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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att få en bättre förståelse för hur ett företags 
kriskommunikation kan se ut i förhållande till dagens kommunikationsteknologi. Med dagens 
kommunikationsteknologi menas i denna uppsats sociala medier och bloggar. För att uppnå 
syftet har en fallstudie gjorts för att undersöka ett företags kriskommunikation i sociala medier 
och bloggar. Fallstudien har gjorts på teknikföretaget Sony och deras kris från 2011 när deras 
nätverk hackades. Nätverket används av Sonys kunder för att spela tv-spel online samt för att 
köpa digitala varor och tjänster via Sonys tv-spelskonsoler. I samband med hackningen stals 
kunders personliga information samt misstänktes det att även kreditkortsinformation kan ha 
stulits. Sony anklagades för att ha undanhållit viktig information från deras kunder om vilken typ 
av personlig information var i riskzonen, samt att deras nätverk inte var tillräckligt säkert mot 
dataintrång. Fyra frågor ställdes för att uppnå syftet: 
1. Vilket innehåll hade Sonys kommunikation i deras sociala mediekanaler och bloggar under 
krisen? 
2. Vilka retoriska strategier (ethos, logos, pathos) använde sig Sony utav för att förmedla 
innehållet? 
3. Hur förändrades Sonys kommunikationsstrategi under tiden för krisen? 
4. Hur stämmer Sonys kommunikations innehåll under krisen överens med SCCT (Situational 
Crisis Communication Theory), samt allmän forskning inom kriskommunikation? 
 
Det teoretiska ramverket för uppsatsen har delats in i två kategorier: teori och allmän forskning. 
Teorin har utgåtts från modeller för tvåvägskommunikation mellan organisationer och dess 
intressenter, Per Echeverris beskrivning av bemötandesanalys, samt SCCT som går ut på att 
placera organisationer och deras kriser i kategorier för att bättre kunna applicera en eller flera 
passande responsstrategier. Med allmän forskning menas i det här sammanhanget ett samlat 
ramverk av forskning inom kriskommunikation som har gjorts i samband med sociala medier och 
bloggars påverkan främst på kriskommunikation och även kommunikation generellt sett. 
  Metoderna som användes för uppsatsen har varit en kvantitativ innehållsanalys av Sonys 
innehåll i deras officiella blogg, Facebook- och Twitter-kanal under tidsramen 2011-04-20 – 
2011-07-31, då krisen hade inträffat och Sony kommunicerade utåt till deras kunder genom dessa 
medier. Dessutom gjordes en kvalitativ innehållsanalys av utvalda delar från den kvantitativa 
innehållsanalysen, genom en retorisk analys för att studera innehållet närmare. 
  Resultaten från båda analyserna visade att Sonys kommunikationsstrategi kunde kategoriseras in 
i två olika grupper enligt SCCT; först tog Sony avstånd från det inträffade och senare antog 
företaget en fullständigt ursäktande hållning gentemot kunderna. Sony försökte inledningsvis 
porträttera sig själva som offret under krisen och fick rätta till desinformation och deras 
tvåvägskommunikation var mer asymmetrisk, men fick senare ta en mer tillmötesgående 
responsstrategi och be kunderna om ursäkt med hjälp av kompensationer och 
säkerhetsförbättringar. Tvåvägskommunikationen var senare mer symmetrisk. Resultatet visade 
även att Sonys användande av deras blogg var ypperligt under krisen, samtidigt som deras närvaro 
på Twitter var till större del väl anpassat till mediet med korta och frekventa uppdateringar om 
krisen till kunderna. Facebook användes inte lika effektivt av Sony, och användes endast till att 
sprida inläggen från bloggen. 
  I slutsats har undersökningen av Sonys kris gett en bättre förståelse för hur ett företag bör 
hantera sin kriskommunikation inom sociala medier och bloggar när det gäller vad man ska göra 
och bör undvika. 
Nyckelord: 
1. Kriskommunikation 
2. Sociala medier 
3. Blogg 
4. Sony 
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Abstract 
The purpose of this essay has been to get a better understanding of how a company can utilize 
today’s communication technology in their crisis communication. Today’s communication 
technology refers to blogs and social media. To accomplish this purpose a company’s external 
communication during a crisis has been studied. The crisis studied was Sony’s crisis in 2011 when 
their network got hacked. The network is used by consumers to play videogames online and 
purchase digital products and services using their videogame consoles. The hackers acquired the 
customers’ personal information and it was rumored at the time that information about credit 
cards had been stolen as well. Sony was accused of withholding important information from 
customers about what personal information was in danger, and the network’s security was 
questioned. Four questions were asked to help the essay in reaching its purpose. 
1. What information did Sony’s communication in their social media and blogs contain during the 
crisis? 
2. What rhetorical strategies (ethos, logos, pathos) did Sony use to convey the information? 
3. How did Sony’s communication strategy change during the events of the crisis? 
4. How does Sony’s communication during the crisis compare with SCCT (Situational Crisis 
Communication Theory) and research in general regarding crisis communication? 
 
The essay’s theoretical framework has been divided into two categories: theory and research in 
general. The theories used to interpret the results have been James E. Grunig’s models of two-
way communication between organizations and their stakeholders, Per Echeverri’s description of 
response analysis, as well as W. Timothy Coombs SCCT which aims to define a crisis as a crisis 
situation in order to find a proper response strategy. Research in general in this context refers to 
a collective framework of research regarding crisis communication in conjunction with social 
media and blogs influence on primarily crisis communication but also communication in general. 
  The methods used for the essay have been a quantitative content analysis of Sony’s content in 
their information on their blog, Facebook page and Twitter feed between 2011-04-20 and 2011-
07-31 which was the time Sony communicated externally regarding the crisis. In addition, a 
qualitative content analysis was conducted on parts of the data from the quantitative analysis 
through a rhetorical analysis.      
  The results from the analyses showed that different response strategies could be identified, 
according to SCCT; at first, Sony distanced itself from the crisis but later had to use a full 
apology-strategy to address the situation. Sony initially tried to portrait themselves as victims and 
had to correct disinformation. Their two-way communication was at this time more 
asymmetrical. Later they used a more accommodating response strategy and apologized to their 
customers and compensated them in addition to improving the security to prevent a similar 
attack. Sony’s two-way communication was now more symmetrical. The results also showed that 
Sony’s use of their blog was exceptional and their Twitter usage was optimized for that medium 
with short and frequent updates regarding the crisis. Sony’s Facebook page was not used as 
effectively and was mostly used to spread the same information from the blog.  
  In conclusion: the examination of Sony’s crisis has given a better understanding of how a 
company should manage its crisis communication within social media and blogs, for better and 
worse. 
 
Key words: 
1. Crisis communication 
2. Social media 
3. Blog 
4. Sony 
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1 Introduktion 
En kris är, för att beskriva det enkelt, en rubbning i det vanliga och oftast till det negativa. För ett 

företag kan det exempelvis innebära att en vara eller tjänst är felaktig, eller att någon/några inom 

företaget har missköt sig utifrån allmänhetens och övriga personer inom företagets förväntningar. 

Skulle en sådan här kris uppstå behöver det oftast ske ett arbete inte bara för att fixa krisen, utan 

också för att samtidigt kommunicera utåt till de som eventuellt berörs av krisen. Det sistnämnda 

kallas för kriskommunikation. I samband med detta är det intressant att se hur 

kriskommunikationsarbetet sker, särskilt med tanke på de stora framstegen som 

kommunikationsteknologin har gjort de senaste åren. Inte minst då bloggar och andra sociala 

medier, alltså nätbaserade kommunikationsmöjligheter där man kan skapa en profil av sig själv 

utåt för omgivningen (Facebook, Twitter, Youtube osv). Utbredningen av sociala medier är idag 

enorm, men ändå relativt nytt. På bara ett antal år har allmänhetens delaktighet i sociala medier 

ökat kraftigt, och även organisationer har ökat deras användning av sociala medier. Men det finns 

fortfarande vissa organisationer som valt att inte utnyttja detta medium, eller inte gjort det på det 

mest effektiva sättet. Det är just detta forskningsområde, alltså kriskommunikation, som denna 

uppsats hör till. Ett företag som själva har fått uppleva kriskommunikation inom blogg och 

sociala medier är Sony. 

 

Större delen av 2011 var en turbulent tid för teknikföretaget Sony. I slutet av april det året 

utsattes företaget för en hackningsattack mot deras nätverk, som bland annat används till deras 

onlinetjänst Playstation Network. Playstation Network används av Sonys kunder för köp av 

diverse digitala varor och tjänster, samt spela tv-spel online med spelare över hela världen. 

Kunders personliga information, bland annat namn, adresser och kreditkortsnummer, finns lagrat 

i det nätverket, av merparten hade stulits i samband med hackningen. Med cirka 77 miljoner 

kunder registrerade i Playstation Network hade Sony en väldigt stor publik att stå till svars inför. 

Men vad som gjorde situationen värre för Sony var att under de första dagarna av återställandet 

av nätverket var Sony väldigt tysta gentemot deras kunder om vad som hade stulits. Detta 

förvärrade situationen då kunder reagerade negativt och kände sig svikna av Sonys behandling av 

deras personliga information. Sony kritiserades även av USA:s representanthus som ställde dem 

till svars för deras hantering av situationen. Med andra ord, Sony stod inför en minst sagt enorm 

kris, och hade ett stort jobb framför sig med att kommunicera utåt till alla som påverkats av den. 

