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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kriskommunikation tar form på olika sociala 

medier. Uppsatsen behandlar både organisationers risk- och krishantering på Facebook och 

Instagram. En risk definieras i uppsatsen som allt som kan tänkas leda till en kris som kan påverka 

en organisation negativt. En kris definieras här som en oförutsägbar händelse som hotar viktiga 

förväntningar hos intressenter. För att besvara syftet har uppsatsförfattarna använt följande huvud- 

och underfrågeställningar; Hur ser de valda organisationernas hantering ut av Facebook och 

Instagram utifrån ett kriskommunikationsperspektiv? 

- Vilka är skillnaderna eller likheterna i risk- och krishanteringen på Facebook och Instagram? 
- Hur använder sig organisationerna av Coombs olika krishanteringsstrategier på Facebook 

och Instagram?  
- På vilket sätt, om så är fallet, skiljer sig tonaliteten på de olika plattformarna?  

 

Det teoretiska ramverket inleds med ett kapitel som sammanfattar tidigare forskning och leder fram 

till forskningshålet. En teori  som har använts i undersökningen är Situational Crisis 

Communication Theory, där Timothy Coombs sju strategier om krishantering används 

genomgående i  hela uppsatsen. Andra teorier som också använts är Social Mediated Crisis 

Communication, medialisering samt medielogik. Metoden som har använts är kvantitativ 

innehållsanalys där tio olika organisationers flöden på både Facebook och Instagram har analyserats. 

Enheterna som undersöktes klassades som risk- eller krismeddelanden som publicerades under 

tidsperioden 2017-01-01 till 2018-11-20.  

Resultatet visar att organisationernas hantering av Facebook och Instagram innan, under och efter 

en kris ser olika ut beroende på plattform. Det finns likheter men också många intressanta 

skillnader. En sak som skiljer plattformarna åt är att det är mer förlåtande på Facebook och det är 

vanligare att organisationerna försöker skylla ifrån sig på Instagram. Organisationerna tenderar även 

att vara mindre personliga på Instagram än på Facebook. Resultatet visar även att Coombs 

krishanteringsstrategier används i alla funna enheter samt att tonen på Facebook tenderar till att 

vara mer positivt än vad den är på Instagram. En intressant upptäckt som gjordes var att trots 

Instagrams visuella logik användes plattformen inte till det ändamålet när en organisation genomgår 

en kris.  
 

Nyckelord: Kriskommunikation, Sociala medier, Situational crisis communication theory, 

Medielogik 
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Abstract 

The purpose of the essay is to find out how crisis communication takes shape on different social 

media. The essay deals with both organizations' risk and crisis management on Facebook and 

Instagram. A risk is defined in the essay as anything that could possibly lead to a crisis that could 

adversely affect an organization. A crisis is defined here as an unpredictable event that threatens key 

expectations of stakeholders. To answer the purpose, the essay authors have used the following 

main and sub-questions; How does the selected organizations' management of Facebook and 

Instagram look from a crisis communication perspective? 

- What are the differences or similarities in risk and crisis management on Facebook and 
Instagram? 

- How do organizations use Coombs different crisis management strategies on Facebook and 
Instagram? 

- In what way, if so, does the tonality differ on the different platforms? 

The theoretical framework begins with a chapter that summarizes previous research and leads to the 

research gap. One theory that has been used in the study is Situational Crisis Communication 

Theory, where Timothy Coomb's seven strategies on crisis management are used throughout the 

essay. Other theories that have also been used are Social Mediated Crisis Communication, 

medialization and media logic. The method that has been used is quantitative content analysis 

where ten different organizations' feeds on both Facebook and Instagram have been analyzed. The 

units that were examined were classified as risk or crisis messages that were published during the 

period 2017-01-01 until 2018-11-20. The result shows that the organizations' management of 

Facebook and Instagram before, during and after a crisis looks different depending on the platform. 

There are similarities but also many interesting differences. One thing that differentiates the 

platforms is that it is more forgiving on Facebook and it is more common for the organizations to 

try to blame someone else on Instagram. The organizations also tend to be less personal on 

Instagram than on Facebook. The result also shows that Coomb's crisis management strategies are 

used in all found units and that the tone on Facebook tends to be more positive than it is on 

Instagram. An interesting discovery was that despite Instagram's visual logic, the platform was not 

used for that purpose when an organization goes through a crisis. 

 

Keywords: Crisis communication, Social media, Situational Crisis Communication Theory, 

Media logic 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemområde  
Kriskommunikation handlar om kommunikationen som sker före, under och efter en stor 

påfrestning i en organisation mellan en organisation och dess intressenter. Om organisationens 

kommunikation är bristande kan krisen utvecklas och bli större än vad den egentligen hade behövt 

vara. Sociala medie-kriser är en händelse som kan skada en organisation som antingen har sin grund 

i sociala medier eller att det är en kris som förstärks när den kommer ut på sociala medier. Oftast är 

det en organisations rykte och förtroende som står på spel i sociala medie-kriser till skillnad från 

naturkatastrofer där det inte finns någon syndabock (Coombs, 2015). Organisationers sociala 

medier används också ofta som en slags kundtjänst där intressenter framför klagomål eller 

synpunkter och även det kan spä på krisen ytterligare.  

Ett tydligt exempel på kriskommunikation i sociala medier som gick fel var när polisen i Växjö 

publicerade ett inlägg på sin Facebook-sida om en full 16-åring. I inlägget som publicerades står det 

såhär:  

“Ett litet tips till ungdomar. Om du är 16 år gammal, berusad och håller i en 

petflaska full med sprit är det inte särskilt smart att skrika “F&#K THE POLIS” 

när vi går förbi. Om du tänker göra det ändå se då till att du åtminstone kan 

springa hyfsat fort!! Jag vet inte vad som var mest pinsamt för killen som gjorde 

det inatt- att han blev fångad av en 40 år gammal polis i full utrustning eller att 

hans mamma kom till polishuset för att hämta honom kl. 03.00.” (Aftonbladet, 

2012) 

De är inte något speciellt konstigt med det inlägget kan tyckas men det fick så mycket 

uppmärksamhet att de helt enkelt fick stänga ner hela sidan för det blev för mycket kommentarer 

att dom inte kunde hantera det. Människor tyckte att det var oprofessionellt att “hänga ut” en 

tonåring på Facebook och att polisen borde ägna sig åt viktigare saker  (Aftonbladet, 2012). Denna 

kris och resultatet av det hela hade antagligen inte skett och blivit så stor utan sociala medier. 

Sociala medier har påverkat kriskommunikationen betydligt i de avseenden att det nu går mycket 

snabbare för organisationer att få ut ett krismeddelande till ett stort antal personer och att nu kan 

även allmänheten vara med att påverka och bidra i krishanteringsarbetet. Internet är en av de största 
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kommunikationsverktygen vi använder idag. Med tillgång till en nästan oändlig mängd 

information kan organisationer nu kommunicera som aldrig tidigare. Sociala medier har snabbt 

växt fram och konkurrerar nu med de traditionella medierna. Detta har lett till att det ställs nya krav 

på hur företag framställer och hanterar sin kriskommunikation när de befinner sig i en kris. 

Eftersom sociala medier har utvecklats så snabbt och blivit en stor del av många människors vardag 

så har det varit svårt för forskningen att hänga med. Sociala medier är inte alls lika etablerade som 

traditionella medier och det kan därför vara svårt för företag att skapa färdiga krisplaner när 

medierna ständigt utvecklas och förändras. Användning av sociala medier kan förändras drastiskt 

när en organisation genomgår en kris.  

Forskare har en tendens att generalisera sina upptäckter från Facebook och Twitter till alla sociala 

medier (Austin & Jin, 2016). Forskningen görs alltså på ett eller två sociala medier och sedan dras en 

slutsats om hur alla sociala medier fungerar. Därför behövs det mer forskning för att förstå vilka, om 

det �nns några, unika roller sociala medie-plattformar spelar i allmänhetens kommunikation i 

krissituationer (Austin & Jin, 2016). Jin, Liu och Austin (2014) menar att alla plattformar inte 

fungerar på samma sätt. Detta backas upp av Eriksson och Olsson (2016) som gjorde en 

undersökning på Twitter och Facebook och märkte en tydlig skillnad på dessa. Eriksson och Olsson 

(2016) menar också att den typ av media, traditionella eller nya, som levererar meddelandet är 

viktigare än själva budskapet när det gäller att generera positiva attityder bland mottagarna. Detta 

för tankarna vidare till Altheide och Snows (1979) forskning om medielogik, som innefattar de 

olika karaktäristiska egenskaperna hos varje medium och de format som används i dessa medier av 

organisationen. Vi kan konstatera att den kriskommunikationsforskning som finns om sociala 

mediers påverkan berör främst Twitter och Facebook. Forskningen på sociala medier generaliseras 

oftast utifrån de två forumen men med tanke på att båda två är texorienterade plattformar skulle 

det vara intressant att undersöka en mer visuellt orienterad plattform, i detta fall Instagram, för att 

se om det finns någon tydlig skillnad i hur företag kommunicerar på olika plattformar i relation till 

en tänkt kris.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Risk- och krishantering har förändrats till följd av digitaliseringen och uppkomsten av sociala 

medier. Därför är syftet med studien att ta reda på om Facebook och Instagram hanteras på samma 

sätt under en risk/kris eller om det finns någon tydlig skillnad i hur organisationer kommunicerar 

på de olika plattformarna. Uppsatsens övergripande frågeställning samt underfrågeställningar  är;  

 

Hur ser de valda organisationernas hantering ut av Facebook och Instagram utifrån ett 

kriskommunikationsperspektiv? 

- Vilka är skillnaderna eller likheterna i risk- och krishanteringen på Facebook och Instagram? 

- Hur använder sig organisationerna av Coombs olika krishanteringsstrategier på Facebook och 

Instagram?  

- På vilket sätt, om så är fallet, skiljer sig tonaliteten på de olika plattformarna?  

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp  
Risk - Man skulle kunna se en risk som en gnista som man gärna vill släcka innan det blir en 

eldsvåda (kris). Riskhantering är då själva brandsläckaren, det gäller att använda den innan elden blir 

större. Enligt Regester och Larkin (2005) så �nns det förväntningar på vad en organisation ska göra. 

Om dessa förväntningar inte levs upp till kan det skapa stora problem för en organisation om de 

inte hanterar det på rätt sätt. Dessa problem kan växa sig större och eventuellt leda till en kris som 

kan påverka organisationen negativt. Riskhantering är ett slags verktyg för att kunna identi�era och 

hantera framväxande problem som man kan agera på innan det kommer till allmänhetens 

kännedom.  

 

Kris - En generell definition av begreppet kris är ett sorts haveri i ett system som skapar en delad 

stress. Coombs (2015) delar upp kriser i två kategorier: katastrofer och organisatoriska kriser. 

Denna uppsats kommer fokusera på det sistnämnda och det definieras som: ”En kris är 

uppfattningen om en oförutsägbar händelse som hotar viktiga förväntningar hos intressenter i 

samband med hälsa, säkerhet, miljö och ekonomiska problem och kan allvarligt påverka 

organisationens prestation och skapa negativa resultat” (Coombs, 2015 s. 3). En kris är oförutsägbar 

men inte oväntad, många organisationer vet att någon gång kommer en kris ske men de vet bara inte 

när (Coombs, 2015). Under en kris är det många som ska agera och jobba ihop för att hantera 
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krisen, därför är det viktigt att berörda samverkar och samordnar med varandra. Detta kräver 

kunskap, kännedom om kontaktytor och att det �nns ett förtroende för varandra.  

 

Kriskommunikation - Kriskommunikation är en grundläggande del av strategisk 

kommunikation, eftersom organisationer förr eller senare kommer att uppleva en krissituation 

(Falkheimer och Heide, 2015). Kriskommunikation är den kommunikation som kan kopplas till en 

organisations krishanteringsarbete. Kriskommunikation omfattar all kommunikation som sker 

innan, under och efter en kris. Det handlar både om kommunikationen som sker inom 

organisationen och om den kommunikation de kommunicerar externt till organisationens 

intressenter. Det är inte ovanligt att krisen inträffar väldigt snabbt och oförutsägbart, detta ställer 

stora krav på organisationen att hela tiden omvärldsbevaka och kommunicera för att minska risken 

för en möjlig kris.  

 

Sociala medier - Sociala medier är “ett samlingsbegrepp för medier där användare kan 

kommunicera direkt med varandra via text, bilder eller ljud. Sociala medier möjliggör 

tvåvägskommunikation mellan många till många, där enskilda mottagare av information också kan 

sända på samma villkor som en sändare och genom samma medium” (Heide et al., 2012, sid. 226). 

Interaktivitet är alltså ett särskilt kännetecken för sociala medier. Exempel på några olika sociala 

medier är bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk, podcasts, bild- och videodelning (Heide et al., 

2012). 

 

Facebook - Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och var till en början tänkt som ett 

socialt nätverk för studenter vid Harvard. Men 2005 gjordes Facebook tillgängligt för hela världen. 

Här kan användarna dela bilder, videor och statusuppdateringar med sina vänner. Användare kan 

både skicka privata meddelanden och kommunicera offentliga på användares sidor (Navigator, 

2015). 

 

Instagram - År 2010 grundades appen Instagram av Kevin Systrom och Mike Krieger men det 

köptes upp av Facebook bara två år senare. Instagram är en app där användare kan dela bilder och 

videor med andra som använder plattformen. Det är möjligt för användarna att välja mellan att ha 

en öppen eller privat profil. Det innebär att antingen finns det man publicerar tillgängligt för vem 

som helst eller så kan endast personer som blivit godkända se användarens inlägg. Skillnaden mellan 
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Facebook och Instagram är bland annat att Instagram fungerar bäst via mobiltelefonen och inte 

både via dator och mobil (Navigator, 2015). 

 
1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar som har gjorts är att det endast kommer att vara kriser som skett under åren 2017 

och 2018 som kommer att undersökas. Detta för att medieinnehåll på internet är både �yktigt och 

�ytande som beror på att det ständigt sker uppdateringar med nytt innehåll (Nilsson, 2010). 

Undersökningen fokuserar på kriskommunikation på sociala medier men har avgränsats till endast 

Facebook och Instagram. Andra avgränsningar som gjorts är att det endast är 10 olika 

organisationer som undersökts för att inte få allt för stor spridning på arbetet. De valda 

organisationerna är Åhléns, H&M, Dove, Arla, Oatly, Santa Maria, SJ, Com Hem, Ångestpodden 

och Kolmården. Alla dessa 10 organisationer har på ett eller annat sätt varit på agendan de senaste 

två åren.  

 
1.5 Disposition  
Uppsatsen är upplagd på så vis att kapitel 1 ger en kort redogörelse för problemområdet som 

behandlas i uppsatsen och sedan presenteras syfte och tillhörande frågeställningar. Detta följs av 

definitioner av begrepp som återkommer genom uppsatsen samt en kort beskrivning av de 

avgränsningar som kommer göras för genomförandet av studien. Ett kort stycke om uppsatsens 

disposition ska ge läsaren en översikt och leda hen genom texten. I kapitel 2 ges en översikt av vad 

som tidigare gjorts inom forskningsområdet och belyser även det forskningshål som uppsatsen 

undersöker. Efter detta följer, i kapitel 3 och 4, en presentation av själva studien, alltså den 

empiriska bakgrunden samt den metod som använts. I kapitel 5 och 6 redovisas studiens resultat 

och analys. Teorierna kopplas ihop med det material som studien bidragit med för att skapa en 

diskussion om både resultatet och framtida forskningsområden. Detta följs även av en diskussion av 

resultatets betydelse för yrkesområdet inom media och kommunikation. 
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2. Tidigare forskning  
Här kommer det förklaras hur digitaliseringen och framväxten av sociala medier har påverkat sättet 

vi kommunicerar på i krissituationer. Sedan redogörs bland annat Shari R. Veil, Tara Buehner och 

Michael J. Palenchars (2011) litteraturöversikt och det intressanta punkter som det tar upp lyfts 

fram. Det kommer diskuteras sociala mediers positiva och negativa funktioner i krissituationer. 

Detta för att få en förståelse av hur stor betydelse sociala medier har fått inom risk- och 

krishantering. 

