

Parken Zoo försämrades efter krisen. Därför är det viktigt att betrakta Parken Zoos förändrade synsätt 

på Facebook och deras användning av kanalen ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att vårda rela-

tionen med sina kunder menar Skärvad och Olsson (2013) att kunderna blir nöjda och väljer att kom-

ma tillbaka till organisationen, vilket ökar organisationens lönsamhet. Det resonemanget går att ap-

plicera på Parken Zoos situation, att besvara inkomna frågor på Facebook handlar i hög grad om att 

vårda kundrelationerna. 

Som vi konstaterade i resultatredovisningen var Parken Zoo ansvariga för att krisen startade och 

därmed kan krisen kategoriseras i inom kristypen förebyggnadskategorin. Det innebär att intressenter-

na tillskrev Parken Zoo ett mycket stort ansvar för krisen. Ett mönster som kunde urskiljas i Parken 

Zoos Facebookinlägg var att de förmedlade tre budskap. De meddelade att de skulle vara transparenta, 

de sa att de såg allvarligt på händelsen och de visade förståelse för intressenternas reaktioner. Dessa 

budskap genomsyrade hela Parken Zoos kriskommunikation på Facebook och förmedlades i kombina-

tion med försvarsstrategin tillrättalägganden. I och med detta försökte Parken Zoo återupprätta de fel 

som hade begåtts, ta ansvar för sina handlingar och uppfylla de krav besökarna ställde på organisa-

tionens tjänster, det vill säga att ha en bra djurhållning och att vara ärliga. Om Parken Zoo inte 

uppfyllde besökarnas krav fanns det en risk att besökarna inte skulle komma tillbaka. En sådan sak 

kan leda till att en organisations intäkter minskar och att dess existens hotas (Andersson et al., 2012).  
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I SCCT återfinns rekommendationer för hur försvarsstrategierna bör användas för att ge bäst effekt. 

När en organisation handskas med en kris som kunde förebyggas framgår det av rekommendationerna 

i SCCT att organisationen bör använda återuppbyggnadsstrategier. I resultatredovisningen syns det att 

Parken Zoo delvis använde sig av rätt försvarsstrategier sett till rekommendationerna i SCCT, men i 

hög grad även använde sig av fel försvarsstrategier. Det kan ha påverkat hur intressenterna uppfattade 

organisationens kriskommunikation på Facebook. I och med att Parken Zoo använde sig av fel 

försvarsstrategier kan deras varumärke ha skadats mer än om de enbart hade använt rätt försvarsstrate-

gier. När varumärket skadas finns risken att kunderna försvinner (Andersson et al., 2012). Att Parken 

Zoo blandade försvarsstrategier ur många olika kategorier kan ha resulterat i att krisen blev värre och 

att de tappade fler besökare och därmed intäkter. Det tyder också på att Parken Zoo inte hade någon 

riktig tanke bakom vilka försvarsstrategier de använde, vilket bekräftades i intervjun med Parken Zoos 

marknadschef.  

I intervjun framgick att Parken Zoo drabbades hårt av krisen. Året efter krisen sjönk besöksantalet 

stort och organisationen har fortfarande inte lyckats komma upp i samma besöksnivåer som före kris-

en. Händelsen som låg till grund för krisen är givetvis en bidragande faktor till att besökarna har 

lämnat djurparken. Parken Zoos spretiga kommunikation på Facebook under krisen kan dock ha spätt 

på krisen. Ett av deras budskap som var återkommande i hela deras kriskommunikation på Facebook 

var att de såg allvarligt på händelsen. Samtidigt använde de i hög grad försvarsstrategin rättfärdiga 

händelsen som syftar till att försöka övertyga intressenterna om att händelsen inte är så farlig som den 

verkar. Budskapet och försvarsstrategin säger därmed emot varandra och skapar förvirring. Detta kan 

ha bidragit till att Parken Zoos varumärke har skadats. Det kan också ha påverkat att organisationens 

intäkter har minskat och att dess ekonomi har blivit lidande. 

