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ABSTRACT 
Titel: Strategi i en föränderlig verklighet - Sociala mediers inflytande på strategisk 

kriskommunikation 

 

Författare: Rebecka Sjöström 

Kurs och termin: Journalistikvetenskap, C-nivå, HT10 

Bakgrund: Det föränderliga medielandskapet och dagens digitaliserade teknik har satt 

dagens organisationer i en sits där de i större utsträckning än tidigare behöver ta 

hänsyn till deras målgruppers val av kommunikationskanaler. Under de senaste åren, 

när de sociala medierna spelat en allt större roll, har detta mer och mer inneburit att 

föra en dialog med nämnda målgrupper. De traditionella mediernas 

envägskommunikation har fått lämna plats för de sociala mediernas 

tvåvägskommunikation. Organisationens ledning är ansvarig för att säkerställa att man 

gör vad man kan för att undvika kriser eller minimera dem om de uppstår. För att kunna 

hantera detta måste man planera och lära sig undvika situationer som kan leda till en 

kris. Till detta hör en fungerande och uppdaterad omvärldsbevakning. I en tid präglad av 

sociala medier, där alla människor kan producera och publicera nyheter, måste man som 

organisation arbeta proaktivt och hålla koll på vad det skrivs om i media och idag har 

man fler kommunikationskanaler att hålla reda på än någonsin.  

 

Syfte: Jag vill med avstamp i tidigare forskning och litteratur undersöka hur verksamma 

inom kommunikationsområdet uppfattar sociala medier och hur denna nya 

kommunikationskanal kan och bör användas i organisationers strategiska 

kriskommunikation. Hur bemöter man eller bemöter man inte möjligheten till 

direktkommunikation med sina intressenter/kunder? 

 

Metod: Studien bygger på en explorativ ansats där den, genom semistrukturerade 

intervjuer, insamlade empirin har kategoriserats i teman som sedan legat till grund för 

analysen och resonemanget i uppsatsen. Med hjälp av en tematiskt disponerad 

intervjuguide har 5 respondenter intervjuats. 

Slutsats: En organisation måste vara förberedd och uppdaterad och ha möjlighet att 

kommunicera med alla berörda parter. Implementering av sociala medier i 

organisationens kommunikation bör vara en självklarhet. Men det är en implementering 

som bör föregås utav en omfattande analys. Uppsatsen avslutas med en lista med förslag 

på åtgärder för att kartlägga om och i så fall hur man som organisation bör bemöta de 

sociala medierna. 

 

Nyckelord: Strategisk kriskommunikation, sociala medier, omvärldsbevakning 
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1. INLEDNING 

 

De senaste decennierna har varit relativt lugna och stillsamma för vår planet. Men utan 

något uppenbar fara utifrån, står vi inför en annan fara, inifrån: Ögonblicklig information 

om allt och alla ger individer en möjlighet att jämställa åsikter med konsensus och 

paranoia med bevis.1 

Så uttryckte sig 2010 års nobelpristagare i fysik, Andre Geims, i sitt tal vid 

nobelmiddagen, och visst kan det stämma; information sprids snabbare idag än 

någonsin tidigare och vårt förhållningssätt till detta är ett ständigt aktuellt ämne. Det 

föränderliga medielandskapet och den digitaliserade tekniken har satt dagens 

organisationer i en sits där de i större utsträckning än tidigare behöver ta hänsyn till 

deras målgruppers val av kommunikationskanaler. Under de senaste åren, när de sociala 

medierna spelat en allt större roll, har detta mer och mer inneburit att föra en dialog 

med nämnda målgrupper. De traditionella mediernas envägskommunikation har fått 

lämna plats för de sociala mediernas tvåvägskommunikation. Interaktion är ledordet 

och den så kallade gatekeepingen2 mellan organisationer och dess målgrupper har inte 

längre samma påverkan. Konsumenterna har givits fritt spelrum och kan agera 

producenter genom de sociala mediernas många olika forum. 

Alla organisationer kommer troligtvis någon gång stå inför en situation som 

kan leda till en kris och det har skrivits en mängd litteratur om hur man bör agera när en 

krissituation uppstår, så kallad krishantering. Som en utveckling av denna litteratur har 

man även börjat tala om krisförebyggande åtgärder, och strategisk kriskommunikation. 

Organisationens ledning är ansvarig för att säkerställa att man gör vad man kan för att 

undvika kriser eller minimera dem om de uppstår. För att kunna hantera detta måste 

man planera och lära sig undvika situationer som kan leda till en kris. Till detta hör en 

fungerande och uppdaterad omvärldsbevakning. 

I en tid präglad av sociala medier där alla människor kan producera och 

publicera nyheter, måste man som organisation arbeta proaktivt och hålla koll på vad 

det skrivs om i media och idag har man fler kommunikationskanaler att hålla reda på än 

någonsin. Min avsikt med denna uppsats är att undersöka hur man som organisation 

bemöter eller inte bemöter detta faktum. 

                                                             
1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/geim-speech.html 
2 För närmare förklaring se kapitel 4.3 Kommunikationsteorier 
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Det viktigaste att ta fasta på, men också det mest intressanta med att skriva 

om detta ämne, är kombinationen av dessa två områden, som på var sitt sätt är väldigt 

svåra att arbeta fram en tydlig bild av. Kriskommunikationen för att man (nästan) aldrig 

kan förutspå när en kris kommer att uppstå och vad konsekvenserna kommer att bli. 

Medielandskapet för att det är under ständig förändring. Det är ett heltidsjobb att hålla 

reda på alla nya applikationer och funktioner som kommer ut på marknaden och som 

hjälper allmänheten att söka information samt hålla sig uppdaterad. Det är viktigt för 

organisationerna idag att förstå denna problematik och att i förlängningen arbeta 

proaktivt, annars har de alldeles för många osäkra faktorer att hålla reda på. 

 

1.1. DISPOSITION 

Uppsatsen inleds med ett introducerande kapitel där problemområdet belyses och följs 

upp av syftesbeskrivning samt frågeställningar. I nästföljande kapitel presenteras 

undersökningens teoretiska och empiriska urval och avgränsning samt forksarens 

förförståelse. Därefter presenteras tidigare forskning och teori och begrepp definieras. 

Vidare beskrivs metoden för insamlingen och analysen av det empiriska materialet mer 

ingående och generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet diskuteras. Uppsatsen 

avslutas med resultatredovisning och, till denna direkt kopplad, diskussion och 

rekommendationer. Sist redovisas projektsummering och åtgärdsförslag till vidare 

forskning. 

 

2. SYFTE 

 

Med avstamp i tidigare forskning och litteratur ämnar jag undersöka hur verksamma 

inom kommunikationsområdet uppfattar sociala medier och hur de anser att denna nya 

kommunikationskanal kan och bör användas i organisationers strategiska 

kriskommunikation. Hur bemöter man eller bemöter man inte möjligheten till 

direktkommunikation med sina målgrupper? Min förhoppning är att uppsatsen på något 

sätt ska mynna ut i en generell rekommendation, baserad på respondenternas 

erfarenheter och åsikter, för organisationer som vill ta steget ut i de sociala medierna 

och genom dessa, bland annat, gynna organisationens strategiska kriskommunikation. 
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2.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur uppfattas sociala medier av verksamma inom kommunikationsområdet?  

 Vad anses vara för- och nackdelar med de sociala medierna? 

 Vilka faktorer spelar in för att en organisation ska lyckas inom sociala medier? 

 Hur använder man/ bör man använda sociala medier i sin strategiska 

kriskommunikation? 

 

3. MATERIAL, URVAL OCH AVGRÄNSNING 

 

Mats Heide och Jesper Falkheimer skriver i Kriskommunikation i ett globalt samhälle3 att 

kunskap uppstår i samtal mellan människor. Kunskap består av människors 

uppfattningar och perspektiv på det som händer i verkligheten. Jag har valt samtalet, 

närmare bestämt semistrukturerade intervjuer, som metod för att undersöka mina 

frågeställningar. 

 

3.1. TEORETISKT URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Då uppsatsens fokus kommer att ligga på den strategiska kriskommunikationen snarare 

än krishanteringen i sig är det främst förebyggande- och förberedelsefasen4 som jag 

kommer att förhålla mig till i uppsatsen. De sociala medierna har avgränsats till att 

behandla de många olika sociala medierna som ett medium. En kort beskrivning av de, i 

uppsatsen, vanligast förekommande sociala medierna forum, bloggar, twitter och 

facebook redogörs kort som begrepp i teoriavsnittet. Mediernas förändring har 

avgränsats till att behandla endast den senaste tidens utveckling av de sociala medierna. 

De traditionella mediernas utveckling och mediernas utveckling som helhet i ett större 

tidsperspektiv nämns endast perifert. 

 

 

 

 

3.2. EMPIRISKT URVAL OCH AVGRÄNSNING 

                                                             
3 Falkheimer, J & Heide, M (2008):32 
4 För närmare beskrivning se kapitel 4.1. Kris 
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McCracken 5  ger tre råd i urvalet av respondenter; att välja främlingar, att 

respondenterna ej ska vara subjektiva experter och att hålla nere antalet respondenter. 

Då jag, i enlighet med mitt syfte, valt att intervjua verksamma inom 

kommunikationsområdet för att få deras uppfattningar faller rådet om att ej intervjua 

subjektiva experter bort. De andra två faktorerna har jag dock tagit fasta på. 

Respondenterna är fem till antalet och är samtliga personer som jag aldrig har träffat 

förut. Eliasson6 med flera skriver att det inte finns någon given gräns för hur många 

personer man kan ha med i sitt urval utan intervjuandet upphör när man på ett 

källkritiskt trovärdigt sätt belagt det händelseförlopp man vill skildra, dock kan ett litet 

antal vara att föredra. Det viktigaste är dock inte antalet utan att respondenterna är 

noggrant utvalda och väl införstådda med vad som ämnas undersökas, vilket det är min 

uppfattning att mina respondenter har varit. 

Den kvalitativa forskningsprocessen bygger på att man tar till vara på det 

oförutsedda och är flexibel i sitt val av metoder och tillvägagångssätt.  Genom ett 

snöbollsurval7 har jag fått tag i fem respondenter som jag har intervjuat, dock har 

urvalet påverkats av en strävan att få viss representation från olika grupper. Jag blev 

rekommenderad att kontakta ett antal personer av en, från början tilltänkt respondent, 

som valts bort då jag känner denna sedan tidigare. De rekommenderade respondenterna 

har jag sedan mailat en intervjuförfrågan till samt bett dem att, om de inte själva har tid 

att ställa upp på en intervju, rekommendera andra personer som kan vara av intresse 

och sedan mailat samma förfrågan till dessa.  

Rekommendationerna har inte alltid varit namn utan har kunnat vara i 

form branscher av intresse, i detta fall resebranschen. Att intervjua någon som är aktiv 

inom sociala medier har också varit en rekommendation, liksom att intervjua någon som 

hjälper organisationer med omvärldsbevakning. Många förfrågningar har således 

skickats ut och de som har svarat har uppfattats som positiva till att ställa upp samt 

intresserade av frågeställningarna. Eventuella mätfel8 har tagits i beaktning, men jag 

anser att urvalet bör uppfattas som fullgott då samtliga personer uttryckt en vilja att 

                                                             
5 McCracken, G (1988):37 
6 Esaiasson, P m.fl (2004):286-287 
7 Falkheimer, J & Heide, M (2008):33 
8 Østbye, H m.fl (2003):39 
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delta och att delge mig sin åsikt. Intervjuerna har utförts i direkt anslutning till och 

parallellt med inläsning av teorin.9 

 

3.2.1. RESPONDENTER 

Respondenterna som valt att ställa upp på intervju är, utan inbördes rangordning: 

 

 Mark Vadasz, egen företagare, tidigare presschef för SJ och presschef för 

Vattenfall.  

 

 Rune Borg, mottagare av Rubinpriset 2008 och före detta informationschef på 

bland andra Uddeholm, Industriförbundet, SEB, Skandia, Nobel Industrier och 

Procordia Pharmacia. 

 

 Magdalena Öhrn, kommunikationschef på Ving, tidigare presschef på TV3 och pr-

konsult.  

 

 Linda Däldborg, omvärldsanalytiker på Aitellu. 

 

 Oliver Carrà, pressansvarig för borgarråden Ulla Hamilton och Regina Kevius, 

moderaterna, samt privat så väl som professionellt aktiv på twitter. 

 

Intervjuerna med respondenterna har skett i form av samtalsintervjuer, 

telefonintervjuer och i ett fall mailkorrespondens på grund av tidsbrist. Kvale och 

Brinkmann10 menar att intervjuer ofta kan behandla känsliga ämnen och att det därför 

är viktigt att värna om konfidentialiteten för respondenterna och de människor och 

företag som deltar i intervjun. Ingen av respondenterna har uttryckt en vilja att vara 

anonym men jag har dock valt att utelämna eventuella andra personer som omnämnts i 

intervjun, alternativt gjort dessa anonyma av hänsyn till konfidentialiteten. 

