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Sammanfattning 
Sociala medier innebär både stora hot och möjligheter. Möjligheterna är större än 

någonsin för organisationer att interagera med sina intressenter och utifrån det bygga 

starka relationer. Samtidigt innebär den snabba spridning av information som sociala 

medier innebär ett hot för organisationer. I sociala medier kan ett rykte eller missnöje 

uppstå väldigt snabbt och bli en sanning som orsakar stor skada för ett företag och ett 

varumärke.  

 

Syftet är att belysa och problematisera hur företag använder sociala medier i sin 

kriskommunikation. Syftet bröts ner i tre frågeställningar: 

• Hur använder Parken Zoo Facebook i sin kriskommunikation? 

• Hur utvecklas kriskommunikationen i de olika faserna förebyggande-, 

förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen? 

• Vilken roll spelar Facebook i dessa faser? 

 

De teoretiska ramverken som har använts i uppsatsen är krisens olika faser och 

relationsskapande. Hur dessa ramverk kan integreras med sociala medier som 

Facebook är en viktig del för att förstå hur Parken Zoo använder Facebook för att 

kommunicera före, under och efter en kris. 

 

Den empiriska undersökningen består av en fallstudie av ett företags användning av 

sociala medier i sin kriskommunikation genom en kvalitativ innehållsanalys i form av 

argumentationsanalys och en kvalitativ intervju. 

 

Argumentationsanalysen och den kvalitativa intervjuns resultat visar att de olika 

krisfaserna förebyggande-, förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen i och 

med de sociala mediernas intåg kastar om ordningen och gränserna suddas ut. Då 

sociala medier har ändrat processen för en kris där krisen inte längre följer en linjär 

process utan gör att företagen måste arbeta proaktivt genom alla faser då Facebook 

bjuder in till debatt som kan eskalera om företag inte arbetar proaktivt, med kunskap 

och information. Gränserna mellan de olika faserna kastas om, suddas ut och ställer 

högre krav på företag att alltid vara tillgängliga.  
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1. Inledning 
Allt fler människor använder internet där sociala medier är en naturlig del av 

vardagen. Statistik visar att över en tredjedel av Sveriges befolkning använder sociala 

medier en genomsnittlig dag (Facht 2012:20). Sociala medier är ett samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild eller ljud. Det handlar om kommunikation, konversation 

och relationsskapande mellan människor (Carlsson 2009:10). Medan traditionella 

medier i högre grad utgörs av envägskommunikation, utgörs sociala medier av 

tvåvägskommunikation då varje enskild mottagare av ett meddelande också kan sända 

på samma villkor och genom samma kanaler. I de sociala medierna är maktbalansen 

en annan och åsikterna om ett företag flyter fritt. Internets framväxt och de sociala 

mediernas expansion har således haft signifikanta effekter på området 

kriskommunikation de senaste åren. Den nya situationen med snabbhet och lätthet i 

att kommunicera medför konsekvenser, bland annat att kunder numera har högre 

förväntningar på organisationers kommunikation där transparens får allt större 

betydelse. I sociala medier kan ett rykte eller missnöje uppstå väldigt snabbt och bli 

en sanning som orsakar stor skada för ett företag och ett varumärke. Internet erbjuder 

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

(Carlsson 2009:49). Kunderna kräver då i princip en omedelbar respons om en 

krissituation uppstår (Coombs 2010:37).  

 

Min studie grundar sig i ett intresse för hur organisationer förhåller sig till den 

kombination av hot och möjligheter som sociala medier innebär. Utifrån det har jag 

valt att genom en fallstudie studera hur en stor svensk djurpark som nyligen 

genomgått en kris kommunicerar krisen på Facebook. Krisen uppdagades när Kalla 

Fakta sände ett program i TV4 den 17 oktober 2012 som avslöjade att Parken Zoo i 

Eskilstuna AB utsatte sina djur för vanvård och misshandel genom att avliva sällsynta 

och utrotningshotade djur och placera dem i fryscontainer för att ge plats åt andra djur 

(http://www.tv4.se/kalla-fakta/avsnitt/avsnitt-1-149409). Parken Zoo var tvungna att i 

samband med krisen stänga ner sin Facebook-sida på grund av masskommentarer 

utifrån. Samtidigt skapades flera sidor på Facebook med budskapet ”Stäng ner 
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parken” eller ”Bojkotta Parken Zoo” med 6,751 “likes”. Trots kritiken valde Parken 

Zoo att fortsätta kommunicera och bygga relationer på sin Facebook- sida. Utifrån de 

sociala mediernas funktion i ett alltmer digitaliserat samhälle är därför Parken Zoo en 

intressant organisation att studera inte minst på grund av deras närvaro på Facebook. 

 

2. Syfte 
Syftet är att belysa och problematisera hur företag använder sociala medier i sin 

kriskommunikation. Syftet leder fram till följande frågeställningar: 

 

3. Frågeställningar 
• Hur använder Parken Zoo Facebook i sin kriskommunikation? 

• Hur utvecklas kriskommunikationen i de olika faserna förebyggande-, 

förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen? 

• Vilken roll spelar Facebook i dessa faser? 

 

Frågeställningarna besvaras genom en fallstudie av Parken Zoo. 

 

4. Material och avgränsning 
Min empiri baseras på totalt sju inlägg av Parken Zoo, utvalda från cirka 100 inlägg 

som publicerades före, under och efter krisen samt tillhörande kommentarer från 

Facebook. Jag har på grund av studiens begränsningar inte haft möjlighet att 

undersöka samtliga inlägg och kommentarer, därför kommer de utvalda inläggen och 

kommentarerna få representera innehållet på Parken Zoos Facebook-sida. 

Kommentarerna som valts ut är de som innehåller starka argument. Kommentarer 

som innehåller kränkningar eller svaga argument vilka inte kan utläsas som argument 

har jag sållat bort och valt att inte analysera då dessa inte är relevanta för den här 

kriskommunikationen. Studien avgränsas således till fallföretaget Parken Zoo och det 

sociala mediet Facebook för att studera kommunikationen före, under och efter kris 

samt intervju med en verksam inom det valda fallföretaget Parken Zoo. Fallföretaget 
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är valt på grund av att de nyligen utsatts för en kris, men även på grund av deras 

närvaro på Facebook sedan år 2010. Valet av Facebook motiveras av att det är det 

största sociala mediet sett till antalet användare samt att Parken Zoo använde kanalen 

för att kommunicera till besökare före, under och efter krisen. Materialet består av 

inlägg från Parken Zoos Facebook-sida före, under och efter krisen den 17 oktober 

2012. Mitt material före krisen består utav sex inlägg mellan 19 augusti-16 oktober 

före krisen och sju tillhörande kommentarer. Under krisen består materialet av ett 

inlägg mellan 16-18 oktober. Krisperioden kännetecknas av flest kommenterade 

inlägg med upp till ett tusen kommentarer per inlägg där de flesta på grund av 

kränkningar tagits bort. Här har jag valt ut en kommentar. På grund av att inläggen 

kan tas bort av Parken Zoo är det viktigt att kontinuerligt ta skärmdumpar på det man 

ämnar undersöka. Urvalet efter krisen består av totalt tre inlägg från 29 oktober till 

och med den 12 november och tre kommentarer. Att det saknas inlägg mellan den 19 

och 29 oktober beror på att sidan stängdes ner under den perioden på grund av 

masskommentarer utifrån. Dessutom intervjuade jag Helena Olsson som är 

djurparkschef och kommunikationsansvarig på Parken Zoo via en telefonintervju där 

frågor besvarades som kompletterande material i avsikt att förtydliga företagets syn 

på krisen med Facebook i fokus.  

 

5. Bakgrund 

5.1 Parken Zoo 
En av Sveriges mest populära djurparker hamnade i en massiv kritikstorm efter att 

Kalla Fakta sände ett program den 17 oktober som avslöjade att Parken Zoo i 

Eskilstuna utsatte sina djur för vanvård och misshandel genom att avliva sällsynta och 

utrotningshotade djur och placera dem i fryscontainer för att ge plats åt andra djur. 

Parken Zoo är en djurpark och nöjespark i Eskilstuna som har fridlysta djur från hela 

världen. Djurparken är uppdelad efter världsdelarna Afrika, Asien, Sydamerika, 

Amazonas samt anläggningen “Lilla Zoo”. VD är Torbjörn Bergvall och 

djurparkschef samt kommunikationsansvarig är Helena Olsson. Parken Zoo ägs av 

Eskilstuna kommun och ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag. Den 3 juli 
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1898 invigdes Parken Zoo som en av Sveriges första folkparker. Parken Zoo har 

funnits på Facebook sedan den 21 april 2010 (https://www.facebook.com/parkenzoo).  

 

5.2 Facebook 
Facebook är det största sociala nätverket på nätet, i Sverige och i världen med totalt 

ca 950 miljoner användare. Av den svenska befolkningen har ungefär 4,7 miljoner 

registrerat användarkonton på Facebook (Facebook 2012). Via sidan kan användare 

skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner, dela med sig av 

information av olika slag som bilder och få automatiska meddelanden om när någon 

postar meddelanden eller media på deras profil. Användare kan även ansluta sig till 

olika grupper som exempelvis berör arbetsplatsen eller skolan, samt "gilla" andra 

sidor, inlägg eller kommentarer som anses vara intressanta att ta del av.  