8.1 Slutsatser 

I vår studie framgick det att Parken Zoo ville föra en dialog med sina intressenter på Facebook under 

krisen. Utfallet var dock det motsatta – kommunikationen skedde nästan uteslutande på ett enkelriktat 

vis. Vår slutsats av detta är att det är viktigt för en organisation att vårda sina kundrelationer genom att 

bemöta intressenternas frågor och kommentarer på sin Facebooksida. Det har inte Parken Zoo gjort i 

någon större utsträckning och därmed kan det ha påverkat organisationens ekonomiska resultat. 

En annan slutsats vi kan dra är att det är av yttersta vikt för organisationer att ha en god krisberedskap 

och att inkludera Facebook i den. Parken Zoo tycks inte ha haft en god krisberedskap och verkade inte 

riktigt veta hur de skulle kommunicera på Facebook under krisen. Olika försvarsstrategier blandades 

och ett av budskapen som Parken Zoo förmedlade stod i motsats till en av försvarsstrategierna som de 

använde sig av. Parken Zoos hantering av krisen på Facebook har haft påtagliga brister, vilket kan ha 
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skadat organisationens varumärke och anseende. Det kan vara en bidragande orsak till att besökarna 

har övergett djurparken och att Parken Zoos intäkter därför har minskat. 

8.2 Vidare forskning 

Genom att göra fler liknande studier kan kriskommunikationsforskningen i sociala medier ta flera steg 

framåt. Att genomföra fler fallstudier av hur svenska organisationer har hanterat kriser på exempelvis 

Facebook kan bidra till en större insikt i hur organisationer på bästa sätt kan använda sig av sociala 

medier i sin kriskommunikation. Dessutom kunde det vara intressant att göra en jämförande studie av 

hur Parken Zoos krisberedskap såg ut före krisen 2012 och hur den ser ut i dagsläget. På så vis går det 

att se vilken lärdom Parken Zoo har dragit av krisen. 

Den här studien har ett sändarperspektiv, likaså ovanstående förslag till vidare forskning. Det hade 

dock varit intressant att undersöka Parken Zoos kriskommunikation på Facebook från ett mottagarper-

spektiv. En sådan studie hade kunnat genomföras genom att intervjua ett urval av människor som var 

aktiva på Parken Zoos Facebooksida under krisen och kommenterade organisationens Facebookinlägg. 

Då kan mottagarna ge sin bild av hur de tyckte att Parken Zoo skötte kriskommunikationen på Face-

book samt berätta hur de vill ta del av kriskommunikation i sociala medier. 
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Bilaga 1 – Analysverktyg 

Analysverktyg för den kvalitativa textanalysen på 

Parken Zoos Facebookinlägg 

Frågor som har ställts till materialet för att kunna besvara frågeställning 1: 

• Har Parken Zoo interagerat med intressenterna på Facebook och fört en dialog med dem eller 

har de använt Facebook som ett sätt att sprida enkelriktad information? 

• Fanns det ett tydligt budskap i Parken Zoos kommunikation på Facebook och såg det i så fall 

ut? 

• Vilka försvarsstrategier har Parken Zoo använt i sina Facebookinlägg? 

 

Frågor som har ställts till materialet för att kunna besvara frågeställning 2: 

• Har Parken Zoo besvarat enskilda kommentarer och frågor på Facebook och vilka 

försvarsstrategier har de i så fall använt i sina svar?  

 
 
Försvarsstrategi – Kategori   
 

 
Svarsalternativ – Beskrivning/Egenskaper 
 

 
1. Attackera anklagaren 
 

 
Konfronterar eller ifrågasätter anklagaren 
 

 
2. Förnekelse 
 

 
Hävdar att krisen inte existerar 

 
3. Skylla på någon annan 
 

 
Skyller krisen på någon utanför organisationen, till 
exempel en leverantör 
 

 
4. Ursäkta händelsen 
 

 
Inte meningen att skada någon/svårt att kontrollera 
händelsen eller det som ledde till händelsen 
 

 
5. Rättfärdiga händelsen 
 

 
Händelsen är inte så farlig som den verkar 

 
6. Utlova kompensation 
  

 
Erbjuder pengar eller gåvor till krisens offer 
 

 
7. Be om ursäkt 
 

 
Tar fullt ansvar för krisen och ber om förlåtelse 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
8. Påminna intressenterna 
 