 

 

 

                                                             
9
 Detta behandlas mer ingående i kaptitel 5. Metod 

10 Kvale, S & Brinkmann, S (2009):21 
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3.3. FÖRFÖRSTÅELSE 

Enligt förespråkare av den hermeneutiska cirkeln består all forskning av ständiga 

rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, 

eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse.11 I denna undersökning är det 

viktigt att poängtera de faktorer som kan ha påverkat mig som forskare.  

Företagen och i viss, men marginell, mån respondenterna har figurerat i 

media och medias bild av dessa kan antas ha påverkat mig och gjort att jag har medvetna 

såväl som omedvetna förutfattade meningar om dem. Hänsyn har tagits till att 

respondenterna samtliga är vana att hantera information strategiskt och uttrycka sig på 

ett sätt som gör att man ska tolka dem på ett visst sätt. I Metodbok för medievetenskap 

menar man att människor alltid vill styra det intryck de gör på andra12 men det är min 

kritiska ståndpunkt att samtliga respondenter uppfattats som ärliga i dialogen. 

 Det faktum att jag studerar journalistik, media och kommunikation är 

troligen ännu en faktor som har färgat mina åsikter, såväl som det faktum att jag, till 

skillnad från majoriteten av respondenterna, är uppväxt med internet samt inte kan 

minnas en tid utan datorer och därför kan antas ha lättare att ta till mig sociala medier 

som kommunikationskanal. 

 Förförståelsen kan vara svår att förhålla sig objektiv inför men det är varje 

forskares plikt att så långt som möjligt klargöra dessa faktorer, både inför sig själv och 

för dem som läser rapporten.13 Genom att skriva ner sin förförståelse kan man som 

forskare få en tydlig referenspunkt att utgå från i bedömningen av intervjuernas värde: 

Vad tillförde intervjuerna utöver det som fanns i litteraturen och det man kunde komma 

fram till själv genom ”intensivt tänkande”14, detta har varit till stor hjälp i det senare 

analysarbetet. Samtliga påverkansfaktorer har tagits i beaktning och jag har, så gott det 

går, försökt att förhålla mig neutral och snarare sätta mig in i mina respondenters 

perspektiv på frågeställningarna. 

 

 

 

 

                                                             
11 Gilje, N & Grimen, H (2007): kap7 
12 Østbye, H m.fl (2003):47 
13 Holme, I M & Solvang, B K (1997): 330  
14 Esaiasson, P m.fl (2004):285 
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4. BAKGRUND OCH TEORI 

 

I detta kapitel ämnar jag behandla de områden som ligger till grund för uppsatsen: 

strategisk kriskommunikation och sociala medier. För att få en tydligare bild av vad 

strategisk kriskommunikation och sociala medier innebär, definieras begrepp inom kris, 

kommunikation samt mediernas utveckling och tidigare forskning och teori lyfts fram.  

 

4.1. KRIS 

I litteraturen förekommer många uppfattningar om och definitioner av begreppet kris. 

De flesta går ut på att en kris är ett avbrott i, eller hot mot, den sociala ordningen. 

Falkheimer och Heide15  menar att kriser kräver förändring eller anpassning. Det talas 

mycket om att det finns olika sorters kriser, men generellt pekar litteraturen på att 

kriser särskilt karakteriseras av osäkerhet och hot. Som andra väsentliga kännetecken 

för kriser anges ofta överraskning samt kort reaktionstid och tidskomprimering för 

berörda organisationer.16 På senare tid menar Larsson17 att man valt att dela upp en kris 

enligt följande fem faser: 

 

 Förebyggandefasen 

 Förberedelsefasen 

 Akutfasen 

 Återhämtningsfasen 

 Lärofasen 

 

I förebyggandefasen bör man skapa en säker infrastruktur och säker teknik totalt sett i 

organisationen, men även reducera risker genom exempelvis en säkerhetspolicy, 

bevakningssystem och larmsystem samt omvärldsbevakning och allmän 

riskkartläggning. I förebyggandefasen ingår även fortlöpande underhåll av den kapacitet 

för krishantering som byggs upp. Under förberedelsefasen bör man bygga upp en 

förmåga att hantera svåra påfrestningar, skapa resurser och funktioner för att möta en 

krishändelse; organisera sig och tillföra operationell kapacitet för ändamålet. Mer 

                                                             
15 Falkheimer, J & Heide, M (2009): 221 
16 Larsson, L (2008): 287 
17 Larsson, L (2008): 291 
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konkret bör man utforma planer och kommunikationsformer, liksom övningar och 

utbildning. Det är också viktigt att man har en förståelse för att inga kriser liknar 

varandra och att man upprättar handlingsplaner som tillåter flexibilitet.18 

Coombs19 delar in de olika typerna av kriser i naturkatastrofer, våld på 

arbetsplatsen, rykten, illvilja, utmaningar, olyckor, olyckor orsakade av tekniska fel eller 

mänskliga misstag, andra olyckor orsakade av mänskliga misstag samt organisatoriska 

missgärningar. Ulmer20 menar att man först kan dela in kriserna i avsiktliga och 

oavsiktliga kriser. Under avsiktliga kriser listas sedan terrorism, sabotage, våld på 

arbetsplatsen, dåliga relationer bland anställda, dålig riskhantering, fientliga uppköp och 

oetiskt ledarskap. Under oavsiktliga kriser listas naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, 

oförutsedda tekniska problem, produktfel och nedgångar i ekonomin. Larsson21 skiljer 

på tre former av krishändelser: olyckor, kriser och (avgörande) brytning. Med typisk 

olycka menas exempelvis ett flyghaveri, en typisk kris kan vara ett långvarigt 

strömavbrott, medan brytningen exemplifieras av ett antal nationers sammanbrott, till 

exempel galna ko-sjukan och 11-september-attentaten 2001.  

Sammanfattningsvis menar man att en organisatorisk kris är en specifik, 

oväntad, och icke-rutinmässig händelse eller serie av händelser som skapar höga nivåer 

av osäkerhet och hotar eller upplevs hota organisationens prioriterade mål.22 I grunden 

handlar det om kontroll eller snarare om brist på kontroll; en kris uppstår när ett 

företag eller myndighet förlorar kontrollen över sina operationer. En självklar strävan är 

att söka undvika kriser och – om de inträffar – söka hantera dem på bästa sätt genom 

olika slags förberedelser.23 En kris är oförutsägbar men inte nödvändigtvis oväntad. 

Smarta organisationer vet att krisen kommer att drabba dem, de vet bara inte när.24  

Oavsett vilken kategori en kris placeras in i så är det snarare skadan krisen 

gör som är det viktiga att relatera till i detta sammanhang. Om en kris är avsiktlig skadar 

det självklart organisationen på ett annat sätt än om den är oavsiktlig, men att kartlägga 

vad som kommer att påverkas och hur man förhåller sig till olika variationer av detta 

tycker jag bör prioriteras när man ska definiera en händelse av denna sort.  

                                                             
18 Larsson, L (2008): 285 
19 Coombs, T (2007): 65 
20 Ulmer, R.R., Sellnow, T.L. & Seeger, M.W (2007):9-12 
21 Larsson, L (2008): 289 
22 Ulmer, R.R., Sellnow, T.L. & Seeger, M.W (2007):7 
23 Larsson, L (2008): 286 
24 Coombs, T (2007): 3 
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Jag väljer att definiera en kris enligt Skoglunds25 modell: som en händelse 

som utgör ett hot mot människor, materiella värden eller immateriella värden. Hot mot 

människor innebär fara för liv, hälsa eller välbefinnande. Hot mot materiella värden 

avser en möjlig förstörelse av byggnader, maskiner, anläggningar och datasystem. Hot 

mot immateriella värden avser hot mot kunskapskapital, varumärke, förtroendekapital, 

nätverk och relationer. Här utesluter självklart inte det ena det andra, en kris kan 

innehålla moment från fler eller samtliga grupper. 

 

4.2. KRISKOMMUNIKATION 

 

Whether an organization is a large multinational company or a small 

business, a crisis communications plan is needed. 26 

 

Uppfattningarna om i vilken grad en organisation kan hantera en kris skiftar. I 

organisations- och ledarskapslitteraturen finns mer eller mindre klara direktiv över hur 

man ska göra. Här är den gängse synen att en kris är en (oönskad) tillfällig händelse där 

läget före händelsen bör återskapas. Men flera krisforskare är tveksamma till 

möjligheten att styra utvecklingen i ett krisläge och ifrågasätter om en kris alltid är till 

nackdel för organisationen. En kris, menar Larsson27, innebär en viktig och kanske 

nödvändig brytpunkt där gamla ohållbara strukturer ersätts av nya system och 

tankesätt. 

Kriskommunikation kan brett definieras som insamling, processande och 

spridning av information som krävs för att hantera en krissituation. Före krisen kretsar 

kriskommunikation kring insamling av information om krisrisker, beslutsfattning kring 

hur man hanterar eventuella kriser, och utbildning av människor som är tänkta att 

involveras i krishanteringsprocessen. Kriskommunikation inkluderar även insamling 

och bearbetning av information för att kunna informera personer utanför kristeamet 

(den traditionella definitionen av kriskommunikation).28  

I kommunikativ planering ingår ett flertal strategiska val. Det är viktigt att 

man som organisation utarbetar en genomtänkt strategi för aktiviteten. Medan målen 

                                                             
25 Skoglund, T (2007): 9-10 
26 Fearn-Banks, K (2007): 10 
27 Larsson, L (2008): 286 
28 Coombs, T.W. & Holladay, S.J. (2010): 20 
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anger vart vi vill komma eller vad vi vill uppnå så pekar strategin ut det huvudsakliga 

vägvalet, hur vi ska ta oss dit på bästa sätt och hur vi ska klara de hinder som eventuellt 

finns på vägen.29 Kriskommunikation är kommunikation om krisen, både internt och 

externt, innan, under och efter krisens händelseförlopp. Tyvärr tycker jag inte att dessa 

varianter av kriskommunikation särskiljs tillräckligt mycket i den litteratur jag läst. Man 

pratar mer om kriskommunikation generellt. Önskvärt hade varit att man förhållit sig 

tydligare till skillnaden mellan operativ och strategisk kommunikation, då jag 

framförallt ämnar undersöka den senare. 

Den strategiska kriskommunikationen är den som sker innan en kris bryter 

ut, under de tidigare nämnda förebyggande och förberedande faserna. Det är 

bevakningen, planeringen, struktureringen och kommuniceringen till samtliga berörda 

parter för att säkerställa att dessa, när en kris bryter ut, ska veta vad som gäller, ha en 

gemensam ståndpunkt och roller och ansvar som är tydligt fördelade. Helt enkelt vara 

väl förberedda.  

 

4.3. KOMMUNIKATIONSTEORIER 

Traditionellt har medierna fungerat som en så kallad gatekeeping mellan 

organisationerna och dess publik. Medierna har sållat och valt ut vad som publicerats 

och på så sätt haft en makt över vad publiken får reda på. Gatekeepingen fungerar 

väldigt lika oavsett redaktion/media. 30 Vem personerna är som tar beslut om vad som 

publiceras eller inte publicera ska alltså inte ha någon avgörande betydelse för urvalet 

av nyheter. Men det går kanske inte heller helt att bortse ifrån att urvalet kan påverkas 

av gatekeeperns egna åsikter. Inte heller går det att bortse från att medierna som helhet 

möjligen kan tänkas vinkla nyheter på ett sätt som gynnar till exempel 

lösnummersförsäljningen. 

 I och med sociala medier har vi tagit farväl av gatekeepingen31, eller i alla 

fall försvagat dess funktion. Publiken har givits möjlighet att kommunicera direkt med 

organisationerna och vice versa. De traditionella massmedierna finns kvar men nu kan 

varje enskild person själv leta efter information på internet och läsa/höra/se andra 

sidor av nyheten. 

 
                                                             
29 Larsson, L (2008): 165 
30

 Peterson, L & Pettersson, Å (2004):282  
31

 Karlsson, M (2008): 8 
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Figur 1. Illustration över undermineringen av massmediers funktion som gatekeepers i och med 

organisationernas direktkommunikation med publiken. 

 

4.3.1. OPINIONSBILDNING 

Efter andra världskrigets slut började man tala om den så kallade tvåstegshypotesen. 

Mannen bakom denna teori hette Paul Lazarfeld. Tvåstegshypotesen innebar en tro på 

att interpersonell kommunikation har starkare påverkan än masskommunikation och 

att mediernas budskap kanske inte påverkar oss direkt.32  

Man började tala om opinionsbildare och att påverkan sker i flera steg. I ett 

första steg påverkas opinionsbildarna och dessa för i sin tur budskapen vidare till den 

större massan som inte längre ska anses vara socialt isolerade utan snarare (medvetna 

eller omedvetna) medlemmar i olika grupper och nätverk.33 I de sociala medierna där 

publiken möts i olika forum för likasinnade kan man tänka sig dessa nätverk som 

ytterligare ett steg i tvåstegshypotesen, mellan opinionsbilarna och publiken.  