 

6. Tidigare forskning 
Tidigare forskning som gjorts på området kriskommunikation baseras mestadels på 

fallstudier. Fallen beskrivs och diskuteras utifrån ett traditionellt sändarperspektiv där 

information och medier står i centrum. Ofta är det vad som sker efter att krisen är ett 

faktum som forskarna har intresserat sig för. Forskningen handlar då främst om hur 

myndigheter och företag arbetar med kriskommunikation efter att en olycka, en 

naturkatastrof eller liknande har skett. Vad gäller den allmänna kunskapen om 

kriskommunikation har tidigare forskning främst fokuserat på insatseffekterna under 

och efter en kris. Genom fokusering på efterkrisfasen har lösningar handlat om att 

reagera på det som händer, ett defensivt förhållningssätt med checklistor som främsta 

vapen (Falkheimer 2008:34). Enligt Falkheimer finns det två olika riktningar i den 

organisationsinriktade forskningen om kriskommunikation. Den ena riktningen 

fokuserar på de retoriska strategier som en organisation bör använda sig av efter att en 

kris har inträffat. Den andra riktningen fokuserar på förkrisfasen, med andra ord hur 

man förhindrar uppkomsten av och förbereder sig inför en kris (Falkheimer 2008:48). 

Mycket av den forskning som har gjorts inom fältet kriskommunikation verkar 

definiera en kris som ett resultat av ett yttre hot som inträffat från den kringliggande 

miljön. Studier som gjorts tidigare har då baserats på analyser av hårt mediebevakade 
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katastrofer som exempelvis Tjernobyl. Dessa händelser har bundit forskare till ett 

krisperspektiv som framför allt fokuserar på stora olyckor (Olsson 2012:173). Således 

beskrivs kriser ofta som verkliga objekt som finns där ute och som helt plötsligt 

drabbar en organisation. Mycket av forskningen som gjorts kan därför också sägas ha 

ett mer positivistiskt synsätt där fokus ofta har varit på efterkrisfasen och där råd om 

hur kriser kan hanteras på bästa sätt är utgångspunkten för kommunikationen 

(Falkheimer 2009:14).  

 

I den senmoderna forskningen sätter man publikerna i centrum. Detta perspektiv tar 

således mer hänsyn till organisationens interaktion med omgivningen och omfattar all 

form av kommunikation varför ömsesidig förståelse med dialogen som mål utgör 

förutsättningen även för modern kriskommunikation. Om man tidigare fokuserat 

mycket på efterkrisfasen och presenterat idéer som var mer reaktiva och defensiva 

utgår det senmoderna tankesättet från en mer optimistisk inställning där 

grundförutsättningen är att bygga relationer med sina publiker. Falkheimer & Heide 

menar exempelvis att uppfattningen av en kris beror på betraktaren, därför bör 

kommunikationens roll handla om att påverka krissituationen istället för att enbart 

informera om den (Falkheimer 2012:83). Att vara förberedd går i snarare ut på att 

fostra relationer och skapa band med sina kunder för att mildra effekterna av framtida 

kriser. Det har således länge varit eftersträvansvärt för organisationer att skapa 

instruerande planer utifrån troliga scenarion, med checklistor, rutiner och starkt linjära 

kausala utlösningsmekanismer i organisationen (Seeger 2001:56). Den här typen av 

litteratur om kriskommunikation bidrar dock inte till någon teoretisk förståelse utan 

ger en mer instrumentell bild av kommunikation under krisförhållanden (Dean 

2004:370). I kontrast till andra forskare vittnar forskaren W. Timothy Coombs om hur 

intresset förflyttat sig från att fokusera på den faktiska krisfasen, det vill säga 

kommunikationsprocessen under en kris till att också visa på betydelsen av 

kommunikationen före och efter en kris. Genom detta väckte Coombs tankegångarna 

om att kriser är oundvikliga och att alla organisationer förr eller senare kommer att 

ställas inför någon typ av kris. Då organisationer i så stor utsträckning som möjligt 

vill undvika kriser är det då naturligt att de bör försöka planlägga och förbereda inför 

dem istället för att enbart fokusera på själva krisfasen. Följande avsnitt fokuserar 
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därför på att beskriva krisbegreppets bakgrund med en teoretisk förankring för att 

kunna ge en mer översiktlig bild av forskningsfältet. 

 

7. Teoretisk ram 
De teoretiska ramverken som har använts i uppsatsen är forskningen om kriser, 

kriskommunikation och relationer. Hur dessa ramverk kan integreras med sociala 

medier som Facebook är en viktig del för att förstå hur Parken Zoo använder 

Facebook för att hantera kundrelationer och kommunicera före, under och efter en 

kris. 

 

7.1 Kris 
Berglez & Olausson talar om att en kris sker på tre olika nivåer. Den första handlar 

om kriser som upplevs av enskilda individer. Den andra handlar om kriser på 

organisationsnivå som har ett fokus på organisationsledningars hantering och 

beslutsfattande i relation till olika intressenter före, under och efter kriser. Den tredje 

och sista krisen innebär samhällskriser som blir till följd av exempelvis en 

naturkatastrof eller andra extraordinära händelser (Berglez 2009:219). Man menar 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 mål (Seeger 2007:7). 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 (Larsson 

2008:286). En kris är oförutsägbar men inte nödvändigtvis oväntad (Coombs 2007:3). 

Mitt fokus kommer att ligga på den sorts kris som sker inom en organisation. 

Forskaren W. Timothy Coombs menar att även om det finns mycket skrivet inom 

området kriskommunikation så finns det ingen helt accepterad definition av vad en 

kris faktiskt innebär. Coombs definition påminner i stora drag om vad Falkheimer och 

Heide anser känneteckna en kris. Jag väljer att definiera en kris enligt Coombs; att det 

är uppfattningen av de inblandade parterna, ett företags kunder som bestämmer när 

något är en kris. Det är en oförutsedd händelse och resultatet kan bli att 
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förväntningarna på organisationen från intressenterna leder till stora skador på 

organisationens rykte (Coombs 2011:142). Vad som egentligen står på spel när en kris 

utvecklar sig är att en förtroendeförlust kan uppstå hos omgivningen till följd av en 

händelse och organisationens agerande i denna (Falkheimer 2005:77). 

Förtroendeförlusten grundar sig i att omgivningen hyser tvivel på organisationens 

hantering av situationen och att de inte får sina frågor besvarade, därför skyller man 

problemen på organisationen och tilliten rubbas. En kris är något som skapas socialt 

av människor och det är således vår förståelse av en händelse som påverkar om den 

ska betraktas som en kris och hur organisationen sedan ska agera för att hantera den 

(Falkheimer 2009:83). 

 

7.2 Krisens faser 
En kris kan delas upp i tre faser: varnings-, akut och följdfasen eller med andra ord 

före, under och efter krisen (Jarlbro 1997:7). Mer detaljerat kan kriser delas upp i 

förebyggande-, förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen (Larsson 

2001:245).  

 

• Förebyggandefasen  

Den första fasen är förebyggandefasen där omvärldsbevakning är ett sätt att 

förebygga kriser. Att förebygga kriser innebär även att använda bevakningssystem 

och larm och för myndigheter kan det handla om att stifta lagar för att minimera 

risker (Larsson 2001:245). 

 

• Förberedelsefasen  

Den andra fasen är förberedelsefasen som går ut på att skapa resurser och 

funktioner för att kunna hantera svåra påfrestningar. Det gäller att förhindra krisen 

eller att vara förberedd. Om det inträffar en kris som inte har gått att förhindra är 

det viktigt att i alla fall vara förberedd på att en kris kan inträffa. Det huvudsakliga 

sättet att förbereda sig för en kris är att ha en kriskommunikationsplan. En sådan 

kommunikationsplan talar om vilka roller olika personer har under en kris, vilka 

man ska ta kontakt med, vilka man ska informera, vad man ska informera om och 

så vidare. Larsson understryker hur viktigt det är med planer för koordinering av 

krishanteringen även om det inte är någon garanti för att allt går som man vill 
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under en kris (Larsson 2001:246). 

 

• Akutfasen  

I akutfasen är risken att krisen förvärras. Hur samspelet fungerar mellan 

organisationer och massmedier i denna fas är många gånger avgörande för hur 

krisen utvecklar sig (Jarlbro 1997:8). Det är viktigt att få krisen under kontroll. 

Det gäller främst kriser av förtroendekaraktär då man vill begränsa krisens längd 

och omfattning. Som nämnts tidigare är det hur ansvariga hanterar krisen som är 

avgörande för ifall en kris utvecklar sig till en förtroendekris (Falkheimer 

2005:127). I akutfasen bearbetar man information för att skapa sig en egen 

uppfattning därför ökar efterfrågan på information drastiskt i denna fas. Om det i 

denna fas saknas adekvat information är risken stor för ryktesspridning. Sociala 

medier får här stor betydelse för krisens utveckling på grund av dess förmåga till 

omedelbar gemenskap. Medlemmarna på Facebook med liknande åsikter möts 

och kan gå ihop mot eller för ett företag i en sakfråga (Eriksson 2009:69). 

Gemenskapen innebär att medlemmar med samma intressen, tankar och åsikter 

möts. Då sociala medier är ett medium där information snabbt kan spridas kan 

intressen, åsikter eller tankar leda till en omedelbar gemenskap. Därför är det 

viktigt att informationen som förmedlas i det här läget är sann, lättillgänglig, 

entydig och samordnad (Jarlbro 1997:9). I takt med att efterfrågan på information 

ökar ställs organisationer inför problemet att förmedla både snabb och korrekt 

information. I akutfasen är det viktigt att minska människors osäkerhet, utstråla 

trovärdighet och därmed minska risken för till exempel ryktesspridning. Det är 

även viktigt att kommunicera med aktörer, intressenter och målgrupper genom att 

ge de sann information. Detta för att krisen inte ska utvecklas på ett negativt sätt 

eller att ytterligare kriser ska uppstå.  

 

• Återhämtningsfasen  

Återhämtningsfasen handlar om att återhämta sig från krisen, till exempel att 

återfå förtroende efter en förtroendekris. Nu kan personal börja återvända till 

ordinarie arbetsuppgifter om krisen har avtagit, men det kan lika gärna vara så att 

man står inför ett uppröjningsarbete (Larsson 2001:246). Efter en kris ska företag 

följa upp krisen och informera intressenter om att krisen officiellt är över. Sociala 
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medier erbjuder en kanal för att ge adresserade svar till de individer som har 

frågor och åsikter om krisen när den har nått en lösning. När intresset i kanalen 

avtar är det en indikation på att företag kan gå tillbaka till att kommunicera som 

vanligt i kanalen (Coombs 2012:28).  