 

2.1 Snarlika medier  
Ny medieteknologi tillåter privatpersoner att bli källan till information online genom att dela 

åsikter, insikter, upplevelser och perspektiv med andra (Marken, 2007). Nyheten om en kris kan 

delas och delas vidare igen och nå miljontals människor utan mellanliggande närvaro av journalister. 

I en undersökning visade det sig att 92% kriskommunikationsutövare ansåg att bloggar och sociala 

medier nu påverkar de traditionella mediernas nyhetsflöden (Solis, 2009 refererad i Veil,  Buehner 

och Palenchar, 2011).  

 

Shari R. Veil, Tara Buehner och Michael J. Palenchar (2011) kom i sin litteraturöversikt fram till att 

sociala medier kan användas för att hjälpa organisationer att följa bästa praxis i risk- och 

kriskommunikation. De menar också genom att kommentera på bloggar och andra nätverk visar 

omtanke och ger intrycket att organisationen i fråga inte försöker undvika diskussion om 

händelsen. Dock gör den nya tekniken det möjligt för alla med tillgång till internet att skaffa 

information som potentiellt kan skapa problem för de som har ansvaret för att hantera en kris. T.ex. 

yrkesverksamma som använder mobila enheter i en kris eller katastrof måste förberedas med 

adekvat utbildning annars kanske de oavsiktligt orsakar en komplett nätverkscrash.  

 

Litteraturöversikten visar också att trots dessa potentiella negativa resultat är den största 

resonemanget för kommunikationsutövare att använda sociala medier i hantering av kriser är att 

intressenterna redan använder sociala medier för att kommunicera om kriser. Antalet personer som 

vänder sig till internet för att lära sig detaljer om en kris ökar allt mer. Om personen som sköter 

kriskommunikationen väljer att inte använda sig av några onlinebaserade forum eller nätverk 

kommer konversationen om krisen ändå fortsätta i sociala medier men utan att organisationens röst 
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hörs. Men att en organisation tar till sig och börja använda sociala medier betyder inte att 

krishanterare inte bör sluta använda sig av de traditionella medierna. Veil, Buehner och Palenchar 

(2011) förklarar att enligt en undersökning så visar det sig att 85 % av de som använder både 

traditionella- och sociala medier har funnit att medierna kompletterar varandra. Både den äldre 

versionen av media och den nya är nu snarlika och organisationer bör vara experter på båda typerna 

för en lyckad kriskommunikation.  

 

2.2 Sociala medier som källa till en kris  
Sociala medier har förändrat landskapet för kriskommuniktion i  avseendet att de nu kan vara källa 

eller ursprung för en organisatorisk kris, till exempel en dåligt utformad sociala medier-kampanj 

eller ett meddelande som skadar organisationens rykte. Sociala medie-plattformar har skapat som ett 

sorts forum där det har blivit enklare att skada organisationer med hjälp av ryktesspridning, negativ 

opinionsdelning och att öka negativa känslor för en organisation (Eriksson, 2014). Sociala medier 

spelar en roll i både förstärkning och dämpning av kriser, eftersom valet av kanal kraftigt kan 

påverka allmänhetens uppfattningar av organisationens rykte under vissa omständigheter. Till 

exempel fann en studie att när publiken �ck information från en organisation i kris via Twitter var 

de mindre benägna att tillskriva ansvaret till organisationen (Eriksson och Olsson, 2016). Internets 

baksida är att det är ett utmärkt forum för hotfulla angrepp mot både organisationer och 

privatpersoner. Idag är det mer sannolikt att arga intressenter genererar kriser. Konsumenter, 

aktieägare, anställda, samhällsgrupper och aktivister blir allt mer högljudda när det handlar om 

organisationer och använder internet för att uttrycka dessa problem (Coombs, 2002). 

 

Sociala medier har lett till att företag måste vara extra försiktiga, med tanke på hur snabbt 

information nu sprids, hur många som faktiskt involveras samt hur företagen väljer att agera då  allt 

detta kan leda till kriser. Ett exempel på detta är när Åhléns valde att använda sig av en mörkhyad 

liten pojke som lucia i en av deras kampanjer. Denna kampanj valde de att publicera på sociala 

medier och det tog inte lång tid innan högerextremister dök upp i kommentarsfältet med massor av 

hat, de menade på att Åhléns förstörde svenska traditioner. Åhléns valde dock att inte göra något åt 

detta utan lät bilden ligga kvar samt strunta i kommentarerna. Detta ledde till att de �ck ännu mer 

hat från de som tyckte att de hanterade allt hat mot pojken dåligt. Detta är ett exempel på hur en 
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sociala medier-kris kan utvecklas, från att ha en god tanke med en kampanjbild till att hamna i en 

mindre kris. 

 

2.3 Snabba medier  
Sociala medier har  lett till allt går så mycket fortare. Kommunikationsexperter uppskattar sociala 

medier för dess enkelhet och snabbhet där information både nås och levereras (Eriksson & Olsson, 

2016). Företag måste verkligen tänka på hur de kommunicerar externt för nu sprids allt så oerhört 

snabbt. Ett ynka litet snedsteg kan spridas på bara några sekunder och leda till en kris. Det positiva 

med sociala mediers snabbhet är ett i en kris kan de få ut sin information till intressenterna väldigt 

snabbt. En av anledningarna till varför många använder sociala medier i kriser eller katastro�ägen är 

för att de anses erbjuda en unik och hyperakutell bild av det inträ�ade (Eriksson, 2014). Ett tydligt 

exempel på detta är när skjutningarna på Utöya år 2011 skedde. Användandet av sociala medier 

ökade bland både de drabbade samt de som följde händelserna på avstånd. När sjukhusen runt om i 

Norge efterlyste blodgivare via twitter märkte man tydligt vilken snabbhet och genomslagskraft de 

sociala medierna besitter. 

 

2.4 Sociala medier - ett outforskat område 

Vid en litteraturöversikt kan man se att många forskare inom ämnet kriskomunikation är eniga om 

att forskningen kring sociala medier är bristande. Den forskning som �nns om kriskommunikation 

är gammal och den forskning som �nns om kriser och sociala medier är till största del fallstudier, 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser när alla kriser är olika.   

 

Jin, Liu, Austin (2014) förklarar i sin studie att både framtida forskning om sociala medier och 

kriskommunikation samt krishanterare måste hantera det faktum att sociala medier inte är ett 

homogent fenomen med bara en endaste roll i en kris. Eriksson och Olsson (2016) nämner precis 

som Jin, Liu och Austin (2014) att krishanterare måste hantera det faktumet. Anledningen till detta 

är att kommunikationsexperter och medborgare tilldelar Facebook och Twitter olika karaktäristiska 

drag som skiljer dem åt när det gäller användning och uppfattad nytta i en kris. Eriksson och 

Olssons (2016) studie visar att kommunikationsexperter och medborgare har mer erfarenhet av 

Facebook än Twitter och uppfattar Facebook som ett mer användbart verktyg när det gäller 

kriskommunikation. Enligt undersökningen så uppfattas också Facebook först och främst som en 
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plattform som uppmuntrar till att dela åsikter och skapa relationer. Twitter uppfattas istället som 

ett “elitforum” men också som ett sätt att snabbt kunna läsa och leverera information. Detta gör det 

möjligt för användarna att snabbt identifiera nya och kommande trender och evenemang. 

 

Eriksson och Olsson (2016) menar också att den typ av media, traditionella eller nya, som levererar 

meddelandet är viktigare än själva budskapet när det gäller att generera positiva attityder bland 

mottagarna. Deras resultat ligger i linje med McLuhans motto "mediet är budskapet", som antyder 

att tekniken har potential att direkt bestämma dess användning och effekter, när de hävdar att 

mediet verkar betyda mer än meddelandet i kriskommunikation. Idag kan medborgarna själva hitta 

information, diskutera med andra användare och kan nu uttrycka sina egna åsikter på ett mycket 

enklare sätt än vad de tidigare kunnat göra i traditionella massmedier. Ur en demokratisk synvinkel 

är det positivt men ger till viss del ändå förändrade förutsättningar när stora eller svåra påfrestningar 

ska hanteras. 

 

Under en kris ökar allmänhetens användning av sociala medier och i vissa situationer kan 

allmänheten uppfatta de sociala medierna som mer trovärdiga än traditionella medier (L. Austin et 

al., 2012). Eftersom journalister i allt högre grad använder sociala medier för att generera nyheter 

kan sociala medier ha en direkt och indirekt påverkan på allmänheten under en kris. Allmänheten 

söker sig till sociala medier under en kris eftersom de tillhandahåller ofiltrerad, aktuell och unik 

krisinformation som de inte kan få någon annanstans. Allmänheten använder också sociala medier 

för emotionellt stöd och återhämtning från kriser. Merparten av tillämpad 

kommunikationsforskning om medierad kommunikation online har fokuserat på webbplatser och 

bloggar. Forskningen om användningen av sociala medier börjar dock växa (L. Austin et al., 2012). 

Det �nns inte mycket forskning på hur mer visuellt-orienterade sociala medier så som Instagram 

används och bidrar i kriskommunikation och därför vore det intressant att studera den aspekten. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för undersökningen. Först presenteras 

begreppen medialisering och medielogik. Dessa hjälper oss att se hur det skiljer sig mellan olika 

medier. Medialisering är till för att peka på att medierna har en formande kraft. Medielogik är en 

förlängning av medialisering och detta hjälper oss att skilja på nivåer i teorin där medialisering är 

bred och trattas ner till medielogik. Därefter förklaras Situational Crisis Communication theory 

och Coombs strategier för krishantering som har operationaliserats i undersökningen. Sedan 

förklaras Social Mediated Crisis Communication som används för att förstå sociala mediers roll 

inom risk- och krishantering och slutligen förklaras tonalitet. Detta kommer vara uppsatsens 

analytiska ramverk.  

 

3.1 Medialisering  
Medier har blivit så pass integrerade i samhället idag att allmänheten verkar tänka på mediernas 

närvaro och effekter mindre och mindre ju mer de används. Medialisering kan betraktas som en 

modern dubbelsidig process där medierna å ena sidan framträder som en självständig institution 

med en egen logik som andra sociala institutioner måste tillgodose (Hjarvard, 2008). Å andra sidan 

blir medier samtidigt en integrerad del av andra institutioner (exempelvis politik och religion) 

eftersom fler och fler av dessa institutionella aktiviteter utförs genom både interaktiva medier och 

massmedia. Medialisering är med andra ord en dynamisk process där medierna och deras format, 

krav och innehåll påverkar andra sfärer i samhället (Strömbäck, 2009). Hur media inblandar sig i 

social interaktion beror på det konkreta mediet i fråga, det vill säga både materiella och tekniska 

egenskaper men även sociala och estetiska egenskaper som medier besitter (Hjarvard, 2008)  

Traditionellt har medierna uppfattats som separata från samhället och kultur. Forskare tenderar att 

fokusera på effekten av medierade meddelanden på individer och institutioner (Hjarvard, 2008) 

T.ex att man under en valkampanj försöker ändra människors röstbeteende genom stora rubriker 

på första-sidorna i tidningarna. Nu för tiden så genomträngs det moderna samhället av media i en 

sådan utsträckning att medierna inte längre kan anses vara separata från kulturella eller andra sociala 

institutioner. Därför måste man istället försöka förstå hur sociala institutioner och kulturella 

processer har förändrat exempelvis funktion och struktur som en följd av att media har blivit så 

utbrett. Denna förändrade förståelse av mediets betydelse betyder inte att traditionella frågor kring 

aspekter som effekterna av medierade meddelanden på den allmänna opinionen eller de syften 
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varför människor använder media är inte längre relevanta. Men det betyder att en förståelse av 

mediernas betydelse i det moderna samhället och kulturen inte längre kan förlita sig på modeller 

som uppfattar medier som separata från samhälle och kultur (Hjarvard, 2008). Hernes (1978) 

menar att medierna har förändrat samhället från att gå från informationsbrist till 

informationsöverflöd, vilket har gjort uppmärksamhet till en strategisk resurs som någon med ett 

meddelande måste konkurrera med.  

 

Winfried Schulz (2004) använder medialisering för att vidare specificera medias roll i 

samhällsförändringen. Schulz (2004) identifierar fyra olika typer av processer där medierna 

förändrar mänsklig kommunikation och interaktion. Först utökar de mänskliga 

kommunikationsförmågor i både tid och rum. Den andra processen är att media ersätter sociala 

aktiviteter som tidigare ägde rum ansikte mot ansikte. Ett exempel på det är att idag så går inte så 

många längre till banken utan de fysiska mötena mellan en människa och banken har översatts med 

internetbanker som gör att individen kan sköta sina bankärenden hemifrån. Inom 

kriskommunikation syns detta genom möjligheten som sociala medier har bidragit med till 

organisationers externa kommunikation. Nu kan till exempel organisationer snabbt meddela sina 

intressenter om något händer utan att behöva traditionella medier som mellanhand.  Den tredje 

processen inleder medier en sammanslagning av aktiviteter, ansikte mot ansikte kommunikation 

kombinerad med medierad kommunikation som nästlat sig in i vardagen. Den fjärde och sista 

processen menar att aktörer måste i många olika sektorer anpassa sitt beteende för att tillgodose 

medias värderingar, format och rutiner. Krotz (2007) förklarar medialiseringen som en pågående 

process där medierna förändrar mänskliga relationer och beteenden och därmed förändrar samhälle 

och kultur.  Därför är vi  intresserade av kriskommunikation som aktivitet på olika plattformar och 

om man ser till hur man rent konkret kan mäta och undersöka detta, så kan man göra det med hjälp 

av medielogik som presenteras under nästa rubrik.  
 

3.2 Medielogik  
Inom medieforskningen talas det idag mycket om medielogik, med detta menas att det finns några 

slags grundregler för hur man ska anpassa kommunikation utifrån rådande föreställningar om 

mediernas arbetssätt (Hvitfelt & Nygren, 2008). Begreppet medielogik myntades av Altheide och 

Snow (1979) och de menar att medielogik består av en form av kommunikation, alltså den process 
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som media delar information genom. De talar om format som medierna använder sig av när de 

redovisar  material. Formaten skapar en ram för medierna över hur olika fenomen ska tolkas och 

presenteras (Altheide & Snow, 1979). Den centrala delen i en genomgripande teori som bygger på 

medielogik är att de institutionella medierna inte bara hjälper till att forma och styra innehåll och 

många vardagliga aktiviteter utan också att intressenter som aktörer normaliserar dessa former och 

använder dem som verktyg för underhåll av verkligheten (Altheide, 2011). Altheide (2011) skriver 

att vissa forskare har hävdat att det finns flera logiker och inte bara en, självklart skiljer sig de 

specifika applikationerna ifrån varandra men det tycks vara en grundläggande underliggande 

konceptuell logik. Han anser att det behövs granskas i olika medier i ett antal frågor och de arbeten 

som finns har inte blivit systematiskt granskade och kritiserade. Altheide (2011) har gjort ett försök 

att skapa en konceptualisering och ett perspektiv som förenar informationsteknologi och 

kommunikations format med tid och plats av aktiviteter.  

 

Med medielogik förklaras alltså att det är mediets format som bestämmer hur innehållet ser ut och 

inte tvärtom. I tekniken finns det något som gör att man använder exempelvis Instagram på ett visst 

sätt. Det finns en inneboende visuell teknik i Instagram som gör att det används på ett visst sätt. 

Innehållet har självklart också en betydande roll men medielogik förklarar allt utöver själva 

innehållet i meddelandet som påverkar kommunikationen. Det som påverkar förutom innehållet 

kan exempelvis vara format, kanal, ideologier, resurser eller maktstrukturer. Eftersom forskningen 

som finns på sociala medier är bristfällig när det kommer till mer visuella plattformar som 

exempelvis Instagram så blir det intressant att studera just Instagram och se om dess mer visuella 

logik har någon inverkan i kriskommunikation. 