 

 

Figur 2. Illustration över modifierad tvåstegshypotes inklusive nätverksaspekten. 

                                                             
32 Peterson, L & Pettersson, Å (2004): 45 
33 Falkheimer, Jesper (2001): 170-171  

publik

nätverk
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Opinionsbildarna beskrivs i litteraturen 34  utmärkas av bland annat högre 

medieanvändning, engagemang och kompetens inom ett område, stark självuppfattning, 

social kompetens, och ett starkt nätverk av sociala kontakter. Pettersson35 talar om att 

ett förfinande av tvåstegshypotesen ägt rum på senare år bland annat genom att man 

delat upp opinionsbildarna i de som verkar på riksplanet som ”nationella ledare” och de 

som verkar mer lokalt. 

 

4.4. MEDIERNAS UTVECKLING 

 

Computer technology is to the information age what mechanization was to the 

industrial revolution.36 

 

När tv:n gjorde entré under mitten av förra seklet, påverkade det nya generationers sätt 

att se på omvärlden – plötsligt fanns krigen och kriserna mitt i vardagsrummet. Genom 

internet sker nu en liknande genomgripande förändring, vars konsekvenser vi ännu inte 

sett resultaten av. Förändringen påverkar hur vi kommunicerar, hur vi skaffar oss 

kunskap om världen, hur vi gör affärer med varandra och hur vi bygger relationer med 

andra. Och det knyter samman människor med gemensamma intressen i helt olika delar 

av världen i en utsträckning som var otänkbar för bara några decennier sedan.37 Det 

brukar talas om en medialisering 38  av samhället. Med detta avses att 

mediekommunikation har fått en växande betydelse för individer, organisationer och 

samhällen. Tillgängligheten till informationen ökar och mottagarna/användarna kan 

lättare bestämma vilken information de vill ta del av.39 

Informationssamhällets tid är passerad och att vi nu befinner oss i ett 

postinformationssamhälle, karakteriserad av gränsöverskridandet mellan tid och rum 

har lett till maximal individualisering och valfrihet. 40 De senaste decenniernas 

medieutveckling har kännetecknats av en påtaglig hybridisering41, det vill säga en 

blandning av både kommunikativa tekniker och av kommunikativa och kulturella 

                                                             
34 Se bland annat Falkheimer, J (2001): 171, Thorstensson, G (2006): 15 
35 Peterson, L & Pettersson, Å (2004): 47 
36 Webster, F (2002): 10 
37 Thorstensson, G (2006):61 
38 Falkheimer, J (2001): 24 
39 Larson, L (2008): 23 
40 Falkheimer, J (2001): 135 
41 Holmberg, C-G & Svensson, J (2004): 7 
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uttrycksformer. I det gamla mediesystemet samlade medierna med jämna mellanrum 

upp tillgänglig information och presenterade den för sin publik. De nya medierna bygger 

på att publiken väljer vad som erbjuds, förutsatt att den kan betala eller stå ut med 

reklam.42 Människan skapar medieteknologierna men dessa formar och skapar sedan 

betingelserna för oss som individer och användare.43  

 

Om de gamla konsumenterna antogs vara passiva, så är de nya aktiva. Om de 

gamla konsumenterna var förutsägbara och svalde det som erbjöds dem, så 

är de nya konsumenterna illojala och svåra att behålla. Om de gamla 

konsumenterna var isolerade från varandra, så är de nya mer 

sammankopplade. Om konsumenterna förr var tysta och osynliga, så är de 

nya högljudda och offentliga.44  

 

Som konsumenter har vi givits makten att både kontrollera och kommentera utbudet 

genom exempelvis diskussionsforum eller kommentarsfunktioner på hemsidor. Efter att 

ha läst en tidningsartikel eller tagit del av ett program på radio eller TV pratar 

människor med andra om vad man just läst, sett eller hört.45 Nu har man möjligheten att 

prata med likasinnade trots att man aldrig träffats. Det nutida samhället befinner sig i en 

övergångsfas vars utgång fortfarande är okänd men som har enorm potential att 

transformera de nuvarande kunskaps- och maktstrukturerna.46 Gamla medier kommer 

troligtvis inte att trängas undan, men deras status och funktion kommer att förändras i 

takt med att ny teknologi utvecklas.47 

Spekulationer om mediernas framtid bygger på tendenser i samtiden, 

erfarenheter från tidigare likartade utvecklingssituationer samt forskning. 

Genomgripande förändringar kan handla om år snarare än decennier, och parallellt med 

de tekniska förändringarna ändras mediernas ekonomiska villkor. Medieindustrin 

globaliseras och blir i allt högre grad just en industri.48 Entusiasmen för tekniskt drivna 

förändringar står stadigt. På dagens agenda står internet, informationens motorväg, 

                                                             
42 Hadenius, S & Weibull, L (2003): 461 
43 Falkheimer, J (2001): 137 
44 Jenkins, H (2008): 29 
45 Buskqvist, U (Bergliez, P & Olausson, U) (2009): 170  
46 Jenkins, H (2006): 136 
47 Jenkins, H (2008): 25 
48 Hvitfelt, H & Nygren, G (2005): 29 
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elektronisk demokrati och cybersamhället, som aktualiserats genom de nya 

informations- och kommunikationsteknologierna.49 

 

4.4.1. KONVERGENS 

Medievärldens snabba förändring beskrivs ofta utifrån begreppet konvergens – att olika 

medieformer närmar sig varandra och gränserna mellan dem blir otydliga eller 

försvinner.50 Under 90-talet blev konvergens ordet på allas läppar i mediebranschen och 

blev snabbt ett nyckelkoncept i mediediskursen tillsammans med andra nya koncept 

som informationssamhälle och interaktivitet. 51 

Det är mycket tack vare digitaliseringen som de olika medieformerna 

konvergerar, allt produceras digitalt och kan snart också distribueras digitalt.52 Men det 

är inte bara en fråga om tekniska nymodigheter. Konvergens uppstår i huvudet på 

enskilda individer och genom deras sociala interaktion.53  

En viktig konvergens att tala om i detta sammanhang är konvergensen 

mellan det privata och det offentliga. Fram till mitten av 90-talet var skillnaden mellan 

massmedierad kommunikation och interpersonellt medierad kommunikation tydlig. 54  

Nu har implementeringen av digital teknologi och nätverksteknologi ökat möjligheterna 

att skapa och publicera innehåll som är tillgängligt för alla med tillgång till internet och 

det gör individen till en potentiell masskommunikatör.  

Motpolerna massmedial kommunikation och interpersonell 

kommunikation har fortfarande tydliga särarter; telefonsamtal samt chat- och 

textmeddelanden är till exempel interpersonella och meddelandena som sänds är endast 

tillgängliga för de kommunicerande parterna. Många tidningar, radioprogram och tv-

program är massmediala med institutionellt producerat innehåll som är tillgängligt för 

en okänd, ej deltagande (trots aktiv) publik. Men det finns gråzoner mellan dessa 

motpoler. Den utmärkande skillnaden mellan massmedial och interpersonell 

kommunikation kan inte bara förklaras med om den är publikt tillgänglig eller ej, utan 

                                                             
49 Webster, F (2002): 2-3 
50 Hvitfelt, H & Nygren, G (2005): 17 
51 Storsul, T. & Stuedahl, D. (2007): 9 
52 Alström, B & Hedman, L (Hvitfelt, H & Nygren, G) (2005): 230  
53 Jenkins, H (2008): 15 
54 Luders, M (Storsul, T. & Stuedahl, D.) (2007): 179 
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måste knytas an till mönster av deltagande och interaktion, såväl som de integrerade 

funktionerna av kommunikation.55 

Visioner om konvergerade teknologier har varit mycket omtalat i den 

akademiska och politiska diskursen. Man har bland annat diskuterat den framtida 

demokratin och möjligheten att nya teknologier skulle kunna underlätta en mer 

deltagande demokrati. Konvergenskonceptet kan ses som ett steg i den riktningen då det 

bär med sig en vision om att digital teknologi leder till ett mer integrerat media- och 

kommunikationslandskap. Litteraturens optimister menar att konvergensen kommer att 

skapa nya vägar för demokrati, medborgarskap och deltagande, medan de som är 

mindre optimistiska är oroade över hur konvergerad media istället kommer lägga grund 

för cyberkriminalitet och övervakning.56 

 

4.4.2. SOCIALA MEDIER 

Det sociala i begreppet sociala medier ska inte sättas i relation till fysiska sociala möten 

utan till de traditionella medier där det inte var möjligt att göra något med innehållet. De 

traditionella medierna var tidigare inte sociala. Innehållet var inte delbart, sökbart eller 

möjligt att interagera med. 57  En avsändare kommunicerade med många, en 

envägskommunikation. Sociala medier handlar först och främst om kommunikation, 

konversation och relationsskapande, människor emellan.58 

Möjligheten för gemene man att skaffa en webbplats, starta en blogg, skicka 

ut ett nyhetsbrev, publicera en film och mycket annat präglar vårt nya medielandskap, 

de som har liten plånbok eller ingen alls har fått möjligheter att vidta mycket avancerade 

åtgärder inom marknadsföring och opinionsbildning. 59  De sociala medier som i 

huvudsak omnämns i denna uppsats är: 

 

forum 

Forum används ibland som samlingsnamn för de olika ställen man kan ”möta” andra på 

internet, till exempel bloggar, twitter och facebook. Men det kan också användas för att 

beskriva en specifik mötesplats för personer med ett specifikt intresse och som består 

till stor del av diskussionstrådar. En tråd kan börja med att någon publicerar en fråga 
                                                             
55 Luders, M (Storsul, T. & Stuedahl, D.) (2007): 195 
56 Storsul, T. & Stuedahl, D. (2007): 11-12 
57 Stakston, B (2010): 23 
58 Carlsson, L (2009): 10 
59 Ström, P (2010): 10 
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som får svar och som i sin tur sätter i gång en diskussion som kan engagera flera hundra 

personer. 

 

bloggar 

Bloggar utgjordes ursprungligen av länksamlingar för att underlätta för andra att finna 

information på internet. Snart tillkom en kommenteringsfunktion, vars grundläggande 

funktioner än idag utgör basen i en blogg.60 Idag har bloggarna gjort jagandet, samlandet 

och kritiserandet som vi alla gör online, till en extremsport. 61  Bloggarna är ”the minute 

men”62 av den digitala revolutionen.  

 

twitter 

I bloggarna är det vanligt att skriva lite längre inlägg, publicera bilder och videos et 

cetera. twitter är en så kallad mikroblogg, begränsad till 140 tecken per 

meddelande/”tweet”. Ett twitterkonto kan, precis som bloggar, ha så kallade ”followers”. 

En follower är en person som prenumenerar på en specifik organisations/persons 

tweets. 

 

facebook 

facebook är ett så kallat ”community” som blivit enormt populärt världen över. På 

facebook har alla medlemmar en egen sida där man kan publicera fotoalbum, videos, 

statusuppdateringar och skriva till sina vänner genom en publik ”wall” eller genom 

privata meddelanden. Man kan som ägare av ett konto välja om ens publiceringar ska 

vara privata eller publika. För att läsa någons privata publiceringar måste man bli 

godkänd som ”vän”. En organisation kan ha flera tusen vänner på facebook, det finns 

organisationer som använder sin facebook mer eller mindre som hemsida. 

 

 

 

 

                                                             
60 Falheimer, J., Heide, M. & Larsson, L. (2009): 113 
61 Jenkins, H (2006): 179 
62 Medlemmar i ett team av utvalda män från den amerikanska koloniala milisen under det amerikanska 
frihetskriget som utgjorde en mycket rörlig, snabb kraft som gjorde att kolonierna omedelbart kunde 
reagera på krigshot. 
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5. METOD 

 

Kvalitativ data kan vara relativt stökig och oorganiserad data. Det kräver 

observationstekniker som tillåter forskaren att sortera och skilja agnarna från vetet 

samt leta efter mönster.63 I litteraturen listas mängder av sådana tekniker, jag har valt 

att arbeta efter McCrackens64 fyra steg då denna väl möter mina syften och behov, i 

användandet av intervju som metod. De fyra stegen är: 

 

 Granskning av analytiska kategorier och intervjudesign 

 Granskning av kulturella kategorier och intervjudesign 

 Intervjuförfarande och upptäckten av kulturella kategorier 

 Intervjuanalys och upptäckten av analytiska kategorier 

 

5.1. GRANSKNING AV ANALYTISKA KATEGORIER 

Vissa forskare använder de kvalitativa metoderna som anledning att ignorera den 

tidigare forskningen på ämnet och menar att kvalitativa metoder är i sig så pass 

upplysande att de tar forskaren till en ny dimension som gör tidigare forskning 

irrelevant. McCracken65 och Bengtsson66 tillbakavisar detta och menar att tidigare 

forskning och därmed teoretisk förförståelse hjälper forskaren att hitta angreppsvinklar, 

definiera problem och tillhandahålla data. Fördelarna med att vara påläst väger upp 

nackdelarna, inte minst då det hjälper forskaren att utarbeta en intervjuguide på 

relevanta grunder. 