 

• Lärofasen  

Det femte och sista steget handlar om att utvärdera krisen som var och se vad man 

gjorde bra, vad man gjorde dåligt och vilka lärdomar man kan dra inför framtida 

kriser. Larsson menar att det är viktigt att organisationer tar lärdom efter avslutat 

krisarbete genom att göra en noggrann utvärdering och analys av den effekt som 

krisen fått (Larsson 2008:245). De fem faserna kan placeras i förhållande till de 

tre huvudsakliga faserna varnings-, akut- och följdfasen. Om det handlar om 

förtroendekriser som har varit möjliga att förutse kan man säga att förebyggande 

och förberedande fas ingår i varningsfasen (Jarlbro 1997:23). Det är med andra 

ord inte helt enkelt och inte helt viktigt för den delen att precisera de olika faserna 

då de skiljer sig från fall till fall. Akutfasen är givetvis akutfasen medan 

återhämtnings- och lärofasen ingår i följdfasen.  

 

7.3 Kriskommunikation 
Kommunikation är ett centralt moment i kriser och krishantering. Kommunikation är 

ofta det som får en kris att såväl uppstå, eskalera som mattas av. Kriskommunikation 

innebär en interaktiv process av utbyte av information och opinioner under pressade 

tidsförlopp mellan individer, grupper och organisationer exempelvis medborgare, 

medier, myndigheter och företag. Kriskommunikation handlar dock inte bara om 

information och opinion utan också ofta om ryktesspridning där den interpersonella 

kommunikationen har stor betydelse. Att hantera ryktesspridning på sociala medier 

tenderar att bli en allt större uppgift för strategiska kriskommunikatörer (Eriksson 

2009:38). Kommunikationen är således fundamental i alla aspekter och faser av en 

kris och kriskommunikationen är allt mer intimt förknippad med public 

relationsaktiviteter som syftar till att påverka attityder och värderingar hos viktiga 

kundgrupper. Inom public relationsfältet har kriskommunikationen också tilldelats 

större uppmärksamhet men likt public relationsforskningen har arbetet länge utgått 

från en transmissionssyn på kommunikation (Falkheimer 2009:23; Jörback & Vranac 
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2011; Pieczka 2010:112). Forskare inom denna traditionella skola menar att man ska 

nå ut med ett budskap till allmänheten för att hantera en uppkommande kris istället 

för att lägga kraft på mottagare, förståelse och relationer. Den rådande synen inom 

detta perspektiv är att informationen ska basuneras ut och att det är möjligt att 

påverka och övertala mottagarna med det egna budskapet (Pieczka 2010:123). Denna 

forskning poängterar också att vad som sägs under och efter en kris är av stor 

betydelse för vilka långsiktiga effekter krisen får (Taylor 2005:325). Den strategiska 

kriskommunikationen sker i förebyggande- och förberedande fasen, det vill säga 

innan en kris uppdagas. Det handlar om att bevaka, planera, kommunicera och 

strukturera till samtliga berörda parter för att se till så att dessa när en kris väl bryter 

ut ska veta vad som gäller, ha en gemensam ståndpunkt och tydligt fördelade roller 

och ansvar (Jarlbro 1997:8).  

 

7.4 Kriskommunikation på internet 
Den nya informations- och kommunikationstekniken har förändrat hur en kris 

kommuniceras, uppfattas och uppkommer (Herrero 2008:145–146). I och med detta 

har även förutsättningarna för organisationers kriskommunikation förändrats 

(Eriksson 2009:24). Tidigare forskning inom kriskommunikation utgår från en linjär 

modell. Med det menade forskare att aktörer har varit källor till massmedier som i sin 

tur definierar en nyhet av krisen och förmedlar den till publiken. Medierna är den 

största och viktigaste källan för människors informationshämtning vilket gör att 

medierna formar den uppfattning människor har av till exempel en organisation eller 

en kris (Taylor 2010:415). Enligt denna beskrivning är då myndigheten endast en 

källa till information medan media väljer vilka delar av informationen de vill 

förmedla till publiken. Medieaktörerna blir då gatekeepers och är centrala i den 

bemärkelsen att de definierar den uppfattningen publiken får av en kris (Nord 

2005:33). Gatekeeping refererar till kontrollen över vilket innehåll som tar sig igenom 

en produktionsprocess och ut i media. Kontrollanterna är till exempel journalister, 

redaktörer och ägare. Dessa personer är alltså de som kontrollerar ”the gates” då de 

bestämmer vilket innehåll som ska visas för dess publik. I och med Internet samt de 

sociala mediernas utveckling har de traditionella massmediernas gatekeeping-roll 

dämpats. Idag kan organisationer på egen hand kommunicera sin mening i egna 

kanaler istället för att behöva gå genom massmedierna för att nå ut med sitt budskap 
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(Herrero 2008:144; Karlsson 2008:8-9). För allmänheten innebär detta att de inte 

behöver gå till massmediet för att finna information rörande krisen utan kan idag 

istället finna information från originalkällan genom företags egna sociala 

mediekanaler (Smith 2010:329–331). Detta ställer också nya krav på organisationer 

och myndigheter. Då allmänheten vet att de kan få krisinformationen direkt från 

organisationen måste organisationen inte bara se till massmediernas behov utan också 

allmänhetens informationsbehov (Coombs 2007:33). Coombs menar att internet och 

sociala mediers spridning har ändrat förutsättningarna för kriskommunikation. Arga 

och missnöjda intressenter har idag möjligheten att orsaka kriser för en organisation. 

Internets genombrott har gjort att det är lättare för missnöjda grupper att göra sina 

röster hörda och information sprids snabbare och längre. Mycket av innehållet når 

aldrig en stor publik, men när flera arga intressenter går samman i de sociala 

mediekanalerna kan det orsaka en stor kris för ett företag (Coombs 2007:8). Hearit 

anser att det är mycket betydelsefullt att organisationer i kris inte sluter sig mot 

omvärlden utan istället arbetar proaktivt genom att närvara på internet för att kunna 

övervaka potentiella rykten och tillhandahålla en kanal för feedback (Hearit 

1999:291). 

 

7.5 Relationer i sociala medier 
Internet har kommit att bli en av världens snabbast växande kanal som erbjuder 

företag att skapa relationer med kunder på ett snabbare och enklare sätt än det var 

möjligt att göra tidigare då de geografiska avstånden försvårade det. De olika sociala 

plattformarna som existerar idag tillåter människor att dela tankar och åsikter med 

andra, inhämta information samt möjliggör för samarbete på ett lättillgängligt sätt. 

Det har därmed blivit allt viktigare för företag att skapa relationer med kunder där 

relationen inte längre bygger på att leverera ett meddelande eller budskap utan att ha 

en konversation med kunderna. Fokus bör därmed vara att skapa relationer både på de 

traditionella sätten men även på det nya sättet som innefattar de sociala medierna.   

Relationsperspektivet kännetecknas av ett medskapande synsätt där både sändare och 

mottagare tar del i kommunikationsprocessen (Pieczka 2010:109). Detta perspektiv är 

långsiktigt och fokuserar på relationen mellan organisationen och dess kunder. Under 

förutsättning att organisationen innehar en god kommunikationskultur där relationer 

är av betydelse kan kommunikationen medverka till att kunderna får förtroende för 
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organisationen och på så vis säkra organisationens fortbestånd även i osäkra tider 

(Jörback & Vranac 2011). 

  

Inom public relations beskriver Ledingham och Bruning en relation som ett jämlikt 

tillstånd som organisationer och kunder befinner sig i. Medan andra forskare utgår 

från perspektivet att relationer är strategiskt styrbara från organisationens sida och 

kallas för relationship management (Ledingham 2003:181). Grönroos menar till 

skillnad från detta perspektiv att det är kunderna som styr över relationen och 

bestämmer om den överhuvudtaget ska existera (Grönroos 2006: 395-398). Heath och 

Coombs menar att relationer är starkast när de är ömsesidigt fördelaktiga. Relationer 

kräver ett engagemang för en öppen och trovärdig dialog, samarbete, en önskan att 

anpassa intressen, en vilja att anta kompatibla synsätt och ett åtagande att göra en 

positiv skillnad för människor vars liv påverkas av organisationer (Coombs 2006:28). 

Det är alltid komplext att bygga relationer med sina intressenter, men internet och 

sociala medier har gjort detta både effektivare och mer komplext (Eriksson 2009:76). 

Organisationer har med hjälp av internet möjligheten att snabbare kommunicera med 

sina intressenter. Att söka bygga relationer med sina kunder är enligt Grönroos också 

en ineffektiv strategi då alla inte vill ha likadana relationer med organisationer. För en 

del betyder relationer exempelvis att kunderna har ett känslomässigt band till 

organisationen medan det för andra kan räcka med att kunden endast vid något 

enstaka tillfälle söker kontakt med densamma, oavsett vilket köpbeteende de uppvisar 

(Grönroos 2006:412; Jörback & Vranac 2011). Därmed kan man säga att relationer 

mellan organisationer och dess kunder antingen kan karakteriseras av ett 

transaktionellt eller ett emotionellt synsätt. 