 
Berättar om vilka bra saker organisationen har gjort 
tidigare 
 

 
9. Lovorda intressenterna 
 

 
Berömmer eller tackar intressenterna 

 
10. Utmåla sig själva till offer 
 

 
Berättar att organisationen också är ett offer för krisen 
 

 
11. Enkelt förnekande 
 

 
Hävdar oskuld, händelsen har inte hänt 

 
12. Förnekande och projicering 
 

 
Skyller på någon annan 

 
13. Provokation 
 

 
Svarar på någon annans provokation 

 
14. Okunskap 
 

 
Hade inte tillräcklig information eller kunskap 
 

 
15. Olyckshändelse 
 

 
En olycka ligger till grund för krisen 

 
16. Goda avsikter 
 

 
Menade inte illa med det som hände 

 
17. Bolstering 
 

 
Uppväger med goda handlingar och egenskaper 
 

 
18. Minimering 
 

 
Händelsen är inte så allvarlig som medierna beskri-
ver/ingen skada skedd 
 

 
19. Differentiering 
 

 
Hänvisar till andra som har haft värre kriser 
 

 
20. Hänvisa till ett högre syfte 
 

 
Ändamålet helgar medlen/gjorde något dåligt för att 
komma åt ett ännu värre problem 
 

 
21. Attack 
 

 
Ifrågasätter anklagaren 

 
22. Kompensation 
 

 
Erbjuder ersättning/kompensation 

 
23. Tillrättaläggande 
 

 
Upprättar en plan för att utreda vad som har gått fel 
och hur det ska kunna hindras framöver 
 

 
24. Ta på sig hela skulden 
 

 
Erkänner att organisationen har gjort fel, tar på sig 
hela skulden och ber om ursäkt 
 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Råanalys 

 

Inlägg 1 

 

TV4:s Kalla Fakta kommer på onsdag kväll att sända 

ett reportage om påstått felaktig djurhållning hos oss 

på Parken Zoo.  

 

Ett reportage sändes ikväll i TV4 Nyheterna och vi 

förstår att det väcker intresse.  

 

Kalla Fakta-reportaget bygger på uppgifter från före 

detta anställda som inte delar vår uppfattning om 

djurparkernas betydelse för utrotningshotade arter.  

 

Den bygger också på en olycklig intervju med felakt-

iga uppgifter från vår djurparkschef Helena Olsson.  

 

Vi välkomnar granskning av vår och andra djurparkers 

verksamhet och vi kommer att bemötta innehållet och 

påståendena i programmet här och i media efter sänd-

ningen på onsdag.  

 

 

 

 

Förnekelse (SCCT) 

Attackera anklagaren (SCCT) 

”Påstått felaktig djurhållning” 

 

”Sätter sig in i intressenternas situation” 

 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”Bygger på uppgifter från före detta anställda som 

inte delar vår uppfattning” 

 

Minska händelsens anstötlighet 

 

 

Lovorda intressenterna (SCCT) 

”Vi välkomnar granskningen” 

 

Bolstering (IRT) 

”Vi kommer att bemöta innehållet och påståendena” 

 

 

Inlägg 2 

 

Vi förstår reaktionerna. 

 

Före detta anställda som oemotsagt berättar sin histo-

ria, starka bilder och Kalla Fakta-redaktionens påan-

nonsering i morgon-TV för att skapa intresse för kväl-

lens program. Det är klart att det berör och att många 

bildar sin uppfattning utifrån detta.  

 

 

 

 

 

 

 

”Sätter sig in i intressenternas situation” 

 

Ursäkta händelsen (SCCT) 

”Oemotsagt berättar sin historia” 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Oemotsagt berättar sin historia” 

”Påannonsering i morgon-TV för att skapa intresse” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Våra egna klumpiga och felaktiga uttalanden får vi stå 

för.  