 Jag tror att detta skiljer sig från forskning till forskning men att det i mitt 

fall har gynnat undersökningen att vara påläst i ämnet innan intervjuerna då det har 

minimerat behovet av att gå tillbaka och komplettera i efterhand när ny information 

uppdagats. Detaljer har undersökts närmare under undersökningens gång i de fall det 

lagts stor vikt vid dessa under en intervju och det har varit av intresse för studien som 

helhet. 

 

                                                             
63 McCracken, G (1988): 19 
64 McCracken, G (1988): 29-37 
65 McCracken, G (1988): 29-37 
66 Bengtsson, C (2000): 39 
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5.2. GRANSKNING AV KULTURELLA KATEGORIER 

Den kulturella förförståelsen kan tyckas ha samma effekter på forskaren som den 

teoretiska förförståelsen. McCracken poängterar att det i andra forskningstraditioner 

mycket väl kan vara kutym att offentliggöra förförståelsen och sätta den åt sidan för att 

kunna förhålla sig opartisk men anser att förförståelsen i den kvalitativa intervjun 

istället bör ses som någonting positivt och utnyttjas till fullo i förberedelsen såväl som 

utförandet av intervjun. Det viktiga här är att vara medveten om vilka referensramar 

man har som forskare.67  

 

5.3. INTERVJUFÖRFARANDE 

Samtalsintervjuer är bra att använda när man vill undersöka hur människor uppfattar 

sin värld68 men det är viktigt att skilja på subjektiv information (hur någon upplever ett 

visst förhållande) och objektiv information (hur det faktiskt är)69, något som tagits i 

beaktning vid analyserandet av det empiriska materialet. Det har varit min förhoppning 

att med mina intervjuer få fram det mänskliga perspektivet som inte är fokus i 

litteraturen. I enlighet med den inlästa litteraturen och teorin samt med en medvetenhet 

kring min teoretiska och kulturella förförståelse, har jag definierat de teman som 

undersökningen ämnat behandla och efter dessa utarbetat en tematiskt disponerad 

intervjuguide70  som gett en bra struktur i samtalet och underlättat flexibilitet och 

möjligheten att diskutera exempel, erfarenheter och hålla ett samtal 71  om 

organisationers så väl som individers syn på sociala mediers inflytande på strategisk 

kriskommunikation. Intervjuerna i denna undersökning har därför utförts på ett 

semistrukturerat sätt och intervjuguiden har således fungerat just som en guide, inte 

som en lista att pricka av under intervjun.  

Varje intervju utgör en ny situation och som forskare får man alltmer 

kunskap med sig i bagaget för varje nytt samtal. Detta präglar givetvis de följande 

mötena. Larsson och Ekström72  menar att det är detta som är finessen med denna typ 

av forskning, den kumulativa förståelsen. Det finns dock samtidigt risker i denna process. 

En risk är att intervjuaren försöker vara likadan genom alla samtal vilket motverkar nya 

                                                             
67 För vidare resonemang se kapitel 3.3 Förförståelse 
68 Esaiasson, P m.fl. (2004): 281 
69 Andersson, B-E (1994): 13 
70 Bilaga 1 
71 Østbye, H m.fl (2003): 104-105 
72 Ekström, M & Larsson, L (2000): 63 
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infallsvinklar. En annan risk är att man successivt rationaliserar sitt frågande och tar 

viss information för given – som inte är given för en ny respondent. 

Samtliga samtalsintervjuer har spelats in för att sedan transkriberas. Ulla 

Moberg73 menar att nivån på transkriptionen bör bero på vad man ska analysera och för 

att inte lägga onödig uppmärksamhet på detaljer måste transkriptionen rätta sig efter 

syftet med analysen. Ett material bör transkriberas så att den som läser ska kunna ta 

ställning till om tolkningen av de fenomen som diskuteras är rimlig. I transkriptionen 

har jag valt att inte redovisa störningsmoment i resonemanget som till exempel pauser, 

hummande och andra avbrott, om inte dessa har varit av vikt i tolkandet av uttalandena. 

Moberg menar att det alltid finns fenomen i inspelningen som saknas i transkriptionen 

därför att den som transkriberar missat dem eller för sitt syfte inte har något intresse av 

dem. Inte ens på ordnivå kan transkriptionen ses som en mekanisk procedur. Hela ord 

kan till följd av så kallade ”auditiva hallucinationer” missas eller missuppfattas trots 

upprepat lyssnande. Jag har i möjligaste mån försökt undvika detta genom repeterade 

genomlyssningar av samtliga intervjuer och tillika nödvändiga tillrättaläggningar samt 

ändringar i transkriptionerna. 

 

5.4. INTERVJUANALYS 

Att analysera det empiriska materialet delar McCracken74 upp i fem delmoment: 

 

1. Behandla varje utlåtande i intervjun utifrån dessas specifika förhållanden, ignorera 

dess förhållande till andra aspekter av texten. Observera varje utlåtande var för dig. 

2. Ta dessa observationer och utveckla dem, först var för sig, sedan i enlighet med 

bevis i resterande text och sist i enlighet med tidigare litteratur och kulturell 

förförståelse.  

3. Utforska sammankopplingarna från steg tvås observationer och sortera igen utifrån 

tidigare litteratur och kulturell förförståelse. Fokuset har nu skiftat från texten i sig 

till observationerna.  

4. Studera förekomsten av mönster och tematiska samband. 

5. Använd dessa mönster och teman från samtliga intervjuer för att slutligen analysera 

dem som en helhet. 

                                                             
73 Moberg, U (Ekström, M & Larsson, L) (2000): 231 
74 McCracken, G (1988): 42 
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Ett annat arbetssätt som till viss del har många likheter med det ovan, är 

kategorisering75 som i stor utsträckning liknar en kvantitativ innehållsanalys. Man kan 

då använda till exempel plus- och minustecken för att markera respondenternas 

förhållningssätt till specifika frågor. Ett annat sätt är kartläggningsmetoden76 där man 

sorterar in de kartlagda aspekterna av ett fenomen i kategorier och presenterar dessa, 

till exempel i form av ett schema. Jag har valt en kombination av samtliga nämnda 

metoder: 

 

1. En tematisk uppdelning av kategorier liknande den tematiska dispositionen av 

intervjuguiden utvecklades i form av ett schema.77 

2. Transkriberingarnas samtliga utlåtande observerades var för sig och placerades in i 

nämnda kategorischema. 

3. Kategorierna observerades sedan som helhet en och en. Förekomsten av 

mönster/tematiska samband resulterade i att vissa kategorier lades ihop då dessa 

eller delades upp i till exempel positiva och negativa aspekter. 

4. I enlighet med de nya kategorierna genomfördes en likadan indelning av den 

litteratur som ansågs gynna och kunna utveckla ett resonemang. 

5. Det empiriska och det teoretiska materialet flyttades slutligen till ett eget dokument, 

där texterna analyserades som helhet och skrevs ihop för att skapa ett flöde i texten. 

 

Kategoriseringens disposition var ämnad att följa den samma som i intervjuguiden men 

då ingen intervju har varit den andra lik och det således varit svårt att kategorisera rakt 

av har kategorierna kommit att ändras något. I analysen har jag för att underlätta 

läsningen och minimera upprepningar ytterligare modifierat dispositionen och delat in 

texten efter tema istället för att presentera respondenternas åsikter en och en. Detta för 

att  jag tycker att det bättre gynnar textens flöde och för att nå fram till en tydligare 

generell åsikt. 

 

5.5. GENERALISERBARHET 

När analysarbetet är färdigt skall man kunna presentera information som är mer 

allmängiltig än att den enbart berör de personer som ingår i undersökningen.  Kan jag 
                                                             
75 Esaiasson, P m.fl. (2004): 297 
76 Esaiasson, P m.fl. (2004): 298-299 
77 Bilaga 2 
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verkligen generalisera och säga att ”så här ser det ut” baserat på en skildring av tidigare 

forskning och åsikter från ett mindre urval experter? Behöver man inte siffror och 

statistik för att kunna bevisa att något går att generalisera? Arvidsson78 menar att 

generaliseringstanken inte alls är omöjlig i kvalitativa studier och att vi i varje god 

kvalitativ iakttagelse av en enskild människas villkor ser något som är giltigt för alla 

människor. Man måste se tillbaka på urvalet av respondenter och noga överväga 

möjligheter för generalisering.79  Jag vill för att undanröja denna problematik vara tydlig 

med att mitt syfte inte är att komma fram till någon absolut sanning utan att utifrån en 

explorativ ansats 80  undersöka hur relationen mellan det förändringsbenägna 

medielandskapet och organisationers strategiska kriskommunikation ser ut. 

 

5.6. VALIDITET 

I Metodpraktikan81 menar man att begreppet validitet brukar definieras på något eller 

några av följande tre sätt: 1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi undersöker det vi 

påstår att vi undersöker. Vidare menar man att definition 1 och 2 bör kallas 

begreppsvaliditet och att definition 3 således kan betecknas resultatvaliditet. God 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet (se nedan) ger god resultatvaliditet 

vilket också kan uttryckas som att frånvaro av systematiska och osystematiska fel 

innebär att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. 

Jag menar att mitt tillvägagångssätt absolut mäter det jag ämnar undersöka. 

Självklart är det så att det kan uppstå problem i form av tolkningar. Jag som intervjuar 

menar kanske en sak med min fråga och informanten tolkar den, svarar och sedan tolkar 

jag svaret. Givet ämnet tror jag dock att risken för feltolkningar är förhållandevis liten. 

Till detta hör att sättet jag utfört intervjuerna på har öppnat upp för diskussion och 

frågorna har angripits från ett flertal vinklar, något som minskat risken för feltolkningar.  

 

5.7. RELIABILITET 

Då jag spelat in intervjuerna har jag kunnat föra en mer avslappnad dialog utan avbrott 

för till exempel anteckningar av citat. Detta ger en metodologisk reliabilitet som även 

                                                             
78 Arvidsson, P (Jarlbro, G)(2000): 25 
79 Esaiasson, P m.fl. (2004): 301 
80 Arvidsson, P (Jarlbro, G)(2000): 27 
81 Esaiasson, P m.fl. (2004): 61-62 
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stärker validiteten.82 Anteckningar har dock genomförts för att skriva ner idéer och 

frågor att komma ihåg till senare, men syftet har varit att inte slaviskt behöva 

koncentrera mig på att få ned varje ord. Efter intervjun har samtalet transkriberats. 

Detta arbetssätt har gett mig möjlighet att gå igenom intervjun ord för ord flera gånger 

och upptäcka eventuella felaktigheter såväl som nya vinklar. Detta har minskat risken 

för att missa viktiga aspekter och har därmed ökat reliabiliteten.  

 

6. RESULTATREDOVISNING 

 

Resultaten redovisas enligt den, i metoddelen nämnda, kategoriseringen och avslutas 

med en diskussion om hur man ser på sociala mediers framtid och utveckling. 

 

6.1. TALA ÄR SILVER, LYSSNA ÄR GULD – DEN NYA KOMMUNIKATIONEN 

Förändringen som medierna genomgått under de senaste åren har lett till att 

överföringen av kommunikationen är lättare och snabbare samt att världen är mer 

synlig för gemene man. Händelser som skulle ha gått obemärkt förbi för ett årtionde 

sedan är nu mycket synliga. Givet detta förändrade medielandskap måste organisationer 

vara förberedda på att information dyker upp var som helst. Vem som helst som har en 

åsikt eller vet någonting kan rapportera detta utan att behöva gå genom en journalist.  

Oliver Carr{ menar att detta inte ”kommer som en blixt från klar himmel” 

utan snarare har varit en successiv övergång med en digitalisering av de traditionella 

medierna. Mark Vadasz ser de sociala medierna som uppstått i denna övergång som en 

kommunikationskanal som alla andra inom pr- och kommunikationsvärlden. När han 

började arbeta för två decennier sedan, berättar han att internet knappt fanns och att 

det här nya som slagit igenom bara de senaste fem/sex åren tror han ännu bara är i sin 

linda: 

 

Detta kommer att växa och expandera och bli ännu större förstås. Vi har ju 

bara sett början på det. 

 

                                                             
82 Østbye, H m.fl (2003): 121 
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Nätet fungerar mycket snabbare och enklare än de traditionella medierna. Möjligheten 

till en bredare och folkligare debatt än i de traditionella medierna är uppenbar. 83 

Internet är ett nytt förhållningssätt till vår omgivning. Vi låter det analoga mötet mellan 

människor kompletteras – inte ersättas – av digitala möten. I slutändan, tror Brit 

Stakston84  att allt kommer att handla om en fullständig integration av off- och online.  