 

7.6 Relationsskapande i sociala medier 
På samma gång som det poängteras att organisationer bör skapa relationer med sina 

kunder är det också viktigt att veta när en relation är gynnsam och framgångsrik samt 

när den inte är det. Från forskning kring hur man ska kunna mäta framgångsrika 

relationer och hur relationer förändras över tid har det framkommit flera olika 

dimensioner för att värdera exempelvis kvaliteten av en relation. Ledingham och 

Bruning menar exempelvis att det finns fem olika dimensioner kring vad som 

karakteriserar en relation och vad man bygger den på, nämligen förtroende, öppenhet, 
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involvering, investering och engagemang. De menar att förtroende innebär att 

organisationen uppfyller vad de utlovar och att öppenhet står för att uppvisa sina 

framtida planer för kunderna. Involvering ses som att organisationen ska delta i 

uppbyggandet av samhällets välfärd och investering beskrivs som satsningen på 

denna. Slutligen betyder engagemang att organisationen har en förpliktelse gentemot 

samhällets välgång (Ledingham 2003:190; Taylor 2005:217). Jörback & Vranac 

menar att det inte finns någon mer omfattande förklaring av dimensionerna och därför 

blir dessa öppna för tolkning. Begreppet transparens skulle exempelvis även kunna 

ingå i dimensionerna förtroende och öppenhet eftersom förtroende byggs på ärlighet, 

vilket i sin tur innebär att man måste vara öppen. Jag delar uppfattningen att de olika 

dimensionerna går in i varandra vilket betyder att jag kommer se till att det är 

helhetsperspektivet av dimensionerna som karakteriserar en relation (Jörback & 

Vranac 2001). För att bygga relationer på ett effektivt sätt måste de ses som 

ömsesidigt fördelaktiga och baseras på ett gemensamt intresse mellan organisationen 

och dess signifikanta publiker (Ledingham 2003:182). Deetz menar däremot att 

organisationer och deras kunder aldrig kan uppnå symmetrisk tvåvägskommunikation 

då organisationer implicit alltid styr de beslut vi fattar i våra dagliga liv därför går det 

inte heller att uppnå ömsesidig nivå på relationer (Deetz 1998:164). Pieczka menar att 

relationer mellan organisationer och individer inte kan likställas med de vi har mellan 

människor, eftersom organisationer huvudsakligen har ett rationellt beteende medan 

människor i mångt och mycket styrs av sina känslor. Vidare menar hon att man aldrig 

kan kringgå den ekonomiska beroendeställningen som kunder har till företag eftersom 

de till syvende och sist är i behov av deras produkter eller tjänster (Pieczka 2010:240). 

Sociala medier visar på en tendens där Facebook-medlemmar går ihop med andra 

medlemmar som tänker som dem i en sakfråga. När frågan växer sig stor kan det 

påverka organisationen. Genom att Facebook-medlemmar får en allt tydligare 

maktposition där de kan styra vad som hamnar på agendan (Smith 2010:84).  

 

En organisation som bygger relationer med sina kunder i de sociala medierna ökar 

sannolikheten att kunderna vänder sig till organisationen i fråga när en kris väl 

inträffar vilket således kan förhindra spridning av rykten och felaktig information 

(Fors-Andrée 2012:87). Ur detta perspektiv får relationsbyggande i sociala medier en 

allt mer betydande roll, eftersom det möjliggör för organisationen i ett tidigt skede att 
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få berätta sin version av det inträffade. Samtidigt som de nya medierna ger 

organisationer nya möjligheter såsom omvärldsbevakning dygnet runt medför de 

också nya utmaningar och eventuella problem. Organisationer måste försäkra sig om 

att de kommunicerar regelbundet med sina kunder eftersom fler aktörer kan påverka 

organisationen och forma en kris (Taylor 2010:326). Relationer kan sägas utgöra 

stommen både för att förebygga kriser och för hur man ser på de sociala mediernas 

funktion. Istället för att skriva planer för hur de ska agera när en kris uppstår bör de 

snarare fokusera på att arbeta proaktivt och bygga relationer för att mildra effekterna 

av den. De sociala mediernas snabbhet medför vidare att rykten kan spridas som en 

löpeld vilket gör att många organisationer idag ser de sociala medierna på två sätt. Det 

första är att de ger en hotfull bild där användarna har all makt vilken organisationerna 

måste foga sig efter. Å andra sidan ger organisationer tillsammans med sina kunder en 

möjlighet till att skapa mervärde åt båda parter (Jörback & Vranac 2011; Fors-Andrée 

2012:89). Att dialogen på Facebook kan liknas vid en debatt och inläggen som skrivs 

av besökare har en argumenterande karaktär innebär att jag valt andra 

tillvägagångssätt än en klassisk innehållsanalys. Det har resulterat i att jag använder 

mig av en argumentationsanalys som jag beskriver senare i metoden. 

 

8. Metod 
Metoden som används i denna studie är kvalitativ innehållsanalys för att få en djupare 

förståelse av kriskommunikation i sociala medier. Den kvalitativa innehållsanalysen 

letar efter mönster och sammanhang i texter för att på så vis kunna tolka textens 

innebörd och präglas av en induktiv ansats där kategoriseringen av texten är av 

undersökande och tolkande art (Boréus 2005:43–87). Det finns flera olika former av 

kvalitativ innehållsanalys och den jag kommer använda mig utav är 

argumentationsanalys samt en kompletterande informantintervju om kriser, 

relationsskapande och sociala medier. Argumentationsanalys är en metod där man 

strukturerar och värderar de ståndpunkter som förs fram i argumentationer utan att 

använda sig av värdeladdade ord och uttryck (Boréus 2005:89–90). Sociala medier är 

ett dialogbaserat medium där kommunikationen mellan sändare och mottagare sker på 

samma plattform, därför har jag valt att analysera både fallföretaget samt Facebook-

medlemmarnas argument i debatten om Parken Zoo. Modern forskning om 
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kriskommunikation utgår från att det är genom vår förståelse av olika händelser som 

vi tänker och agerar. Detta synsätt innebär att kriser inte kan ses som något klart och 

objektivt som existerar i en sann verklighet utan de utvecklas sakta och ses snarare 

som processer med varken tydliga faser eller slut och som skapas socialt av 

människor. Det är med andra ord människors förståelse av en händelse som influerar 

om den ska betraktas som en kris eller inte (Falkheimer 2009:23). Min studie utgår 

från en socialkonstruktionistisk epistemologi och arbetet genomsyras därför av ett 

perspektiv där verkligheten är socialt konstruerad och där författarens uppdrag är att 

tolka dessa konstruktioner. När man utför en kvalitativ analys studeras saker i deras 

naturliga omgivning, man söker förförståelse eller tolka fenomen utifrån de 

innebörder som människor tillskriver dem (Alvesson 2008:67). Den reflekterande 

forskningen kännetecknas av tolkning och reflektion som grundelementen. Här syftas 

till att samtliga referenser till det empiriska materialet är tolkningsresultat. Tolkningen 

är således centralt för forskningen då forskarens egen uppfattning och förförståelse 

ligger till grund för tolkningarna. Reflektionen å andra sidan fokuserar mer på 

forskarens person och samhälle, samhället i stort, kulturella traditioner samt 

framställningsformens betydelse i forskningssammanhanget. Tolkandet får kvalitet 

genom reflektion på olika nivåer och därmed får den empiriska forskningen sitt 

värde(Alvesson 2008:20–24).  

 

8.1 Parken Zoo som fallstudie 
Det empiriska underlaget för detta examensarbete är en fallstudie av djurparken 

Parken Zoo som använder sig av det sociala mediet Facebook i sin 

kriskommunikation. Fallstudier är inriktade på specifika händelser, organisationer och 

samtal (Ekström 2010:19). En fallstudie definieras som en studie där flera eller 

kombinationer av metoder används för att studera ett specifikt fall, där fallet är det 

viktiga och unika. Det innebär vidare att resultatet av undersökningen endast går att 

applicera på företag likt det undersökta och som verkar i en liknande kontext (Bryman 

2008:73–75). 

 

8.2 Argumentationsanalys 
En argumentationsanalys är lämplig att använda för att ta ställning till om talade eller 
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nedskrivna argumentationer är välgrundade (Björnsson 1994:10). ”Pro et contra”- 

(översatt blir det ”för och emot”) analysen är vida känd utöver akademiska 

sammanhang. Det man gör då är att man strukturerar upp argumenten i en text med 

hjälp av för- och nackdelar. Tesen kan då vara av ett normativt slag som betyder att 

den understöder en värdering eller preskriptiv som innebär att den uttrycks som en 

uppmaning till handling utan att för den delen skriva det explicit. En faktuell tes 

saknar uppenbara värderingar och presenteras som renodlad fakta (Boréus 2012:94–

106; Björnsson 2009:76). För att ha en möjlighet att genomföra en sådan analys krävs 

det att man är inläst på ämnet för att kunna läsa uttalade och outtalade argument och 

värdera kraften i dessa. Jag har således läst in mig på Parken Zoo och satt mig in i 

deras kriskommunikation. Sedan har jag gått igenom mitt undersökningsmaterial. För 

att kunna kategorisera och analysera materialet har skärmdumpar gjorts av de inlägg 

som finns på fallföretagets ”vägg” på Facebook-sidan. En beskrivande analys av en 

argumentation syftar till att göra en argumentation mer överblickbar genom att dela 

upp den i dess beståndsdelar. En argumentation består av en mängd påståenden som 

står i vissa relationer till varandra och som uttrycks i en argumenterande text 

(Björnsson 1994:15). I de flesta fall är tesen klart och tydligt formulerad i texten. En 

sådan tes kallas för explicit. Men ibland skriver författaren inte ut sina slutsatser. En 

tes som inte är utskriven kallas implicit som innebär det självklara eller att något är 

underförstått. I mitt material finns flera teser som går att urskilja då många argument 

och olika debatter pågår samtidigt på deras Facebook-sida. Teserna är besökarna för 

eller emot medan Parken Zoo i sina inlägg försöker övertyga besökarna om att de är 

djurvänner och vill djurens bästa. Parken Zoo slogan lyder: ”Parken Zoo räddar 

världens djur”. Till dessa teser läggs argument som stödjer tesen och dessa kallas 

pro-argument. De argument som talar mot kallas vidare för contra-argument.  