Då Sony och deras kunder är teknikmedvetna är det ännu viktigare för Sony att vara ute på 

samma tekniska plattformar, i detta fall sociala medier och bloggar, som deras kunder. Detta för 
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att kunna förmedla kommunikationen så att den mottas av kunderna, vilket är ännu viktigare 

under en kris när informationen kan gälla intressenters säkerhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en bättre förståelse för hur ett företag kan hantera sin 

kriskommunikation med hjälp av dagens kommunikationsteknologi. Detta görs genom att 

undersöka, utifrån relevant forskning och teorier, Sonys användande av sociala medier och 

bloggar under deras kris. För att kunna besvara detta syfte kommer fyra frågor att utgås ifrån. De 

teorier och forskningen som hör till huvudfrågan specificeras längre fram i uppsatsen. Fråga ett 

och två ska besvaras med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, som presenteras i 

uppsatsens metodavsnitt där även operationaliseringen och motiveringen för valda metoder 

presenteras. Fråga tre analyserar hur Sonys kommunikationsstrategi gentemot deras kunder 

förhåller sig till tvåvägskommunikation, för att se hur kommunikationen har använts för att lösa 

krisen. Fråga ett fungerar som uppsatsens huvudfråga och besvaras med hjälp av de ovanstående 

delfrågorna. 

 

Frågeställningarna är: 

1. Vilket innehåll hade Sonys kommunikation i deras sociala mediekanaler och bloggar under 

krisen? 

2. Vilka retoriska strategier (ethos, logos, pathos) använde sig Sony utav för att förmedla 

innehållet? 

3. Hur förändrades Sonys kommunikationsstrategi under tiden för krisen? 

4. Hur stämmer Sonys kommunikations innehåll under krisen överens med SCCT (Situational 

Crisis Communication Theory), samt allmän forskning inom kriskommunikation? 

 

1.2 Sony, Playstation Network och krisen 

Det som följer i detta avsnitt är beskrivningar av Sony som företag, Playstation Networks 

funktioner, samt en mer detaljerad beskrivning av krisen som kortfattat beskrevs i 

introduktionen. Avsnittet är menat att ge en tydligare bild av Sony och krisen för att på så vis 

kunna visa de bakomliggande faktorerna till krisen, samt det forskningsmässiga intresset för 

uppsatsen som sådan. 
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Sony är en av världens ledande tillverkare av elektronik och mjukvara1, med högkvarter i Tokyo, 

Japan, och Kazuo Hirai som president och VD för Sony Corporation2. Företaget är indelat i flera 

olika regioner runt om i världen och är även indelat i grupper baserat på varorna eller tjänster 

som tillverkas av dem. I den här uppsatsen är det gruppen Sony Computer Entertainment som är 

av intresse, gruppen som ansvarar för Sonys tv-spelsutbud. Gruppen är även den indelad i 

regioner, med Sony Computer Entertainment America (SCEA)3 och Sony Computer 

Entertainment Europe (SCEE)4 som kommer att vara fokus för uppsatsen, men i uppsatsen 

används namnet Sony för att hänvisa till företaget som helhet. De spelkonsoler som Sony 

Computer Entertainment tillverkar är, bland de som var släppta och aktuella under krisen, 

Playstation 3 och Playstation Portable5. Sony Computer Entertainment ansvarar även för tjänsten 

Playstation Network. 

 

Playstation Network är, som kortfattat beskrivits ovan, Sonys onlinetjänst för deras kunder där de 

via deras spelkonsoler kan gå online och spela tillsammans med andra spelare, ladda ner 

extramaterial till spel och köpa digitala varor och tjänster. För att kunna ta del av Playstation 

Network krävs det som kund att man skapar ett konto, med personlig information såsom namn, 

adress och födelsedatum, samt skapa ett OnlineID (användarnamn) och lösenord. 

Kreditkortsinformation är också möjligt att registrera som en av två betalningsmetoder. Den 

andra metoden är en form av engångskort, Playstation Network Cards, med en viss summa 

pengar på som man kan ladda in på sitt konto, och kan köpas i tv-spelsbutiker. Som del av 

tjänsten finns Playstation Store, en onlinebutik där köpen tar plats. Medlemmar kan även bli 

Playstation Plus-medlem som ger exklusiva produkter och tjänster såsom gratis spel och förtittar 

på kommande spel. Playstation Network och dess medlemskap har också streaming-tjänster för 

film, tv-serier och musik. Till sist finns även Playstation Home, där kunder kan interagera med 

varandra på en virtuell plattform6. 

 

För att bäst kunna redogöra för det forskningsmässiga intresset i det här fallet, är det nödvändigt 

att först beskriva händelsen ifråga mer noggrant. Detta kan lämpligen göras med hjälp av en 

tidslinje över vad som pågick hos Sony innan krisen brutit ut och vad som hände medan den 

pågick. Datumen och detaljerna om Sonys arbete under krisen kommer från ett brev från Sony 

                                                           
1
 http://www.sony.com/SCA/index.shtml 2012-11-13 

2
 http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml 2012-11-13 

3
 http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml 2012-11-13 

4
 http://uk.playstation.com/about-us/ 2012-11-13 

5
 http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml 2012-11-13 

6
 http://us.playstation.com/psn/ 2012-11-13 

http://www.sony.com/SCA/index.shtml
http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml
http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml
http://uk.playstation.com/about-us/
http://www.sony.com/SCA/outline/computer.shtml
http://us.playstation.com/psn/
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till USA:s representantshus, inlägg från Sonys amerikanska Playstation-blogg, samt nyhetsartiklar 

som detaljerar egna tidslinjer. 

 

 19 april 2011: Sony upptäckte att det fanns otillåten aktivitet i deras nätverk och inledde en 

utredning. 

 20 april 2011: Utredningen visade att det fanns ett otillåtet intrång i nätverket och att data 

hade förflyttats, eller med andra ord stulits. Vid den här tiden kunde Sony inte fastställa vad 

för slags data som hade förflyttats, och de stängde ner nätverket och informerade kunderna 

om det, men gav inte skäl till exakt varför, utan angav att det var på grund av teknisk service. 

 22 april 2011: Under utredningens gång kontaktade Sony FBI med information om intrånget i 

deras nätverk, och samarbetade med externa dataexperter för att kunna fastställa mer konkret 

fakta om intrånget. Samma dag gick Sony ut med ett meddelande till kunderna som 

bekräftade att nätverket hade hackats, utan att ange information om att data hade förflyttats. 

 23 april 2011: Sony fastställde graden av attacken mot deras nätverk; de som utfört attacken 

hade använt sig av ”väldigt stora, sofistikerade och aggressiva” tekniker för att kunna göra 

intrånget samt dölja sina spår. Ett till team av dataexperter togs in för att kunna fastställa 

bredden av den potentiella stölden av data. 

 25 april 2011: Dataexperterna fastställde efter deras utredning att personlig information från 

Sonys kunder hade stulits. Detta inkluderade kunders namn, adresser, födelsedatum, 

användarnamn och lösenord samt online ID till Playstation Network. Sony hade inte kunnat 

fastställa än vid det här laget om kunders kreditkortsinformation också hade stulits. 

 26 april 2011: Sony gick ut med information till deras kunder om att personlig information 

hade stulits i en hackningsattack mot Sonys nätverk. Det hade ännu inte kunnat fastställas om 

kreditkortsinformation hade stulits, men Sony informerade kunderna om att det fanns en risk 

för det. Playstation Network hade vid hackningen cirka 77 miljoner kunders konton 

registrerade, varav cirka 12,3 miljoner av dem hade kreditkort registrerade. Samma dag 

informerade Sony även tillsynsmyndigheter runt om i USA om attacken. 

 27 april 2011: Sonys aktier i Tokyo gick ner med 2 procent efter att nyheten om hackningen 

kom ut. I USA startades en grupprättegång mot Sony som hävdade att Sony inte vidtagit 

tillräckligt bra åtgärder för att skydda den personliga informationen från deras kunder. Sony 

gav ut information om att de hade all data om kreditkortsinformation krypterad, men data 

om personlig information var inte krypterad. Det fanns vid det här stadiet inga bevis på att 

kreditkortsinformation var stulet. 
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 28 april 2011: Aktierna i Tokyo föll ytterligare 4,5 procent. På deras amerikanska blogg 

skriver Sony att de jobbar med en kompensation till kunderna. 

 29 april 2011: Samtidigt som rykten uppstår att de som hackat nätverket gett ut kunders 

kreditkortsinformation, ställde USA:s representantshus frågor till Sony om en förklaring till 

intrånget och skälet till varför de väntade med att informera deras kunder.7 

 

Sony fick en enorm kritik riktad mot sig för tidsglappet innan de informerade kunderna om att 

deras personliga information hade stulits. Inte bara deras kunder, utan även nyhetsmedier samt 

USA:s representantshus som sagt, vilket är skälet till brevet som presenterades den tredje maj, 

och även lades upp på Sonys bloggar den fjärde maj 2011. Kazuo Hirai skrev i brevet: 

 

I am of course aware of the criticism Sony has received for the time taken to 

disclose information to our customers. I hope you can appreciate the 

extraordinary nature of the events the company was facing […] I believe that 

after you review all the facts you will agree that the company has been acting in 

good faith to release reliable information in accordance with its legal and ethical 

responsibilities to its valued customers. 

 

I brevet förklarar Hirai att Sony inte kunde fastställa all fakta om intrången och den potentiella 

stölden under de första dagarna. På grund av detta bestämde Sony att det var för tidigt att gå ut 

med informationen, då obekräftad och delvis färdigställd information kunde leda till förvirring 

och onödig handling hos kunderna. Sony pekar också på statliga författningar som dikterade 

Sony att utförligt utreda situationen. 