Mark Vadasz tycker att de främsta fördelarna med sociala medier är den 

ocensurerade kommunikationen och snabbheten. När man måste få ut någonting snabbt 

kan man ”istället för att sitta och mangla och diskutera och försöka krångla ut det via 

någon kanal någonstans till ett pressmeddelande eller ringa till en journalist eller vad 

det nu kan vara” få ut det via sin hemsida eller sociala medier och, som Mark Vadasz 

vidare uttrycker det, nå ”hur många människor som helst”. 

Det som ofta framhålls som den stora fördelen med de sociala medierna, 

förutom att på ett enkelt sätt kunna nå ett stort antal personer med information, är 

möjligheten till tvåvägskommunikation och den interaktivitet som uppstår mellan 

individer och organisationer. Traditionella påverkansmetoder kompletteras alltmer med 

nya och jämbördiga kontaktformer mellan organisationerna och deras publik- och 

målgrupper. 85 Magdalena Öhrn tycker att internet är jätteviktigt, det skapar interaktion 

mellan organisationen och dess kunder, men även kunderna emellan:  

 

Det viktigaste är egentligen att vara där våra kunder är, och det är på nätet. 

/…/ Och sen är det ett jättebra sätt att kommunicera med väldigt många på 

samma gång. Det är ett effektivt kommunikationsmedel/…/ när vi ska 

kommunicera något så ser vi sociala medier som ännu en kanal, ett 

komplement helt enkelt till idéer och reklam. /…/ Och vi försöker 

kommunicera samma budskap i alla kanaler fast kanske på olika sätt.  

 

Linda Däldborg menar att en väldigt positiv aspekt är att användning av de sociala 

medierna är kostnadsfritt, att du når ut till många om man siktar på rätt forum, att du 

kan uppnå viral informationsspridning och framför allt att det går så snabbt. Enligt 

Oliver Carrà bör man se de sociala medierna som ett tillskott till de traditionella 

medierna. På frågan om vad som saknas hos de traditionella medierna svarar han att där 

                                                             
83 Peterson, L & Pettersson, Å (2004): 239 
84 Stakston, B (2010): 21 
85 Larsson, L (2008): 20 
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de traditionella medierna väljer och vrakar mellan organisationers pressmeddelanden 

och sedan väljer vad de vill göra artiklar av, handlar de sociala medierna snarare om att 

skapa en dialog mellan organisationer och privatpersoner: 

 

Jag tror att de allra flesta är överens om att en närvaro i sociala medier, säg 

till exempel twitter eller facebook, säg twitter då specifikt, förutsätter att du 

inte bara berättar vad du vill berätta utan att du svarar på de frågor som 

folk, organisationer och andra aktörer ställer. Och det tycker jag är nog det 

som är mest tydligt. Alltså, det är klart att tidningar hade insändare förr men 

jag tycker inte riktigt att de går att jämställa med varandra, helt enkelt. På 

twitter kan idag en egen opinionsbildare eller en privatperson eller ett 

vårdförbund ställa raka frågor till en minister, sen kan ministern välja att 

svara eller ej. Den sortens hindersfri kommunikationsväg, det är lite av en lyx, 

kan man väl säga. 

 

Internet utmanar allt, gängse strukturer och maktförhållanden. Styrkan i att var och en 

av oss har en publiceringsplattform till nästan ingen kostnad alls förändrar allt.86 Att alla 

kan göra sin röst hörd och diskutera allt möjligt i publika forum kan anses vara det 

närmsta vi har kommit, vad Habermas valde att kalla, den borgerliga offentligheten. Ett 

socialt område bestående av sociala institutioner där ”privatfolk kan samlas till 

publikum” för diskussion och kritiskt resonemang och i förlängning fastställa en offentlig 

mening, eller en ”allmän opinion”. Just genom diskussion i ”offentligheten” menade 

Habermas att man kan fastställa vad som är det allmänna bästa.87 Och om det är vad 

publiken anser vara det allmänna bästa som diskuteras i de sociala medierna, borde det 

ligga i organisationernas intresse att lyssna på detta. 

 

6.2. ATT FÖRBEREDA FÖR DET OFÖRBEREDBARA – ATT RUSTA FÖR KRIS 

 

Ett, var inte naiv, det kommer att smälla. Två, förbered, förbered, förbered. 

Tre, ha en organisation med mandat.  

 

                                                             
86 Stakston, B (2010): 14 
87 Habermas, J (1984): 5ff  
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Så talar Mark Vadasz om strategisk kriskommunikation, och han saknar inte medhåll i 

litteraturen. Massmediernas bevakning av kriser och katastrofer har givetvis intresserat 

en rad forskare. För det första har mediernas bevakning av krishändelser blivit mycket 

intensiv och nyhetsförmedlingen mycket snabb genom webbpubliceringen.  Förutom att 

välja, forma och kanske till och med avgöra vad som ska bli en kris i allmänhetens ögon, 

agerar massmedier som språkrör eller megafoner för att varna och informera 

människor om att de kan vara i fara eller om vad som har hänt.88 Man skulle kunna säga 

att det är på grund av och genom massmedierna som krisen skapas. Inga journalister 

skulle gå med på detta, de anser sig ju bara vara objektiva förmedlare av händelser. Men 

det är svårt att inte se att såväl urvalet av nyheter som sättet att berätta om dem har 

fundamental betydelse för det som blir kriser.89  

Magdalena Öhrn berättar att hennes organisation använder sociala medier, 

framförallt facebook, som ”temperaturmätare” snarare än de traditionella medierna när 

de vill se över hur kunderna reagerar på något, och menar att om det inte är en enda 

fråga på någonting som tidningarna skriver om så är det ”inte så stort bland våra 

kunder/…/Det är ett ganska bra öra mot marken”. Även Oliver Carrà poängterar att de 

sociala medierna kan vara bra att lyssna in på, eftersom de går väldigt fort fram. En 

person på till exempel twitter som har många ”followers” kan väldigt snabbt sprida en 

bild av en organisation som går ut till väldigt många: 

 

Om du inte är väldigt, väldigt, väldigt snabb att bemöta den [bilden] så kan 

det gå väldigt fort, så att du tappar kontrollen över kommunikationen. Det 

har satt sig en bild hos ett antal, tusen människor som kan vara jätteviktiga 

opinionsbildare som kan vara journalister och tyckare och politiker. Det kan 

gå väldigt fort.  

 

Det skulle vara omöjligt för en organisation att utarbeta en plan för krishantering för 

varje enskild kris, men för att ha en ärlig chans när en kris sätts igång bör organisationer 

ha krisportföljer90  bestående av planer i krishantering för de primära typer av kriser de 

kan ställas inför. Dessa kan sedan modifieras för att passa in på den kris som faktiskt 

inträffar. 

                                                             
88 Falkheimer, J & Heide, M (Bergliez, P & Olausson, U) (2009): 221 
89 Falkheimer, J & Heide, M (Bergliez, P & Olausson, U) (2009): 228  
90 Coombs, T.W (2007): 65 
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Att kriskommunikation måste vara trovärdig är ett genomgående tema i 

litteraturen på området. En förutsättning för det är att organisationen är trovärdig 

under normala förhållanden. I grunden handlar det om att få dem som berörs av en 

större kris – vanligen allmänheten i lokalsamhället och de anställda i organisationen – 

att känna till vem som har ansvar för krishanteringen, hur krisarbetet är organiserat och 

hur den är tänkt att fungera i händelse av exempelvis en olycka. Den information som 

ska produceras måste uppfylla – och helst överträffa – alla ordinarie krav.91 Både intern 

och extern kriskommunikation är viktig, något som man på Ving har tagit fasta på, 

menar Magdalena Öhrn: 

 

Eftersom vår verksamhet påverkas av alla möjliga omvärldshändelser som 

naturkatastrofer och terrorhot och inbördeskrig /…/ så vi har ju en stor 

krisberedskap. Och ett larmträd så att om det är så att det sätter igång så vet 

alla som ingår i den här krisorganisationen vad som ska göras. /…/ Vi har ett 

duty office som är öppet dygnet runt, öppet och är bemannat dygnet runt och 

så fort det händer någonting ute på våra resmål eller ute i världen så får dom 

information om det från vår personal utomlands eller våra agenter eller 

kontaktpersoner ute på resemålet. /…/ Och då sätts larmträdet igång. 

 

Larsson92 menar att en plan för kommunikation i krislägen tillhör informatörens 

nödvändiga attribut, antingen denna plan ingår i en allmän informationsplan eller utgör 

ett eget dokument. Planen ska vara kort och koncis så att den är lätt att ta del av och 

finns tillgänglig för de som är ansvariga. Fearn-Banks93 poängterar även att regelbunden 

tvåvägskommunikation och att bygga relationer med viktiga intressenter och därmed 

förebygga kriser, mildra slagen av kriser, eller begränsa varaktigheten av kriser är av 

stor vikt. Att slappna av och tänka att ”det händer aldrig oss” är oerhört riskfyllt. En 

organisation måste hela tiden hålla sig uppdaterad, vara förberedd och ha en plan som 

även den är uppdaterad och kommunicerad till samtliga berörda parter. 

Rune Borg har alltid hjälpt chefen att samla in information och han menar 

att när det gäller kriskommunikation så är den interna kommunikationen jätteviktig, 

men tyvärr någonting som ofta glöms bort: 

                                                             
91 Larsson, L (2008): 300 
92 Larsson, L (2008): 300 
93 Fearn-Banks, K (2007): 12 
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Du måste informera dina anställda på ett sätt som gör att de backar upp 

företaget. Och inte säger att ”nej det visste vi ingenting om” och ”det har de 

inte talat om för oss” och så vidare. Den biten slarvas det fortfarande mycket 

med. 

 

I Proceedings from the international conference on crisis management at the national 

level94 talar man genomgående om vikten av förberedelser snarare än att hantera krisen 

när den väl står för dörren. Förebyggandefasen i dagens krishantering tycks vara 

någonting man lägger mer och mer vikt vid. Coombs95  menar att förebyggande åtgärder 

är den ideala krishanteringen, eftersom den bäst skötta krisen är den kris som är 

förhindrad. Litteraturen är tämligen enig om hur forskningens erfarenheter om kris- och 

katastrofhantering bör tillämpas. Larsson96 menar att oavsett om det handlar om en 

samhällskris eller organisationskris bör man förhålla sig till följande viktiga 

planeringsåtgärder:  

 

 Gör en lista över potentiella krissituationer. 

 Utforma planer/policyer för att förhindra sådana kriser. 

 Formulera strategier för att ta hand om varje tänkbar kris. 

 Identifiera dem som kommer att bli berörda av en kris. 

 Organisera ett kristeam. 

 Planera för ett kriscentrum. 

 Förbered mediekontakter. 

 Skapa effektiva kommunikationskanaler. 

 Utse talespersoner. 

 Öva och testa allting. 

 

I och med den reflexiva moderniseringen97 saknar alla organisationer en fixerad 

horisont mot vilken man kan planera sina åtgärder. Utvecklingen förefaller gå så snabbt 

att det är svårt att skapa hållbara strategier. Snabbheten i förändringsprocessen gör att 

det blir svårt att skapa en överblick och det kan uppfattas som att, om man har en 

                                                             
94 Proceedings from the international conference on crisis management at the national level (1996) 
95 Coombs, T.W (2007): 21 
96 Larsson, L (2008): 296 
97 Alström, B & Hedman, L (Hvitfelt, H & Nygren, G) (2005): 121 
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bestämd strategi är risken stor att man agerar mindre flexibelt än annars, och att man 

inte hinner anpassa sig till verkligheten. Men man måste förstå vikten av att upprätta en 

ordentlig förståelse för den komplexa mekanismen av mänsklig association som skapas 

genom internet. Man måste förstå fördelarna med att använda internet för att säkra 

begränsandet av skada och kontroll. På ett strategiskt plan handlar det om att bygga upp 

trovärdiga relationer till medierna och deras representanter. Informatörerna måste här 

ha god insikt i hur journalistiken fungerar98 och med dagens media i ständig förändring 

är det viktigt att hålla sin insikt uppdaterad. 

Medier spelar en utomordentligt stor roll framförallt i ett krisläge. I ett land 

som Sverige är vi i princip alla mediekonsumenter. Människors uppfattning om företag, 

företeelser och olika händelser kommer till stor del från medierna. Det är viktigt att ha 

en respekt för mediernas granskande roll och att behandla dem på ett korrekt sätt.99 

Organisationer måste se att gränsen mellan vem som är 

publik/opinionsbildare/journalist idag är flytande. En blogg kan gå från noll till 

tusentals läsare på bara några timmar. Ska man, som Larsson ovan rekommenderar, 

förbereda mediekontakter och skapa effektiva kommunikationskanaler så måste man 

inkludera de sociala medierna och allt vad det innebär. Sociala medier ger 

organisationer en möjlighet att påverka, korrigera och nå ut med sin version av 

händelseförloppet och orsakerna i realtid. 100  Men det ger även möjlighet för 

organisationerna att lyssna på opinionen i förebyggande syfte.  