 

Vi kommer tyvärr inte få tillräcklig tid att bemöta 

detta i proportioner till påståendena i varken Kalla 

Fakta eller under korta inslag i TV, men tror oss 

kunna svara på allt här på FB och i längre tidningsin-

tervjuer efter Kalla Faktas sändning idag.  

 

Diskussionerna är bra och viktiga om än lite ensidiga i 

det här skedet. Granskning är bra, det är grunden för 

att öka kunskapen om vårt arbete. Viktiga principiella 

diskussioner om varför det finns djurparker, att det dör 

och avlivas djur på djurparken, varför djurparker har 

frysrum istället för djurkyrkogårdar, vilka fantastiska 

arbeten som görs i bevarandeprojekt och varför djur-

parken aldrig ”äger” djuren blir förhoppningsvis fokus 

i men nyanserade mediesammanhang framöver. Där 

deltar vi gärna.  

 

 

 

 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Tyvärr inte få tillräcklig tid att bemöta detta” 

 

 

 

 

Lovorda intressenterna (SCCT) 

”Diskussionerna är bra och viktiga” 

”Granskning är bra” 

 

Hänvisa till ett högre syfte (IRT) 

”Viktiga principiella diskussioner om varför det finns 

djurparker 

 

Påminna intressenterna (SCCT) 

”Vilka fantastiska arbeten som görs i bevarandepro-

jekt” 

 

 

Inlägg 3  

 

Hej, 

 

Vi kommer att svara på samtliga påståenden efter 

sändningen ikväll, eftersom vi först vill se innehållet.  

 

Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt vis 

en ensidig skildring i programmet, men vi kommer 

självklart redogöra för svar här och vara med den ef-

terföljande debatten i TV4 News, i TV4 Nyhetsmor-

gon, i andra riksmedier samt i lokala medier.  

 

 

 

 

 

 

Förnekelse (SCCT) 

”Samtliga påståenden” 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt 

vis en ensidig skildring i programmet” 

 



 

 

 

 

Inlägg 4  

 

Det är många som kommenterar just nu. Vi kommer 

fortsätta att svara på alla frågor under morgondagen 

också. 

 

 

 

 

Bolstering (IRT) 

 

 

Inlägg 5 

 

Eftersom vi fått så många kommentarer kommer vi 

försöka svara på dem efter teman så vi får lite struktur. 

 

Låt oss börja med att vi tar reaktionerna på största 

allvar och tar åt oss, avsikten är inte att skylla ifrån 

oss utan att försöka förtydliga de områden som vi 

känner har varit mest ilska eller frågetecken kring. 

 

Generellt lovar vi att bli mycket mer transparanta 

inom saker som rör djuren, exempelvis det veterinära. 

 

Ilskan rör framförallt sex områden, Helenas lögner, 

frysutrymmet, pumorna som avlivades, att vi bara 

skyller ifrån oss på en massa olika sätt som inte 

stämmer, den usla ledningen av Parken Zoo och att vi 

är djurplågare. 

 

Helenas lögner. Här finns inga ursäkter, naturligtvis 

inte, men jag vill ändå (för det är Helena som skriver) 

försöka förklara varför det blev som det blev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Sätter sig in i intressenternas situation” 

 

 

 

 

Tillrättaläggande (IRT) 

”Lovar att bli mer transparanta” 

 

 

 

 

 

 

 

Be om ursäkt (SCCT) 

”Här finns inga ursäkter” 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”Men jag vill ändå försöka förklara varför det blev 

som det blev.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

När jag blir ombedd att göra arbete med media så lä-

ser jag alltid in mig först på de djur det ska handla om, 

jag har en ganska god koll på alla arter men inte nöd-

vändigtvis alla individer så för att det ska bli rätt läser 

jag igenom före. I det här fallet man om ett (fejkat) 

reportage på fyra arter, pallaskatt, fiskarkatt, jaguar 

och amurleopard. Jag hoppas och tror att de ungefär 

två timmar vi gjorde på dem stämmer väl överens med 

sanningen. Före och efter den intervjun ställdes ett 

antal frågor – jag tror att ”intervjun” drog iväg ytterli-

gare någon timme ungefär. På minst två av de frå-

gorna svarade jag fel.  