• Förargument: pro-argument, markeras med ett (P)  

• Motargument: contra-argument, markeras med ett (C) 

Vissa påståenden i texten utgör inte argument i sig utan utgör länkarna mellan olika 

argument och är en förutsättning för tesens och argumentens relevans (Björnsson 

2009:102). Det finns sådant som är underförstått och därför bidrar till att mottagaren 

uppfattar sakförhållandena som självklara. Pro et contra analysen talar därför om att 

forskaren även måste ta hänsyn till det som sägs explicit (Björnsson 2009: 115-119). 

När argumenten har beskrivits ska deras hållbarhet och relevans värderas, det vill säga 
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att man avgör om argumenten är svaga eller starka.  

• irrelevanta (svagaste argumenten) 
• relevanta men ohållbara  
• relevanta men hållbarhet osäker (bör faktakollas) 
• relevanta och hållbara (bra argument) 

 
Argumentationsanalysen förutsätter ett mönster av rationalitet vilket kan leda till att 

analytikerns läsning snarare än att avsändarens mening framträder (Boréus 2005:141–

142). Vad som talar för att det kan finnas risker för problem med intersubjektiviteten 

är det faktum att det faktiskt ofta finns olika sätt att rekonstruera texten. Flera möjliga 

konstruktioner av en pro et contra-lista som sedan ligger till grund för både en 

beskrivning och värdering av den förda argumentationen är möjliga. 

Argumentationsanalysen genomfördes genom att gå tillbaka i historiken på Parken 

Zoos Facebook-sida till flödet i samband med krisen i oktober 2012. Flödet från den 

här perioden dokumenterades i tre delar: de tre veckorna mellan 24 september – 16 

oktober innan krisen, när krisen inträffade den 17 oktober och de tre veckorna efter 

krisen mellan 19 oktober – 16 november. Detta gjordes genom att ta skärmdumpar på 

Facebook-sidans innehåll: på inlägg, kommentarer, om Parken Zoo har "gillat" någon 

status eller kommentar. Det andra steget var att dokumentera kommunikationen på 

Facebook-sidan i realtid under två veckor mellan 19 november - 10 december. Detta 

gjordes genom att ta skärmdumpar på de senaste inläggen på sidan. Kommentarer och 

inlägg som inte kunde utläsas som argument var ej relevanta för denna 

kriskommunikation och sållades därför bort som exempelvis:  
Zacharias Lööf Den som läser alla kommentarer får 10,000kr 
October 19, 2012 at 12:38pm • Like 
Inläggen sammankopplades därefter med de fem relationsdimensionerna; förtroende, 

öppenhet, involvering, investering och engagemang.  
 

8.3 Kvalitativ intervju 
Jag kommer tolka materialet och sedan utifrån det jag fått fram komplettera och stödja 

med intervjufrågor till Helena Olsson, djurparkschef och kommunikationsansvarig 

inom mitt valda fallföretag. Helena Olsson valdes dessutom ut som intervjuperson, då 

hon blev frontfigur för den påstådda vanvården av djur i Kalla Faktas program 

(http://www.tv4.se/kalla-fakta/avsnitt/avsnitt-1-149409). En intervjuguide 

framställdes och därifrån valdes de frågor och svar ut, som kan kopplas till krisens 
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olika faser, vilken finns bifogad under bilaga 1. Då undersökningen avser att skapa 

förståelse för sambandet mellan relationsskapande, sociala medier och 

kriskommunikation hos Parken Zoo lämpar det sig att använda kvalitativ intervju. 

Detta för att söka svar hos respondenten på ett djupare plan enligt studiens tolkande 

fokus vilket bidrar till förståelse för erfarenheter, upplevelser och attityder (Larsson 

2010:55). Argumentationsanalysen används således som utgångspunkt för studien 

som ger en förförståelse och bidrar till att intervjun fyller i de luckor som saknas. Via 

dialogen kan man komma djupare in i centrala teman som rör fallorganisationernas 

kriskommunikation, relationsperspektiv och användning av sociala medier (Østbye 

2004:41). När en intervju genomförs utifrån en tematisk uppläggning finns en risk att 

forskaren styr resultaten i en sedan tidigare önskad riktning, det vill säga forskaren 

ställer frågor utifrån de svar som önskas. Vid ett sådant läge bör forskaren ständigt 

reflektera över sin egen situation och försöka undvika resultat som erhållits med 

anledning av sitt eget inflytande (Østbye 2004:43).  

 

8.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär giltighet och gäller främst hur pass relevant datan och analysen är i 

förhållande till problemformuleringen. Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp som 

betyder tillförlitlighet och gäller kvalitén i insamlingen, bearbetningen och analysen 

av data. Ibland kan det vara svårt att få både hög validitet och hög reliabilitet i samma 

undersökning. Kvalitativa metoder tenderar att ge högre validitet och kvantitativa 

metoder tenderar att ge högre reliabilitet (Østbye 2004:40).  

 

Att använda sig av kvalitativa samtalsintervjuer är ett bra sätt för att få validitet i 

undersökningens kvalitativa delstudie. I det här fallet gör den valda metoden att det är 

enkelt att få validitet genom intervjufrågor om hur Parken Zoo arbetar för att hantera 

besökare via sin Facebook-sida före, under och efter en kris. Metoden gör det även 

möjligt att reagera snabbt om man upplever att informanten inte har förstått frågan för 

att på så sätt kunna förklara lite mer ingående och få ett mer relevant svar. Reliabilitet 

är ganska hög då informanten gav utförliga svar på frågorna däremot blir däremot 

lägre då endast en informantintervju utfördes. Det är även att vänta att informanten 

vill förmedla en så positiv bild som möjligt speciellt då det ställs mer kritiska frågor 

vilket också påverkar metodens reliabilitet (Østbye 2004:41). 
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9. Analys 
I denna del kommer resultatet från den kvalitativa studien att analyseras 

utifrån studiens teoretiska ramverk. I analysen sammankopplas argumenten och 

relationsdimensionerna; förtroende, öppenhet, involvering, investering och 

engagemang till de olika krisfaserna förebyggande-, förberedelse-, akut-, 

återhämtnings- och lärofasen och sedan relateras intervjusvaren till detta material. 
 

9.1 Förebyggandefasen  

9.1.1 Innehållsanalys 

Sociala medier har gjort det lättare då man kan arbeta proaktivt, eftersom man alltid 

kan vara där och prata med sina besökare i förebyggande syfte. Problematiken består i 

att man hela tiden måste bevaka och reagera. Sociala medier spelar således en allt 

större roll när företag ska desarmera kriser, men även i konstruktionen av kriser 

(Taylor 2010:421). Parken Zoo har sedan 2010 haft en aktiv närvaro på Facebook. 

Före krisen publicerar djurparken relationsbyggande inlägg som kännetecknas av 

engagemang och transparens i organisationen i form av både text och bild på nyfödda 

djur och kända artister som ska uppträda på deras scen. Inläggen får många ”likes” 

och kommentarer som: ”Åh, vilken söt!” eller ”Vad heter den?”. De positiva 

kommentarerna besvaras av Parken Zoo som skapar relationer med besökarna genom 

att engagera, involvera och arbeta proaktivt. I augusti år 2010 uppmärksammades 

Parken Zoo i media för att en gepard och antilop svultit ihjäl i parken 

(http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1580788-flera-sallsynta-djur-avlivades-pa-

parken-zoo). Denna kris utbröt aldrig på Facebook då man besvarat besökarnas 

frågor, undertecknad djurparkschefen Helena Olsson 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Här har man byggt en stark relation i 

samband med information och svar på frågor vilket får som effekt att besökarna 

försvarar och godtar Parken Zoos svar 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts).  

(T) Parken Zoo svälter inte ihjäl sina djur. 

(P1) Parken Zoo Jennie: Geparderna mår bara bra! En av dem var lite smal, men man måste vara 
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medvetne om att man kan inte jämföra dem med tamdjur. Detta är djur som är byggda på 
annat sätt och som inte ens kan bli feta som tamdjur.….De är byggda för att kunna jaga ifatt 
tomphsongaseller etc….. (P2) Bongoantilopen, som dog i juni, gick i en hage med fullt av mat 
så den har inte svultit ihjäl. /Helena Olsson August 19, 2010 at 7:54pm · Like 

 
(P3) Sarah Ahlvin precis dom är ju så i sina kroppar och det är inget fel alls med det. att dom är så 

smala är ju en fördel när dom jagar. (P4) nej djurvårdarna tar hand om djuren det behöver du 
inte vara rädd för. alla får sin mat och djurvårdarna ser till att alla djuren får mat. August 19, 
2010 at 8:03pm · Like 

 
 
Här kan man urskilja två pro-argument där en besökare argumenterar för den 

normativa tesen och samtidigt försvarar Parken Zoo mot Jennies kommentar som 

undrar hur geparderna mår. Helena Olsson argumenterar för att man inte kan jämföra 

djuren med tamdjur. Deras kroppsbyggnad är till för att kunna jaga. Detta argument är 

relevant men hållbart osäkert. Det är allmänt känt att de jagar men att de inte kan bli 

feta som tamdjur på grund av att de jagar är irrelevant. Implicit påstår Helena att om 

man är fet så kan man inte jaga. Helenas argument kan ifrågasättas med om 

geparderna jagar i djurparkens inhägnad och om dessa djur inte blir som tama när de 

hamnar på Zoo. Informationen från Parken Zoo är bristfällig och saknar relevanta 

fakta, men då man byggt en relation med sina besökare genom att svara på sina 

besökares och Facebook-medlemmars olika frågor och funderingar på Facebook 

utbryter aldrig en kris. Pro-argumentet om att bongoantilopen gått i en hage full med 

mat är däremot relevant och hållbart. Kommentaren skrevs i augusti då gräset växer 

och djuren går ute som även är ett implicit resonemang (inte utskrivet men 

underförstått). En besökare instämmer och argumenterar för att deras kroppsbyggnad 

är en fördel vid jakt. Dock menar besökaren Sarah även att Jennie inte behöver vara 

orolig då geparderna får sin mat vilket djurvårdarna ser till. Hennes argument saknar 

fakta. Hon antar bara att de får mat. Däremot är en del stöd för argument tankar som 

författaren uppfattar som så självklara att de inte skrivs ut i texten – de är implicita 

(resonemang som är utskrivna kallas explicita). I Sarahs resonemang finns en enkel 

argumentation. Hennes contra-argument är att de får sin mat, eftersom parken tar 

hand om djuren (https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Den implicita tanken 

blir att djuren får sin mat, eftersom det är djurskötarnas jobb att mata dem. 