 

Det här hade varit en gigantisk kris för vilken organisation som helst, en hackningsattack som 

denna, en av de största i sitt slag, med cirka 77 miljoner kunders konton som var i riskzonen. 

Med både intressenterna (främst kunderna) och Sony själva som har bloggar och sociala medier 

som sina främsta kommunikationsplattformar utåt, var det stora förväntningar från Sonys kunder 

på hur de skulle agera i dessa kanaler. I litteraturdelen av denna uppsats presenteras forskning 

                                                           
7
 Internetlänkar från de källor som har använts för att sammanställa tidslinjen, hämtade 2012-11-13  

http://blog.us.playstation.com/2011/05/04/sonys-response-to-the-u-s-house-of-representatives/ 

http://www.flickr.com/photos/playstationblog/sets/72157626521862165/ 

https://blog.us.playstation.com/2011/04/20/update-on-psn-service-outages-2/ 

https://blog.us.playstation.com/2011/04/22/update-on-playstation-network-qriocity-services/ 

http://kotaku.com/5798510/the-playstation-network-hack-timeline 

http://www.pcworld.com/article/226802/playstation_network_hack_timeline.html  

http://blog.us.playstation.com/2011/05/04/sonys-response-to-the-u-s-house-of-representatives/
http://www.flickr.com/photos/playstationblog/sets/72157626521862165/
https://blog.us.playstation.com/2011/04/20/update-on-psn-service-outages-2/
https://blog.us.playstation.com/2011/04/22/update-on-playstation-network-qriocity-services/
http://kotaku.com/5798510/the-playstation-network-hack-timeline
http://www.pcworld.com/article/226802/playstation_network_hack_timeline.html
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som indikerar skiftet till internet och sociala medier inom kriskommunikation, främst då hos 

allmänheten, vilket innebär att organisationer behöver vara på dessa plattformar. Därför är Sonys 

kris intressant för uppsatsens syfte då de använde sig utav sociala medier och bloggar för att 

kommunicera utåt till deras intressenter. 

 

1.3 Definitioner 

Följande är en beskrivning av de definitioner som används i uppsatsen. Namn och beskrivningar 

på forskning som utgörar ramverket för undersökningarna i uppsatsen finns i avsnitt två: 

litteratur. 

 

1.3.1 Kris 

Vad en kris är för något beskrevs även i introduktionen, men det går att förklaras tydligare utifrån 

relevant litteratur. Falkheimer et al (2009) beskriver hur det är skillnad på kris och 

organisationskris. En kris i samhället rubbar de grundläggande värdena i det, vilket kan negativt 

påverka både enskilda individer och samhället i stort, och skapa ovisshet. Ordet kris är ett vitt 

begrepp som används i flera syften, exempelvis under naturkatastrofer eller teknologikatastrofer 

(till exempel tsunamis eller härdsmälta). Avgränsar man begreppet till att gälla organisationer, 

innebär kris ett avgränsat hot för just organisationen ifråga. Hur en organisationskris påverkar en 

organisation är likt en samhällskris i det att det här också skapas ovisshet och rubbar värden, men 

nu specifikt för organisationen och att det kan hota dess mål. En annan beskrivning av vad en 

kris är ges av Eriksson (2009), som här också poängterar att begreppet kris är väldigt brett och 

används frekvent. Olika forskares definitioner av en kris från olika tider i forskningen kan ses, 

men i stora drag är det mer eller mindre oförändrat fast mer utförligt beskrivit. I korta drag 

beskrivs en kris som ”en ’specifik, oväntad och oförberedd händelse som skapar en hög grad av 

osäkerhet vilken hotar organisationens mål’ ”. 

 

Coombs (2007a) beskriver att en kris för en organisation uppfattas som just en kris när dess 

intressenter uppfattar det som att organisationen är i kris. 

 

1.3.2 Organisationer och intressenter 

En organisation kan vara, i modernare tankar, exempelvis företag, kontor, politiska partier, 

skolor, föreningar, och fackorganisationer. Organisation som begrepp kan beskrivas som en 

samling individer som tillsammans utför arbetsuppgifter mot vissa mål (Heide et al. 2005). Det 
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kan också nämnas att utanför en organisation finns intressenter, som är de som har ett eget 

intresse vad som sker i en organisation. Det kan exempelvis vara kunder, aktieägare eller 

samhällsmedlemmar. 

 

Sony faller under kategorin företag, och deras intressenter under krisen var deras kunder, 

myndigheter, samt deras aktieägare. Kunderna och aktieägare var direkt påverkade av Sonys kris, 

psykiskt och finansiellt, medan myndigheter var USA:s representanthus. 

 

1.3.3 Sociala medier och bloggar 

De medier som Sony använde som mest under krisen var deras egna bloggar samt Facebook och 

Twitter-kanaler. En blogg fungerar som sådant att inlägg läggs upp i ett kontinuerligt flöde. 

Inläggen kan variera i storlek och kan även innehålla multimedialt innehåll, såsom bild och film. 

Inläggen kan även kommenteras av de som besöker bloggen. Facebook fungerar på ett liknande 

sätt med inlägg i ett kontinuerligt flöde, men som ett socialt medium uppmanas deltagarna till 

mer social interaktion. Inläggen på Facebook, eller statusuppdateringar som de kallas, kan 

förutom kommenteras även delas med andra på Facebook för att öka spridningen. Twitter 

beskrivs som en mikroblogg, i det att den fungerar som en blogg men är mycket mindre i skala. 

Ett inlägg, eller tweet, på Twitter kan innehålla max 140 tecken. Som ett socialt medium används 

Twitter av sina användare för att dela kortare inlägg med andra. Organisationer kan använda detta 

på ett liknande sätt och även för nyheter som behöver spridas ut snabbt. 

 

Sony använder sig av dessa tre medier främst för marknadsföring av deras och andras produkter 

och tjänster som kan användas med Sonys konsoler. Under krisen fungerade medierna som det 

främsta sättet för Sonys kunder att hålla sig uppdaterade om krisen. 

 

1.3.4 Kriskommunikation 

En definiton av kriskommunikation ges av Eriksson (2009), ”inspirerad av National Research 

Councils klassiska riskkommunikationsdefinition från 1989:” 

 

Kriskommunikation innebär en interaktiv process av utbyte av information och 

opinioner under pressade tidsförlopp mellan individer, grupper och organisationer 

(exempelvis medborgare, medier, myndigheter och företag), ofta ingripande multipla 

budskap avseende för de inblandade hot och överraskande moment. 
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Coombs (2006) redogör för att det vid en kris är viktigt att kommunicera snabbt, konsekvent och 

öppet. Poängen med att kommunicera snabbt efter att en kris inträffat är att informera 

intressenter om den information man har. Detta för att fylla ett tomrum med korrekt information 

så att inte intressenter får felaktiga uppfattningar om vad som hänt. En långsam respons kan ge 

fientliga intressenter en möjlighet att attackera organisationen vilket kan förvärra krisen eller 

försämra relationer med andra intressenter. En snabb respons ger också intrycket av att 

organisationen har situationen under kontroll och att man kan lösa krisen. Det finns dock en risk 

för att man delger felaktig information när man strävar efter att kommunicera snabbt. Coombs 

(2007a) menar hur som helst att de positiva effekterna av att vara snabb väger upp riskerna. 

Dessutom menar han att om en organisation svarar med tystnad uppfattas man som passiv och 

osäker. En tyst respons bidrar till uppfattningen att organisationen inte kan hantera krisen. 

 

Detta går hand i hand med Sony och deras kris, i det att krisen blev värre för dem när deras 

intressenter upplevde dem som tysta i inledningen av krisen. Som tidigare nämnt blev Sony starkt 

ifrågasatta av deras initiala tystnad. Detta innebar för Sony att deras kriskommunikation behövde 

hantera mer än bara att upplysa om arbetet med att reparera skadorna från hackningen, utan även 

att hantera ilskan och frågor riktad mot dem. 

 

1.3.5 Kriskommunikationens utveckling 

Kriskommunikation i traditionella medier innebär exempelvis telefon, trycksaker, 

webbinformation, radiomeddelanden, samt möten, med den viktigaste av mer traditionella 

medier: nyhetsmedier (Falkheimer et al. 2009). Kriskommunikationen har dock utvecklats 

tillsammans med informationsteknologin. För att belysa detta är det av intresse att 

uppmärksamma hur kriskommunikationen har utvecklats i samband med en av de största 

kriserna i modern historia: terrorattackerna den elfte september 2001. 