 

Avsikten var inte att ljuga eller skyla över utan jag 

hade en minnesbild som bara delvis stämde med verk-

ligheten. Även om man inte får göra så ber jag er att 

förstå hela syftet med intervjun.  

 

Allt som sker vid konfrontationen ett antal veckor 

senar är omöjligt att förklara för den som inte varit 

med om det. Om jag ser stöddig eller sur eller på-

kommen eller något annat ut så beror det på en extrem 

adrenalinreaktion.  

 

Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) 

kommit springande och avkrävt mig svar nu, nu, nu.  

 

 

Alla flyktbeteenden slår till för fullt men jag var 

tvungen att vara kvar och svara på frågor både om 

detaljer och om varför jag ljuger.  

 

Efter det tillfället har den senaste veckan varit ett 

ständigt ifrågasättande av mig själv. Är det som jag 

precis tänker säga sant? Eller bara en felaktig minnes-

bild som kommer att befästa bilden av mig som någon 

som inte är särskilt noga med sanningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursäkta händelsen (SCCT) 

”Hade en minnesbild som bara delvis stämde” 

 

 

 

Ursäkta händelsen (SCCT) 

”Omöjlig att förklara” 

”Så beror det på en extrem adrenalinreaktion.” 

 

 

 

Attack (IRT) 

”Sex personer kommit springande och avkrävt mig 

svar nu, nu, nu” 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Alla flyktbeteenden slår till för fullt men jag var 

tvungen att vara kvar och svar på frågor.” 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Ett ständigt ifrågasättande av mig själv”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt led-

sen och förtvivlad över det och ber alla våra besökare 

om ursäkt! 

 

 

Frysrummet ser för djävligt ut, inslaget i Kalla Fakta 

gjordes för maximal effekt men det tar inte bort fak-

tum.  

 

 

 

Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur 

ska se ut och lovar att återkomma med beslutet även 

här på vår Facebooksida. 

 

Pumorna som avlivades presenteras som fullt friska. I 

själva verket var vi tvungna att söva dem väldigt ofta 

för olika sorters behandling. Här är det inte ord som 

står mot ord utan journalerna finns att ladda ner på 

mynewsdesk.  

 

En allmän känsla här på Facebook är att vi bara skyl-

ler ifrån oss på olika sätt som inte stämmer.  

 

Ett exempel är vilthundarna som först hade flyttat och 

sedan avlidit vid sövning för att till slut ha blivit avli-

vade. Sanningen är att de skulle flytta men sövningen 

i samband med flytten skapade problem som gjorde 

att vår veterinär tog beslutet att avliva dem. 

 

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att tvek-

samheter leder till förtydliganden för att båda parterna 

ska förstå varandra. Vid en händelse som den vi just 

varit med om ställs ungefär samma fråga på olika sätt 

många gånger till olika personer, svaren jämförs och 

presenteras ibland för en tredje pars som ska kommen-

tera utifrån speciella förutsättningar.  

 

 

Be om ursäkt (SCCT) 

Ta på sig hela skulden (IRT) 

”Här finns det inga ursäkter” 

 

 

Attack (IRT) 

”Maximal effekt” 

 

Be om ursäkt (SCCT) 

”men det tar inte bort faktum.” 

 

Tillrättaläggande (IRT) 

”Vi kommer att se över hur vår förvaring” 

 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”I själva verket var vi tvungna” 

”Inte ord mot ord, journalerna finns att ladda ner” 

 

 

 

 

 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”Sanningen är” 

 

 

 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”I vanliga livet” 

 

Attack (IRT) 

”Ställs ungefär samma frågor på olika sätt många 

gånger till olika personer” 

 

 



 

 

 

 

Dessutom är tiden en viktig faktor, ändå sedan vi fick 

klart för oss att vi skulle vara med i Kalla Fakta har vi 

varit under enorm tidspress.  

 

Vi har varit tvungna att på punkt efter punkt hitta be-

lägg i form av dokument för våra svar, innan vi hunnit 

klart med en del har nästa fråga dykt upp. Att våra 

svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende 

beror inte på att vi vill dölja diverse skumrask.  