 

3.2.1 The medium is the message  

McLuhan (1964) skriver i sin bok Understanding Media: The Extensions of Man, att den kultur 

som vi lever i har länge varit anpassad till att dela upp och skilja allting som ett sätt att skapa 

kontroll. Därför kan det ibland upplevas som en chock att bli påmind att mediet är budskapet både 

i “operativa och praktiska avseenden” (McLuhan, 1964). Han menar att detta bara är att säga att de 

personliga och sociala konsekvenserna av något medium, som är en förlängning av oss själva, 

resulterar från den nya skala som introduceras i våra affärer genom varje förlängning av oss själva 
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eller av någon ny teknik. Han menar även att det är omöjligt att förstå sociala och kulturella 

förändringar utan kunskap av medias funktioner (McLuhan, 1964). 

Ett exempel som McLuhan (1964) använder sig av är det elektriska ljuset för att förklara vad han 

menar. Det elektriska ljuset är ren information, ett medium utan meddelande. Detta faktum, som 

är karakteristiskt för alla medier, betyder att "innehållet" av något medium är alltid ett annat 

medium. McLuhan (1964) jämför hjärnkirurgi och natt-baseboll för att förklara att de aktiviteterna 

på sätt och vis är ”innehållet” av det elektriska ljuset, eftersom de inte kunde finnas till utan ljuset. 

Han fastslår alltså att detta faktum understryker att "mediet är budskapet" eftersom det är mediet 

som formar och kontrollerar skala och form av mänsklig förening och handling. En enklare 

förklaring på detta kan vara att McLuhan menar att mediet (i detta fall glödlampan) är budskapet 

eftersom dess funktion (som är att lysa) skapar möjligheten för både hjärnkirurgi och natt-baseboll 

(som kan tolkas som budskapet) att existera. Utan ljuset och glödlampan hade det inte varit möjligt 

för någon av de aktiviteterna att utövas. Det är typiskt att ”innehållet” på någon medie förblindar 

oss från mediets karaktär (McLuhan, 1964). Det är intressant att se om det kommer skilja sig mellan 

kriskommunikationen på det olika plattformarna för att det fungerar olika som medium. Facebook 

är mer textorienterat och Instagram mer visuellt orienterat, kommer de då, likt McLuhans exempel 

med glödlampan, att utgöra olika kulturella miljöer i vilka kriskommunikationen äger rum. 

McLuhan (1964) menar att på vilket sätt vi skickar och tar emot information är viktigare än själva 

informationen. Till en början var vi endast konsumenter av budskap men nu producerar vi 

information själva. Om vi till exempel tittar på en tv-serie kan vi direkt gå in via sociala medier och 

skriva och diskutera serien med andra genom bland annat hashtags. Trots de faktum att McLuhans 

text är skriven 1964, när det varken fanns internet eller sociala medier, är de fortfarande relevanta då 

de bevisats sanna ett flertal gånger och nu är en faktiskt verklighet. Han påstår att elektriska 

informationsapparater är en enda stor skvallerkolumn som är oförsonlig, oförglömlig och 

skoningslös (McLuhan, 1964). Allt som läggs ut på internet kan potentiellt sett finnas kvar där för 

evigt trots att kommentaren raderas och därav kan sociala medie-kriser bli betydande för företag. En 

organisations snedsteg på sociala medier kan bli förödande. Det är idag lättare att spara information 

man hittar på internet med hjälp av olika verktyg som t.ex. skärmdumpar. På så sätt kan inlägg eller 

kommentarer som organisationen valt att ta bort fortfarande finnas kvar och vara tillgängliga för 

allmänheten.  
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3.3 Situational Crisis Communication Theory 

Den mest framstående teorin inom kriskommunikation är  Situational Crisis Communication 

Theory (SCCT) och den menar att krishanterare bör matcha en organisations krishantering till 

deras förväntade ansvar i krisen och till graden av hur stort hot mot deras rykte som står på spel 

(Austin & Jin, 2016). SCCT bygger på att skydda organsationens rykte under en kris. 

Krisresponsen, det som en organisation säger och gör efter en kris, kommer att påverka dess rykte. 

SCCT identi�erar en uppsättning av krishanteringsstrategier och rekommenderar vilken strategi 

som skulle vara den mest effektiva i en viss krissituation. Matchningen mellan situationen och 

responsen är baserad på attributionsteorin. Kriser är händelser som kommer att framkalla en 

sökning efter attribut - intressenterna kommer alltså att försöka hitta någon att lägga ansvaret på för 

krisen. SCCT består av tre element och dessa är (1) en lista med krisresponsteorier, (2) ett ramverk 

för att kategorisera krissituationer och (3) en metod för att matcha krisresponsstrategier till 

krissituationer.  

Organisationer använder sig av kommunikationsstrategier för att kunna upprätthålla och reparera 

relationer med sina intressenter (Coombs, 2006). Därför kombinerar Coombs  corporate apologia, 

corporate impression management och image restoration theory för att utveckla en sorts lista av 

krishanterings strategier åt SCCT (Coombs, 2006). Den första teorin  corporate apologia är en 

väletablerad genre av självförsvar. Om man tänker sig att organisationer har en offentlig persona 

och att det generellt sett uppfattas som individer av intressenterna kan man applicera corporate 

apologia på organisationer. Om det är så att organisationer uppfattas som individer och att de har 

personas så kan de också uppleva attacker på dess karaktär och därför ha ett behov av självförsvar. 

Den andra teorin corporate impression management kopplar istället kriser som bundna till 

legitimitet, alltså intressenternas uppfattning att organisationen är god. Denna uppfattning bygger 

på sociala regler och en kris uppstår alltså när intressenterna bryter mot dessa regler och börjar 

ifrågasätta organisationens legitimitet. Under en kris är därför målet för organisationen att 

återupprätta sin legitimitet och visa att de fortfarande följer de sociala reglerna. Den sista av dessa 

tre teorierna, image restoration theory innebär att situationer uppstår när en organisation anklagas 

för dåligt beteende. Situationerna kan skada organisationens rykte. Kommunikationsstrategier 

används av organisationen för att förklara sitt beteende och för att återställa bilden av dem. 

Coombs (2006) listar upp sju olika strategier för att se hur organisationen sköter sin krishantering. 

De olika strategierna Coombs (2006, sid 182) listar upp är:  
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1. Full förlåtelse: Organisationen tar fullt ansvar för krisen och ber om förlåtelse från 

intressenter. Det kan också innehålla någon form av ersättning. 

2. Korrigerande åtgärd: Organisationen vidtar åtgärder för att reparera krisskador och / eller 

förhindra återkommande kris. 

3. Inställsamhet: Organisationen påminner intressenterna om tidigare goda handlingar av 

organisationen eller berömmer intressenterna på något sätt. 

4. Rättfärdigande: Organisationen försöker minimera den uppfattade skadan som är 

relaterad till krisen. Inkluderar att hävda att skadan var minimal eller att offret förtjänade 

det. 

5. Ursäkt: Organisationen försöker minimera sitt ansvar för krisen. Det innebär även att neka 

avsikt eller kontroll över krisen. 

6. Förnekande: Organisationen hävdar att ingen kris uppstod. Svaret kan innefatta 

ansträngningar för att förklara varför det inte fanns någon kris. 

7. Attackera anklagaren: Organisationen konfronterar människor eller grupper som säger 

att det finns en kris. Svaret kan innefatta ett hot så som rättegång. 

 

Coombs (2015) presenterar ytterligare en lista som han delat upp i fyra olika “attityder” beroende 

på attityden i krishanteringsstrategin. Den första kategorin är Förnekande attityd som innehåller tre 

kriterier: Attackera den anklagande, förnekelse och syndabock. Den andra kategorin, Försvagande 

attityd, är uppdelad de två kriterierna rättfärdigande och be om förlåtelse. Tredje kategorin kallas 

Återuppbyggande attityd och även den innefattar att be om förlåtelse men även kompensation. 

Den sista kategorin Stöttande attityd innebär påminnelse,  inställsamhet och offerroll (Coombs, 

2015). Denna liknar Coombs tidigare lista med strategier men denna identifierar istället de 

vanligaste strategierna och organiserar dem på ett användbart sätt. Denna uppsatsen kommer dock 

bygga på Coombs (2006) sju strategier för krishantering. Sammanfattningsvis bygger SCCT på 

idéer och teorier från tidigare forskning om kriskommunikation för att skapa en enkel och 

sammanhängande teori som ska hjälpa organisationer och företag att hantera en kris samt minimera 

skadan som krisen möjligtvis leder till.  
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3.4 Social Mediated Crisis Communication  
Medierna spelar en stor roll för att de�niera en kris eftersom det oftast är just de som är länken 

mellan en organisation och dess intressenter. Social-Mediated Crisis Communication-modellen 

(SMCC) beskriver att oavsett om man använder sociala medier mycket eller lite så är man inte helt 

fristående från dem idag. SMCC -modellen utvecklades från Blog-Mediated Crisis Communication 

modellen, som gav krishanterare guidning för att bestämma om och hur man ska reagera på 

inflytelserika bloggar före, under och efter kriser (Jin & Liu, 2010). Denna modellen kom senare att 

inkludera all social media, inte bara bloggar, och fick därför istället namnet Social-Mediated Crisis 

Communication model (SMCC) (Austin & Jin, 2016). Anledningen till att modellen omarbetades 

var för att det nu blev möjligt att bättre reflektera över att kriser kan uppstå och spridas online via 

olika sociala medier men även genom offline-interaktion alltså inte bara genom inflytelserika 

bloggar (Jin & Liu, 2010). Det finns även stöd inom forskning som visar på att allmänheten 

använder sig mer och mer av sociala medier som Facebook istället för bloggar, som ett effektivt 

krishanteringsverktyg (Jin & Liu, 2010). 

Det �nns tre viktiga intressenter som söker, producerar eller delar information före, under och efter 

kriser: skapare, följare och de som är inaktiva på sociala medier (Jin, Liu, & Austin, 2014). 

In�ytelserika skapare på sociala medier utvecklar och lägger ut information om krisen, följarna 

konsumerar och delar denna informationen både online och o�ine. De inaktiva intressenterna 

deltar inte aktivt i sociala medier, men får denna krisinformation från andra kanaler, inklusive 

traditionella medier och word-of-mouth kommunikation från följarna, skaparna eller av andra 

inaktiva användare. SMCC-modellen förklarar alltså relationen mellan: en organisation, 

nyckelpersoner, sociala medier, traditionella medier och offline word-of-mouth kommunikation 

innan, under och efter en kris (Austin & Jin, 2016). Modellen beskriver hur information 

distribueras av sociala medier direkt och indirekt, alltså krisinformationen överförs direkt från 

inflytelserika skapare till följarna, men potentiellt indirekt från inflytelserika följare till de inaktiva 

följarna (L. Austin et al. 2012). Jin och Liu (2010) menar att en viktig aspekt att tänka på är krisens 

ursprung. Det är krisens ursprung som avgör vilka krishanteringsstrategier som finns tillgängliga. 

Jin & Liu (2010) lägger fram sin hypotes att om en kris uppstår externt så är allmänheten mer 

benägen att acceptera en organisations mer defensiva krisstrategier. Om krisen uppstår internt är 

allmänheten mer benägen att acceptera en mer tillmötesgående krishanteringen från organisationen 

(Jin & Liu, 2010).  
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Figur 1. Modell av Social Mediated Crisis Communication  

SMCC-modellen visar på att inflytelserika sociala medier skapar en inverkan på blogg-följare genom 

att förse organisationen med en sorts guide för att hantera följarnas motivation för informations- 

och känslomässiga behov i samband med krisen eller problemet (Austin & Jin, 2016). Jin et al. 

(2012) beskriver att de i sin undersökning upptäckte att deltagarna passivt fick information om 

kriser genom att logga in på Facebook och e-post. Om deras vänner skickade länkar till 

krisinformation kände de sig mer benägna att läsa dessa länkar via Facebook än att gå till 

ursprungskällan för information. Det verkar dock som att när deltagarna märker att en diskussion 

utvecklas på sociala medier är de mer benägna att söka upp traditionell medietäckning av dessa 

kriser (L. Austin et al. 2012).  

Austin och Jin (2016) anser att SMCC modellen sätter en ny agenda för krisforskare och 

krishanterare. De menar att modellen förser forskare med bevis som berikar kunskapsramen inom 

kriskommunikation och bidrar med research-baserad insikt för kriskommunikationsarbete, både 

för beslutsfattande och genomförande i krishantering (Austin & Jin, 2016). SMCC forskningens 

resultat trycker på vikten av att överväga ursprunget för krisen, informationsformen, källan till 

informationen, vilken typ av kris det är och strategier för krismeddelanden i en organisations 

kriskommunikation (Austin & Jin, 2016). 
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3.5 Tonalitet 

Innan alla dessa nya medier låg makten främst i händerna på organisationerna, men med hjälp av 

sociala medier har det nu skett ett maktskifte. Idag befinner sig organisationer på en plats där 

enskilda individer har hittat nytt inflytande. Nu har konsumenterna en högre röst och 

organisationerna känner att kontrollen över deras varumärke inte längre ligger i deras händer. 

Organisationers kommunikation på sociala medier får samma vikt i en vanlig sociala 

medier-användares flöde som inlägg och kommentarer får från sina vänner och familjemedlemmar 

(Booth och Matic, 2011). Även i webbens allra tidigaste dagar fann forskare att en organisations 

beteende online och intressenternas uppfattning av det beteendet är betydligt viktigare än t.ex. 

donationer till välgörenhetsorganisationer och “flashiga” hemsidor (Jones et. al, 2009). Sociala 

medier utgör en stor risk för de attityder som intressenter håller mot organisationer. Således måste 

man överväga om sociala mediers kontext påverkar intressenternas attityder gentemot 

organisationen i fråga. Om man bättre kan förstå hur sociala mediers sammanhang påverkar 

informationen eller meddelandets mottagare och därmed attityder mot organisationer borde man 

också kunna minimera den potentiella risken och faktiskt använda sociala medier för att öka 

positiva attityder (Doyle och Lee, 2016).  

Tidigare forskning visar att majoriteten av användarna av sociala medier använder plattformarna 

som ett sätt att komma i kontakt med andra och fly från verkligheten som är deras vardag. Cha 

(2010) menar att människor använder sig av sociala medier av positiva skäl och därför förväntar de 

sig också att innehållet som presenteras för dem ska vara positivt. Användarna har vissa 

förväntningar på den interpersonella kommunikation som de engagerar sig i och när dessa 

förväntningar inte uppnås måste de också mer aktivt bearbeta information vilket ofta kan leda till 

negativa bedömningar om dem som de kommunicerar med, i detta fall organisationerna. Detta sker 

på samma sätt som när man exempelvis är på en rolig fest men någon sitter och slänger ur sig 

deprimerande kommentarer. Användarna förväntar sig positivitet på sociala medier men när deras 

förväntningar om t.ex verklighetsflykt så vänds detta istället till något negativt. Resultatet från 

Doyle och Lees (2016) forskning visar tydligt att negativ miljö, oavsett om det negativa 

meddelandet är relaterad till organisationen, har en negativ inverkan på allmänhetens uppfattning 

om organisationen. Detta betyder att det första organisationer bör göra är att se till att deras 

kommunikation sprids i positiva sammanhang, vilket kan vara svårt att göra när en organisation 

genomgår exempelvis en kris. Detta kräver att organisationerna behöver lägga mer tid och planering 
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på sin kommunikation. Istället för att bara schemalägga inlägg dagar eller kanske veckor i förväg kan 

de behöva ta till ett mer mottagligt och lyhört sätt att kommunicera.  
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer metoden som använts i undersökningen att presenteras. Tillvägagångssätt, 

population och urval, metodologiska problem, validitet och reliabilitet, operationalisering och 

forskningsetiska överväganden är punkter som kommer att tas upp och redogöras.  

 

4.1 Val av metod 
Den metod som använts i undersökningen är kvantitativ innehållsanalys.  

Vårt syfte var som tidigare nämnt att se hur företagens hantering av Facebook och Instagram ser ut 

utifrån ett kriskommunikationsperspektiv. En kvantitativ innehållsanalys är ett särskilt e�ektivt 

redskap när man vill analysera ett större material eller undersöka något under en längre tidsperiod. 