 

Terrorattackerna mot World Trade Center den elfte september 2001 (9/11) kan enligt Falkheimer 

et al (2009) ses som det internationella startskottet för användandet av internet som strategiskt 

kommunikationsverktyg.  Efter 9/11 ökade användningen av internet drastiskt. Internet tillät 

människor att ta del av mer detaljerad och uppdaterad information de inte kunde få tag i genom 

andra medier (Bucher, 2002).  Bucher (2002) påpekade dessutom att nättrafiken dessutom blev 

mer internationell och interkulturell.  Han fastställde att detta faktum innebär att forskning inom 

kriskommunikation måste ta hänsyn till att internet är en viktig källa och typ av kommunikation i 

kristider, framför allt när de är av global karaktär. 
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Det har visat sig att internet och sociala medier har burit med sig många fördelar för 

organisationer när det gäller kriskommunikation. Eftersom information som återfinns på internet 

inte är beroende av tid och rum innebär det att organisationer har möjlighet att nå fler människor 

med sin kommunikation. I och med att kriser ofta består av längre händelseförlopp (Coombs, 

2007a) ger internet organisationer möjligheten att informera intressenter om uppdateringar av 

händelser i realtid. Interaktiviteten som internet erbjuder gör det också möjligt att enkelt föra en 

tvåvägs-dialog med intressenter för att på så vis exempelvis kunna bemöta kritik eller svara på 

frågor. Falkheimer et al (2009) hänvisar till Sweester och Metzgar (2008) som menar att en av 

fördelarna med bloggar är möjligheten till en mer personlig ton i kommunikationen. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens disposition framåt börjar i avsnitt två, med en presentation av forskningen som har 

använts för uppsatsens ramverk. Avsnittet är indelat i två delar, en om teorier och en med mer 

allmän forskning. I teoridelen tas SCCT upp, som är en del av ramverket för uppsatsens 

kvantitativa innehållsanalys. Här tas även tvåvägskommunikation upp, som är en del av 

uppsatsens analysdiskussion. Den sista biten av teoridelen beskrivs Per Echeverris (2010) 

beskrivning av bemötandesanalys, som används i den kvalitativa innehållsanalysen. I delen för 

allmänn forskning presenteras forskning om hur framstegen i dagens kommunikationsteknologi 

har förändrat kriskommunikationen. Detta är den andra delen av ramverket för den kvantitativa 

innehållsanalysen. 

 

I avsnitt tre presenteras de valda metoderna för uppsatsens undersökningar. Här presenteras 

varför just dessa metoder har valts och hur de ska besvara syftets frågeställningar. Här gås även 

igenom hur de kvantitativa- och kvalitativa innehållsanalyserna utförts. 

 

I avsnitt fyra redovisas resultaten och analysen av uppsatsens undersökningar. Först presenteras 

den kvantitativa innehållsanalysens resultat och analys genom att gå igenom alla frågor som har 

ställts i innehållsanalysen. Sedan redovisas den kvalitativa innehållsanalysen, som användes för att 

granska Sonys kommunikationsinnehåll djupare. 

 

I avsnitt fem gås syftet och dess frågeställningar igenom, för att avgöra om uppsatsens syfte har 

uppnåtts. Som avslutning presenteras diskussioner om resultatens implikationer för samhället och 
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organisationer, samt förslag på framtida forskning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

källförteckning respektive bilagor. 
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2 Litteratur 
Avsnittet syftar till att ligga till grund för ramverket och tolkning av uppsatsens undersökningar. 

Det är indelat i två delar; i den första redogörs det för teorier, och i den andra redogörs det för 

allmän forskning inom kriskommunikation. 

 

2.1 Teori 

De teoribeskrivningar som följer är Situational Crisis Communication Theory (SCCT), 

tvåvägskommunikation samt Echeverris arbete om bemötanden. 

 

2.1.1 Situational Crisis Communication Theory 

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) är ett försök att definiera krishändelser som 

situationer för att en lämplig kommunikationsstrategi ska kunna användas i syfte att skydda en 

organisations anseende. Coombs (2006) poängterar att detta sker i 2 steg, först avgör man vilken 

typ av kris det är och sedan räknar man in hur påverkande omständigheter, så som krishistoria 

och hur allvarlig händelsen är, påverkar krisen. Dessa kan förvärra eller förmildra krisen. Coombs 

(2007b) förklarar att SCCT har en koppling till attributionsteori som handlar om att intressenter 

försöker hitta vem som ska bära ansvaret för krisen. Coombs (2006) påpekar att andra forskare 

försökt lista kristyper och att den lista över kristyper som tagits fram för SCCT är en 

kombination av dessa listor. Coombs (2006) förklarar vidare att SCCT har grupperat 

krishändelser efter hur mycket organisationen kan hållas ansvarig för det inträffade. 

Krissituationerna har delats in i tre grupper, med stigande grad av ansvar som intressenter 

kopplar till organisationen; i den första hamnar händelser där organisationen också kan ses som 

ett offer, till den andra hör händelser som anses vara olyckor och i den tredje gruppen återfinns 

sådana händelser som organisationen hade kunnat förhindra. 

 

Grupp 1 - Organisationen ses som ett offer 

 Naturkatastrofer 

 Falsk ryktesspridning 

 Sabotage av utomstående aktör 

 Våld på arbetsplatsen 

Grupp 2 - Olyckor 
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 Intressenter påstår att organisationen agerat felaktigt 

 Tekniska fel som leder till industriolycka eller produktfel 

Grupp 3 - Händelser som hade kunnat förhindras 

 Den mänskliga faktorn har lett till industriolycka eller produktfel 

 Organisationen sätter medvetet intressenterna i fara 

 Ledningen har medvetet brutit mot lagar eller regler 

Som tidigare nämnt är SCCT utvecklat för att skydda anseende. Ju mer ansvarig organisationen 

anses vara för en kris, desto starkare blir hotet mot anseendet. SCCT innehåller därför även en 

lista över responsstrategier för att skydda organisationens anseende vid en kris. Coombs (2006 

och 2007b) menar att det inte finns någon perfekt lista över responsstrategier men SCCT listar 

några användbara strategier, som följer nedan. Coombs (2006) redogör för hur 

responsstrategierna i SCCT har tagits fram ur forskning om Corporate Apologia, Corporate 

Impression Management och Image Restoration Theory. Vidare förklarar Coombs (2006) att 

Corporate Apologia är baserat i att organisationer kan ses som individer och på så sätt utsättas för 

personattacker. Apologia går då ut på att organisationerna måste försvara sig mot dessa attacker. 

Corporate Impression Management, förklarar Coombs (2006), grundar sig i att kriser kopplas till 

legitimitet. När en kris inträffar ifrågasätts organisationens legitimitet av dess intressenter. En lista 

på responser inom Corporate Impression Management har som mål att vinna tillbaka 

legitimiteten. Coombs (2006) refererar till Benoit (1995) att Image Restoration Theory kan 

användas när en organisation anklagas för att ha agerat tveksamt och behöver förklara sina 

handlingar. Här följer de responsstrategierna som SCCT listar, rangordnade efter hur mycket 

ansvar organisationen visar genom användandet (fallande skala efter fullt ansvarstagande till 

minst ansvarstagande): 

 Fullständig ursäkt: organisationen tar på sig fullt ansvar för det inträffade och ber om 

förlåtelse till sina intressenter och kan ibland erbjuda kompensationer. 

 Rätta till problem: organisationen försöker åtgärda problemet och förhindra att det inträffar 

igen. 

 Smicker: organisationen påminner intressenter om att man gjort goda gärningar tidigare eller 

ger komplimanger för att intressenter ska tycka bättre om organisationen. 

 Rättfärdigande: organisationen försöker förminska upplevda skador relaterade till krisen. 

Denna respons inkluderar att påstå att skadan är minimal och att eventuella offer förtjänade 

skador. 
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 Ursäktande: organisationen försöker ta avstånd från ansvar. Inkluderar förnekelse av avsikt 

och kontroll för/av den inträffade krisen. 

 Förnekelse: organisationen anser att ingen kris uppstått. Kan bestå av förklaring av varför det 

inte är någon kris. 

 Attackera anklagare: organisationen konfronterar den eller dem som påstår att en kris 

existerar. Kan göras i form av stämningar. 

När krissituationen identifierats behöver organisationen välja en eller flera responser. Coombs 

(2006) menar att en grundläggande idé är att ju mer organisationen kan hållas ansvarig, desto mer 

tillmötesgående respons bör användas. 

 

För att återkoppla till syftet; SCCT ger ytterligare riktlinjer om hur en organisation borde 

kommunicera utåt vid en kris och även specifikt vid just 2011 års hackningskris. Krissituationen 

Sony ställdes inför var besvärlig då två kristyper kan identifieras. Att nätverket kunde hackas kan 

uppfattas som att man medvetet satte kunder i riskzonen på grund av att man inte hade tillräcklig 

kryptering. Att man dessutom ifrågasattes av USA:s representanthus kan ses som en anklagelse 

om felaktigt agerande. Att kreditkortsinformation dessutom var i farozonen gjorde det hela mer 

allvarligt och ledde till en förvärrad krissituation. Uppsatsens undersökning kommer endast gälla 

innehållet i Sonys kommunikation utåt och huruvida det finns inslag av kopplingar till SCCT. 

 

2.1.2 Tvåvägskommunikation 

I den här delen presenteras James E Grunigs (Dozier et al. 1995) teori om en organisations 

kommunikation utåt, som han har delat upp i envägskommunikation och tvåvägskommunikation, 

med den senare nämnda indelad i två modeller; asymmetrisk och symmetrisk. Det är viktigt att 

poängtera att detta inte är en del av uppsatsens ramverk för dess undersökningar. Däremot har 

resultaten från de kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyserna analyserats utifrån Grunigs 

teori, efter att det hade upptäckts i samband med undersökningarna att det fanns indikationer på 

asymmetrisk och symmetrisk tvåvägskommunikation från Sonys sida. Ett annat skäl för tillägget 

av detta är för att en av de största fördelarna med sociala medier är att tvåvägskommunikation 

blir enklare att genomföra, i synnerhet mellan organisationer och intressenter. Det är av intresse 

att se vilken typ av tvåvägskommunikation som Sony bedrev med deras kriskommunikation, 

eftersom detta skulle visa huruvida de fullt utnyttjade dessa medier. 