 

När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt 

eftersom så många inlägg bara innehållit omdömen 

om oss som är svåra att kommentera. Om du har en 

konkret fråga så tveka inte att ställa den, vi ska göra 

vårt bästa för att svara.  

 

Många inlägg pekar också på usel och inkompetent 

ledning och att människor inte kan säga ifrån för de är 

rädda om sina jobb. 

 

Jag hoppas under dagen kunna lägga upp resultatet av 

årets anonyma medarbetarundersökning, var snälla 

och läs den. Vi tar gärna frågor om hur det är att jobba 

på Parken Zoo.  

 

Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta 

emot order från en chef eller någon annan på Parken 

Zoo som leder till att djur vanvårdas – det ska i sådana 

fall anmälas till länsveterinären n-ä-r det händer.  

 

Att vi skulle vara djurplågare som bara bryr oss om 

pengarna vi kan ihop genom att ständigt visa nya arter 

är inte sant.  

 

 

 

 

 

 

Ursäkta händelsen (SCCT) 

”Dessutom är tiden en faktor” 

 

 

Utmåla sig själva till offer (SCCT) 

”Varit under enorm tidspress” 

”Har varit tvungna att”  

 

 

 

Rättfärdiga händelsen (SCCT) 

”Eftersom så många inlägg bara innehållit  

omdömen” 

 

 

 

 

 

 

 

Bolstering (IRT) 

”Lägga upp resultaten av årets anonyma medarbetar-

undersökning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anledningen till att vi var så intressanta att granska är 

att vi har så ”hög svansföring” när det gäller djur och 

bevarandefrågor. A-l-l-a som jobbar på djurparken är 

stora djurvänner, det är därför vi jobbar där och skulle 

aldrig gå med på en djurhantering som medvetet går 

emot djurens bästa.  

 

Det goda resultat vi har när det gäller ungar på doku-

menterat svåra arter anser vi är ett bevis på det.  

 

Ställ gärna konkreta frågor till oss inom detta eftersom 

vi upplever det svårare att svara på de bredare och 

väldigt laddade omdömen om oss som hittills kommit 

in.  

 

 

Påminna intressenterna (SCCT) 

”Anledningen till att vi var så intressanta att granska 

är att vi har så ”hög svansföring” när det gäller djur 

och bevarandefrågor” 

”Det goda resultat vi har när det gäller ungar” 

 

 

 

 

 

 

Inlägg 6 

 

Vi förstår reaktionerna. 

 

När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi 

gärna emot åsikter, synpunkter och kritik. 

 

Däremot accepterar vi inte personangrepp, hot eller 

kränkningar. Vare sig mot vår personal eller mot våra 

besökare. Denna typ av inlägg tas bort. 

 

 

 

 

”Sätter sig in i intressenternas situation” 

 

Inlägg 7 

 

Idag sammanträder Parken Zoo:s styrelse med anled-

ning av den senaste tidens granskning av djurparks-

verksamheten. Efter styrelsemötet, cirka klockan 

17:00 men med reservation för eventuell försening, 

kommer representanter för styrelse samt VD uttala 

sig.  

 

 

 

Tillrättalägganden (IRT) 

”I dag sammanträder Parken Zoo:s styrelse”  

”Representanter för styrelse samt VD uttala sig” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlägg 8 

 

Tack till alla våra besökare som kom till Parken Zoo 

idag trots det kalla vädret. Tack även för värmande 

ord och mycket bra frågor. Vi har öppet hela vecka 

mellan kl 10-15! 

 

 

 

 

Lovorda intressenterna (SCCT) 

”Tack även för värmande ord och mycket bra frågor.” 

 

Inlägg 9 

 

Parken Zoo har höstlovsöppet hela v. 44. Vi har öppet 

kl. 10-15. Entré 110:- vuxna barn 3-16 år 70:-. Sä-

songskortet gäller. 