Man vill kunna dra generella slutsatster av ett resultat på statistiska grunder och därför är ett 

systematiskt och formaliserat upplägg både en förutsättning och nödvändighet i en kvantitativ 

studie (Nilsson, 2010). Därför var en kvantitativ innehållsanalys mest passande då vi ville titta på en 

större mängd material och försöka se eventuella generella samband mellan risk- och 

kriskommunikation på olika plattformar.  

 

Fokuset för uppsatsen var inte på enskilda organisationer utan på själva plattformen. Studien 

undersökte inlägg och svar på kommentarer på Facebook och Instagram som är publicerade i 

krissituationer och kan därmed klassas som kriskommunikation. Med hjälp av ett kodschema 

kunde undersökta enheter kategoriseras och sedan bearbetas i  Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) som är ett statistiskt dataprogram. Vad gäller insamlingen av material till studien 

var vi medvetna om problematiken som �nns med innehållsanalyser på internet. I en 

innehållsanalys som sker på internet gäller andra förhållningssätt än om man analyserar traditionellt 

massmedieinnehåll. Eftersom det inte �nns några fasta ramar vad gäller tid och rum på internet blir 

det svårt att veta materialets omfattning på förhand och det är inte heller säkert att materialet ligger 

kvar på plattformen (Nilsson, 2010). 

 
4.2 Tillvägagångssätt 
Vi började med att omvärldsbevaka och leta i medier efter aktuella kriser som skulle hjälpa oss i vårt 

arbete. Detta var dock svårt med tanke på vårt mål att hitta 200 möjliga analysenheter. Vi insåg 

snabbt att inget företag gör 200 inlägg om en kris de befinner sig i, så vi utökade till att 
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undersökningen skulle omfatta både risk- och krishantering. Med tanke på hur svårt det var att 

systematiskt hitta enheter som var möjliga att analysera som handlar om kriskommunikation på 

sociala medier har vi inte kunnat ha någon tydlig urvalsram eller population. Det som är intressant 

är att organisationer i kris tenderar till att radera inläggen som väcker starka reaktioner, det ligger i 

fenomenets natur. Det vi fick göra var att “brainstorma” fram företag vi själva har sett varit på 

agendan med kriser de senaste åren och sedan fått utesluta de som inte har haft både Facebook och 

Instagram. Vi kom fram till 10 olika organisationer som är aktiva på båda plattformarna och som 

har varit med om eller är mitt i en kris. Vi har kollat igenom dessa 10 organisationers flöden fram 

tills 1 januari 2017 och tagit alla inlägg eller kommentarer som de har skrivit som handlar om risk- 

eller krishantering. Enheterna är endast kommunikation från de valda organisationerna, antingen 

inlägg eller svar på kommentarer. Dessa har sedan analyserats med hjälp av kodschema med tydliga 

kodinstruktioner. Med hjälp av ett interkodarreliabilitetstest kunde vi se att vår operationalisering 

och våra kodinstruktioner fungerade.  

 

4.2.1 Beskrivning av valda kriser 

De 10 olika organisationerna vars flöden vi har valt att analysera är Åhléns, H&M, Dove, Arla, 

Oatly, Santa Maria, SJ, Com Hem, Ångestpodden och Kolmården. Alla dessa kriser är väldigt olika 

varandra men det som förenar dem är att det har påverkat organisationen i fråga på något sätt. 

Kriserna/riskerna kanske har varit små i publikens ögon men det är inte fokus på själva krisen i sig 

utan hur företagen valt att hantera den. Följande kommer en kort beskrivning om vad varje kris eller 

möjlig kris har handlat om;  

 

Åhléns hamnade i blåsväder efter en kampanj de skickade ut till sina medlemmar dagen efter 

terrorattentatet på drottninggatan. De berättade att de skulle öppna upp varuhuset redan söndagen 

efter attentatet och att de skulle rea ut alla rökskadade varor. Många reagerade väldigt starkt på det 

och Åhléns fick fort dra tillbaka kampanjen. Detta har sedan kommit att kallas för “rökrean” (DN, 

2017).  

 

Analysenheterna vi fått från H&M:s flöden handlar mestadels om när de publicerade en reklambild 

på en liten mörkhyad pojke som bar en tröja med texten “coolest monkey in the jungle”. Den 

skapade en global hatstorm och H&M fick be om ursäkt för bilden (Aftonbladet, 2018).  
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Dove hamnade i en kris efter att de blivit anklagade för rasism efter de publicerade en reklamfilm där 

en mörkhyad kvinna “förvandlas” till en vit kvinna. Budskapet var att göra reklam för en duschtvål 

men uppfattas som att den svarta kvinnan använder den för att bli vit och därmed “ren” 

(Aftonbladet, 2017).   

 

Inläggen och kommentarerna som kommer från Arla handlar om att de har valt att lägga ner 

Boxholms mejeri och istället flytta tillverkningsorten av den populära osten till Östersund. Många 

är upprörda över beslutet och det har skapats en facebookgrupp som i skrivande stund har 17.000 

medlemmar som alla tänker bojkotta Arla om de inte låter Boxholmsosten vara kvar och tillverkas i 

Boxholm. Det finns också vissa enheter som klassas som riskhantering då de på senare tid får mycket 

negativa kommentarer från folk som anser att det är fel att använda animaliska produkter 

(Aftonbladet, 2018).  

 

Det är ju också sedan gammalt att Arla har “beef” med Oatly och många kommentarer handlar 

också om att gå över till alternativa mejeriprodukter. Oatly får oftast mycket bra kritik för deras 

miljötänk men hamnar också ofta i blåsväder på grund av att de fortfarande använder sig av 

palmolja i flera av deras produkter. Enheterna vi har från Oatly handlar därför till största del om 

kommentarer de svarar på om just palmolja. De får också många kommentarer om sin ständiga 

“pajkastning” mot konkurrenten Arla (Dagens Media, 2016).  

 

Santa Maria gjorde nyligen om sina kryddburkar och valde då att ta bort den så kallade “ströaren”. 

Detta gjorde väldigt många människor upprörda. Efter en hatstorm på deras sociala kanaler valde de 

att göra om kryddburkarna igen och ta tillbaka ströaren på de allra flesta kryddorna (Expressen, 

2018).  

 

SJ uppfattas inte i mångas ögon som en speciellt tillförlitlig organisation. Enheterna som är valda 

från SJ handlar till största del om negativa åsikter om organisationen, inställda tåg, förseningar och 

dylikt (Aftonbladet, 2016).  

 

Från ComHem är det inte enheter från en speciell kris som har valts utan hela deras sociala medier 

går i stort sätt ut på riskhantering. De ligger på en 8e plats på listan över företag som fick flest 

anmälningar till konsumentverket 2017 (SvD, 2017).  
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Ångestpodden är en podcast som behandlar ämnet psykisk ohälsa och jobbar för att bryta tabun om 

vår tids största folksjukdom. Men efter ett reklamsamarbete på Instagram med klädföretag Nelly.se 

blev det en stor hatstorm mot personerna bakom podcasten. I inlägget försökte de beskriva att de 

ville visa upp större storlekar än man vanligtvis ser och berättade att kläderna de bar hade storlek 38, 

men detta landade helt fel (Instagram, 2018).  

 

 Kolmården är en djurpark som sköter om vilda som tama djur, svenska som afrikanska och detta 

väcker förstås känslor hos människor. De kriser som Kolmården gått igenom nyligen är att det 

avlivade fyra vargar för att de ansåg att det var gamla vilket slutade i en hatstorm på sociala medier. 

Deras välkända delfinarium har även varit omtalat på sociala medier på grund av hur de behandlar 

sina delfiner (SVT, 2016). 

 

4.3 Urval 
För att hitta analysenheter till undersökningen gjordes ett urval från 10 organisationers Facebook- 

och Instagramflöden. Undersökning genomfördes på inlägg och kommentarer som 

organisationerna har lagt upp på sina Facebook- och Instagram flöden mellan 2017-01-01 till 

2018-11-20. Kriterierna för val av organisationerna var att de skulle ha både en Facebook sida och 

en Instagramprofil där de är aktiva. Samtliga organisationer har varit med om kriser eller lyckats 

undvika en kris under de senaste två åren. De organisationer som valdes skulle även finnas i Sverige 

för att vi skulle kunna hitta svenska inlägg och kommentarer eftersom det underlättar kodningen då 

det inte blir lika enkelt att missförstå vad organisationerna skriver. Dock sköttes viss risk- och 

krishantering på engelska men majoriteten av enheterna var skrivna på svenska. Det är även en stor 

skillnad på de valda organisationerna, allt från en podcast till en djurpark, detta för att få en större 

bredd på analysenheterna. Anlendingen varför just Instagram och Facebook undersöktes var för att 

en majoritet av svenskarna använder sociala medier och användandet ökar mer och mer. Svenskar 

använder även de sociala nätverken mer frekvent. Facebook är populärast, men tvåan Instagram 

växer snabbt (iis.se). Instagram växer mest med en ökning på 7 procentenheter, medan Facebooks 

tillväxt är 2 procentenheter. Bland personer upp till 25 år är det �er som dagligen använder 

Instagram än Facebook, medan de äldre oftast föredrar Facebook (iis.se). Facebook är också sedan 

länge en väl etablera marknadsföringskanal. Inläggen och kommentarerna som valdes ut kan alla 
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kopplas till risk- och krishantering och har publicerats innan, under eller efter en kris. Vi har valt att 

utgå ifrån Coombs (2015) definition av risk- och krishantering. Att en kris är en oförutsägbar 

händelse eller ett sorts haveri i ett system som skapar en delad stress hos intressenter och hos 

organisationen, vilket i sin tur kan påverka organisationen negativt. En kris är något som stör det 

vardagliga arbetet så därför har inlägg eller kommentarer som handlar om vanliga 

kundserviceärenden, som t.ex. när en viss vara ska fyllas på, uteslutits. Enheterna som hittades 

handlar t.ex. om negativa produktförändringar, djurskötsel, ogenomtänkta kampanjer etc. För att 

kunna hantera analysenheterna togs skärmdumpar av alla kommentarer och inlägg som sedan 

sparades i Google Drive samt har enheterna kopierats in i ett dokument för att lättare kunna ta reda 

på hur många antal tecken de består av.  

 

4.4 Metodologiska problem 
Det största problemet med kriser som utspelas på social medier är att många av inläggen och 

kommentarerna tas bort om organsationen märker att de väcker starka reaktioner. Detta försvårar 

möjligheten att studera materialet och hitta möjliga analysenheter. Vi var medvetna om utmaningen 

med datainsamlingen men försökte hantera den på bästa sätt. Vår strategi var så fort ett inlägg eller 

kommentar passar in på kriterierna för risk- och krishantering så togs en skärmdump för att kunna 

analyseras, även om kommentaren eller inlägget skulle tas bort av organisationen i fråga. Ytterligare 

ett metodologiskt problem är att det inte går att fånga in kontextens betydelse i en kvantitativ 

innehållsanalys (Nilsson, 2010). Med hjälp av en kvalitativ metod hade man kunnat få en djupare 

förståelse för varför organisationen kanske agerade som de gjorde i den situationen.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet betyder att något är konsekvent utfört. Validitet innebär att översättningen från den 

teoretiska forskningsfrågan till operationell nivå är noga och väl utfört, man kan ställa sig frågan: 

mäter vi det som vi sa att vi skulle mäta (Annerstedt, 2016). Validitet och reliabilitet säkerställs 

genom att vi använde oss av vetenskapliga teorier för operationalisera och få fram våra variabler som 

kom att ställas till det empiriska materialet. Det utfördes även ett interkodarreliabilitetstest för att 

säkerställa att kodningen är så lik som möjligt eftersom det är två personer som kodar materialet 

(Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003). På detta sätt fick vi också få svar på om vårt kodschema 

fungerade på ett effektivt sätt som även ger en möjlighet att göra om undersökningen och få samma 
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resultat. Vi hade tydliga regler för hur man ska koda så att kodningen blir samma i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

4.5.1 Interkodarreliabilitetstest 

Interkodarreliabilitet är viktigt i innehållsanalyser. Interkodarreliabilitet avser graden av 

överenskommelse mellan två eller flera oberoende kodare som använder samma kodschema för att 

koda ett material. Interkodarreliabilitet används som ett viktigt kriterium för att utvärdera validitet 

och reliabilitet i innehållsanalyser, eftersom det kan bevisa tillförlitligheten och om huruvida man 

kan återanvända kodschemat. En praktisk fördel med kodschema som besitter en hög grad av 

interkodarreliabilitet är att det  kan användas av flera kodare i ett övergripande kodningsarbete. 

Detta gör att arbetet kan delas upp mellan de som kodar och på så vis skynda på kodningsprocessen 

och göra stora innehållsanalys-projekt hanterbara. Om ett kodschema har en låg nivå av 

interkodarreliabilitet anses det vara en allvarlig metodbegränsning eftersom det indikerar bland 

annat dålig operationalisering (Mao, 2017). 

 

I denna studie användes ett Holsti test för att säkerställa interkodarreliabiliteten. Testet utfördes på 

20 av 209 enheter så alltså ca 10% av all data. Detta för att det ger ett representativt prov på studiens 

totala data. I allmänhet anses en Holsti procent-överenskommelse som är högre än 0.9 anses ha en 

hög grad av interkodarreliabilitet och är procenttalet mindre än 0.8 anses trovärdigheten tveksam 

(Mao, 2017). Vårt Holsti-test gav ett resultat med en överenskommelse på högre än 0.9. 

 

4.6 Operationalisering 
I detta avsnitt förklaras vad variablerna fyllde för funktion i undersökningen. Vi använde oss av 209 

stycken enheter och varje enhet valdes utifrån de kriterierna vi tidigare presenterade. Syftet och 

frågeställningarna har operationaliserat till ett kodschema innehållande 23 variabler varav de 6 

första var identifikationsvariabler för att vi lätt skulle kunna skilja på enheterna. Eftersom vi var 

intresserade av att undersöka skillnader och likheter i organisationernas risk- och krishantering på 

sociala medier och även se om det skiljer sig beroende på hur stor organisationen är, är variabel 7 

viktig för att enligt Nilsson (2010) så är det rimligt att utgå från att större organisationer är mer 

“under luppen”. Tonalitet är även något som studien undersöker och därför är variabel 8 

nödvändig då vi vill se om det spelar någon roll för tonen på plattformen om en organisation väljer 
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att svara som varumärke eller mer personligt där man ser att det är en person som svarat. Variabel 9 

är nödvändig då Nilsson (2010) menar att längre inlägg rimligen kan tolkas ha större betydelse än 

kortare. Detta eftersom längre inlägg får större uppmärksamhet och kan tolkas som att det är ett 

viktigare innehåll just för att det ges så stort utrymme på plattformen. Variabel 10, 11 och 12 

handlar även dem om tonalitet samt hur många likes och kommentarer som 

inläggen/kommentarerna får. Tonaliteten är viktigt att undersöka då vi vill få reda på om den skiljer 

sig på de olika plattformarna. Antal kommentarer och gilla-markeringar är för att se räckvidd och 

engagemang, vilket möjligtvis kan påverka hur en organisation kommunicerar. Variabel 13 menar 

att svara på om det finns en bild med i inlägget eller kommentaren. Denna variabel är viktigt då vi 

vill undersöka om mer visuella plattformar skiljer sig från de mer textorienterade. Variablerna 14-23 

är relevanta utifrån Coombs (2006) krishanteringsstrategier. Variabel 14 och 15 mäter graden av 

ansvar som organisationen väljer att ta vilket är viktigt att studera för att se om organisationerna 

hanterar det olika på de olika plattformarna. Variabel 16 och 17 finns för att se om organisationerna 

säger att de ska göra något åt krisen, eller om de försöker återfå kontrollen på något sätt. De kan 

också mäta om de försöker göra sina intressenter nöjda. Variabel 18 förklarar om organisationen 

påpekar tidigare goda handlingar, detta kan va bra att analysera då det kan ses som en slags 

bortförklaring. Coombs (2006) menar också att berömma intressenterna är ett bra sätt att hantera 

kriser på så därför mäter variabel 19 det. Variabel 20-23 är mer negativa variabler där organisationen 

anser att de inte gjort något fel eller att de försöker att minimera sitt ansvar för händelsen. Detta är 

viktigt att ha med då vi vill, som tidigare nämnt, undersöka skillnader på de olika plattformarna och 

de utgör en stor del av Coombs (2006) strategier.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Då vi endast använde kommentarer och inlägg från organisationer och inte från privatpersoner så 

erbjöds inte någon möjlighet för dem att vara anonyma. Detta eftersom att namnen på företagen 

egentligen inte spelar någon roll när vi är intresserade av plattformen. Allt material finns även 

tillgängligt på en social plattform för alla att ta del av. Vi bortsåg även från våra egna åsikter, om det 

fanns några, när det gäller organisationerna. Om det var en organisation som vi hade en stark åsikt 

om, positiv som negativ, skulle detta inte påverka kodningen. För att undvika detta 

operationaliserades variablerna så att det inte var möjligt att vara subjektiv i kodningen.   
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5. Resultat  
Här nedan presenteras det resultat som har erhållits utifrån vår kvantitativa innehållsanalys. 