 



19 

 

Grunig (Dozier et al. 1995) förklarar att det finns två modeller av envägskommunikation för 

organisationer att kommunicera utåt; press agentry och public information. Dessa kommunicerar 

chefernas ståndpunkter och ingen hänsyn tas till allmänhetens åsikter.  

 

Vidare förklarar Grunig (Dozier et al. 1995) att det finns två modeller för tvåvägskommunikation; 

den asymmetriska och den symmetriska. Den asymmetriska modellen avser att endast använda 

tvåvägskommunikation för att kartlägga intressenter för att sedan kunna påverka deras beteende 

och attityder för organisationens vinning. Enligt Grunig (Dozier et al. 1995) är den asymmetriska 

tvåvägskommunikationen mer sofistikerad än envägskommunikation, i det att allmänhetens 

åsikter tas in av organisationen. Men organisationer ändrar eller anpassar ändå inte sina mål eller 

filosofi utifrån allmänhetens information. Som Grunig (Dozier et al. 1995) beskriver det, 

organisationen ”vinner” om allmänheten ”förlorar”. 

 

Den symmetriska modellen ses även den av Grunig (Dozier et al. 1995) som mer sofistikerad än 

envägskommunikation. Men till skillnad från den asymmetriska modellen, försöker den 

symmetriska att i stället lyssna på intressenter för att balansera deras intressen med 

organisationens. Detta görs genom kartläggning om intressenter och användandet av 

kommunikation för att lösa konflikter för både organisationer och allmänheten. Den här 

modellen anses vara mer etisk och bygger i allmänhet godare och mer långvariga relationer med 

intressenter än de andra kommunikationsmodellerna. Den symmetriska modellen avser att hitta 

kompromisser genom förhandlingar som gynnar både intressenter och organisationen. Grunig 

(Dozier et al. 1995) menar att kommunikatörer som använder sig av symmetrisk 

tvåvägskommunikation arbetar för både organisationen och allmänheten. Enligt Grunig (Dozier 

et al. 1995) finner modellen lösningar för båda parterna genom förhandling och kompromisser 

som gynnar båda, alltså ”win-win” lösningar på konflikter. 

 

Grunig (Dozier et al. 1995) beskriver överlag att organisationer använder sig av symmetrisk 

kommunikation när chefen förstår dess värde och kommunikatörer kan förmedla det. Detta går 

in på det som står ovan om att kommunikatörer behöver göra kartläggningar för att förstå 

allmänheten. 

 

2.1.3 Bemötanden 

I den här delen presenteras Per Echeverris (2010) beskrivning av bemötandeanalys. Detta 

kommer att användas till den kvalitativa innehållsanalysen av en film upplagd av Sony under 
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krisen. Filmen visar Sonys VD Kazuo Hirai när han adresserar Sonys kunder. Mer om filmen och 

hur Echeverris beskrivning används följer i metodavsnittet. 

 

För att kunna avgöra huruvida Hirais kroppsspråk och tilltalssätt har en betydelse för framförandet av 

budskapet ska Per Echeverris (2010) bok om bemötande användas. I boken tar Echeverri (2010) upp 

betydelsen av bemötandet mellan olika roller, såsom kunder och personal, i offentliga miljöer. Denna typ 

av icke-verbal kommunikation kallar Echeverri för multimodal kommunikation. Med detta menas 

användandet av vokalitet (tonfall, betoningar), gester/mimik (handrörelser, blick), kroppshållning 

(kroppsvinkel, armpositioner) och rum/spatialt (relationer till interiör) i samband med bemötanden 

(Echeverri, 2010). I och med bemötanden finns det olika modaliteter, såsom positionering av armar, 

huvud och händer, samt vart man lägger blicken och vilka tonlägen och tvekljud man använder. Echeverri 

(2010) betonar att typologin för modaliteter kan se annorlunda ut beroende på vilka typer av möten i 

offentliga miljöer det gäller, men att grundelementen påminner om varandra. Vidare beskriver Echeverri 

(2010) att det multimodala kan förstärka innehållet i ett budskap, till exempel med små handrörelser. Det 

är dock viktigt enligt Echeverri (2010) att tänka på att använda dessa medel på rätt sätt eftersom 

multimodal kommunikation kan missuppfattas. 

2.2 Allmän forskning 

Här presenteras den allmänna forskningen som legat till underlag för ramverket. De delas in efter 

namnet på författarna. 

 

2.2.1 Eriksson 

Eriksson (2012) beskriver i en artikel att en stor debatt inom PR, marknadsföring och 

krishantering som pågår idag handlar om hur internet och sociala medier ska användas under en 

kris, och att experter inom dessa fält väger in för- och nackdelar. Enligt Eriksson (2012) har 

forskningen börjat skifta till sociala medier och bloggar, som har döpts till Web 2.0 i artikeln, och 

dess applikation i krishantering och kriskommunikation. I en studie av Sweester och Metzgar 

(2007) visade det sig, enligt Eriksson (2012), att de som tar del av bloggar under en kris upplever 

en kris som mindre allvarlig, än de som inte tar del av bloggar. En annan studie Eriksson (2012) 

tar upp är av Schultz et al. (2011), som argumenterar att mediet är viktigare än budskapet det 

kommer från i kriskommunikation. Deras resultat beskrev att krisbudskap via Twitter fick mindre 

negativa reaktioner än de från bloggar och nyhetsartiklar. Det här visar ett par av fördelarna med 

kriskommunikation via sociala medier. 
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Mer specifikt om hur sociala medier har påverkat kriskommunikationen beskrivs av Eriksson 

(2009), som säger att inom kriskommunikationen bidrar sociala medier och/eller nätverk till ett 

situationsbundet meningsskapande, samt har flera aktörer med samtidigt. De har även förmågan 

att skapa situationsbundna lösningar, och är flexibla och anpassningsbara, ideala för kriser och 

kommunikation. Detta kan fungera som en knytpunkt för snabb informationsspridning vid 

kriser, det gäller både förebyggnad och problemlösning. Eriksson (2009) avslutar med att både 

samhällets krishanteringsförmåga och enskilda medborgare idag organiserar sig alltmer genom 

sociala medier och nätverk under en kris. Detta betyder att internet har blivit den kanske 

viktigaste arenan för krisorganisering – vare sig det är för att lösa kriser eller protestera (Eriksson 

2009). 

 

2.2.2 Fors-Andrée 

En annan syn på detta ges av Fors-Andrée (2012). Eftersom internet och sociala medier har 

förändrat kriskommunikationsarbetet behöver organisationer förstå vilka regler som gäller, för att 

kunna hantera kriser på ett effektivt sätt. Det krävs nu av organisationer att ha ett nytt 

förhållningssätt både med hur man agerar och hanterar kriser. 

 

Fors-Andrée (2012) diskuterar kring hur organisationer har gått igenom tre olika faser tack vare 

utvecklingen av informationsskapandet och informationsspridningen: 1) Den tysta fasen, där det 

inte kommunicerats medvetet med omgivningen. 2) Den missionerande fasen, där det gick över 

till envägskommunikation. 3) Den dialogiska fasen, alltså här har man gått över till interpersonell 

kommunikation. Vad som gör kommunikationen i sociala medier annorlunda är att det blir 

polyfoniskt. Det innebär att det är en stor mängd röster igång samtidigt, vem som helst kan 

producera och informera. Åsikter sprids mycket snabbare, diskussionstrådar på nätet kan bli 

väldigt stora, och diskussioner kan tas vid av andra och behöver nödvändigtvis inte ta slut. Vilket 

också gör att skandaler lättare kan avslöjas. De sprider sig snabbare och når fler mottagare. En 

kris blir inte bara organisationens problem, det blir allas (Fors-Andrée 2012). 

 

Det finns minst sex faktorer enligt Fors-Andrée (2012) med hur sociala medier påverkar arbetet 

med kriskommunikation. Dessa är frekvens, spridning, magnitud, synlighet och varaktighet, 

mätbarhet, och dialog. 

 

Frekvens: Den här faktorn handlar om vad som kan förvärra en redan befintlig kris; 

desinformation, eller ryktesspridning. Fler människor har idag jämfört med tidigare kunnat sprida 
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sin egen information och ibland göra skada med desinformation. Alla kan göra det, och alla kan 

se det. Med sociala medier blir en sådan här risk mycket enklare blir större. 

 

Spridning: Information sprids nu som tidigare nämnt väldigt snabbt, vilket gör responstiden 

mycket kortare. Det gäller för en organisation att snabbt svara på frågor, snabbt korrigera 

desinformation, och snabbt bemöta kommentarer. 

 

Magnitud: Mer information kommer ut idag jämfört med tidigare, och förr kunde saker och ting 

diskuteras kring mellan endast ett par nyckelpersoner. Men nu kommer allt ut på olika 

plattformar, både lokalt och globalt. Kriskommunikationsstrategier behöver samordnas och ha en 

tydlig och enhetlig linje, för att förhindra en händelses dominoeffekt av att bli större. 

 

Synlighet och varaktighet: Allt som skrivs och sägs kommer ut på ett eller annat sätt. 

Noggrannhet krävs nu mer och mer gällande hur budskap formuleras, i synnerhet under en kris. 

Internet glömmer inte. 

 

Mätbarhet: Organisationer kan med hjälp av sociala medier enklare mäta och spåra 

konsekvenser i samband med en kris. Det går att spåra och tydligt se vem eller vilka som 

eventuellt sprider desinformation i sociala medier, samt hur många och vilka som besöker ens 

medier. 