Förebyggandefasen karaktäriseras här av både transaktionella och emotionella 

relationer. 
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9.1.2 Kvalitativ intervju 

”Facebook gör det möjligt för oss att kommunicera med besökarna som aldrig förr, 

informera och svara på frågor men när det kommer in många inlägg under en och 

samma dag hinner man inte svara på allt på grund av tidsbrist.” 

 

Hög nivå på dimensionerna förtroende och öppenhet beror, som Helena säger till 

exempel på att de arbetar proaktivt med att bemöta kommentarer i de sociala 

medierna. Detta svarar Helena Olsson på min fråga om hon uppfattar deras närvaro på 

Facebook. Det proaktiva arbetet blir synligt när de informerade om medias skriverier 

om djurens död utan att själva ha blivit adresserade samt besvarade funderingar från 

Facebook-medlemmar (https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Utifrån deras 

omvärldsbevakning upptäckte de medias skriverier om att parken svälter sina djur och 

publicerade ett inlägg där de förklarade det inträffade för att försöka vända kritiken. 

Kommunikationen i de sociala medierna sker till stor del på användarnas villkor, 

varför relationer inte kan tvingas på en organisations kunder. När organisationer 

därför går in i en diskussion med målet att övertyga och påverka någon annans åsikt 

är det inte riktigt som att uppnå en ömsesidig förståelse och ett förtroende för 

varandra.  

9.1.3 Sammanfattning 
I den förebyggande fasen bygger Parken Zoo relationer med sina besökare genom 

förtroende och öppenhet. Parken Zoo informerar och svarar på frågor men saknar 

resurser och tid för att hantera alla kommentarer. Kommentarerna till inlägget som 

informerar om medias påstående att parken svälter ihjäl sina djur kan liknas vid en 

akutfas där man behöver förmedla sann information och rätt kunskap. Pro-argumenten 

till den normativa tesen ”Parken Zoo svälter inte sina djur” är relevanta men ohållbara 

vilket visar att informationen om krisen är bristfällig då parken endast menar att Kalla 

Faktas program inte visar sanningen istället för att argumentera varför. Relationen 

mellan besökarna och organisationen kan skadas om informationen inte är tillräckligt 

snabb eller sann i denna fas. En närvaro i de sociala medierna innebär att man i högre 

grad kan säkerställa att kunderna lyssnar på information från organisationen istället 

för att börja spekulera och vända sig till sekundära källor. Detta ökade krav på 

transparens som organisationer idag ställs inför där de snabbt ska gå ut med 
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information gör att organisationer behöver vara mer proaktiva i sin 

kriskommunikation. 

 

9.2 Förberedelsefasen  

9.2.1 Innehållsanalys 

I förberedelsefasen ges även information om att Kalla Fakta kommer sända ett 

reportage om djurparken. Kommentarerna och frågorna besvaras dock inte eller ges 

någon förklaring till vilket skapar debatter mellan besökarna där egna slutsatser dras 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts).  

 
 

(T) Media förvränger sanningen om hur Parken Zoo behandlar sina djur. 
(P1) Dagmar Johanna Pettersson Djuren sköts bra. Jag har praktiserar på parken zoo i 

två år! Det är dem bästa åren i mitt liv! Och man kan inte gör alla hägn exakt som 
djuren har det i det fria! Då kan vi spränga hela Eskilstuna och göra djurpark av. (P2) 
Och man kan inte göra vad som helst med ett utrotnings hotat djur som har dött... Det 
är ingen vanliga bonde katt vi pratar om.. October 16 at 9:05pm via mobile · Like · 36 

 
(C1) Pappa Johan Gudfadern Jägerloo Frysen ljuger inte men Helena gör det!! Stäng 

Parken Zoo!! Jävla drägg!! October 17 at 10:02pm · Like · 14  
 
De negativa kommentarerna besvaras inte av Parken Zoo utan av Dagmar som 

tidigare praktiserat på djurparken. Hennes pro-argument bygger på att hon tidigare 

praktiserat på Parken Zoo så hon vet hur det är. Hennes argument är relevant och 

hållbart då hon själv arbetat på djurparken. Contra-argumentet är även det relevant 

och hållbart då det visats på TV. Däremot skapas en ny tes i Pappa Johan Gudfadern 

Jägerloos argumentet som är en preskriptiv tes då den uppmanar till handling ”Stäng 

Parken Zoo” som följs av flera pro-argument av flera Facebook medlemmar 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Contra-argumenten är att djurparken 
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ljuger och att media talar sanning för att det har visats på TV och alla som tittade på 

programmet såg frysen med de döda djuren i vilket inte går att iscensätta. Den 

normativa tesen är att det sannolikt blir klassiskt mediedramaturgi och ensidig 

skildring i programmet. De sammanlagda 194 kommentarerna besvaras inte vilket 

leder till fler argument som i in tur leder till större missnöje. Besökarna fortsätter 

debatten medan Parken Zoo lyser med sin frånvaro genom att inte besvara eller 

komma med motargument till besökarnas frågor eller påståenden. Dessa individer kan 

sprida information snabbare till andra nätanvändare och mobilisera aktiviteter och 

grupper mot organisationer (Heath 1998:149). Det kan liknas vid ett tjugo minuter 

försenat tåg utan någon förklaring till varför det är sent. Då börjar man dra egna 

slutsatser och spekulera kring förseningen. Ofta är man även upprörd vid tillfället. 

Här kan en debatt snabbt blåsa upp till en kris. I förberedelsefasen ingår oftast en 

krisplan. Den senmoderna forskningen belyser att organisationer har gått från att 

kommunicera ut till sina kunder till att interagera med dem, i och med de nya 

mediernas inträde i vardagen. 

9.2.2 Kvalitativ intervju 
”Vi har en krisplan såklart men inte specifikt för Facebook... Men vårt primära fokus 

är ju att jobba med att stärka varumärket och få fram det positiva” 

 

Enligt Helena som svarar på min fråga om parken har en krisplan specifikt för sociala 

medier, har djurparken detaljerade planer för hur de ska hantera en kris när den 

uppkommer som att först och främst tillsammans med hela ledningen se över vad som 

hänt och vad man kan förbättra, därför är det något överraskande att de inte har det för 

Facebook. Att Parken Zoo fokuserar på att bygga relationer verkar mer handla om ett 

varumärkesorienterat och marknadsföringssätt än för att förebygga kriser. En relation 

måste ses som ömsesidigt fördelaktig med ett gemensamt intresse mellan 

organisationen och dess kunder för att en relation ska kunna upprätthållas. Börjar en 

organisation att använda de sociala medierna mer som en marknadsföringskanal finns 

det en risk att relationen försvagas och i förlängningen till och med ebbar ut. Fors-

Andrée menar att om organisationers syfte med sin närvaro i sociala medier 

fortfarande är att nå ut med sina budskap och öka försäljningen kan man undra om det 

verkligen är ett intresse på en ömsesidig nivå (Fors-Andrée 2012:93–95). 

Organsationer kanske bara ser sociala medier som en ny kanal att arbeta med 
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marknadsföring i. Oavsett det bakomliggande syftet erbjuder de sociala medierna trots 

allt fler möjligheter för organisationer att kommunicera med sina kunder. I de sociala 

medierna kan organisationer anpassa marknadsföringen mer efter målgruppen och 

dess intressen, vilket också visar på tendensen att de sociala medierna i hög grad är på 

användarnas villkor. 

9.2.3 Sammanfattning 
Parken Zoo informerar sina besökare men då man inte har någon krisplan för sociala 

medier eller besvarar kommentarer blir det svårt att förhindra när en missnöjd 

besökare skriver en negativ kommentar på Facebook som besvaras av andra 

medlemmar. Parken Zoo besvarar inga kommentarer vilket lämnar besökarna 

förvirrade som i sin tur leder till missnöje och till att de drar sina egna slutsatser och 

skapar nya teser som argumenteras. Sociala medier får här stor betydelse för krisens 

utveckling, på grund av dess förmåga till omedelbar gemenskap. Parken Zoo befinner 

sig plötsligt i akutfasen då de sociala medierna är tillgängliga dygnet runt utan 

kontroll från Parken Zoo och avsaknad av information skapar osäkerhet som leder till 

ryktesspridning. Parken Zoo och dess närvaro på Facebook är syftet fortfarande att 

marknadsföra djurparken. Parken Zoo involverar och är transparenta i sitt arbete med 

sina besökare på Facebook men när man bara informerar utan att vara en del utav 

debatten eller besvara frågor i debatten kan man fråga sig om det verkligen är ett 

intresse på en ömsesidig nivå. 

 

9.3 Akutfasen 

9.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
I akutfasen ska information ut snabbt och vara tillgänglig för intressenter att se. Precis 

som teorin menar att man ska göra gick Parken Zoo tillväga och informerade om 

krisen. Parken Zoo skriver ett inlägg den 18 oktober i akutfasen där Helena är 

avsändare. Här kan flera teser urskiljas, exempelvis samma som i förberedelsefasen 

att media förvränger sanningen, men den övergripande preskriptiva tesen uppmanar 

till att tro på djurparken (https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). 

(T) Parken Zoo räddar världens djur. 