Resultatet redovisas i text, tabeller och stapeldiagram för att få svar på frågeställningarna. Resultatet 

redovisas med 95 % signifikanströskel alltså om cramers V=0,05 eller lägre. Dispositionen i 

resultatet är uppbyggt på så sätt att varje rubrik behandlar en underfrågeställning. I resultatet 

kommer organisationerna att nämnas vid namn. Trots detta ligger inte fokus på organisationerna i 

sig utan på deras risk- och krishantering i de citat som redovisas. 

 

5.1 Skillnader och likheter på Facebook och Instagram  
I vår undersökning har vi funnit likheter mellan hur organisationer hanterar Facebook och 

Instagram men även en hel del skillnader. Risk- och krishantering sker främst via svar på 

kommentarer på båda plattformarna, enstaka inlägg skrivs dock också och då är det mest på 

Facebook dessa krisinlägg publiceras. Ett exempel på hur Oatly sköter sin riskhantering på 

Facebook kan se ut som följande: “Hej! Vilken tråkig missuppfattning, det beklagar vi verkligen! Vi 

vet även att fler har missförstått just detta på vår hemsida och ska se över texten. Allt gott, Oatly”. 

Fördelningen av enheter som klassas som risk- eller krisinlägg alternativt kommentarer är relativt 

jämn, se diagram 1. Facebook hade några fler inlägg och kommentarer som klassades som risk och 

Instagram hade några fler som klassades som kris. Ett exempel på hur Åhlens skötte sin 

krishantering på Instagram under “rök-rea skandalen” såg ut såhär: “Vi vill be våra kunder om 

ursäkt för ett dåligt beslut! Igår skickade vi ut ett mail till våra kunder där vi informerade om vår 

plan att öppna Åhlens City idag söndag, med information om nedsatt pris på skadade varor … Vi är 

djupt olyckliga både över beslutet och över mailet”.  Av inläggen och kommentarerna som kodats 

klassades 52% av inläggen på Facebook som risk till skillnad från Instagram där 48% kodats som risk. 

Det är inga stora skillnader men man kan se att det är mer riskhantering på Facebook och mer 

krishantering på Instagram.  

 

Vi kunde också finna att mindre organisationer kommunicerar ungefär lika mycket på både 

Facebook och Instagram medan de organisationerna som klassades som stora skötte  större delen av 

sin externa kommunikation på Facebook och en mindre del på Instagram. De medelstora 

organisationerna använder i 55 % av fallen Facebook och 45% av fallen Instagram när de väljer att 
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kommunicera på sociala medier under en kris. De stora organisationerna väljer istället att använda 

sig av Facebook i 64% av fallen och av Instagram i endast i 36% av fallen.  

 

 

Diagram 1. N=209 

 

Det är också vanligare att en organisation står bakom inlägget eller kommentaren när det handlar 

om att kommunicera om en fullskalig kris på Facebook. Resultatet, som går att finna i diagram 2 

och i diagram 3, visar att i 93% av alla kris-fall är undertecknade med organisationens namn och 

undertecknat av en anställd i organisationen i endast 7% av fallen. När det gäller riskhantering är det 

istället 38% av enheterna som undertecknas av en anställd inom organisationen till skillnad från hur 

det såg ut vid krishantering. Det är alltså mer vanligt att det är en anställd på organisationen som 

kommunicerar och undertecknar meddelandet med sitt namn när det inte handlar om en kris som 

hunnit bryta ut. På Instagram är det däremot ingen större skillnad, där står organisationen bakom 

meddelandet i 84% respektive 81% beroende på om det är ett risk- eller krismeddelande.  
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Diagram 2. N=130 Cramers V= 0,001 

 

 

Diagram 3. N=79 Cramers V= 0,001 
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Vi kan också se att när det handlar om risk- och krishantering används inte mycket bilder för att 

förmedla detta. Även fast Facebook är mer textorienterat och Instagram mer visuellt kan vi se att de 

få bilderna som finns till största del återfinns på Facebook. Facebook använder bilder i 5% av fallen 

medan Instagram endast använder bilder i ca 3% av fallen. Trots att Instagram är en mer visuell 

plattform så används inte dess visuella egenskaper vid risk- och krishantering. På instagram används 

mest svar på kommentarer som främsta kommunikationssätt. Detta kan dock bero på och kopplas 

till medielogik - Instagram tillåter inte bilder i kommentarsfältet vilket kan vara en bidragande 

faktor.  

 

Diagram 4. N=209 

 

Om man kollar på variabeln som handlar om vilken plattform inlägget/kommentaren är publicerad 

på och variabeln om organisationen tar fullt ansvar kan man tydligt se att på Instagram tar 

organisationerna inte lika ofta ansvar för krisen som de gör på Facebook.  Man kan i diagram 5 se att 

på Facebook tar de på sig skulden och ansvaret för den möjliga eller inträffade krisen oftare. På 

Facebook tar organisationerna i fråga på sig ansvaret ca 39% av gångerna medan på Instagram tar de 

bara på sig ansvaret 23% av gångerna. Man kan alltså utläsa att majoriteten av gångerna så väljer 
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organisationerna att inte ta på sig ansvaret, detta gäller på båda plattformarna, men när det väl görs 

så är det mestadels på Facebook. Exempelvis genomgick Santa Maria en kris när de valde att göra 

om sina kryddburkar, detta skapade en hatstorm mot dem på sociala medier. Denna kommentaren 

är ett exempel på hur de svarade sina intressenter på Facebook under hatstormen samtidigt som de 

valde att ta ansvar för krisen: “Vi håller helt med och har tänkt om - den tidigare öppningen med 

små hål passar mycket bättre till kryddor som t.ex kanel. Vi har därför bestämt att byta “tillbaka” på 

bland annat kanel, så den kommer snart till din butik :)”. Till skillnad från på Instagram där Santa 

Maria istället valde att svara såhär: “Hej! Våra nya kryddburkar är inte framtagna specifikt för 

reumatiker. Det är framtagna för att passa så många konsumenter som möjligt…”. Det går också att 

koppla förlåtelse mer till Facebook än till Instagram. I diagram 6 kan man se att i de fallen det 

förekommer en ursäkt sker det oftas på Facebook, där ber de om ursäkt 72% av fallen medan på 

Instagram sker det endast i 28% av fallen. På Facebook är det en mer ursäktande ton medan 

Instagram jobbar mycket för att förhindra en återkommande kris (se diagram 9). På Instagram är 

man väldigt noggrann med att påpeka att organisationen ska vidta åtgärder för att reparera 

eventuella skador och problem, vilket görs i 34% av fallen (Cramers V = 0,013). På Facebook 

tenderar också organisationer att oftare påpeka tidigare goda handlingar, se diagram 8  i avsnitt 5.2, 

samt berömmer intressenterna mycket mer. På Facebook berömmer organisationerna i 30% av 

fallen till skillnad från på Instagram där det endast görs i 14%.  

Diagram 5. N=209 Cramers V=0,019                             Diagram 6. N=72 Cramers V= 0,030 
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Instagram hade fler inlägg och kommentarer med färre tecken, det går även det att koppla till 

medielogiken. Facebook är en textorienterad plattform och är utformad efter just det, i 

undersökningen fann vi att nästan 24 % av inläggen och kommentarerna som hittades där klassades 

som 1000 tecken eller mer. Instagram visar sig dock generera både fler gilla-markeringar och fler 

kommentarer än vad inläggen och kommentarerna på Facebook har. I stora drag kan man dock säga 

att varken inlägg eller kommentarer får särskilt många gilla-markeringar på risk- och 

krishanteringskommunikation. Dock ska man ha i åtanke att vi analyserade fler svar på 

kommentarer från organisationer än inlägg och på inläggen kan man tydligt se att de får fler 

gilla-markeringar och kommentarer, det gäller på båda plattformarna.  

 

5.2 Hur krishanteringsstrategierna används 
Diagram 7 beskriver hur användandet av Coombs (2006) krishanteringsstrategier används i risk- 

och krishantering på Facebook. I diagrammet går det utläsa att varje krishanteringsstrategi används 

minst en gång i de undersökta enheterna. På Facebook syns att den strategi som används mest med 

46 %, är den där organisationen försöker minimera sitt ansvar för krisen. Följande är ett exempel på 

hur det såg  ut är när Oatly skyller ifrån sig ansvaret på Lantmännen: “Vår havre kommer från 

Lantmännen som i sin tur har bönder som gödslar utifrån de regler som finns för ekologisk- eller 

konventionell odling”. Den strategi som kommer efter den tidigare nämnda med 40 % av fallen på 

Facebook är om organisationen ber om förlåtelse för krisen.  De tre strategier som används minst är; 

om organisationen hävdar att skadan som är relaterad till krisen var minimal (12 %), om de förnekar 

att en kris uppstod (9  %) och ifall det förekommer någon form av konfrontation eller hot i svaret 

eller inlägget (4 %). Diagrammet visar även att en av de strategier som används mycket på Facebook 

är att ta ansvar för krisen (39  %) och även att påpeka att organisationen tänker vidta åtgärder för att 

förhindra en återkommande kris (37 %). Det är vanligare att organisationen hävdar att de ska 

undvika en återkommande kris än att säga att de tänker reparera skadorna som redan orsakats av en 

kris vilket förekommer i 33 % av fallen på Facebook. På Facebook går det att se att organisationerna 

berömmer sina intressenter genom att till exempel säga “tack för ditt svar” i 30 % av fallen. 
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Diagram 7. N=130 

 

Diagram 8 förklarar användandet av Coombs (2006) krishanteringsstrategier i risk- och 

krishantering på Instagram. Det går även här att konstatera att varje krishanteringsstrategi används 

minst en gång i de undersökta enheterna. På Instagram, likt Facebook, går det att se att den 

krishanteringsstrategi som används mest är strategin där organisationen försöker minimera sitt 

ansvar för krisen som förekommer i över hälften av fallen (54 %). Den strategi som också används 

mest är att organisationen säger att de ska vidta åtgärder för att undvika en återkommande kris (42 

%). Det förekommer i 34 % av fallen på Instagram att organisationen säger att det tänker vidta 

åtgärder för att reparera skadorna som krisen orsakat. Det går även att se att på Instagram är 

spridandet mellan användningen av strategierna lite större än vad den är på Facebook. På Instagram 

är det inte heller lika vanligt att organisationen tar fullt ansvar för krisen (23 %) eller att be om 

förlåtelse för krisen (25 %). På Instagram berömmer organisationen intressenterna i 14 % av fallen. 

De tre strategierna som används minst på Instagram, likt Facebook, är om organisationen hävdar att 
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skadan som är relaterad till krisen var minimal (10 %), där organisationen förnekar att en kris 

uppstod (3 %) och där det finns någon form av konfrontation eller hot (4 %). 

 

 

Diagram 8. N= 79 

 

Tabell 1 är en korstabulering som visar hur det ser ut på Facebook när organisationerna använder 

sig av strategierna; tar organisationerna fullt ansvar och ifall de tänker vidta åtgärder för att reparera 

eventuella skador efter krisen. I tabell 1 går det att se att när organisationen tar fullt ansvar för en 

kris så säger de i 63 % av fallen att det kommer vidta åtgärder för att reparera eventuella skador och 

detta är statistiskt signifikant. Såhär såg det ut när Åhléns använde sig av dessa strategierna samtidigt 

i ett krisinlägg på Facebook: “Vi vill be våra kunder om ursäkt för ett dåligt beslut!… Vi har nu fattat 

beslutet om att skjuta upp öppnandet ytterligare en dag”. Det går även att se att i de fall där 

organisationen inte tar fullt ansvar för krisen så hävdar de inte heller att de tänker reparera 

eventuella skador (66  %).  
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Tabell 1. N= 130 Cramers V= 0,005 

 

 

Tabell 2  är en korstabulering som visar hur det ser ut på Instagram när organisationerna använder 

sig av strategierna; tar organisationen fullt ansvar och ifall de tänker vidta åtgärder för att reparera 

eventuella skador efter krisen. Oatly skriver till exempel såhär på Instagram när de både tar ansvar 

och säger att de tänker vidta åtgärder för att reparera ev skadorna: ”…Det gör att vi bygger ut vår 

anläggning i Landskrona, för att möta behovet… vi producerar så mycket vi kan och försöker 

distribuera så rättvist som möjligt…”. I tabellen går det att utläsa att i de 44  % av fallen där 

organisationen tar fullt ansvar för krisen säger det också att de kommer reparera eventuella skador 

och detta har visat statistisk signifikans. När organisationen inte tar fullt ansvar för krisen så säger 

de, i 86 % av fallen, inte heller att de kommer vidta åtgärder för att reparera eventuella skador. 

 

Tabell 2. N= 79 Cramers V= 0,004 
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Det går att se i tabell 3 att då en organisation ber om förlåtelse är det vanligare att de också säger att 

de tänker vidta åtgärder för att reparera skadorna, det sker i 63 % av fallen på Facebook. Exempel på 

hur detta såg ut på Facebook var när HM hanterar “coolest monkey in the jungle”-krisen då de 

skrev så här: “Vi inser att vi har gjort fel och är ledsna att vi har förolämpat människor i vår 

omgivning. Därför har vi tagit bort bilden och tröjan från samtliga marknader”. När de inte ber om 

förlåtelse är det vanligare att de inte heller förklarar att de tänker åtgärda de eventuella skadorna (86 

%).  

 

Tabell 3. N= 130 Cramers V= 0,005 

 

 

I tabell 4 kan det utläsas att när organisationen ber om förlåtelse för krisen är det vanligare för dem 

att säga att de tänker vidta åtgärder för att reparera eventuella skador (30 %). När organisationen 

inte ber om förlåtelse säger de dock ändå att de tänker vidta åtgärder för att reparera eventuella 

skador i 70 % av fallen.  
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Tabell 4. N= 79 Cramers V= 0,005 

 

 

Tabell 5 visar sambandet mellan om organisationen ber om förlåtelse och om organisationen 

försöker minimera sitt ansvar för krisen på Facebook. Det går att finna i tabellen att det är vanligare 

att organisationen inte försöker minimera sitt ansvar (69 %) om de också ber om förlåtelse för krisen 

eller risken. Tabellen förklarar alltså att om organisationen ber om förlåtelse försöker det inte 

minimera sitt ansvar för krisen (56 %) men om de inte ber om förlåtelse är det vanligare att de 

försöker minimera sitt ansvar för krisen genom att skylla ifrån sig och detta visar statistisk 

signifikans på Facebook.  

 

Tabell 5. N= 130 Cramers V=  0,004 

 

 

Resultatet visar också att på  Instagram, som man kan man se i tabell 6,  att sambandet skiljer sig 

från Facebook. I 55 % av fallen där organisationen ber om förlåtelse försöker de även att minimera 

sitt ansvar för krisen. Ångestpodden ger ett tydligt exempel på hur detta kan se ut när de skriver som 
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följande: “Du har uppenbarligen tolkat det precis som många andra vilket absolut inte va vår avsikt 

men: M-L är inga stora storlekar och det har vi inte heller sagt”  I de fall där organisationen inte ber 

om ursäkt för krisen försöker de i 54 % av fallen att minimera sitt ansvar för krisen. Man kan alltså se 

att på Instagram är det överlag vanligare för organisationer att försöka minimera sitt ansvar för 

krisen. 