Varje intressent består av människor och mänskliga reaktionsmönster. 

Detta är självklart men viktigt att fundera över i strategiarbetet. Människor reagerar ofta 

känslomässigt i en första spontan fas och drar sig inte för att ge utlopp för sin känsla i 

medierna.101 På internet är en missnöjd kund en potentiell massrörelse102, internet 

erbjuder alla verktyg kunderna behöver för att väcka opinion och få gehör för sina 

åsikter. 

 

 

 

 

                                                             
98 Falkheimer, J (2001): 108 
99 Skoglund, T (2002): 45 
100 Halvarsson & Halvarsson (2010): 10 
101 Skoglund, T (2002): 38 
102 Carlsson, L (2009): 49  
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6.3. STRATEGISK TJUVLYSSNING – ATT TA DEL AV OMVÄRLDENS ÅSIKTER 

 

Jag har varit inblandad i Vattenfall /…/ Och där såg vi ju att 

opinionsbildningen bestod ju huvudsakligen av att allt för många människor 

hade bloggat om Vattenfall på ett mycket negativt sätt. Och det var ju något, 

det var en nyhet, jag förstod ju att det kunde vara så men inte att det var så 

fruktansvärt mycket via sociala medier. 

 

Denna insikt, här beskriven av Rune Borg, är en insikt som kanske inte många kommit 

fram till i svenskt näringsliv. Omvärldsbevakning innebär att man söker skapa sig en 

föreställning om hur omvärlden ser ut och hur den kommer att se ut genom att samla in 

och sammanställa alla fakta och förhållanden i omgivningen103  som kan påverka 

organisationers verksamhet och utveckling. Omvärlden är människor i olika 

grupperingar som organisationen har relationer med, men det handlar också om alla 

medborgare, med andra ord samhället i helhet. 104  Insikten har ökat om att 

organisationer mer bör utgå från omvärlden i sin planering och strategi105, Det är ju 

omvärlden som så att säga sanktionerar organisationen. Organisationens effektivitet 

kommer i normalfallet att intimt hänga samman med hur organisationen tar in och 

bearbetar intryck från omvärlden.106 Men om man ska skapa sig denna bild av vad 

omvärlden tycker och tänker, vilka vänder man sig till då, traditionella eller sociala 

medier? Respondenterna är eniga i att man måste kunna hantera både och, alla medier 

som kan vara viktiga för organisationen. Linda Däldborg menar sociala medier gör det 

lättare att nå ut till allmänheten och lättare att känna av reaktioner/tendenser och 

trender: 

 

Det finns så många olika krissituationer, men från mitt perspektiv är det 

otroligt viktigt att du ligger steget före media, att du känner till din 

organisations mediebild från början. Det är inte många organisationer som vi 

känner till som inte har en leverantör i någon form. Idag är kunskapen 

                                                             
103 Larsson, L (2008): 98 
104 Larsson, L (2008): 98 
105 Larsson, L (2008): 128 
106 Alström, B & Hedman, L (Hvitfelt, H & Nygren, G) (2005): 122 
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ganska bred och under de tre år jag jobbat på Aitellu har jag defintivt sett en 

ökning av behovet för digital omvärldsbevakning. 

 

Mark Vadasz poängterar att en kommunikationsavdelning alltid måste ha radarn på, se 

vad som händer i ens omvärld och vilka konsumenttrender som råder samt vilka 

förväntningar som finns på organisationen. Han säger att det är superviktigt att ha koll 

på vad bloggarna skriver om, inte alla bloggar, men de som kan vara av intresse. När han 

arbetade på SL hade de en medarbetare som ägnade mycket tid åt att läsa bland annat 

pendlarföreningarnas bloggar: 

 

Jag kommer ihåg en gång faktiskt där vi tack vare en spaning, eller en analys 

av ett blogginlägg eller blogginlägg pluralis, kunde se att jäklar, nu kommer 

de slå till med en demonstration i Centralhallen och dra dit tv och radio. /…/ 

[Vi var] helt förberedda med talespersoner /…/ det är superviktigt. Så de som 

inte gör det har ju, det är som att inte läsa Dagens Industri. Jag menar, man 

måste!  

 

6.4. NYTT OCH SKRÄMMANDE – I VAD GRUNDAR SIG KRITIKEN? 

Men vad är det då som hindrar organisationer från att ta steget ut bland de sociala 

medierna och verkligen utnyttja tvåvägskommunikationens möjligheter? Rune Borg tror 

att det beror på rädsla: 

 

Jag tror att de blir rädda och sluter sig. Vågar inte riktigt kanske lita på 

sociala medier. /…/ Wikileaks är ju ett socialt medium och jag tror att de blir 

skrämda av konsekvenser som sånt här kan leda till. /…/ [Men] om man 

köper det att skicka ut budskap [genom] så borde man ju ha det som ett 

viktigt redskap i omvärldsanalysen och ta tillbaka någon feedback av just det 

meddelandet man själv har skickat ut.  

 

Mark Vadasz håller med, han menar att det saknas en mognad som kommer med tiden 

och att han själv inte ens förstått den fulla vidden av detta nya medium. Han menar att 

man läser tidningar, webbsidor, lyssnar på radio och ser på tv, men att man också måste 

läsa bloggar och titta på youtube-klipp för att ”hänga med”:  
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Nu generaliserar jag. Men det kan, en historia eller en kris kan, först börja på 

en blogg och sen sprida vidare till gammelmedier. Så har du inte koll på 

bloggarna till exempel, om vi tar det som ett exempel, så kan du inte i god tid 

förbereda dig för ett drev eller vad det nu kan vara för något. 

 

Oliver Carrà tror att det handlar om huruvida man som organisation är duktig på att 

kommunicera eller ej. De organisationer som förstått vikten av de sociala medierna och 

förstår deras betydelse och vad de skapar för möjligheter, förstår också att det är en 

kanal för att kanske tidigt uppfatta negativa strömningar i en fråga eller liknande. Han 

tror att det finns organisationer som använder de sociala medierna, fast utan att kanske 

förstå dess fulla potential: 

 

Jag tror att aktörer som använder sig av sociala medier som inte förstår hur 

man ska använda dem /…/ agerar som om det var bara ännu ett ställe att 

berätta vad man tycker, ungefär som att skicka ett pressmeddelande. Men de 

som är duktiga, alltså de som försöker förstå sociala medier, tror jag 

använder [det] också som ett omvärldsbevakningsverktyg. Man kan ha på ett 

så sätt ett realtidsflöde, som visar på vad /…/ opinionsledare egentligen 

tycker i vissa frågor om ens egen organisation. 

 

Trots de, kan tyckas, uppenbara fördelarna med det nya medielandskapet i allmänhet 

och de sociala medierna i synnerhet, finns det alltså fortfarande en rädsla och även en 

hel del kritiker. Precis som när internet kom och webbsidor blev populära och vissa 

företag inte förstod vad en sådan skulle vara bra för. 107   Då som nu är det 

privatpersoner som driver på utvecklingen. Förut hade alla en egen hemsida, nu har alla 

en egen blogg. Företag har varit relativt långsamma med att haka på, det är först på 

senare år man blivit aktiv med företagsbloggar, facebooksidor och liknande. Rune Borg 

vet inte vad det beror på:  

 

På något underligt sätt har det inte blivit riktigt vardag i företagen ännu. /…/ 

Det är något som medlemmar på en informationsavdelning gör när de är 

”halvprivata”. /…/ Men att det inte riktigt finns systematiserat i näringslivets 

                                                             
107 Carlsson, L (2009): 15 
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sätt att agera. Och det där är väl en tröghet som säkert kommer att försvinna, 

men det måste ju vara att företagen jobbar aktivt med instrumentet. Och det 

tror jag inte att det är så många som gör. 

 

Håkan Hvitfelt108  menar att optimisterna ser hur nya och större informationsmängder 

effektivare når ut till publiken som får insyn i allt mer, blir kunnigare och kommer 

närmare makten och vidare att pessimisterna, å andra sidan, framför allt ser ökande 

informationsklyftor, en eliternas demokrati och de nuvarande mediernas borttynande. 

Mycket av kritiken bottnar i okunskap. Man tycker att internet och att dela allting på 

nätet är nytt och skrämmande. Självklart kan ett visst mått av försiktighet vara bra men 

det finns fortfarande många fördomar kopplade till ”nätet”. Den fundamentala påverkan 

internet har på oss som individer och på samhället är inte självklart positiv för alla.  

I en kritisk vetenskaplig artikel om bloggar i pr-syfte, menar Michael L 

Kent109 bland annat att många bloggar drivs av fanatiker och organisationer som inte 

representerar gemene man, att det mest är vänner som läser bloggar, ingen större 

publik och att bloggarna saknar den trovärdighet, träning och målfokusering som 

journalister i allmänhet har. Detta kan då antas gälla för samtliga sociala medier. Men 

Oliver Carrà menar att han i alla fall inte gör någon skillnad alls mellan sociala medier 

och traditionella medier i trovärdighet:  

 

Jag tror att man måste ha ett ”contingency approach” /…/man måste nog 

titta på varje enskilt fall. Men om jag läser en blogg som jag har förtroende 

för som skriver någonting, en uppgift eller någonting så har jag alla skäl att 

tro på det och agera på det. Jag ger ingen särskild riktning för att det är 

skrivet på en blogg, det är mig helt främmande. /…/ Men naturligtvis så ska 

man ju ha med sig det rent förnuftsmässigt, att en närmaste anonym blogg 

som skriver någonting, då måste man vara källkritisk på samma sätt som du 

är källkritisk mot ett flygblad som du får i handen, /…/ Information är 

information, det spelar ingen roll. 

 

 

                                                             
108 Hvitfelt, H & Nygren, G (2005): 28 
109 Kent, M. L. (2008) 
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6.4.1. DEMOKRATISK UTOPI – KAN ALLAS RÖSTER BLI HÖRDA? 

I Massmedier110och På väg mot medievärlden 2020111 , menar man att det demokratiska 

problemet är att det är långt ifrån alla som har tillgång till dator och/eller 

internetuppkoppling och att det i sin tur skulle leda till ökade informationsklyftor.  Detta 

påstående kan vara kopplat till att uttalandena skrevs i mitten av 00-talet, för idag är 

detta långt ifrån sant. Datorer och internet finns idag  tillgängligt för en klar majoritet av 

befolkningen, i SCB’s senaste undersökning av användandet av internet112  visar man på 

att över 80 procent av befolkningen mellan 16-54 år använder internet dagligen. 

Användandet sjunker i kategorin över 54 år men användandet ligger fortfarande över 50 

procent, och i de senare fallen handlar det troligtvis snarare om saknad av kunskap än 

saknad av möjligheten. Oliver Carrà anser inte att sociala medier utgör något 

demokratiskt problem utan pekar på att, i det öppna samtalet, som nu möjliggjorts via 

internet och sociala medier, har alla samma förutsättningar: 

 

Alla, nästan alla, har möjlighet att starta en blogg, börja driva opinion, att 

försöka skapa trafik. Jag tror att naturligtvis så finns det människor som inte 

har hemdator, jag har inte den statistiken i huvudet. Men det är ju en 

förbluffande liten del av Sveriges befolkning som inte har möjlighet att få 

tillgång till en dator om det är så. Jag vet inte om jag köper det argumentet. 

/…/ Jag tycker att man bör välkomna att det kommit ännu en kanal, det 

handlar om att det ska vara enkelt, det handlar om att det ska finnas vägar 

för olika människor med olika önskemål och behov.  

 

Mark Vadasz håller med, och talar om hur man tidigare var tvungen att gå genom 

journalister som filtrerade och skrev hur de ville, för att få ut sitt budskap. Men att man 

idag genom de sociala medierna kan få ut sina ocensurerade budskap själv: 

 

Jag tycker att det finns ett fantastiskt bra exempel. /…/ När det var 

presidentval i Iran och /…/ iranierna gjorde ju en twitterrevolution verkligen 

därför regeringen stängde ju ner internetsidor och annat men de lyckades 

inte stänga ner twitterflödena. Så att genom att twittra om vad som pågick 

                                                             
110 Peterson, L & Pettersson, Å (2004): 239 
111 Hvitfelt, H & Nygren, G (2005): 28 
112 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=LE0108&lang=1 
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och filma med mobil och skicka ut, så lyckades man visa för omvärlden vad 

det är som pågår i Iran/…/Jag menar stoppa det om du kan, det går ju inte!  