 

Dialog: Sociala medier underlättar kommunikationsprocessen. Med sociala medier i 

kriskommunikation blir det enklare och snabbare att föra dialoger med de som är missnöjda och 

har åsikter. Det är även möjligt för en organisation att bevaka och träda in i diskussioner på nätet 

och besvara eller bemöta. För man en jämn och aktiv dialog kan kriser till och med förhindras 

eller få minskade konsekvenser (Fors-Andrée 2012). 

 

Det finns dock ett par varningens ord när det kommer till sociala medier enligt Fors-Andrée 

(2012). Hon menar att man behöver ta hänsyn till det sociala samspelet. Alltså att det inte räcker 

med att bara skapa ett Facebook- eller Twitter-konto, som organisationer ibland gör. Även fast 

de lägger upp bilder, skriver inlägg och håller den aktiv på så vis, blir de förvånade av den låga 

trafiken de får, de har en monolog istället för en dialog utan att tänka på det. Men det sociala 

samspelet betyder att det handlar om människor och inte teknologin. Organisationer behöver 
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samverka med de som besöker deras medier, vara med i dialoger, och ha ett kontinuerligt och 

positivt beteende i sociala medier (Fors-Andrée 2012). 

 

Går man tillbaka till Sony och uppsatsens syfte finns det riktlinjer att följa utifrån det som står 

ovanför för uppsatsens undersökning. Detta är en del av det ramverk som undersökningen ska 

följa, med andra ord så går det att utveckla passande frågor till Sonys inlägg i deras sociala 

mediekanaler för att se exakt vilket innehåll som fanns i dem under krisen. Mer specifikt vilka 

frågor som ska ställas till inläggen finns i metoddelen av uppsatsen, men för att kunna tydliggöra 

mer om hur sociala medier och bloggar har förändrat kriskommunikation och vad organisationer 

behöver ta hänsyn till, behövs även följande forskningsexempel presenteras. Detta för att kunna 

fastställa med större säkerhet att det som ska undersökas och de frågor som ställs är relevant för 

allmän forskning. 

 

2.2.3 Gonzales-Herrero och Smith 

En artikel av Gonzales-Herrero och Smith (2008) hade för syfte att undersöka hur 

internetbaserad teknologi förändrar hur företag kan övervaka potentiella problem, planera och 

svara på kriser på bästa sätt, och minska de negativa aspekterna som förekommer i krisen. För 

den här uppsatsen är det vad artikeln tar upp om vad företag bör göra under och efter en kris 

som är av största intresse, utifrån dess syfte och frågeställningar. Gonzales-Herrero och Smith 

(2008) menar att rätt typ av respons till kriser är idag ännu viktigare i dagens samhälle. Vi har gått 

från att företag bara kommunicerat utåt till intressenter via en ”en-till-många”-modell, till en 

”många-till-många”-modell. I den förstnämnda ger företag ut ett meddelande till etablerade 

medier, som sedan ger ut det till intressenter, om det var av nyhetsvärde enligt medierna. Denna 

metod gav inte intressenterna någon större chans att kunna svara på budskapet direkt till 

företagen. Men i den andra nämnda modellen har företag behövt ta hänsyn till plattformar som 

sociala medier och bloggar, eftersom det är där intressenterna finns, och förväntar sig att få sina 

svar därifrån. Bloggar och sociala medier har enligt Gonzales-Herrero och Smith (2008) gett väg 

för gruppsamtal, och att intressenter i dessa väntar sig att få genuina samtal, inte en ”typisk 

företagsrespons”. Gonzales-Herrero och Smith (2008) poängterar att en viktig aspekt i 

undersökningar av krisresponser i digitala miljöer, är just hur företag pratar med intressenter, i 

synnerhet kunder, på internet. Gonzales-Herrero och Smith (2008) nämner att studier från 

Edelman Trust Barometer (2007) föreslår att vanliga anställda är mer trovärdiga talespersoner än 

företagets VD. Men något för företag att tänka på enligt Stock (2003) som Gonzales-Herrero och 

Smith (2008) nämner i artikeln, är att en VD borde inte vara helt osynlig under en kris. Vid någon 
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tidpunkt under krisen bör en VD för ett företag personligen adressera intressenter via internet. 

Efter en kris bör ett företag bland annat tacka de som hjälpt dem under krisen, samt att ha en koll 

på omvärlden online angående det som hänt (Gonzales-Herrero & Smith 2008). 

 

I artikeln nämns ett exempel med Sony från 2006, som poängterar just varför företag behöver ta 

hänsyn till intressenters plattformar. Under det året skulle Sony gå ut med att Playstation 3 skulle 

släppas senare än vad som först hade annonserats, men innan Sony ens hade gått ut med den 

informationen fanns det personer på bloggar som redan hade börjat kritisera Sony för detta 

(Gonzales-Herrero & Smith 2008). Poängen med exemplet i samband med uppsatsen är att Sony 

har den typ av intressenter (kunderna i detta sammanhang) som är väldigt teknikintresserade och 

använder plattformar som sociala medier och bloggar mer frekvent, och bör se över dessa efter 

ryktesspridning och kritik. Detta var även aktuellt under krisen från 2011 när ryktesspridning och 

kritik behövde adresseras av Sony. 

 

2.2.4 Veil, Buehner och Palenchar 

I en artikel av Veil et al (2011) tar de upp en viktig punkt om varför kriskommunikatörer bör vara 

i sociala medier, som även har nämnts här förut: det är där intressenterna finns idag, och att det 

är hit de nu oftast vänder sig. Men det är en av de allra viktigaste punkterna, att finnas där ens 

publik finns. De hänvisar också till att många kriskommunikatörer (85 %) som använder sig av 

både traditionella medier och nyare medier, tycker att de två är som ett komplement till varandra. 

Kriskommunikatörer behöver vara kunniga i båda medietyperna, men det övergripande 

problemet är att många av dem inte helt förstår hur sociala medier kan bidra. Veil et al (2011) tar 

upp elva rekommendationer i deras litteraturöversikt för att visa hur man kan just implementera 

sociala medier i kriskommunikation. För den här uppsatsen har ett antal av dessa valts ut för 

ramverket till undersökningsmetoderna. 

 

 Fastställ sociala medier som en del av krishantering: Krishanteringsplaner bör ha med 

att man ska kommunicera med intressenter och att arbeta med massmedia. Sociala medier i 

detta fall kan kommunicera direkt med både intressenter och massmedia samtidigt. 

 Använd sociala medier till dagliga kommunikationsaktiviteter: Skulle en kris inträffa är 

det inte lägligt att plötsligt börja använda sig av sociala medier. Det är bättre att redan vara 

etablerade i dem, så att omgivningen har en redan etablerad relation till dem. 
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 Delta i konversationer, även i rykteshantering, och fastställ de bästa kanalerna för att 

nå uppdelade publiker: Här nämns det igen att organisationer själva behöver vara aktiva 

och ge respons. Det går fortfarande att samtidigt hålla koll på eventuell desinformation. 

 Kolla att informationen stämmer och svara på frågor med ärlighet: Desinformation 

sprids som sagt mycket snabbare nu, och skulle en organisation inte svara på den finns det 

risk att intressenter vänder sig till andra. Vet man inte svaret bör man ändå ge ett svar, även 

om det bara är en förklaring till att man arbetar med att finna ett svar. 

 Inse att media redan använder sociala medier: Traditionella medier kommer att ta del av 

diskussionen i sociala medier i samband med en kris. Massmedia kan ta till sig av andra källor 

om inte organisationer deltar i diskussionen också. 

 Kom ihåg att sociala medier är interpersonella: För intressenter är sociala medier en 

möjlighet till att interagera med andra och för att få stöd, särskilt under en kris. Om en 

organisation inte respekterar detta och kommer med standard PR-svar kan det tolkas som att 

de är kalla. Detta uppmuntrar inte till en sympatisk relation mellan organisationer och 

intressenter, och hjälper inte till att lösa kriser. 

 Använd sociala medier som den primära källan för uppdateringar: Att skapa och få ut 

ett pressmeddelande med ny information kan ses som passivt om det inte är snabbt nog. Med 

sociala medier går detta arbete mycket snabbare och effektivare, än att gå igenom processen 

mellan pressmeddelande och presskonferenser, och på så vis spara värdefull tid. 

 Viktigt att komma ihåg är att ny teknologi inte är en hjälp mot allt: Sociala medier är 

inte en automatisk lösning, utan det är ett verktyg. Både organisationer och intressenter 

behöver använda dem effektivt och på rätt sätt för att få ut de bästa funktionerna (Veil et.al 

2011). 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts för denna uppsats. Som har nämnts 

tidigare är dessa metoder kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. I avsnittet kommer valen av 

dessa metoder motiveras varför de har valts istället för andra undersökningsmetoder. Det 

kommer även att beskrivas hur dessa valda metoder besvarar uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Samt kommer det presenteras hur undersökningarna har genomförts och de 

möjliga problem som har uppstått sett utifrån validitet. 