 

Tabell 6. N= 79 

 

 

I tabell 7 visas sambandet mellan då organisationen säger att de ska reparera eventuella skador och 

då de säger att de ska vidta åtgärder för att förhindra en återkommande kris på Facebook. Ur 

resultatet går det att utläsa att på Facebook är det vanligare att organisationen inte säger att de ska 

vidta åtgärder för att förhindra en återkommande kris. I de fall som organisationen säger att de ska 

reparera eventuella skador så säger de även att de ska förhindra en återkommande kris i 42 % av 

fallen medan i 58 % av fallen säger de inte det. Även här fungerar exemplet med HM och “coolest 

monkey in the jungle”-krisen för att se hur ett sådant inlägg kan se ut. De berättar att de ska ta bort 

tröjan men också att “Det kommer givetvis utföras en noggrann granskning kring incidenten för att 

se vart det brustit internt och förhindra att liknande fall uppstår”. När organisationen inte säger att 

de ska vidta åtgärder säger de i 42 % av fallen att de ska undvika en återkommande kris och i 59 % av 

fallen säger de inte det. Så vare sig om organisationen säger att de ska reparera skadorna eller inte så 

är det vanligast att inte säga att de ska förhindra en återkommande kris.  
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Tabell 7. N= 130  

 

 

I tabell 8 visas sambandet mellan då organisationen säger att de ska reparera eventuella skador och 

då de säger att de ska vidta åtgärder för att förhindra en återkommande kris på Instagram. Här ser 

man istället att i 67 % av fallen där organisationen säger att de ska vidta åtgärder för att reparera 

eventuella skador säger det också att de ska undvika en återkommande kris på Instagram. När 

organisationen inte säger att de ska reparera skadorna säger de oftast (71 %) att de inte kommer 

försöka förhindra en återkommande kris. 

 

Tabell 8. N= 79 Cramers V= 0,005 

 

 

Vad gäller beröm till intressenterna kan man se i tabell 9 och tabell 10 att det är vanligast att inte ge 

dem någon alls både på Facebook och Instagram. På Facebook berömmer mikro-organisationer inte 

intressenterna alls (0 %) men medelstora och stora organisationer berömmer intressenterna i 32 % 
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respektive 30 % av fallen. På Instagram berömmer organisationerna inte heller sina intressenter så 

mycket. Mikro-organisationer ligger även här på 0 % av fallen, och medelstora och stora 

organisationer berömmer intressenterna i 17 % respektive 14 % av fallen. Beröm är alltså inte vanligt 

förekommande i risk- och krishantering på Facebook och Instagram men i de fall där det görs är det 

vanligare att medelstora organisationer ger intressenterna beröm än att små och stora organisationer 

gör det.  

 

Tabell 9. N = 130 

 

 

Tabell 10. N= 79 
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5.3 Tonaliteten på de olika plattformarna  

Överlag så kan man se att tonaliteten på Facebook är mer positiv i jämförelse med Instagram. I 

diagram 9 kan man se att på Instagram har vi funnit fler inlägg som har varit antingen negativa eller 

neutrala. Det går inte att dra en generell slutsats då diagrammet inte visar på någon statistisk 

signifikans. Vårt resultat pekar dock på att det är mer positivt på Facebook och det stöds av att våra 

resterande diagram är signifikanta och visar på att jargongen är mer positiv och ödmjuk på 

Facebook i jämförelse med Instagram. I avsnitt 5.1 kan man utläsa från diagrammen att på 

Facebook tar organisationerna på sig skulden och ansvaret oftare samt ber om ursäkt och berömmer 

sina intressenter mer. Även i diagram 11 och 12 kan man utläsa att Facebook tenderar till att vara 

mer positivt och därför används diagram 9 eftersom den pekar på samma resultat. På facebook 

kodades 49% av inläggen och kommentarerna som positiva till skillnad från Instagram där endast 

39% av enheterna var positiva. Ett citat från Ångestpodden som publicerats på Instagram lyder: 

“läser du vad vi skriver? vi säger ju att vi har bett om ursäkt hur många gånger som helst. Det 

kommer en ursäkt i torsdagens podd for your information” vilket visar att organisationen ber om 

ursäkt samtidigt som det sker i en negativ ton. Vissa av inläggen var dock svåra att göra en 

bedömning av om de var antingen positiva eller negativa och dessa kodades då som neutrala. Dessa 

neutrala var t.ex. sådana standard inlägg och svar på kommentarer som det märktes tydligt på att 

organisationerna redan hade färdiga mallar på hur det skulle svara intressenterna. Dessa 

kommentarer och inlägg var väldigt standardiserade och neutrala och kodades därför därefter. Vårt 

resultat pekar alltså på att på Instagram hade organisationerna en neutral ton i sin kommunikation i 

49% av fallen och en negativ ton i 11% av fallen. Inläggen och kommentarerna tenderar också till att 

vara mer positiva när det är en anställd i organisationen som svarar och kommunicerar med 

intressenterna än när det verkar som att det är hela organisationen som står bakom meddelandet. 

Detta gäller för båda plattformarna då tonen i kommunikationen är positiv i 69% av fallen på 

Facebook och 43% på Instagram när det är en anställd inom organisationen som svarar eller skriver.  
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Diagram 9. N=209 

 

Av de organisationer som vi undersökt visar det sig att de vi kodade som stora organisationer hade 

en positiv ton, 50% av fallen till skillnad från mellan och små organisationer som hade en positiv ton 

i 28% respektive 25% av fallen. Medelstora organisationer höll en neutral ton i 70% av fallen medan 

små organisationer höll en negativ ton i 75% av fallen. Dock kan anledningen till att små 

organisationer är mer negativa vara att vi endast fann en organisation som kunde kodas som liten i 

undersökningen.   
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Diagram 10. N=209 Cramers V=0,000 

 

Om organisationerna väljer att kommunicera att de tar fullt ansvar för den inträffade eller möjliga 

krisen är tonaliteten oftas positiv. Om organisationerna tar på sig ansvaret för krisen på Facebook så 

är också 62% av kommunikationen positiv, 10% är negativ och 28% av kommunikationen är 

neutral. När organisationerna kommunicerar via Facebook och inte tar på sig ansvaret är tonen mer 

åt det neutrala hållet med 48%. På Instagram är 56% av meddelande positiva när organisationerna 

väljer att ta på sig ansvaret för krisen eller händelsen. Till skillnad från Facebook så är Instagram 

istället i 6% av fallen negativa och 39% av fallen neutrala. När de istället väljer att inte ta på sig 

ansvaret för krisen på Instagram så är även de mer neutrala med 52%. Det man kan se är alltså att på 

Facebook är tonaliteten aningen mer positiv när organisationerna tar på sig ansvaret. Gemensamt 

för båda plattformarna är att när organisationerna väljer att skylla ifrån sig och inte ta på sig ansvaret 

så tenderar den externa kommunikationen att vara neutral. Likadant är det också när 

organisationerna väljer att säga förlåt eller be om ursäkt, även då är attityden mer positiv och de 

gångerna de väljer att inte be om ursäkt är tonen mer neutral.  
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Diagram 11. N=68 Cramers V=0,011 

 

Som tidigare nämnt hade inte någon av våra valda organisationer som vana att hota folk i inlägg 

eller kommentarsfälten, dock förekom det några fall av hot mot en person eller grupp i våra kodade 

enheter. I diagram 12 kan man se att på Facebook kodades 80 % av enheterna som innehöll något 

slags hot som “negativ” och på Instagram kodades 100 % av enheterna som innehöll hot som 

"negativ” tonalitet. Ett exempel på en enhet som återfinns på Facebook och som klassades som både 

hot och som negativ är “Jag skulle uppskatta om du slutar med att spamma inlägg på vår 

facebooksida då vi inte accepterar detta. Fortsätter detta så riskerar du att få dina inlägg raderade 

samt bli avstängd från sidan”.  
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Diagram 12. N=8 Cramers V=0,000 
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6. Analys och diskussion 
I följande kapitel kommer det göras en analys samt diskussion kring det erhållna resultatet ställt mot 

det empiriska materialet som har använts i undersökningen. 

 

6.1 Facebook - en mänsklig röst 
Sociala medier har ofta benämnts som ett homogent fenomen där alla olika sociala plattformar har 

behandlats på ett och samma sätt. Altheide och Snow (1979) nämner att medielogik är en slags 

form av kommunikation, processen genom vilken media presenterar och överför information. 

Olika medier har olika format med olika särskilda egenskaper. Med tanke på medielogik bör alltså 

olika sociala medier också behandlas olika, men gör verkligen organisationer det? I resultatet fann vi 

att de allra flesta företagen hanterade Facebook och Instagram liknande när det gäller risk- och 

kriskommunikation, dock fanns det också några tydliga skillnader. Altheide (2011) menar dock att 

det såklart skiljer sig mellan de olika applikationerna eller plattformarna när det gäller tekniken och 

formatet men att de ändå har en underliggande konceptuell logik, vilket skulle kunna vara 

anledningen till varför organisationer faktiskt behandlar plattformarna på liknande sätt.  

 

Precis som McLuhan (1964) säger så är sättet vi skickar och tar emot information på viktigare än 

själva informationen. Detta har dock förändrats lite sen McLuhan nämnde det, med tanke på att då 

var vi bara konsumenter av budskap men nu kan vi istället producera information själva, vilket 

företag måste ta hänsyn till, inte minst i krissituationer. Som Schultz (2010) nämner så har sociala 

medier idag ersatt många aktiviteter som förr sköttes ansikte mot ansikte. Exemplet med att möten 

mellan privatpersoner och banker idag översatts med internetbanker går att applicera på de allra 

flesta organisationer. På samma sätt har kommunikationen mellan en organisation och privatperson 

förändrats. Idag går det mycket snabbare att få tag på en organisation med bara några knapptryck. 

Även med tanke på att det går att nå dessa organisationer 24 timmar om dygnet så är det inte svårt 

att berätta för en organisation om de har gjort något fel. Sociala medier anses ofta vara mer 

interaktiva, dialogiska, autentiska och trovärdiga (Pleil, 2007; Seltzer & Mitrook, 2007). De kan nå 

stor publik och göra det möjligt för mottagare att svara eller kommentera de uppfattade 

meddelandet på ett bekvämt sätt. 
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Precis som Coombs (2006) beskriver i SCCT så kommer händelser som t.ex en kris att framkalla en 

sökning efter attribut. Man kommer inte undan att intressenterna vill ha någon att skylla på. 

Hjarvard (2008) menar att medier blivit så integrerade i dagens samhälle att vi knappt märker deras 

närvaro samt att vi numera själva kan skapa information som kan nå ut till hur många som helst. 

Det är hur lätt som helst att genom exempelvis en hashtag prata med folk som känner likadant som 

en själv och bli arga och attackera ett företag eller en organisation. Det Coombs (2002, 2006, 2015) 

menar är att det är i sådana tillfällen som det är nödvändigt att ha en krishanteringsplan. I vårt 

resultat kan vi se att de flesta organisationerna vi undersökt har en sådan krishanteringsplan för 

Facebook men på Instagram däremot är det lite sämre på den punkten. På Facebook är de duktiga 

på riskhantering och sköter mer riskhantering där än vad de gör på Instagram. På Instagram har 

organisationerna en tendens att inte ens nämna krisen förrän den faktiskt inträffat. Vi tolkar det 

som att tröskeln för att lägga ut något på Instagram är högre, det skulle kunna bero på deras visuella 

format, att det ska gärna se snyggt och visuellt tilltalande ut. Detta går också att koppla till 

medielogik - hur media använder sig av social interaktion beror delvis på dess tekniska egenskaper, 

men också på både sociala och estetiska egenskaper som mediet i fråga besitter (Hjarvard, 2008). 

Detta i sin tur kan leda till att organisationerna inte väljer att öppet tala om en möjlig kris just på 

Instagram, utan faktiskt väntar tills den har inträffat. Facebook har en tendens att fungera mer som 

en slags kundtjänst och det kan man också se i vårt resultat. Där går det att utläsa att det är oftast de 

kriser som har lite större skador som kriskommunikationen även hanteras på Instagram, annars sker 

främst riskhantering samt mindre kriser på Facebook. Självklart sker även en hel del 

kriskommunikation på Facebook men majoriteten av enheterna som kodats visar på att 

riskhantering är en större del av vad organisationer sköter på den plattformen.  

 

Ytterligare en skillnad vi fann mellan de olika plattformarna var att på Instagram var det mest 

organisationerna som stod bakom de kommunicerade meddelandet, vare sig det klassades som risk 

eller kris. Instagram kan alltså tolkas som att det inte är riktigt lika personligt som Facebook. På 

Facebook skiljde det sig väldigt mycket beroende på om det var en kris eller risk de kommunicerade 

om. När det gällde en kris var det organisationen som stod bakom den mesta informationen. Vid 

riskhantering var det dock vanligare att informationen avslutades med ett namn signerat, 

exempelvis “Med vänlig hälsning, Fredrik”. Sociala medier tillåter en mer frekvent publicering med 

hjälp av en personlig eller mänsklig röst och kan användas i risk- och krissituationer för att snabbt 

kommunicera (Sweetser & Metzgar, 2007). 
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Facebook är klassat som en textplattform men har på senare tid allt mer och mer gått över mot det 

visuella hållet och fungerar samtidigt lite bättre än Instagram om man vill göra lite längre inlägg. 

Facebook har också en högre snittålder än vad Instagram har. På Instagram är 90% av alla användare 

under 35 år, yngre personer tenderar till att vara mindre köpstarka och det kan vara en anledning till 

varför många organisationer väljer att fokusera mer på just Facebook då de antagligen tror att det 

tenderar till att generera mer (Chiffer, 2016). Vad som också går att utläsa från det erhållna 

resultatet är att bilder inte är det som prioriteras när organisationer ska kommunicera vid risk- och 

krishantering. Med tanke på Instagrams bilddrivna flödeslogik skulle man kunna tro att det skulle 

vara mer visuell kommunikation, men det har visat sig i studiens resultat att på Facebook används 

fler bilder vid en kris. Instagrams fulla potential används helt enkelt inte vid kriskommunikation. 

Detta skulle dock kunna bero på, som tidigare nämnt, att Instagram tillåter inte bilder i 

kommentarsfälten. Där skulle man istället behöva en teori som tar hänsyn till användarkulturer och 

förväntningar snarare än bara mediernas tekniska logiker. Ytterligare exempel på det är att Facebook 

är anpassat till både mobiler och datorer och fungerar lika bra på båda. Instagram går också att 

använda på både mobil och dator men inte alls i samma utsträckning. Instagram är till största grad 

anpassat till mobiler, på datorn är plattformen svår att använda och det finns inte alls samma 

möjligheter och funktioner på datorer.  

 

6.2 Krishanteringsstrategierna används flitigt  
Den strategi som används mest på både Facebook och Instagram är den där organisationen försöker 

minimera sitt ansvar över en risk eller kris. Om man ser till Coombs (2006) tre 

kommunikationsstrategier kan man tydligt koppla studiens resultatet till hans första teori Corporate 

apologia som handlar om att organisationer som upplever en sorts attack mot deras karaktär måste 

försvara sig. Detta syns dock mer på Instagram än på Facebook. På Instagram är det vanligare att 

arbeta mer förebyggande än på Facebook, men det sker även där, genom att hävda att de ska vidta 

åtgärder för att förhindra en liknande kris att hända i framtiden. Det kan tänkas kopplas ihop med 

Image restoration theory, som handlar om att organisationer hamnar i situationer där de anklagas 

för dåligt beteende. Det kan tänkas att organisationen försöker avleda intressenterna från 

risken/krisen och istället åter etablera legitimitet hos intressenterna genom att visa på att de jobbar 

framåt och bort från det som skapat risken/krisen. Om man tittar på hur det ser ut beroende på 
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organisationens storlek kan man se att medelstora organisationer är de som berömmer sina 

intressenter mest. Ser man utifrån Image restoration theory kan det kanske bero på att en mindre 

organisation känner ett större behov av att inte skada deras rykte för att inte bli av med intressenter. 