(P1)  Parken Zoo Jag är bara människa och uppriktigt ledsen över det som uppfattats som lögn av 
mig men jag är mänsklig… (P2) precis som alla andra gilla jag inte att bli påhoppad och 
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konfronterad när jag inte blivit informerad om vad det handlar om. /Helena Olsson ���October 
18, 2012 at 6:04pm · Like ��������������� 

(C2) Kattis Andreasson Tom, bara knip igen!!! Man får väl inte behandla djur illa bara för att det 
e djur???!!! Korkat skrivet! Dom e lika mycket värda som alla andra!! October 18, 2012 at 
6:56am via mobile · Like 76 

 
Helena argumenterar för att hon saknade helhetsbilden av situationen vilket ledde till 

att hon ljög och återgav ett osäkert intryck vid den första intervjun 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Hennes pro-argument lyder att hon 

bara är en människa som alla andra som inte gillar att bli påhoppad eller konfronterad 

om hon inte vet vad det handlar om. Pro-argumentet är relevant och hållbart då den 

implicita tanken är att det är mänskligt att fela. Däremot är hennes pro-argument att 

andra människor precis som hon själv inte gillar att bli påhoppad och konfronterad 

individuellt. Även om pro-argumentet är relevant så är det ändå ohållbart då man inte 

kan dra alla över en kam. Parken Zoo är snabbt ute med information under krisen men 

de är inte med i de sociala medierna och svarar på frågor eller uppdaterar. 

Informationen säger emot det som tidigare visats, djurparken skyller ifrån sig vilket 

ökar missnöjet och gör att det som sägs uppfattas som lögn 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). Det gör att ryktesspridningen börjar 

då adekvat information saknas. Medlemmar på Facebook är både för och emot att 

parken räddar världens djur. Då Parken Zoo inte längre arbetar proaktivt under krisen 

startar nya kriser, teser och relationer mellan medlemmarna som stöder varandras 

argument eller talar emot dessa. Kattis argumenterar mot att parken räddar världens 

djur och adresserar en person som tidigare skrivit ett pro-argument. 

9.3.2 Kvalitativ intervju 
”Tiden en viktig faktor, ändå sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i Kalla 

Fakta har vi varit under enorm tidspress. Vi har varit tvungna att på punkt efter punkt 

hitta belägg i form av dokument för våra svar, innan vi hunnit klart med en del har 

nästa fråga dykt upp. När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt eftersom 

så många inlägg bara innehållit omdömen om oss som är svåra att kommentera.” 

 

Relationer på Facebook kan liknas med hur det sociala livet mellan människor 

fungerar där exempelvis goda vänner både ger och tar i en relation. Översatt till 

förhållandet mellan organisationer och kunder betyder det att organisationen inte bara 

ska lyssna på vad deras kunder föreslår utan att de faktiskt tar till sig förslagen och 
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värdesätter sina kunders engagemang. Samtidigt verkar det också som att Helena i sitt 

svar ser en fara med en hög involvering då hon är rädd för negativ feedback och att 

arbetet ska vara tidskrävande. 

9.3.3 Sammanfattning 
Då djurparken vill vara ute snabbt med information bedömer Facebook medlemmarna 

själva om informationen är tillförlitlig eller inte. Då man i akutfasen vill minska 

människors osäkerhet blir det tillvägagångssättet problematiskt. Det är viktigt då 

krisen måste kommuniceras på rätt sätt så att inga missförstånd uppstår. I och med 

Internet urholkas både informationsmonopolet och källornas starka ställning då 

Facebook-medlemmar eller vem som helst idag kan lägga ut information på Internet 

idag. Detta innebär bland annat att gränserna mellan bra, tvivelaktig och dålig 

information blir otydligare. 

  
 

9.4 Återhämtningsfasen  

9.4.1 Innehållsanalys 
 
Man börjar radera de kränkande och negativa kommentarerna. Inläggen med negativa 

kommentarer som djurmördare låg långt tillbaka i tiden. Trots nya kriser som 

uppdagats i media om att de ljugit igen om att hjälpa fridlysta kycklinggrodor så 

skriver man ingenting om denna kris på Facebook som man gjorde tidigare utan låtsas 

som ingenting (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15875756.ab). Man 

återhämtar sig fortfarande från krisen om dödandet av utrotningshotade djur. Parken 

Zoo har en julkalender där man varje dag lägger ut ett inlägg där besökarna får gissa 

vilket djur som gömmer sig bakom luckan genom att klicka så hörs ett djurläte. 

Djurparken skriver även inlägg om andra händelser som att något djur fått ungar och 

har en fortsatt dialog och relation med besökarna. Detta för att gå tillbaka till den 

dialog man alltid fört och bygga relationer med besökarna. Här fortsätter man med att 

ingiva förtroende, öppenhet och involvera. Man fortsätter marknadsföra sina djur och 

det talar till emotionell natur. Negativa kommentarer förekommer dock fortfarande 

vilket visar på att nya kriser kan komma att uppstå även i återhämtningsfasen 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts). En del Facebook-medlemmar är 

fortfarande arga och skriver att Parken Zoo mördar sina djur. Dessa kommentarer får 



	   30	  

medhåll från andra Facebook medlemmar. Tesen är preskriptiv då medlemmarna vill 

att Parken Zoo läggs ner. 

(T) Stäng ner Parken Zoo. 

(P1)  Klara Ahlcrona Ni borde ta in isbjörnar, dom trivs nog i eran frysbox!  
December 17, 2012 at 1:54pm · Like 25 

(P2) Ulrika Thorsell Det är bara människan som kan komma på en sån befängda handling att 
spärra in vilda djur för att tjäna pengar o nöjes skull!!..det minsta ni kan göra är väl iaf att 
djuren får den absolut bästa omsorg. December 20, 2012 at 12:06am Like 6 

 
Klaras pro-argument syftar på krisen i akutfasen där hennes argument för att stänga 

ner parken är att de fortfarande fryser in sina djur. Denna kommentar är irrelevant då 

en isbjörn antagligen inte skulle trivas i en frysbox. Klara har heller inga fakta att 

djurparken fortfarande lägger kadaver i sitt frysutrymme. Ulrika däremot menar på att 

parken har djuren för att tjäna pengar och nöjes skull. Hennes pro-argument är 

relevant då den implicita tanken är att de flesta företag drivs i syfte att tjäna pengar 

vilket även gör det hållbart. Däremot är att man driver parken för nöjes skull ett 

irrelevant argument som saknar fakta och är en värdering. I efterkrisarbetet handlar 

det mycket om att på öppet vis redogöra olika aspekter gällande krisen. Det är viktigt 

att upprätta förtroendet hos besökarna för Parken Zoo genom att informera om 

orsaken till krisen, vad som gjorts för att lösa den och vad som kommer att göras för 

att motverka något liknande i framtiden vilket Parken Zoo misslyckats med att göra 

(https://www.facebook.com/parkenzoo?fref=ts).  

9.4.2 Kvalitativ intervju 
”Vi har fått en lista med punkter som vi just nu betar av som exempelvis högre staket 

vid några inhägnader. Vi är under utredning så jag kan inte säga mer om det… vi 

fortsätter att kommunicera med våra besökare som tidigare.” 

 

Svaret på frågan om krisens effekt säger ingenting konkret utan Helena hänvisar till 

den pågående utredningen. Att fallföretagen trots allt arbetar med en indirekt form av 

kriskommunikation visar sig då de bemöter kritik och försöker, genom transparens, att 

bygga upp ett förtroende. Om en relation har upprättats innan en kris inträffar kan 

förtroendeförluster minimeras vilket också innebär att återhämtningen inte blir lika 

svår. 
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9.4.3 Sammanfattning 

Parken Zoo har börjat åtgärda bristerna i djurparken som utredningen visat. På 

Facebook pågår debatterna som vanligt mellan Facebook medlemmarna som skriver 

liknande kränkande meddelanden som i akutfasen. Återhämtningsfasen kan även 

liknas vid förberedelsefasen där de kränkande och upprörda kommentarerna behöver 

hanteras och besvaras. I förebyggande och förberedelsefasen är omvärldsbevakning 

och krisplanen viktiga för att förhindra en kris. Facebook möjliggör att en debatt som 

kan leda till en kris kan starta när man minst anar det. 

 

9.5 Lärofasen  

Det femte och sista steget handlar om att utvärdera krisen som var och se vad man 

gjorde bra, vad man gjorde dåligt och vilka lärdomar man kan dra inför framtida 

kriser. Larsson menar att det är viktigt att organisationer tar lärdom efter avslutat 

krisarbete, genom att göra en noggrann utvärdering och analys av den effekt som de 

fått (Larsson 2008:245). Frågan om djurparken lärt sig något av krisen vill Helena 

Olsson inte besvara då djurparkens framtid fortfarande är under utredning (se bilaga). 

Därför uteblir denna fas som tidigare nämnts i metoden.  

 

10. Resultat 
Resultatet visar att fallföretaget inte arbetar med kriskommunikation i de sociala 

medierna trots att de nya medierna blivit ett allt mer vardagligt inslag i både 

människors och organisationers liv. En etablerad närvaro i de sociala medierna 

innebär att man i högre grad kan säkerställa att kunderna lyssnar på information från 

organisationen istället för att börja spekulera och vända sig till sekundära källor i form 

av andra Facebook-medlemmar. Sociala medier får här stor betydelse för krisens 

utveckling, på grund av dess förmåga till omedelbar gemenskap medlemmar emellan.  

 

Innan krisen har Parken Zoo en ganska hög grad av alla fem relationsdimensioner; 

förtroende, öppenhet, involvering, investering och engagemang på Facebook, där man 

svarar på frågor som är positiva, informerar om olika händelser i parken och bygger 

på så sätt en relation med sina besökare. Under krisen är Parken Zoo passiva i sin 
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dialog och enligt informantintervjun saknar djurparken både resurser och tid för att 

hantera alla kommentarer vilket skapar förtroendekriser som resulterar i att 

krisfaserna inte följer Jarlbros ordning; förebyggande-, förberedelse-, akut-, 

återhämtnings- och lärofasen utan kastas om. Parken Zoo involverar och är 

exempelvis transparenta till viss del i sitt arbete med sina besökare på Facebook före 

krisen, men när man bara informerar utan att vara en del utav debatten, besvarar 

Facebook-medlemmarna själva varandras frågor vilket visar på svag dialog från 

Parken Zoo och en låg grad av relationsdimensionerna.  