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys har valts över en enkätundersökning av anledningen att det faktiskt 

är innehållet i Sonys kommunikation utåt som ska undersökas. En kvantitativ innehållsanalys kan 

visa vad kommunikationen innehöll specifikt. Metoden ska undersöka huruvida Sonys 

kommunikation har följt riktlinjerna som har presenterats i föregående avsnitt. Att genomföra en 

enkätundersökning av hur Sony kommunicerade för över ett år sedan skulle vara problematiskt 

då personerna för det första med stor sannolikhet inte minns, och för det andra skulle 

enkätundersökningens population och urval vara de vars konton utsatts för risk, vilket skulle 

kunna ge subjektivt färgade svar. Genom att utföra en innehållsanalys kan man med enkelhet 

undersöka Sonys kommunikation genom att analysera inläggen de gjort i deras officiella bloggar 

och sociala mediekanaler. En nackdel med en kvantitativ innehållsanalys är att den endast blir 

ytlig. För att kringgå det problemet kommer därför den kvantitativa analysen kombineras med en 

kvalitativ innehållsanalys för att uppsatsens syfte ska kunna uppnås. 

 

Varför en kvantitativ innehållsanalys har valts som metod är för att det är givande i detta 

beskrivande syfte att göra en bred kartläggning (Östbye et al. 2004) av den mängd text som Sonys 

inlägg i bloggar och sociala medier innehåller. Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att 

göra en bred beskrivning av händelsen i fråga, alltså Sonys kris. Därför är denna metod bäst 

lämpad för detta, utifrån metodens fyra grundläggande begrepp: Objektivitet (analysen ska vara 

oberoende av forskaren), systematik (tillvägagångssättet ska vara tillförlitligt), kvantitet (det ska 

vara möjligt att räkna variablerna), och manifest innehåll (den uppenbara tolkningen, alltså 

kontextlös) (Nilsson, 2010).  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes på Sonys nordamerikanska blogg, 

nordamerikanska Facebook-sida och europeiska Twitter mellan 20:e april och 31:a juli 2011. 

Analysenheterna blev således alla inlägg som rörde krisen, som publicerades av Sony på deras 
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Twitter, Facebook och blogg under den här tiden. Ordet inlägg hänvisar i denna uppsats till alla 

analysenheter, oavsett medium. Sony använder sig också av bloggar och sociala medier som är 

avsedda att gälla specifika länder så som Tyskland och Frankrike m fl. Dessa har exkluderats från 

uppsatsen på grund av språkbarriären. Det samma gäller de japanska som dock är betydligt 

närmare de som drivs på engelska i storlek.  I det inlägg som endast bestod av ett filmklipp 

analyserades det på samma sätt som ett vanligt textinlägg. Kodschemats uppgift är att undersöka 

hur Sony kommunicerat utifrån kriskommunikationsforskningens rekommendationer, alltså om 

Sony har agerat på det sätt som rekommenderats utifrån dagens kommunikationsteknologi. 

Variablerna i kodschemat (se nedan) har utformats efter det som har presenterats i föregående 

avsnitt. Utifrån SCCT kan man säga att Sonys kris räknas som en händelse som hade kunnat 

förhindras (Grupp tre: intressenter sätts medvetet i fara), om nätverket hade haft högre säkerhet. 

Intressenterna, i detta fall Sonys kunder, var rädda att deras personliga information hade stulits, 

vilket är i sig ett allvarligt problem. Dessutom var Sony under påtryckningar från USA:s 

representanthus. Sony sågs av både kunderna och representanthuset som ansvariga för händelsen, 

och enligt SCCT behövde Sony vara fullständigt ursäktande i deras kommunikation utåt. Sony 

fick även korrigera problemet och förhindra att en liknande kris skulle kunna inträffa igen, vilket 

även beskrivs i SCCT. 

 

Utifrån allmän forskning har frågor arbetats fram om hur organisationer bör agera på de 

plattformar som intressenter befinner sig på. För uppsatsens syfte kombineras forskningen med 

SCCT, där det kan anses att organisationer som agerar ursäktande är likadant som att vara öppen 

med information om krisen och risker för intressenter. Frågorna är utformade för att undersöka 

och jämföra Sonys kommunikation under krisen med forskningens riktlinjer om att kommunicera 

öppet, ärligt, mänskligt och kontinuerligt. 

 

3.1.1 Kodschema 

1. Medium: 

Nordamerikansk blogg  Variabelvärde: 1 

Nordamerikansk Facebook  Variabelvärde: 2 

Europeisk Twitter  Variabelvärde: 3 

 

2. Vilket datum publicerades inlägget? 

ÅÅÅÅ/MM/DD 
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3. Har inlägget egen text eller länkar vidare? 

Egen text 1 

Båda 2 

Länkar vidare 0  

 

4. Innehåller inlägget uppdatering om reparationsarbetet? 

Ja 1 

Nej 0 

 

5. Innehåller inlägget en tidsram för när tjänsterna går att använda igen? 

Ja 1 

Nej 0 

 

6. Innehåller inlägget en varning? 

Ja 1 

Nej 0 

 

7. Innehåller inlägget information om en åtgärd kunden kan eller behöver vidta? 

Ja 1 

Nej 0 

 

8. Syftar inlägget till att svara på kunders frågor? 

Ja 1 

Nej 0 

 

9. Syftar inlägget till att hantera ryktesspridning? 

Ja 1 

Nej 0 

 

10. Innehåller inlägget en ursäkt till kunderna? 

Ja 1 

Nej 0 

 

11. Innehåller inlägget information om vidtagna åtgärder av Sony för ökad säkerhet? 
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Ja 1 

Nej 0 

 

12. Innehåller inlägget ett tack till kunderna? 

Ja 1 

Nej 0 

 

3.1.2 Kodinstruktioner 

1. Medium: 

Detta avser de medium som Sony använde sig utav under krisen som utgör 

undersökningsmaterialet.  

 

2. Vilket datum postades inlägget? 

Datumet då inlägget postades i mediet skrivs som år (ÅÅÅÅ), följt av månad (MM), följt av dag 

(DD). 

 

3. Har inlägget egen text eller länkar vidare? 

Frågan syftar till om inlägget har en egen text, eller om ett inlägg har gjorts men endast länkar 

vidare till ett annat medium, eller både och. 

 

4. Innehåller inlägget uppdatering om reparationsarbetet? 

Frågan syftar till om inlägget ger en uppdatering om reparationsarbetets process. 

 

5. Innehåller inlägget en tidsram för när tjänsterna går att använda igen? 

Frågan syftar till om Sony i inlägget ger en exakt eller preliminär tidsram till kunderna när online-

tjänsten kommer igång igen. 

 

6. Innehåller inlägget en varning? 

Frågan syftar till om inlägget varnar om en ny utveckling av krisen till det negativa. 

 

7. Innehåller inlägget information om en åtgärd kunden kan eller behöver vidta? 

Med en åtgärd som kunden behöver ta avses det att kunden får information om vad de behöver 

göra för att kunna ta del av online-tjänsten igen, eller att de behöver agera i tid för att ta del av 

kompensationserbjudandet innan kampanjens slutdatum. 
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8. Syftar inlägget till att svara på kunders frågor? 

Frågan syftar till om inlägget innehåller specifika frågor från kunder som Sony svarar på, till 

exempel FAQ:s (Frequently Asked Questions). 

 

9. Syftar inlägget till att hantera ryktesspridning? 

Frågan syftar till om inlägget svarar på rykten eller desinformation om Sonys handlingar som har 

uppstått på grund av krisen. 

 

10. Innehåller inlägget en ursäkt till kunderna? 

Frågan syftar till om inlägget innehåller en ursäkt till kunderna på grund av krisen. 

 

11. Innehåller inlägget information om vidtagna åtgärder av Sony för ökad säkerhet? 

Frågan syftar till om Sony informerar om åtgärder företaget har tagit, eller kommer att ta, för att 

öka säkerheten i deras nätverk. 

 

12. Innehåller inlägget ett tack till kunderna? 

Frågan syftar till om inlägget innehåller ett tack till kunderna. 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

En form av kritik riktad mot kvantitativ innehållsanalys är att den bara ytligt beskriver den 

omedelbara betydelsen i en text, alltså dess yta, och inte undersöker dess verkliga mening. Den 

kvalitativa innehållsanalysen skapades för att kunna undersöka texter djupare och mer fokuserat 

än den kvantitativa innehållsanalysen (Östbye et al. 2004). För uppsatsens syfte ska en kvalitativ 

innehållsanalys göras för att djupare analysera den data som insamlats från den kvantitativa. 

Något som Östbye et al (2004) tar upp är att en undersökning som denna måste ha ett analytiskt 

intresse. Med andra ord, vad är det som är intressant att undersöka i texten och varför? Utifrån 

den här uppsatsens syfte är det av intresse att mer kvalitativt kunna jämföra det Sony har skrivit i 

deras sociala medier för att retoriskt övertyga angående krisen, med vad forskningen säger om 

kriskommunikation inom sociala medier och bloggar. Som med den kvantitativa 

innehållsanalysen är det innehållet i kommunikationen som ska undersökas. Därför passar en 

kvalitativ innehållsanalys bättre än intervjuer. 
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Vigsjö (2010) beskriver att en retorisk analys bör beskriva den retoriska situationen utifrån fem 

frågor: 

1. Vem är det som försöker övertyga? 

2. Vem är det som man vill övertyga? 

3. Vad är det man vill övertyga om? 

4. Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? 

5. Hur försöker man övertyga? 

  

Vidare beskriver Vigsjö (2010) tre grundläggande tekniker inom retoriken; logos, ethos och 

pathos. Dessa tre står för en texts rationella, karaktäristiska samt känslomässiga ställningstagande. 

I en retorisk analys behöver dessa också studeras, eftersom de beskriver hur avsändaren övertygar 

mottagaren om budskapet. 