 

Vad som har skett de senaste åren, är att den medielogik som vi har vuxit upp med, har 

börjat sättas ur spel. När alla människor – hela tiden – dokumenterar allt som de är med 

om, händer nämligen något med makthierarkierna i samhället. 113 Rune Borg resonerar 

kring huruvida de sociala medierna kanske kan göra mer skada än nytta i vissa fall: 

 

Det är ju höjden av demokrati på en ledd, men samtidigt river det ju ner vad 

man bygger upp på den andra ledden /…/ Jag tror att Wikileaks-killen här, är 

ganska förtvivlad över vad han har ställt till med, han borde vara det i alla 

fall. Eftersom han /…/ har hanterat det absolut hemligaste helt öppet och då 

tycker inte jag att det har mycket med demokrati att göra hit eller dit.  

 

Brit Stakston114 tycker att kunskap om och förståelse för internets betydelser och 

möjligheter är lika centrala som fattigdoms- och miljöfrågan. Att det är ett demokratiskt 

problem och att alla inte förstår internets möjligheter. Kunskapsglappet och rädslorna 

för internet måste försvinna. ”Annars sitter några få med megafonerna och 

mediemakten igen.”115 Vidare menar hon att värdera det analoga högt, ofta innebär en 

osäkerhet eller irrelevans inför att skapa relationer med människor man inte träffat 

fysiskt. 116  Eftersom man själv behöver kunna filtrera information på internet upplevs 

det som mer osäkert, mindre trovärdigt och väljs därför hellre bort, om man själv har 

valet. Men varför väljer man att någon annan ska välja och filtrera åt en vad man ska bli 

informerad om? Av utvecklingen att döma så är detta en trend som innebär att fler och 

fler personer vill ta eget ansvar för informationen de ska ta del av. Förhoppningsvis 

leder det till ett ökat kritiskt tänkande hos allmänheten. 

 

 

 

 

                                                             
113 Mildner, A (Stakston, B) (2010): 128 
114 Stakston, B (2010): 13 
115 Stakston, B (2010): 13 
116 Stakston, B (2010): 41 
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6.5. HÄR FÖR ATT STANNA - FRAMTIDEN & VIKTEN AV STRATEGISK NÄRVARO 

Idag finns möjligheten att flytta ut organisationerna i ett större socialt sammanhang.117 

Detta är en möjlighet som alla organisationer bör ta vara på. Medierna är en resurs för 

företagen, oavsett situation. Information i medierna når företagets intressenter.118 I 

Halvarsson & Halvarssons rapport om finanskrisen 119  drar man slutsatsen att 

webbplatsen är det i särklass mest lovande och utvecklingsbara mediet för företag och 

organisationer i normaltider och i kristider. Oliver Carrà tror att den som arbetar inom 

det mycket breda fältet information och kommunikation gör ett stort misstag om denne, 

av ett eller annat skäl, väljer att ignorera sociala medier. Han menar att det är lika dumt 

som att ignorera andra medier. Men han menar också att man borde vara försiktig: 

 

Inte försiktig i bemärkelsen vara rädd för dem, utan snarare ha en tanke med 

dem /…/ Jag tror att de senaste årens ganska flitiga diskussion och debatt har 

höjt de sociala medierna till skyarna. I önskan om att vara där, kanske [man] 

inte funderar över om man gör någon nytta där. Men jag tycker att det är bra 

att det kommer till fler sätt för organisationer och företag och andra att 

kommunicera med sina relevanta publiker. Och det som är kanske bäst med 

sociala medier är att /…/ man förutsätter dialogisk kommunikation. 

 

Vidare liknar Oliver Carrà traditionella mediers, enkelriktade kommunikation vid 

”megafonkommunikation”. Envägskommunikation ger förhållandevis väldigt lite. 120 Det 

är ingen som ifrågasätter din ståndpunkt så att du kan utveckla den. Det är ingen som 

ger dig feedback och det är ingen som spinner vidare på någon annan vinkel. Det öppnar 

upp betydligt fler möjligheter att använda tvåvägskommunikation, att även lyssna. Men 

envägskommunikation är dock fortfarande fullt möjligt i sociala medier. 

Tvåvägskommunikation innebär ökad tidsåtgång för marknadsföraren eller 

opinionsbildaren. Det går att sätta ett pris på lyssnandet121 och för vissa organisationer 

är detta pris inte värt vad man får i gengäld. 

                                                             
117 Andersson, E M (Stakston, B) (2010): 122 
118 Skoglund, T (2002): 53 
119 Halvarsson & Halvarsson (2010): 9 
120 Ferm, M (Stakston, B) (2010): 201 
121 Ström, P (2010): 21 
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Linda Däldborg menar att det finns mycket brus i de sociala medierna, 

något man kan uppleva som onödig information och att det kanske kan vara lite för 

informellt ibland. Därför är det mycket viktigt att ta reda på, i sin strategi, om man 

faktiskt ska profilera sig i sociala medier. ”Det passar för många men för andra kanske 

inte alls/…/Att ha fel strategi är en risk man tar. Att ha rätt strategi kräver förarbete och 

kunskap”. 

Oliver Carrà håller med om att fel strategi är en risk. Han säger att hans 

personliga uppfattning är att det har gått ganska fort, det finns en förväntning på att 

man ska finnas på facebook och twitter: 

 

Jag tror de flesta finns där som har höga ambitioner inom sitt 

kommunikations- och informationsarbete. De vill möta intressenter, kunder 

eller vad det nu är på de arenor som nu finns och det är helt enkelt lite för 

värdefullt för att skippa. /…/ Man lägger ganska mycket engagemang, 

pengar och tid, man tar hjälp av specialister, konsulter för att optimera sin 

närvaro för att ha en närvaro som ger utdelning helt enkelt och det tror jag 

är en utveckling som kommer att fortsätta i takt med att det får ännu mer 

fäste. /…/ twitter och sociala medier kanske inte är optimalt för alla aktörer 

som behöver kommunicera, det finns ingenting som säger det. /…/ jag tycker 

att man ska fundera över en närvaro, en närvaro ställer krav. /…/ Det är som 

en hemsida. Starta inte en hemsida om du kommer låta den förfalla. Och ha 

inte ett twitterkonto om du inte tänker vara seriös och använda det, för en 

dålig närvaro så att säga, tror jag är sämre än ingen närvaro alls. 

 

Vidare menar Oliver Carrà att man ska beakta de sociala medierna som allt annat som 

gäller kommunikationsarbetet. Man måste vara förberedd, det är en arena som är lika 

allvarlig som någon annan. Man måste vara förberedd, påläst och ta det på allvar. ”Ta det 

på allvar och ta de som närvarar på sådana arenor på allvar.” Som sagt, det ställs krav på 

någon som väljer att vara aktiv i sociala medier: 

   

Jag tror att där måste man nog fundera kring sin närvaro inte bara starta ett 

konto och säga att ”Nu är vi med!” för det kan nog slå tillbaka på en. Jag tror 

att man måste bli bättre på att tänka kritiskt. /…/ För det finns en förväntan 
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på ens närvaro, det sker inte på ens egna villkor bara. Det kommer förväntas 

en tillgänglighet, och en återkoppling och så vidare. /…/ Det kan nog skada 

lika mycket, eller mer än det kan ge, om man inte har funderat klart om det 

där när man börjar delta i samtalet. 

 

En nackdel med de sociala medierna, menar Mark Vadasz, är tunnheten i 

kommunikationen, att det blir ”väldigt ytligt och snabbt”, man riskerar tolkningsfel och 

andra svårigheter i en kommunikation som hela tiden ska gå så snabbt, men han tycker 

att det finns betydligt fler fördelar med sociala medier än vad det finns nackdelar.  

Rune Borg tror att snabbheten kan bidra till att sociala medier kan kännas 

skrämmande. ”Genom att det är något som är osäkert, något som man inte behärskar, 

något som man inte förstår. Då blir man rädd./…/ Ja det är ju det att det skrämmer folk, 

och det skrämmer folk till tystnad delvis”. Är det kanske möjligt att rädslan kan leda till 

ett samhälle där man sluter sig ännu mera, som en motreaktion? Oliver Carrà tror att det 

är en fråga om kunskap i hög grad, men att det absolut finns en rädsla och att en del 

kritik absolut kan vara berättigad: 

 

Ibland skapas saker för skapandet skull. /…/ man måste liksom vara kritisk. 

Jag tror mycket handlar om okunskap, man måste börja med att titta på det 

och vara med för att förstå om det finns ett värde.  

 

När det gäller sociala mediers framtid är samtliga respondenter överens; detta är bara 

början. Linda Däldborg tror även att bevakningen av dessa medier kommer att öka: 

 

 Våra tjänster blir mer och mer efterfrågade. Det kommer också hända 

mycket inom produktutvecklingen då vi finner nya källor vi lägger till och ny 

teknik som mäter information på olika sätt. /…/ De sociala medier som 

överlevt hittills kommer förmodligen att växa och bli ännu större. Nya typer 

av sociala medier kommer säkert också att dyka upp. En viss etikett inom 

sociala medier kommer förmodligen också att ha utvecklats. Man kanske inte 

lägger upp lika mycket privat på facebook om fem år som man gör idag? 

 



42 
 

Oliver Carrà tror på en ökad konvergens, att traditionella medier blir sociala och att 

sociala medier blir mer traditionellt accepterade: 

 

Den ganska tillyxade uppdelningen mellan socialt och traditionellt tror jag 

kommer flyta ihop mer och mer/…/ Det handlar inte om sociala medier, det 

handlar om en digitalisering av medielandskapet och i takt med att det sker 

så kommer det att finnas en förväntan och en kravbild på att man ska kunna 

ha en dialogisk kommunikation, folk nöjer sig inte längre bara med att läsa, 

de vill ge utlopp för och kommentera och kunna påverka. 

 

Mark Vadasz är spänd på att se hur utvecklingen av de sociala medierna kommer att se 

ut och hur organisationer kommer att kunna dra nytta av dem i framtiden. Han tror att 

det handlar om en generationsfråga: 

 

Jag tror att har du en stofil till kommunikationsdirektör som inte förstår det, 

så är det så att då ligger du efter. Jag har stött på ganska många 

kommunikationsdirektörer som tar sociala medier som ”Äsch, aja, jaja men 

okej, du kan väl kolla ’nätet’”. Alltså, nu överdriver jag lite, men som inte ser 

kraften i de sociala medierna. Det beror väldigt mycket på vem som leder din 

kommunikationsavdelning. /…/ På SJ så plockade vi ju in en sån där kille med 

bak- och framvänd keps – ”Jag fattar inte det här, du fattar, fixa!” – Och han 

gör det på ett brilliant sätt, det är en fråga om tillit.  

 

Rune Borg tror inte att det har med generationer att göra, han menar att det finns unga 

människor som är lika förstockade som gamla, snarare handlar det om en 

”uppfostringshistoria för informationsavdelningar att verkligen ta till sig det seriösa i 

det här och sälja det”:  

 

För jag tror inte att du kan gå på kurser egentligen och lära dig, utan du 

måste på något vis arbeta med det så att du inser på något sätt att det är 

relevant. Jag vet inte hur man ska göra riktigt, /…/ jag tror det är [avarterna] 

som har skrämt de som, de seriösa människorna som håller på med det här. 
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Så kanske handlar det i grund och botten om att försöka bekämpa den rädsla som tycks 

finnas. För något måste göras så att organisationer får upp ögonen för det faktum att om 

man vill nå ut i det enorma mediebruset idag, måste man finnas på flera arenor, man 

måste nätverka på flera nivåer och utan närvaro i sociala medier blir det svårt. 122 Linda 

Däldborg tycker att kunskap om de sociala medierna är ett måste: 

 

Man måste inte vara aktiv, men man måste förstå innebörden av hur stort det 

har blivit och att man kan få reda på otroligt mycket mer nu när medborgare, 

konsumenter eller kollegor delar värdefull information öppet på nätet/…/ 

[Organisationer borde] satsa på den tjänst som passar dem själva bäst. Det 

kanske är viktigare att bevaka sociala forum (flashback, familjeliv etc.) än 

vad det är att bevaka twitter? De behöver även skapa rutiner i vardagen där 

bevakning är en del samt ha ett bra verktyg som mäter genomslaget i sociala 

medier/…/Se till att det finns kompetens i huset. Se till att det finns personal 

med genuint intresse för dessa områden och se till att det finns tillgång till 

den teknik som behövs för att hänga med i bevakningen. Att gå på 

seminarium, läsa nischade bloggar samt nätverka och dela information med 

kollegor är också mycket bra. 