 

I min fallstudie av Parken Zoo startar krisen redan i varningsfasen vilket gör att 

organisationskrisen i min studie inte längre kan sägas följa Jarlbros faser. Krisen 

handlar bland annat om etik och djurplågeri som talar till emotionell natur, till 

skillnad från kriser som är olyckor där relationer mellan organisationer och kunder 

karakteriseras av ett transaktionellt synsätt, då människor är beroende av information 

kring en olycka. Efter krisen försöker parken återgå till bilden av en snäll och omtyckt 

djurpark där relationen karakteriseras av ett emotionellt synsätt, men då man innan 

och under krisen haft en ganska låg grad av alla relationsdimensioner uppstår 

förtroendekriser, vilket gör att det uppstår missnöje bland besökare i 

återhämtningsfasen. Då missnöje är något som kan uppstå i akutfasen om man inte 

förser besökarna med sann information eller i förberedelsefasen om man inte har en 

kriskommunikationsplan för de sociala medierna, men inte i återhämtningsfasen, 

innebär det att ordningen kastas om. I de olika faserna argumenterar parterna likadant 

vilket betyder att krisen inte följer en linjär process. Tittar man endast på argumenten 

så kan man inte urskilja vilken fas krisen befinner sig i, vilket åter visar på att faserna 

inte behöver följa samma ordning.  

 

Facebook har förändrat dagens kriskommunikation då krisen inte längre följer en 

linjär process och Facebook-medlemmar själva bestämmer krisens process istället för 

att skapa en dialog mellan organisation och medlemmar som sociala medier är till för. 

Detta beror på att Parken Zoo fortfarande i vissa fall endast marknadsför sin djurpark 

utan att interagera med sina besökare som kan liknas vid transaktionella relationer där 

man enligt traditionell marknadsföring för över sitt budskap vilket gör att besökarna 

drar egna slutsatser och söker sig till andra Facebook-medlemmar, så kallade 
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sekundära källor. I och med Internet urholkas både informationsmonopolet och 

källornas starka ställning. Detta innebär bland annat att gränserna mellan bra, 

tvivelaktig och dålig information blir otydligare. Ofta är de sekundära källorna i form 

av argument från Facebook-medlemmar relevanta men hållbart osäkra eller 

irrelevanta då de saknar fakta vilket kan skapa förtroendekriser. Kriser är oundvikliga 

och alla organisationer kan förr eller senare komma att ställas inför någon typ av kris.  

 

11. Slutsatser och diskussion 
• Hur använder Parken Zoo Facebook i sin kriskommunikation? 

• Hur utvecklas kriskommunikationen i de olika faserna förebyggande-, 

förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen? 

• Vilken roll spelar Facebook i dessa faser? 

 
Internet och de sociala mediernas genombrott har gjort det lättare för missnöjda 

grupper att göra sin röst hörd och information sprids snabbare och längre. Parken Zoo 

använder Facebook för att informera om krisen i de olika faserna. De svarar endast på 

positiva kommentarer eller väljer att helt avstå från att svara vilket gör att missnöje 

uppstår bland Facebook-medlemmar. Parken Zoo bygger relationer på Facebook 

genom att informera, marknadsföra och svara på positiva kommentarer och frågor, 

men arbetar inte proaktivt med relationsbyggandet genom avsaknad av sann 

information, vilket resulterar i en svag dialog. Relationsbyggandet gör sociala medier 

till en perfekt kanal, eftersom både organisationen och kunden på eget initiativ kan 

komma till tals och får uttrycka sig fritt. På Facebook har en kris ingen tydlig början 

eller slut då de sociala medierna har gjort att företag och dess intressenter befinner sig 

på samma kommunikationsplattform. Organisationer behöver därför kontinuerligt 

bygga relationer med sina intressenter för att effektivisera sin kriskommunikation och 

kontinuerligt förebygga kriser. 

 

Kriskommunikationen följer inte krisfaserna; förebyggande-, förberedelse-, akut-, 

återhämtnings- och lärofasen i de olika faserna utan debatten kan när som helst blåsa 

upp till liv igen i en fas, före, under eller efter krisen. Resultaten visar att krisen 

eskalerar i akutfasen men argumenten ser likadana ut i faserna före och efter krisen, 
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som innebär att Facebook spelar en stor roll i påverkandet av händelseförloppet i 

dessa faser. Facebook gör att ordningen kastas om i krisfaserna; förebyggande-, 

förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen när företag och besökare möts på 

samma kommunikationsplattform. Sociala medier får här stor betydelse för krisens 

utveckling på grund av dess förmåga till omedelbar gemenskap.  

 

Facebook innebär både stora hot och möjligheter. Möjligheterna är större än någonsin 

för organisationer att interagera med sina intressenter och utifrån det bygga starka 

relationer. Samtidigt innebär den snabba spridningen av information ett hot för 

organisationer. Att rykten eller kritik uppstår och växer sig starka i sociala medier är 

en stor fara och utmaning för organisationer. Ryktesspridning och konflikter kan 

motverkas genom att organisationer kommunicerar öppet och trovärdigt. Sociala 

medier har förändrat kriskommunikationen då man alltid kan vara där publiken är, 

men det kräver att företag arbetar proaktivt för att förhindra förtroendekriser. 

Organisationer har till skillnad från de traditionella kanalerna en möjlighet att 

snabbare kunna berätta sin version av något som inträffat då kommunikationen i 

sociala medier sker omedelbart. Med hänsyn till den mängd av sociala nätverk som 

finns i den digitala sfären bör organisationer också ge detta förhållningssätt mer 

utrymme och ta till vara de fördelar som de sociala medierna erbjuder. Analysen visar 

att när Parken Zoo är passiva i en del av konversationen så fortsätter den på egen hand 

av besökarna. Då är det bättre att vara med i diskussionen och styra den åt en 

önskvärd riktning. Facebook får här stor betydelse för krisens utveckling på grund av 

dess förmåga till omedelbar gemenskap medlemmar emellan. Företag måste ha en 

kriskommunikationsplan för sociala medier och börja använda kanalen till att 

interagera med sina kunder istället för att endast använda plattformen för att 

marknadsföra sitt företag enligt min fallstudie av Parken Zoo. Mitt resultat gäller 

således endast det sociala mediet Facebook och endast för liknande företag eller i 

liknande kontext. Genom en hög grad av alla relationsdimensioner kan man undvika 

eller klara av en kris. Organisationer behöver vara mer proaktiva genom att besvara 

frågor och kommentarer samt förmedla sann information i sin kriskommunikation. 
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12. Eventuella åtgärdsförslag 
Framöver vore det intressant att studera och analysera kundernas upplevelser och 

erfarenheter av kriskommunikation via sociala medier. Om kunder verkligen vill 

bygga relationer i de sociala medierna och vad som enligt dem konstituerar en sådan 

relation.  
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14.	  Bilaga	  

14.1	  Intervju	  
Intervju transkribering Helena Olsson 
 
Vad är din position på Parken Zoo? 
Jag är djurparkschef och ansvarig för alla djur med allt vad det innebär och för 
kommunikationen och marknadsföringen. 
 
Har ni en krisplan? Om ja, ingår sociala medier i den? 
Vi har en krisplan såklart men inte specifikt för Facebook... tystnad.. Men vårt 
primära fokus är ju att jobba med att stärka varumärket och få fram det positiva 
Vi har en krisplan och den används för de sociala medierna också. 
 
Hur ser er krisplan ut? 
Jaaaa alltså när något inträffar vet vi att information måste ut snabbt. I dessa fall har 
sociala medier fungerat bra där vi verkligen måste nå ut med information snabbt. 
Innan dess släpper vi allt och har ett krismöte om hur vi ska bemöta och åtgärda 
problemen. I djurparker specifikt händer ofta olyckor som staket som går sönder eller 
djur som blir sjuka. Media har en tendens att överdriva detta som är naturens naturliga 
gång.. Suckar… då sätter vi in resurser och ser till så att åtgärda de uppkomna 
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problemen så fort som möjligt. 
 
Varför valde ni att använda Facebook i er kriskommunikation? 
Vi valde inte detta… utan det blev naturligt så eftersom vi haft Facebook sedan 2010. 
Tiden en viktig faktor, ändå sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i Kalla 
Fakta har vi varit under enorm tidspress. Vi har varit tvungna att på punkt efter punkt 
hitta belägg i form av dokument för våra svar, innan vi hunnit klart med en del har 
nästa fråga dykt upp. När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt eftersom så 
många inlägg bara innehållit omdömen om oss som är svåra att kommentera. 
 
Sköter en eller flera personer arbetet med Facebook? 
Jag har hand om Facebook. 
 
Vad är positivt med er närvaro på Facebook? 
Facebook gör det möjligt för oss att kommunicera med besökarna som aldrig förr, 
informera och svara på frågor, men när det kommer in många inlägg under en och 
samma dag hinner man inte svara på allt på grund av tidsbrist. 

Vad är negativt med er närvaro på Facebook?  
Tystnad… hmm negativt och negativt det är bra att komma nära kunderna. Alla ska få 
uttrycka sin åsikt, däremot att det förekommer kränkningar kan vara negativt med 
Facebook men tycker inte att vår närvaro på något sätt är negativ. Som jag sa innan 
hinner jag inte besvara alla kommentarer. 
 
Efter krisen, kommer ni att använda Facebook annorlunda? 
Vi har fått en lista med punkter som vi just nu betar av som exempelvis högre staket 
vid några inhägnader. Vi är under utredning så jag kan inte säga mer om det… 
harklar sig.. vi kommer fortsätta att kommunicera med våra besökare som tidigare. 