 

 

 

 

 

Inlägg 10 

 

Nu är gruppen för den oberoende granskningen av 

Parken Zoo’s djurhållning utsedd och presenterad (se 

pressmeddelandet nedan). I väntar på detta kommer vi 

inte att vidare kommentera frågor som väckts efter 

Kalla Fakta-inslaget utan hänvisar till tidigare pressut-

skick. När det gäller övrig dialog på vår Facebooksida 

tar vi gärna emot åsikter, synpunkter och kritik. Där-

emot accepterar vi inte personangrepp, hot eller 

kränkningar. Vare sig mot vår personal eller mot våra 

besökare och facebookanhängare. Denna typ av inlägg 

tas bort. 

 

 

 

 

Tillrättalägganden (IRT) 

”Gruppen för den oberoende granskningen 

 presenterad” 

”Senast 10 dec ska gruppen presentera resultatet” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Inlägg 11 

 

Mitt i den senaste tidens rådande situation så fortsätter 

livet för djurparkens invånare som vanligt. Den 31 

oktober var vi väldigt glada och stolta över att kunna 

hälsa Alfons välkommen till världen. Alfons är fjäll-

korna Rut och Labans första kalv och det har gått så 

bra så. Han har redan börjat ta små busiga glädjeskutt 

bland halmen.  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide för intervjun med Parken Zoos marknadschef. 

Parken Zoos kriskommunikationsberedskap 

1. Hade ni en kriskommunikationsplan 2012? 

2. Om ja – hur såg den ut?  

3. Om nej – varför inte? 

4. Fanns Facebook med i den planen? 

 

Parken Zoos syn på Facebook som dialogverktyg 

5. Hur såg ni på Facebook som kommunikationskanal generellt 2012 

6. Vad var syftet med att ni fanns på Facebook 2012? 

 

Parken Zoos syn på krisen 

7. Berätta om vad som låg till grund för krisen. 

8. Vad tyckte ni om mediernas rapportering kring det som föranledde krisen? 

 

Parken Zoos agerande på Facebook 

9. Varför valde ni att sköta er kriskommunikation via Facebook?  

10. Vilket eller vilka budskap ville ni få ut via er Facebooksida? 

11. Hade ni någon särskild strategi för att få ut dessa budskap? 

12. På Facebook uppmuntrade ni besökarna till att ställa frågor. Ni besvarar dem dock i väldigt 

liten omfattning. Varför hade ni inte en löpande dialog? 

13. Är ni nöjda med hur ni skötte kriskommunikationen på Facebook?  

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 – Följebrev 

 

  

 

 

   Täby 2014-12-09 

Tack för att du vill vara med och medverka i en intervju till vår kandidatuppsats som handlar 

om kriskommunikation på Facebook.  

För ungefär två år sedan var organisationen som du arbetar för med om en kris som fick stor upp-

märksamhet i medierna. Som studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap har vi därför 

intresse av att veta hur ni hanterade er Facebooksida under denna period samt hur ni resonerade kring 

de beslut ni fattade. Vi har inte för avsikt att utvärdera hur ni agerade under krisen, utan är enbart 

intresserade av att objektivt undersöka hur ni skötte er kommunikation på Facebook. 

Vi har tidigare kommit överens om att genomföra intervjun fredagen den 12 december mellan klockan 

09:00 och 10:00. Intervjun kommer att genomföras via telefon. Intervjun kommer också att spelas in 

för ett smidigare genomförande och för att undvika missuppfattningar. Vänligen återkom till oss om 

du har invändningar mot detta.  

Under intervjun önskar vi att du befinner dig på en lugn plats där du kan besvara frågorna i lugn och 

ro. I och med att intervjun kommer att spelas vill vi också undvika störande bakgrundsljud. Dina svar 

kommer endast att användas i forskningssyfte och du har rätt att avbryta ditt medverkande när som 

helst. Den inspelade intervjun kommer att raderas när studien är genomförd. Önskar du genomföra 

intervjun anonymt är det fullt möjligt. 

Som en bilaga till detta brev finns ett dokument med de frågor som vi kommer att ställa till dig under 

intervjutillfället på fredag. 

Med vänliga hälsningar 

Emily Ottosson och Rasmus Persson 

Högskolan för Lärande och kommunikation 

Högskolan i Jönköping  