 

Fortsatt utveckling av webbplatser och intranät kräver resurser och ledningens 

förståelse, menar man i Halvarsson & Halvarssons123 rapport om finanskrisen: ”Ett bra 

sätt att få ’attention’ är att bevaka vad andra gör på webben, gärna konkurrenter. Det 

brukar bita på företagsledningar. Att jämföra och leta efter ’best practice’ är också ett 

lätt och kostnadseffektivt sätt att få kunskap och idéer till förbättringar”. Rune Borg tror 

att organisationerna måste lära sig att leva med det här och försöka förstå vad som 

händer, och rätta sig efter det:  

 

Konsulter i all ära, men det här måste man ju få förståelse för internt i 

företaget och det tror jag beror mycket på hur de här byråerna som växer 

upp och sysslar med det här, hur de agerar som konsulter. Hur mycket de 

faktiskt vågar tala klartext med kunden.  /…/ Om de märker att det är ett 

                                                             
122 Monke, S (Stakston, B) (2010): 157 
123 Halvarsson & Halvarsson (2010): 9 
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motstånd så är det klart att om de vill ha kvar sitt uppdrag så kanske de bli 

försiktiga istället för att tala om hur det verkligen är. /…/ Ja man har ju ingen 

koll alls om man inte själv använder dig av det medvetet. Men det tror jag inte 

att företagen riktigt gör än, även om man säger att man gör det, så är det 

långt kvar till medvetenhet. Jag tror att det är en kunskap som måste till.  

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

De sociala medierna är här för att stanna. Det är respondenternas, såväl som min egen, 

enade övertygelse. Tiden för hemsidor som digital version av ett informationsblad med 

syftet att informera allmänheten om organisationens verksamhet är förbi. Nu ställs det 

mer och mer krav på organisationerna att engagera sig och vara öppna för en dialog med 

sina kunder. Organisationernas sätt att kommunicera står inför ett paradigmskifte. Det 

går inte längre att bara använda medierna till att sända ut budskap utan 

organisationerna måste även vara beredda på att ta emot feedback, såväl direkt som 

indirekt. De sociala medierna har tagit kommunikationen från ett samtal med någon 

man känner, till att idag innefatta ett till synes gränslöst nätverk utan tids- eller 

rumsbarriärer. Information sprids snabbare än någonsin tidigare och för de som väljer 

att vara en del av de sociala medierna innebär det också att man kan välja vad man vill 

ha information om. I dagsläget finns det forum för de mest obskyra intressen och 

människor knyter kontakter över nationsgränserna med likasinnade.  

Att information är så pass tillgänglig för gemene man innebär även att 

publiken blir mer påläst. Det finns alltid någon som vill delge sin uppfattning om en viss 

produkt eller organisation.  Att organisationen anpassar sig efter denna utveckling och 

tar del av dessa diskussioner anser jag vara avgörande för organisationens förmåga att 

möta publikens efterfrågan. Diskussionen kommer att pågå, vare sig man vill det eller 

inte, och för mig är det helt främmande att man som organisation inte skulle vilja ta del 

av denna information. Man behöver naturligtvis göra skillnad på ”stort” och ”smått” men 

ett absolut grundläggande krav tycker jag måste vara att man som organisation är 

medveten om att detta pågår och att det har betydelse. Att tro att kunder som är 

missnöjda kommer att kontakta organisationen direkt för att berätta om sin upplevelse 
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räcker inte. Idag finns vägar för alla önskemål och behov; Alla har möjlighet att vara 

aktiv i sociala medier och göra sin röst hörd samt skapa opinion.  

Pratar man om opinionsbildning pratar respondenterna först och främst 

om möjligheten att själv skapa denna genom sociala medier, men det är minst lika 

viktigt att inse att andra kan skapa opinion åt dig, eller mot dig. Min uppfattning är att 

organisationer ser de sociala medierna som ett ypperligt sätt att nå ut till många med 

sina budskap. Men om målet endast är att få ut sitt budskap på ett modernare och mer 

tilltalande sätt,  har man bara tagit det halvvägs. Idag handlar opinionsbildning om 

relationsskapande.  

Kriskommunikationslitteraturen är enig i att förberedelser är a och o. För 

att kunna hantera en kris måste du hela tiden arbeta proaktivt och vara förberedd. Att 

ha en fungerande omvärldsbevakning kan närmast beskrivas som grundläggande. Man 

måste möta de krav som ställs på organisationen och i de fall det inte går att möta 

kraven måste man i alla fall få publiken att känna sig hörd. När publiken nu tyr sig till 

nya kommunikationskanaler är det viktigt att man som organisationen är villig att följa 

med. Väljer man att delta i de sociala medierna, så kan man, beroende av nivå av 

delaktighet: 

 

 Skapa sig en bild av hur man som organisation uppfattas av allmänheten. Vad det 

skrivs om organisationen på bloggar och i forum. All information kanske ännu 

inte samlats på ett ställe, men har man till exempel flera missnöjda kunder som 

sitter på var sitt håll och beskiver sitt missnöje kommer de snart att finna 

varandra.  Man ges möjlighet att bemöta kritik på ett tidigt stadium och 

eventuellt förebygga att ett drev drar igång eller att en demonstration 

samordnas. 

 

 På ett enkelt sätt få in specifik information. Det kan handla om stora saker som 

att få reda på var resenärer befinner sig och om de är välbehållna under en 

olycka/katastrof utomlands eller små saker som att fråga vilket som är 

kundernas favoritresemål på organisationens facebook-sida. Oavsett så är det 

viktigt att vara en organisation som man känner är intresserad, bryr sig och vill 

lyssna. 
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Informationen man plockar in kan sedan omvandlas till fakta med vilken man själv kan 

informera allmänheten. Att uppfattas som en organisation som är engagerad och aktivt 

tar initiativ för att lyssna skapar förtroende. Att uppfattas som en organisation som 

lägger information som skickas deras väg på hög skapar motsatsen.  

Media har alltid kunnat hjälpa såväl som stjälpa, men uppmärksammar man 

inte problem eller försöker förebygga dem, blir utkomsten troligen den senare. 

Konvergensen gör att pr-, kommunikations- och informationsområdena blir svårare att 

skilja åt. Räknar man inte med sociala medier när man talar om ”god kontakt med 

media” och ”förtroendebyggande” så kan man hamna inför ett stort problem: media och 

publiken är inte längre tydligt särskiljda idag. Idag är publiken media.  

Att tänka att ”det här angår inte oss” går inte. En organisation måste vara 

förberedd och uppdaterad och ta tillvara på möjligheten att kommunicera med alla 

berörda parter. Implementering av sociala medier i organisationens kommunikation bör 

vara en självklarhet. Men det är en implementering som bör föregås utav en omfattande 

analys. Hur vill man uppfattas? Hur ser organisationens målgrupp ut och vilken 

kommunikationskanal använder de sig av? Hur ser ens kommunikationsbehov ut? På 

nästa sida listas mina förslag på åtgärder för att kartlägga om och i så fall hur man som 

organisation bör bemöta de sociala medierna. 

 

7.1. REKOMMENDATIONER 

1. Sätt upp tydliga definitioner för hur man vill uppfattas som organisation, både 

relaterat till etik, varumärke och prestation. 

2. Kartlägg målgruppen man vill kommunicera med och vilka kommunikationskanaler 

målgruppen vill kommunicera genom. Behöver man möta flera behov? En äldre 

målgrupp finns i mindre utsträckning på internet och i de sociala medierna.  

3. Kartlägg lönsamheten. Den tid som en komplett närvaro i sociala medier kräver gör 

att det blir svårt för organisationer att avväga lönsamhet mot viljan att föra dialog. 

Hur mycket tid och resurser anser sig organisationen ha råd att lägga? 

4. Utse ansvariga. Ska detta vara ett internt projekt eller behöver man extern hjälp? Väg 

för- och nackdelar. Om extern hjälp tas in, säkra informationsutbyte och kontinuerlig 

kunskapsöverföring för att på sikt kunna sköta arbetet internt och skapa mervärde. 

5. Anpassa marknadskommunikationen via sociala medier till att i vissa lägen inkludera 

dialog och i andra lägen enbart handla om kortare PR-kampanjer. Enklare och mindre 



47 
 

resurskrävande insatser är till exempel att skapa en företagsblogg eller ett forum på 

den egna hemsidan. Dessa insatser kan ge mycket värde för en liten insats.  

6. Skapa förståelse hos alla, organisationen måste vara enad och detta måste börja på 

individnivå. Lyft fram fördomar och för en dialog så att alla blir delaktiga i 

förändringsprocessen. Skapa intresse, vilja och förståelse. Rätt attityd är 

grundläggande. Konsensus måste förmedlas både internt och externt.  

7. Formulera kommunikationsplan för att kommunicera åtgärderna till intressenterna, 

informera om vilka förändringar som kommer att genomföras och varför, skapa 

möjligheter för att svara på eventuella frågor. 

8. Mät kontinuerligt företagets framgångar med implementeringarna. Var flexibel och 

öppen för kritik. Våga göra ändringar för att möta en eventuellt förändrad kravbild. 

Utvärdera och omdefiniera samtliga punkter med jämna mellanrum. 

 

 

   

Definiera image

Kartlägg 
målgrupp och 
målgruppens 

kommunikations-
kanaler

Kartlägg 
lönsamheten

Utse ansvariga. 
Internt eller 

externt

Anpassa 
marknads-

kommunikation

Skapa konsensus 

Formulera 
kommunikations 

-plan

Mät framgång, 
utvärdera



48 
 

7.2. PROJEKTSUMMERING & UTVÄRDERING 

Jag har undersökt hur fem respondenter, verksamma inom kommunikationsområdet 

uppfattar sociala medier, vilka för- och nackdelar man ser med dessa samt hur man kan 

koppla sociala medier till strategisk kriskommunikation och i så fall vilka faktorer som 

spelar in och vad man som organisation behöver ta hänsyn till. Respondenternas åsikter 

blev ett mycket naturligt steg från litteraturen och teorin men kändes även väl 

förankrade i deras verklighet. Både för- och nackdelar har diskuterats och tagit i 

beaktning i de påföljande rekommendationerna. Uppsatsen bör främst ses som en 

förstudie och kan med fördel utvecklas för att i mer empiriskt grundad form, fungera 

som underlag i en utvärdering av enskilda organisationers hantering av sociala medier.  

 

7.3. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

För att kunna användas i praktiskt syfte bör uppsatsen kompletteras med en kvantitativ 

studie och fokusgruppsanalyser av såväl organisationer som deras målgrupper. Även 

case-studier av lyckade såväl som misslyckade försök att använda sociala medier i 

strategisk kriskommunikation hade gynnat studien. Med dessa moment tillförda skulle 

studien bli mer generaliserbar och skulle lättare kunna appliceras på faktiska 

organisationers arbete enligt ovan.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Intervjuguiden är uppbyggd kring en tematisk disposition och har fyra teman samt några inledande 
frågor. Guiden kommer att fungera som ett stöd under intervjuerna, alla frågor kommer inte beröras 
i alla intervjuer.  
 
1. Inledande frågor om intervjupersonen och organisationen  
1.1 Vilken är din position på organisationen?  
1.2 Hur länge har du arbetat för organisationen?  
1.3 Hur pass centraliserad är organisationen när det gäller kommunikation?  
 
2. Organisationens strategiska kriskommunikation  
2.1 Vilken syn har organisationen på strategisk kriskommunikation?  
2.2 Vem tar beslut kring frågor som rör strategisk kriskommunikation?  
2.3 Kan du ge en övergripande beskrivning av organisationens strategiska kriskommunikation?  
2.4 Finns det en befintlig kriskommunikationsplan för organisationen? 
2.5 Vilka proaktiva aktiviteter genomförs för att undvika krissituationer? 
 
3. Organisationen och sociala medier   
3.1 När jag säger sociala medier, vad tänker du på då?  
3.2 Hur använder sig organisationen av sociala medier idag?  
3.3 Använder organisationen sociala medier i sin strategiska kriskommunikation?  
3.4 Vilka fördelar för organisationen ser du med att använda sociala medier?  
3.5 Vad anser du är de sociala mediernas styrka?  
3.6 Vilka är de sociala mediernas nackdelar enligt dig?  
3.7 Hur ser ni på användandet av sociala medier för extern kommunikation?  
3.8 Har organisationen mött utmaningar i och med införandet av sociala medier?  
3.9 Vilka risker anser du att sociala medier kan utgöra generellt? 
 
4. Omvärldsbevakning i sociala medier  
4.1 Hur ser organisationens omvärldsbevakning ut idag?  
4.2 Ansvarar organisationen själva för bevakning av medier eller sköts det externt?  
4.3 Ingår sociala medier i den mediebevakning som utförs idag?  
4.4 Hur bevakar organisationen vad som sägs om dem i dessa kanaler idag?  
4.5 Är det något organisationen kommer att behöva förändra i och med implementeringen av sociala 
medier?  
 
5. Organisationen och framtiden  
5.1 Hur ser organisationen på sin framtid?  
5.2 Hur ser ni i organisationen på framtiden beträffande användandet av sociala medier?  
a) För organisationens egen del?  
b) Överlag (försvinnande trend eller här för att stanna?)  
5.3 Dig veterligen, finns det något företag idag som skulle kunna fungera som måttstock/bra 
exempel? Ett företag som har koll på sociala medier och arbetar aktivt med strategisk 
kommunikation?  
5.4 Vilka är de viktigaste trenderna inför framtiden anser ni? Hur kommer den fortsatta utvecklingen 
av sociala medier se ut? 
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BILAGA 2: KATEGORISCHEMA  

 