Ett redan väletablerat större företag kan tänkas inte påverkas lika mycket av en sådan skada på grund 

av ett starkt varumärke till exempel. Dessa tre kommunikationsstrategier som precis diskuterats 

leder in på Coombs (2006) sju krishanteringsstrategier.  

 

På Facebook är det vanligare att organisationer säger att de ska förhindra en återkommande kris än 

att säga att de ska åtgärda skadorna som risken/krisen redan orsakat. Det finns alltså en tendens hos 

organisationer på Facebook att försöka skylla risken/krisen på någon annan och detta kan kopplas 

till krishanteringsstrategin Rättfärdigande, alltså att organisationer kanske menar att skadan inte är 

så stor som intressenterna upplever. Här kan man även se att organisationerna på Facebook bortser 

lite ifrån Coombs (2006) krishanteringsstrategi Korrigerande åtgärd, som innebär att 

organisationen åtgärdar skadorna som uppstått. Både på Facebook och Instagram är det i de flesta 

fall där organisationerna påpekar tidigare goda handlingar oftast så att de inte tar fullt ansvar för 

krisen utan skyller ifrån sig. Detta kan kopplas till krishanteringsstrategin Ursäkt (Coombs, 2006) 

eftersom de försöker minimera sitt ansvar för krisen genom att vilseleda intressenterna i form av att 

påminna dem om allt bra organisationen har gjort tidigare. Dessutom kan detta kopplas till 

Förnekelse (Coombs, 2006) eftersom man kan tolka det som att organisationerna försöker påstå att 

det kanske inte ens skett en kris. Om man ser till Coombs (2006) första strategi Full förlåtelse kan 

man se att organisationerna använder sig av denna både på Facebook och Instagram, eftersom att i 

de fall där organisationerna tar fullt ansvar för krisen säger de även att de tänker åtgärda skadorna 

som blivit i resultat av en risk/kris. Ett annat sätt som gör Full förlåtelse tydligt i organisationers 

risk- och krishantering på Facebook är att när de ber om förlåtelse säger de även i de flesta fallen att 

de ska reparera eventuella skador. På Instagram däremot är det vanligare för organisationer att inte 

säga att de tänker reparera skadorna om de ber om förlåtelse för risken/krisen. Ett ytterligare 

resultat som går att koppla till Full förlåtelse är att det framgick att på Facebook är det vanligare att 

inte försöka minimera sitt ansvar för en risk/kris om man även ber om förlåtelse. På Instagram å 

andra sidan är det istället så att i de fall där organisationerna ber om förlåtelse försöker de också att 

minimera sitt ansvar för risken/krisen. Överlag är det vanligare att organisationerna skyller ifrån sig 

mer på Instagram än på Facebook. 
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Ytterligare fyra olika strategier som Coombs (2015) presenterar handlar om vilken attityden är i 

krishanteringen. På Facebook, där de ofta försöker förebygga liknande kriser och att man ska 

reparera eventuella skador i de många fall kan man hävda att där använder sig organisationerna av 

den strategi som Coombs (2015) kallar för Återuppbyggande attityd Det är även vanligare att 

berömma intressenterna på Facebook vilket kan kopplas till en annan strategi, Stöttande attityd  

(Coombs, 2015). På Instagram är det däremot vanligare att organisationerna inte tar ansvar för 

krisen, ber om förlåtelse eller berömmer intressenterna. Kontentan av detta kan tolkas som att på 

Instagram använder sig organisationer mer av Förnekande attityd (Coombs, 2015). 

Organisationerna är mer förnekande och inte lika inställsamma på Instagram som de är på 

Facebook. Dock är Förnekande attityd den strategi som används minst på båda plattformarna. På 

Facebook är det vanligare att vara mer förlåtande och säga att de ska reparera skador som krisen 

redan orsakat istället för att hävda att det ska undvika en återkommande kris. Detta kan bero på att 

organisationerna gör sig mer till ett offer på Facebook och även att de använder sig mer av smicker 

hos intressenterna vilket nämns tidigare, alltså att de använder sig av mer Stöttande attityd där än på 

Instagram. 

 

Slutligen kan det konstateras att utifrån undersökningens resultat ställt emot det empiriska 

materialet används Coombs (2006) strategier på både Facebook och Instagram. Facebook använder 

sig mer av de förlåtande strategierna än Instagram som använder sig mer av att skylla ifrån sig i risk- 

och krishantering, vilket leder in på nästa diskussionsfråga som handlar om tonaliteten på de olika 

plattformarna.  

 

6.3 Hårdare klimat på Instagram 
Inläggen och kommentarerna på Facebook är mer positiva överlag jämfört med på Instagram och 

även när det är en anställd som står bakom inlägget/kommentaren så är även tonaliteten mer positiv 

på Facebook. Det kan vara för att på Facebook förekommer det fler risk-inlägg och det är oftast en 

anställd som står bakom dessa inlägg och då är tonaliteten i de flesta fall positiva och detta har 

bevisats med statistisk signifikans (Cramers V=0,017). Enligt SMCC-modellen spelar relationen 

mellan en organisation och dess intressenter en stor roll eftersom det nu sprids information väldigt 

snabbt via flertal sociala medier (Jin och Liu, 2010). Även om man är inaktiv på sociala medier tar 

man ändå del av vad som skrivs där tack vare att prata med skapare och följare på sociala medier. 
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Därför kan man påstå att det är viktigt för organisationer att använda sig av en trevlig ton på sociala 

kanaler för att inte förlora förtroendet från sina intressenter. Att organisationer låter anställda stå 

bakom inlägg och kommentarer på Facebook kan alltså vara en bidragande faktor till att det är 

trevligare där än på Instagram. 

 

Studiens resultat visar att tonaliteten på Facebook är trevligare än på Instagram. Kopplar man det 

till medielogik kan man tänka sig att en bidragande faktor till att det är så är för att logiken i 

Facebook tillåter intressenter och organisationer att vara mer trevliga genom att man inte bara kan 

“gilla” inlägg utan även “älska” och “haha”. Dock tittade denna studie endast på gilla-markeringar 

men de två sistnämnda kan ha en betydelse om man tittar utifrån ett medielogik-perspektiv. Det går 

alltså att se i resultatet att organisationerna använder sig av en mer förlåtande ton på Facebook och 

tar på sig ansvaret för krisen oftare. På Instagram försöker istället organisationerna att skylla ifrån sig 

vilket kan uppfattas som negativt av intressenterna. De gångerna som organisationerna väljer att 

skylla ifrån sig och inte ta på sig ansvaret för risken/krisen så kan vi se att den externa 

kommunikationen är mer neutral, detta gäller för båda plattformarna. Jin och Liu (2010) menar att 

om en kris uppstår internt är allmänheten mer benägna att acceptera en mer förlåtande och 

tillmötesgående kommunikation från organisationen i fråga. Det förekommer inte heller särskilt 

mycket hot från organisationerna men i de fallen det gör det så kodades alla enheterna som negativa 

på Instagram och “bara” 80% av enheterna på Facebook negativa, det är dock en marginell skillnad. 

Detta skulle också kunna vara en faktor till varför den generella tonen skiljer sig från de olika 

plattformarna.  

 

Som Doyle och Lee (2016) nämner kommer något man publicerar i en negativ “miljö” också 

upplevas mer negativt av mottagarna vilket inte är speciellt fördelaktigt i en krissituation. Därför 

kanske det är bättre att ha en positiv ton och vara mer tillmötesgående i sin risk- och 

kriskommunikation för att inte råka förvärra situationen. Det skulle också kunna vara en anledning 

till varför det är så mycket mer positivt på Facebook än på Instagram. Facebook kan som tidigare 

nämnt ses mer som “fönstret ut”  och organisationerna där är mer måna om att inte bli satta i en 

negativ miljö. Det skulle kunna vara så att de håller en mer positiv ton för att avvärja det negativa. 

Enligt studiens resultat är det alltså mer positiv tonalitet på Facebook och skulle också kunna vara 

en anledning varför det också var mer risk-inlägg där i jämförelse med Instagram. Med hjälp av sin 
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positiva ton kan organisationerna på Facebook undvika att göra intressenterna allt för arga och se 

till att en kris inte hinner bryta ut, utan kan hålla det kvar på risknivå.  
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7. Slutsatser och framtida forskning  
I detta kapitel kommer det presenteras de slutsatser som har gjorts utifrån resultat och analys samt 

förslag på framtida forskning inom ämnet kriskommunikation på sociala medier. Kapitlet tar även 

upp brister som upptäckts i studien.  

 

7.1 Slutsatser 
Bara genom att fastställa hur många enheter som vi har funnit som kan klassas som risk- och 

krishantering kan vi dra slutsatsen att det sker mer riskhantering på Facebook än vad det gör på 

Instagram. Ur resultatet går det även att konstatera att Coombs krishanteringsstrategier 

förekommer på både Facebook och Instagram. Resultatet visar att alla krishanteringsstrategier 

används minst en gång i alla de undersökta enheterna. Några punkter som Facebook och Instagram 

hade gemensamt var att de tre strategierna som organisationerna använde minst var de samma för 

de båda plattformarna. Dessa var om organisationerna hävdar att skadan som är relaterad till krisen 

var minimal, att de förnekar att en kris uppstod eller om det fanns något slags hot eller 

konfrontation. Alla dessa strategier förekom, men endast i några fåtal fall. Ytterligare en likhet vi 

fann hos de båda sociala medierna var att när de väljer att inte ta ansvar för krisen så använder de sig 

mer av standardiserade svar eftersom tonen då tenderar till att vara mer neutral. Båda plattformarna 

använder sig även mest av samma strategi. Den som innefattar att organisationen försöker minimera 

sitt ansvar för krisen, genom att exempelvis skylla ifrån sig. Något som var överraskande lika var att 

det förekom hot och konfrontationer mot intressenter från organisationerna. Det skedde på båda 

plattformarna och som nämnt i resultat och analys gjordes det inte speciellt ofta, men det förekom.  

 

Vad som skiljer de olika plattformarna åt är att det är mer förlåtande på Facebook och där tar man 

också på sig skulden oftare. Trots att båda plattformarna använder samma strategi mest så används 

den betydligt mer på Instagram. Det är alltså vanligare att skylla ifrån sig på Instagram, vilket kan 

vara en bidragande faktor till att tonaliteten där är mer negativ. På Facebook försöker 

organisationerna givetvis också att minimera sitt ansvar men detta görs på ett mer ödmjukt sätt och 

ofta i samband med en ursäkt. Eftersom att organisationerna på Facebook berömmer sina 

intressenter nästan dubbelt så mycket än vad de gör på Instagram så kan även detta leda oss till 

slutsatsen att det är en trevligare atmosfär på Facebook och att organisationer där har en trevligare 

ton i sin kriskommunikation. Det är alltså inte särskilt vanligt att organisationerna ber om ursäkt 
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eller tar ansvar för den inträffade eller möjliga krisen på Instagram. Ytterligare en skillnad är att även 

fast Instagram är en bilddriven plattform och dess största egenskap är det visuella så används inte 

mediet till dess fulla potential. Kommunikationen på Instagram sker efter att en kris brytit ut och 

den kommunicerade informationen sker i allra största grad genom svar på kommentarer som 

undertecknas av organisationerna själva. Instagram tenderar till att vara mindre personligt till 

skillnad från Facebook.  

 

Slutligen så kan man konstatera att studiens resultat ligger i linje med Austin och Jins (2016) 

forskning som menar på att de inte bör behandlas likadant med tanke på de olikheterna som finns 

mellan plattformarna. Utifrån resultatet kan man se att det finns många skillnader mellan hur 

organisationerna kommunicerar på Facebook och Instagram. Detta backas upp av Eriksson och 

Olsson (2016) som också menar att de olika sociala medierna inte bör behandlas som ett och samma 

fenomen. Därför kan det vara bra om krishanterare har medielogik i åtanke när de väljer plattform 

för sin risk- och krishantering. I dagsläget verkar det som att de har en och samma 

krishanteringsplan för samtliga plattformar.  

 

7.2 Framtida forskning  

Som nämndes tidigare i metodavsnittet valde vi organisationer med stor variation för att få bredd på 

analysenheterna. Vi valde att undersöka både stora och små organisationer och det finns anledning 

att tro att resultatet skulle kunnat se annorlunda ut ifall man valt organisationer som är lika stora 

eller lika små, samt om organisationerna hade haft mer liknande karaktär, till exempel hade man 

bara kunnat undersöka olika klädleverantörer och fått ett annat resultat, men vi valde att ha med 

olika storlekar på företagen för att få en större helhetsbild. 

 

Sociala medier har även blivit en väldigt stor del i många människors liv, men som tidigare 

konstaterat så behövs det mer forskning på ämnet sociala medier inom kriskommunikation. Sociala 

medier förändras hela tiden så det är svårt att hitta något sätt som består. Kriskommunikation är 

oerhört svårt då det inte finns några tydliga riktlinjer över hur man ska agera, med tanke på att alla 

kriser ser olika ut behövs det också mer teorier som tar hänsyn detta. En upptäckt vi gjorde under 

insamlingsarbetet av enheter var att inlägg som gjordes av organisationer på ett socialt medie var 

oftast utformat för Facebook. Antingen publicerades inlägget på bara Facebook eller på både 
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Facebook och Instagram, inget inlägg skrevs endast för Instagram. Detta skulle vara intressant att 

undersöka och skulle troligtvis gå att studera genom en kvalitativ undersökning. Det skulle även 

vara intressant att med hjälp av Coombs strategier undersöka innehållet i den kommunicerade 

informationen.   

 

Under insamlingen av data märktes det också hur svårt det var att hitta möjliga analysenheter då 

organisationerna gärna skötte sin kriskommunikation privat. Organisationer fick många 

meddelanden och kommentarer som ifrågasatte verksamheten med de var snabba med att svara i stil 

med “skicka ett privat meddelande till oss så tar vi det därifrån”. Många ville alltså inte sköta det 

öppet för allmänheten att se, hur effektfull den metoden är går ju att diskutera. Coombs (2006) 

menar på att det är viktigt att organisationen berättar allt de vet om krisen för sina intressenter så 

fort de fått någon information själva. Annars kan intressenterna bli arga när de senare får reda på att 

organisationen har undanhållit information. Man kan alltså tänka sig att det kan vara bra att sköta 

kommunikation mer öppet då intressenterna kanske blir mer förstående över varför organisationen 

agerar som de gör eller varför de hamnade i den situationen från början. Väljer de att istället sköta 

allt “bakom stängda dörrar” kanske folk blir mer negativt inställda till organisationen. Det vore 

intressant att i en kvalitativ studie undersöka om detta stämmer. En annan tänkbar studie skulle 

kunna vara att undersöka två olika organisationer. En som sköter sina sociala kanaler på samma sätt 

och en som har olika strategier för olika kanaler och sedan se vad effekten och resultatet av det blir.  

 

För framtida studier inom samma ämne kan det vara bra att ha i åtanke de brister som vi upptäckte i 

vår studie. De svårigheter som vi stötte på var att det var väldigt svårt att hitta analysenheter på ett 

effektivt och slumpmässigt sätt. Det tog väldigt lång tid samt att vi fick ta det som fanns att få tag 

på, vilket kan ha påverkat resultatet. I framtida undersökningar skulle det vara bra om man hittade 

en effektivare metod för datainsamling som skulle kunna öka reliabiliteten ännu mer.  
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8. Implikationer för samhället  
Sociala medier har en stor påverkan i samhället eftersom det är en bra kanal där många människor 

kan mötas. Kommunikation är också en oerhört viktigt del och kan beskrivas som 

“Kommunikationen är för människor en väldigt stor och viktig del när det handlar att både 

integrera och utveckla samhället i sig” (Det sociala fenomenet, u.å.). Vid en kris bemöts både 

organisationernas och medierna kommunikation oftast med misstänksamhet och tvivel. Det vi fick 

reda på från denna studie spelar en roll för samhället för det har bland annat blivit en ny arena för 

ryktesspridning och för att öka negativa känslor för organisationer på sociala medier (Eriksson, 

2014). Om krisen kommuniceras fel kan det påverka intressenters förtroende för en viss 

organisation, vilket kan leda till långsiktiga konsekvenser. Att organisationer inte använder sig lika 

mycket av Instagram i risk- och krishantering på grund av dess visuella egenskaper kan även påverka 

samhället negativt genom att användare som föredrar Instagram över Facebook kanske inte får 

samma möjlighet att komma i kontakt med organisationer och andra aktörer i en krissituation. Att 

organisationer utesluter vissa plattformar i kriskommunikation medför även att de inte når ut till 

lika många målgrupper. Att tänka på vad man har för ton på sociala medier är också viktigt för 

organisationer eftersom att nu sprids all information snabbt och enkelt och minsta lilla misstag kan 

leda till en stor kris (Eriksson, 2014). Därför är det viktigt att studera kriskommunikation för att 

hitta effektiva riktlinjer som kan gynna organisationer vid en kris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 

Referenser  
Altheide, D. L. (2011). Media logic and social power. Empedocles: European Journal for the 

Philosophy of Communication 3( 2), s. 119–136, DOI: 10.1386/ ejpc.3.2.119_1 

 

Altheide, D. L. & Snow, R. P.  (1979).  Media logic.  Beverly Hills, Calif :  Sage Publications 

 

 Austin, L & Jin, Y. (2016). Social media and crisis communication: Explicating the social- 

mediated crisis communication model. Strategic Communication: New Agendas in 

Communication. (s. 163-185). New York och London: Routledge  

 

Austin, L. &  Liu, B.F. &  Jin, Y. (2012). How Audiences Seek Out Crisis Information: Exploring 

the Social-Mediated Crisis Communication Model, Journal of Applied Communication Research, 

40(2),  s. 188-207, DOI: 10.1080/00909882.2012.654498 

 

Booth, N. & Matic, J. A. (2011). Mapping and leveraging influencers in social media to shape 

corporate brand perceptions. Corporate Communications: An International Journal, 16(3), s. 

184–191. DOI:10.1108/13563281111156835 

 

Cha, J. (2010). Factors affecting the frequency and amount of social networking site use: 

Motivations, perceptions, and privacy concerns. First Monday, 15(12).  

 

Coombs, W. T. (2002). Assessing online issue threats: issue contagions and their effect on issue 

priorzations. Journal of public affair, (2), s. 215-229. 

 

Coombs, W. T. (2006). Crisis management: A communicative approach. Botan & Hazleton 

(Red.), Public relations theory II. (s. 149-174). New York: Lawrence Erlbaum Associates 

 

Coombs, W. T. (2015). Ongoing Crisis Communication. Planning, Managing, and Responding (4 

uppl). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 

 

64 



 

Doyle, E. & Lee, Y. (2016). Context, context, context: Priming theory and attitudes towards 

corporations in social media. Public relations review, 42, s.913-919. 

 

Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. 

Sundsvall: Demicon 

 

Eriksson, M. & Olsson, E. K. (2016). Facebook and Twitter in Crisis Communication: A 

Comparative Study of Crisis Communication Professionals and Citizens. Journal of Contingencies 

and Crisis Management, 24(4), s. 198-208. 

 

Falkheimer, J. & Heide, M. (2009). Crisis Communication in a New World, Nordicom Review, 

30(1), s.55-66. DOI: https://doi.org/10.1515/nor-2017-0138  

 

Heide, M. & Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. (2., 

[omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and 

Cultural Change. Nordicom Review, 29(2), s.105-134 

 

Jones, B. R. &  Temperley, J. & Lima, A. K. (2009). Corporate reputation in the era of web 2.0: 

The case of Primark. Journal of Marketing Management, 25(9–10), s.927–939. DOI: 

10.1362/026725709X479309 

 

Liu, B, F. Austin, L. Jin, Y. (2011). How publics respond to crisis communication strategies: The 

interplay of information form and source. Public relations review, 37(3), s. 345-353 

 

Nilsson. Å. (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, M och Larsson, L. Metoder i 

kommunikationsvetenskap. (s. 119-152). Lund: Studentlitteratur 

 

Jin, Y., Liu, B. F., Austin, L. A. (2014). Examining the Role of Social Media in Effective Crisis 

Management: The Effects of Crisis Origin, Information Form, and Source on Publics’ Crisis 

65 

https://doi.org/10.1515/nor-2017-0138


 

Responses. Communication Research, 14(1), s. 74-94. DOI: 10.1177/0093650211423918 

 

Mao, Y. (2017). Intercoder reliability techniques: holsti method. In M. Allen (Ed.), The sage 

encyclopedia of communication research methods (s. 741-743). Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications, Inc DOI: 10.4135/9781483381411.n258   

 

Marken, G.A. (2007). Social Media . . . The Hunted can Become the  Hunter. Public  Relations 

Quarterly, 52(4),  s. 9–12 

 

McLuhan, M. (1964) “The medium is the message.” I Understanding Media: The Extensions of 

Man, s.23–35, 63–7. New York: Signet. 

 

Regester, M. Larkin, J. (2005). Risk Issue and Crisis Management in Public Relations: A Casebook 

of Best Practice. London: Kogan page. 

 

Schultz, F. (2010). Is the medium the message? Perceptions of and reactions to crisis 

communication via twitter, blogs and traditional media. Public Relations Review, 37(1), s. 20-27  

 

Schulz, W. (2004). Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of 

Communication, 19(1), s. 87-101. 

 

Sweetser, K.D. & Metzgar, E. (2007). Communicating during crisis: Use of blogs as a relationship 

management tool. Public Relations Review, 33, s.340–342.  

 

Veil. S. R et al., (2011). A Work-In-Process Literature Review: Incorporating Social Media in Risk 

and Crisis Communication. Journal of Contingencies and Crisis Management, 19(2), s.110- 122. 

DOI: 10.1111/j.1468-5973.2011.00639.x 

 

 

 

 

66 



 

Länkade källor: 

Aftonbladet (2012). Polisens inlägg stängde ner facebooksidan. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwdPpB/polisens-inlagg-stangde-ner-facebooksidan 

 

Aftonbladet (2016) Svenska snabbtåg sämst i klassen. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Onm7eb/svenska-snabbtag-samst-i-klassen 

  

Aftonbladet (2017). Skönhetsjätten ber om ursäkt för kritiserad reklam. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w7E6G/skonhetsjatten-ber-om-ursakt--for-kritiserad-rekla

m 

 

Aftonbladet (2018). HM anklagas för rasism efter ny barnkollektion. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR1zkJ/hm-anklagas-for-rasism-efter-ny-barnkollektion 

 

Aftonbladet (2018). “Ostianerna” försöker säga oss något om vår tid. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J18y46/ostianerna-forsoker-saga-oss-nagot-om-var-tid 

 

Annerstedt, L. (2016). Interkodarreliabilitet. SOM-institutet. Hämtad från:   

https://som.gu.se/digitalAssets/1578/1578848_interkodarreliabilitet-2016.pdf 

 

Chiffer (2016). Skillnader och likheter. Hämtad från: https://chiffer.se/skillnader-och-likheter/ 

 

Dagens Media (2016). Öppet bråk mellan Oatly och Svensk mjölk. Hämtad från: 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/oppet-brak-mellan-oatly-och-svensk-mj

olk-6087816  

 

Det sociala fenomenet (u.å). Människans olika kommunikationssätt. Hämtad från: 

http://www.detsocialafenomenet.se/index.html  

 

DN (2017). Kritik mot Åhléns rea två dagar efter dådet. Hämtad från: 

67 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwdPpB/polisens-inlagg-stangde-ner-facebooksidan
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Onm7eb/svenska-snabbtag-samst-i-klassen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w7E6G/skonhetsjatten-ber-om-ursakt--for-kritiserad-reklam
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w7E6G/skonhetsjatten-ber-om-ursakt--for-kritiserad-reklam
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR1zkJ/hm-anklagas-for-rasism-efter-ny-barnkollektion
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J18y46/ostianerna-forsoker-saga-oss-nagot-om-var-tid
https://som.gu.se/digitalAssets/1578/1578848_interkodarreliabilitet-2016.pdf
https://chiffer.se/skillnader-och-likheter/
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/oppet-brak-mellan-oatly-och-svensk-mjolk-6087816
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/oppet-brak-mellan-oatly-och-svensk-mjolk-6087816
http://www.detsocialafenomenet.se/index.html


 

https://www.dn.se/sthlm/kritik-mot-ahlens-rea-tva-dagar-efter-dadet/  

 

Expressen (2018). Matts kritik mot nya kryddburkarna. Hämtad från: 

https://www.expressen.se/gt/matts-kritik-mot-nya-kryddburkarna/  

 

Instagram (2018). Hämtad från: https://www.instagram.com/p/BomF7SqAdVx/  

 

Internetstiftelsen i Sverige (2018). Svenskarna och internet. Hämtad från: 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf  

 

Navigator (2015). Samlad fakta om Facebook. Hämtad från: 

https://navigator.se/blog/2015/06/15/samlad-fakta-om-facebook/  

 

Navigator (2015). Samlad fakta om Instagram. Hämtad från: 

https://navigator.se/blog/2015/06/22/samlad-fakta-om-instagram/  

 

SvD (2017). Både kunder och experter har sågat comhem. Hämtad från: 

https://www.svd.se/bade-kunder-och-experter-har-sagat-comhem  

 

SVT (2016). Vargexperter kritiserar djurparkens hantering av vargarna. Hämtad från: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/vargexperter-kritiserar-djurparkens-hantering-av-vargarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

https://www.dn.se/sthlm/kritik-mot-ahlens-rea-tva-dagar-efter-dadet/
https://www.expressen.se/gt/matts-kritik-mot-nya-kryddburkarna/
https://www.instagram.com/p/BomF7SqAdVx/
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf
https://navigator.se/blog/2015/06/15/samlad-fakta-om-facebook/
https://navigator.se/blog/2015/06/22/samlad-fakta-om-instagram/
https://www.svd.se/bade-kunder-och-experter-har-sagat-comhem
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/vargexperter-kritiserar-djurparkens-hantering-av-vargarna


 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Kodschema 
Identifikationsvariabler  
 
V1 - Kodare 
Emma: 1 
Victoria: 2  
 
V2 - Datum  
 
V3 - Vilken plattform enheten är publicerad på? 
Facebook: 1  
Instagram: 2  
 
V4 - Typ av enhet?  
Inlägg: 1  
Svar på kommentar: 2  
 
V5 Avsändare? 
 
V6 Typ av inlägg/kommentar? 
Risk: 1 
Kris: 2  
 
Övriga variabler  
 
V7 - Hur stort är organisationen?  
Mikro (1-9): 1 
Liten (10-49): 2 
Medelstor (50-249): 3  
Stor (>250): 4  
 
Parentes= antal anställda 
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V8 - Organisation eller person som skrivit inlägget/kommentaren?  
Organisation: 1  
Anställd inom org: 2  
 
V9 - Antal tecken?  
 
V10 - Tonalitet  
Positiv: 1  
Negativ: 2  
Neutral: 3  
 
V11 - Hur många kommentarer har inlägget/kommentaren?  
 
V12 - Hur många likes har inlägget/kommentaren?  
 
V13 - Finns det en bild i inlägget/kommentaren? 
Ja: 1 
Nej: 2 
 
V14 - Tar organisationen fullt ansvar för krisen/risken? 
Ja: 1 
Nej: 2  
 
V15 - Ber organisationen om förlåtelse?  
Ja: 1  
Nej: 2  
 
V16 - Säger organisationen att de ska vidta åtgärder för att reparera eventuella skador?  
Ja: 1  
Nej: 2  
Inga skador: 3  
 
V17 - Säger organisationen att de ska vidta åtgärder för att förhindra en återkommande 
kris? 
Ja: 1  
Nej: 2  
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V18 - Påpekar organisationen tidigare goda handlingar?  
Ja: 1  
Nej: 2  
 
V19 - Berömmer organisationen intressenterna på något sätt?  
Ja: 1  
Nej: 2  
 
V20 - Hävdar organisationen att skadan som är relaterad till krisen var minimal? 
Ja: 1  
Nej: 2  
Inga skador 3:  
 
V21 - Försöker organisationen minimera sitt ansvar för krisen?  
Ja: 1  
Nej: 2  
 
V22 - Förnekar organisationen att en kris uppstod?  
Ja: 1  
Nej: 2  
 
V23 - Finns det en konfrontation eller någon form av hot mot människor, grupper eller 
organisationer i inlägget/kommentaren?  
Ja: 1  
Nej: 2  
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Bilaga 2 
 
Kodinstruktioner 
V1- Vem av uppsatsförfattarna är det som kodar. 
 
V2- Datumet som inlägget/kommentaren publicerades, år-månad-dag. 
 
V3- Plattformen som inlägget/kommentaren är publicerad på. 
 
V4- Om organisationen har gjort ett eget inlägg eller om de har svarat på en kommentar. 
 
V5- Vilken organisation har gjort inlägget/kommentaren. 
 
V6- Är inlägget eller kommentaren riskhantering eller har det utvecklats till en kris? Kodas som risk 
vid mindre företeelser annars kodas det som krishantering. 
 
V7- Genom att söka upp information via allabolag.se om organisationens anställda får man svar på 
denna variabel. 
 
V8- Avslutas inlägget/kommentaren med till exempel “mvh Åhléns” eller med “mvh Sara från 
Åhléns”. Avslutas inlägget/kommentaren inte på något av det kodas det som “Organisation (1)”. 
 
V9- Hur många tecken som inlägget/kommentaren består av. 
 
V10- Upplevs inlägget/kommentaren som positiv eller negativ. Kodas som neutral om det inte 
framgår någon tydlig tonalitet. 
 
V11- Hur många kommentarer inlägget har eller hur många svar kommentaren har. 
 
V12- Hur många gilla/hjärtmarkeringar har inlägget/kommentaren. Reaktioner som finns på 
Facebook är inte inräknade, alltså endast “tummen upp” markeringar. 
 
V13- Går det att finna en bild i inlägget/kommentaren. 
 
V14- Framgår det tydligt att organisationen tar ansvar för krisen exempelvis genom att uttrycka “Vi 
har gjort fel” och inte skyller ifrån sig. Annars kodas det som “nej”. 
 

72 



 

V15- Framgår det tydligt att organisationen ber om förlåtelse med uttryck som till exempel 
“Förlåt”, “Vi ber om ursäkt”, “Vi är ledsna…” osv. 
 
V16- Uttrycker organisationen tydligt att de ska åtgärda eventuella skador som har skett. 
Exempelvis “Vi kommer återkalla de felaktiga produkterna”. Vid riskhantering där skadan har 
undvikits kodas det som “inga skador”. 
 
V17- Framgår det tydligt att organisationen ska vidta åtgärder för att förhindra en återkommande 
kris. Till exempel “Vi ska ta problemet internt för att hitta vart det brister”, “Vi kommer inte ha 
fortsatt samarbete med den leverantören”, “Vi kommer inte att fortsätta med den kampanjen” etc. 
 
V18- Hänvisar organisationen till tidigare goda handlingar, exempelvis “9 av 10 av våra tåg kommer 
i tid”, “Vi donerar pengar till X välgörenhetsorganisation” osv. Vad de HAR gjort inte vad de SKA 
göra.  
 
V19- Uttrycker organisationen någon slags beröm till intressenten, till exempel “Tack för din 
kommentar”, “Tack för att du gör oss uppmärksamma om problemet” osv. 
 
V20- Framgår det att organisationen inte tycker att skadan var speciellt stor, exempelvis “Ja vi vet 
att ….. men anser inte det som ett problem”, “Det var ju ingen människa som skadades”, “Målet 
med produkten är inte att den ska passa en viss målgrupp utan så många som möjligt” etc. Vid 
riskhantering där skadan inte skett kodas det som “inga skador”. 
 
V21- Försöker organisationen minimera sitt ansvar genom att exempelvis skylla på någon annan 
eller hävda att de inte vet vad deras underleverantörer har för sig, osv. 
 
V22- Uttrycker organisationen någon form av förnekelse som till exempel, “Vi anser inte att detta 
är något problem”, “Vi har inte gjort något fel” osv. 
 
V23- Uttrycker organisationen något slags hot till exempel, “Om ni inte slutar ….. kommer vi 
blockera er”, eller hotar om att stämma personen i fråga för exempelvis förtal eller liknande.  
 
 mat mat mat 
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