 

Vissa av analysenheterna från den kvantitativa innehållsanalysen kommer att ligga till underlag för 

den kvalitativa innehållsanalysen, där de ska analyseras djupare. En av analysenheterna kommer 

vara en film Sony gjorde för att bemöta de drabbade kunderna. I filmen berättar Sonys VD 

Kazuo Hirai om återställandet av nätverket och informerar om deras kampanj för att återfå 

förtroendet från de drabbade kunderna. För en analys av Hirais kroppsspråk och dess betydelse 

används Echeverri (2010), som beskrivs i litteraturavsnittet. 

 

Frågor till filmen 

• Vem riktar sig Sony till med filmen? 

• Vad säger miljön i filmen om Sony som avsändare? 

• Vilket kroppspråk används? 

• Hur försöker Sony övertyga med hjälp av pathos-teknik? 

• Hur utnyttjar man logos-teknik? 

• Hur utnyttjar man ethos-teknik? 

• Vilket tilltalssätt används? 

• Hur kan filmen relateras till vad forskningen säger om kriskommunikationens riktlinjer? 

 

Frågor till blogg och Twitter-inlägg 

• Vad finns det för inslag av pathos? 

• Vad finns det för inslag av logos? 

• Vad finns det för inslag av ethos? 

• Hur stämmer kommunikationens innehåll överens med allmän forskning och SCCT? 
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3.3 Metodernas tillvägagångssätt 

Frågorna för både den kvantitativa och kvalitativa innehållsanalysen skapades med stöd av det 

som tas upp i litteraturavsnittet. För att undvika eventuella problem med att frågorna inte skulle 

vara kompatibla med analysenheterna gjordes en förhandsgranskning av alla tre medier som Sony 

använde sig utav under krisen; blogg, Facebook och Twitter. Med hjälp av förhandsgranskningen 

kunde delar av frågor omformuleras eller exkluderas för att undvika att de skulle ge onödiga 

resultat eller svar som skulle bidra till oanvändbara analysresultat. Det upptäcktes även under 

förhandsgranskningen att de inläggen från tidsramen för krisen från den amerikanska Twitter-

kanalen inte fanns tillgängliga. Detta ledde till att den nordamerikanska bloggen och Facebook-

kanalen valdes tillsammans med den europeiska Twitter-kanalen. Eftersom båda metoderna var 

innehållsanalyser av utåtriktad och offentlig kommunikation, var det inga forskningsetiska 

dilemman som behövde ses över. 

3.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Varje medium undersöktes separat men med samma kodschema för varje. I bloggen finns det 

möjlighet att klicka på en länk med texten ”Older entries” för att komma åt äldre inlägg. På 

Facebook kan man rulla ner på sidan till ett tidigare datum. Twitter laddar äldre inlägg när man 

går ner till slutet av sidan, vilket kan ta väldigt lång tid om det finns många inlägg publicerade. 

För att undvika att behöva gå till de tidigare inläggen på Twitter flera gånger, togs skärmdumpar 

av alla inlägg som publicerats under innehållsanalysens tidsram. Då det inte går att ändra texten i 

inlägg på Twitter kan det fastslås att inläggen rörande krisen inte kommer att ändras jämfört med 

skärmdumparna. 

  Kodningen av analysenheterna utfördes av båda uppsatsförfattarna samtidigt. Variabelvärdena 

diskuterades sinsemellan författarna om vilka inslag från inläggen som skulle räknas med och hur 

de skulle kodas. På Twitter upptäcktes ett antal inlägg som verkade vara exakt samma inlägg som 

det/de innan, alltså att samma inlägg publicerats två eller flera gånger. Dessa räknades endast som 

ett inlägg, då det sågs som ett eventuellt misstag att flera av samma hade publicerats. 

  All data, alltså variabelvärdenas motsvarande siffror, skrevs in i ett excel-dokument under 

kodningen och sedan matades siffrorna in i statistikprogrammet SPSS. SPSS användes för att 

göra tabeller och diagram som visade resultatet på ett sätt som underlättade analysen. 
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3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Enheterna analyserades av båda uppsatsförfattarna samtidigt. Alla inslag i kommunikationen 

diskuterades sinsemellan författarna. 

  Frågorna i den kvalitativa innehållsanalysen utformades utifrån metodlitteraturen till exempel 

Vigsjös (2010) förklarande att en retorisk analys bör beskriva den retoriska situationen genom 

fem punkter. Frågorna utformades även utifrån hur användandet av ethos-, logos- och 

pathosteknik manifesterades i kommunikationen. 

 

Det första inlägget för den kvalitativa innehållsanalysen valdes ut eftersom den var det enda 

inlägget med en inbäddad film. Filmen hade räknats som en text i den kvantitativa 

innehållsanalysen, och det var av intresse att göra en djupare analys av ett sådant annorlunda 

innehåll. På grund av videomediets flera dimensioner analyserades filmen mer omfattande, 

exempelvis hur musik, miljö, kroppspråk och tilltalssätt spelar in. Inläggen från bloggen 

analyserades i kronologisk ordning och 6 av totalt 31 inlägg analyserades. De tre första 

analyserade blogginläggen publicerades innan Sony tillkännagivit krisens omfattning. I inlägg fyra 

gick Sony ut med att Playstation Network hade hackats. I det femte inlägget bemötte Sony rykten 

om varför organisationen gick ut så sent med informationen om hackningen. Det sjätte inlägget 

sammanfattade det brev Kazuo Hirai skickat till USA:s representanthus som svar på deras 

anklagelser. Dessa blogginlägg valdes ut då de representerar olika stadium av krisen och visar 

tydligt hur Sonys kommunikation förändrades under krisens gång, vilket hör till fråga tre i 

syftesbeskrivningen. 8 av 49 Twitter-inlägg analyserades i kronologisk ordning. De sex första 

Twitter-inläggen valdes ut då de innehåller egen utformad text och inte endast en rubrik kopierad 

från bloggen och en länk till den samma. Två inlägg är från den 15 maj då 13 inlägg publicerades, 

vilket var den mest intensiva dagen. Dessa valdes då de representerar användning av sociala 

medier som den allmänna forskningen förespråkar, i detta fall Twitter från Sonys sida och detta 

gör dem intressanta för analys. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Frågorna i kodschemat till den kvantitativa innehållsanalysen operationaliserades med hjälp av 

uppsatsens ramverk. Efter att ha fastställt syftet och dess frågeställningar, samt efter att ha samlat 

in teori och forskning om kriskommunikation, var det tydligare om vad som behövde finnas med 

i den kvantitativa innehållsanalysen för att få svar på syftesfrågeställningarna. Innehållet i Sonys 

kriskommunikation kunde fastställas genom frågor i kodschemat utformat efter vad forskningen 

anser att kriskommunikation behöver ha inslag av. Valet av materialet utgick från de medier Sony 
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använde sig utav mest för att kommunicera till deras kunder under krisen, vilka var bloggen, 

Facebook och Twitter. Detta var ett självklart val då det var just kriskommunikation inom dagens 

kommunikationsteknologi som skulle undersökas. Kodningen av analysenheterna i den 

kvantitativa genomfördes som nämnt av båda uppsatsförfattarna där det diskuterades hur 

variablerna skulle kodas. Detta skulle kunna leda till att om någon utför en innehållsanalys med 

hjälp av samma kodschema, kan kodningen bli annorlunda. För att försöka undvika detta 

problem har uppsatsförfattarna endast kodat den information som var explicit och inte krävde 

kunskap om kontexten, alltså att inläggen skulle kunna läsas enskilt och ändå förstå att det rörde 

krisen. En svaghet i analysen är att ett intersubjektivitetstest inte har genomförts. För att minska 

risken för subjektivitet diskuterades därför kodningen mellan de två uppsatsförfattarna. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen utfördes även den av båda uppsatsförfattarna samtidigt. Som 

med frågorna i den kvantitativa innehållsanalysen, skapades frågorna för den kvalitativa genom 

relevant litteratur. Ett undantag var frågor ställda till filmen, då den har fler dimensioner än en 

vanlig text. För att den skulle vara så valid som möjligt har innehållsanalysen förankrats i 

uppsatsens ramverk samt metodlitteraturens redogörelse för utförandet av retorisk analys. 
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4 Resultat och analys 

Det som följer i detta avsnitt är en presentation av resultaten från uppsatsens innehållsanalyser.  I 

detta avsnitt presenteras även analysen av resultatet utifrån uppsatsens forskningsmässiga 

ramverk. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Frågorna från kodschemat gås igenom med uppvisande av resultat och och analys på varje fråga. 

Detta för att resultatet och analysen ska kunna redovisas så tydligt som möjligt. Efter varje 

redovisad fråga följer en mindre analys. En mer djupgående analys följer efter alla frågor har 

redovisats. Detta för att kunna ge en grund för att göra en slutsats på både fråga ett och fyra i 

syftesfrågeställningen. Två av frågorna från kodschemat, nummer tre och tolv, har belysts med 

diagram då dessa är av särskilt intresse. Fråga tre visar hur användandet av medierna skiljer sig. 

Fråga tolv visar skillnader när det gäller mediernas möjlighet att förmedla olika innehåll. 

 

1.  Medium 

Av de medium som undersöktes var det Twitter som hade flest inlägg, med 49 inlägg, med 

bloggen på andra plats, med 31 inlägg, och Facebook på tredje plats, med 17 inlägg. 

 

Bara utifrån det här kan det se ut som att Twitter har använts flitigast. Men som resultaten nedan 

visar är det nödvändigtvis inte antalet inlägg som är viktigast, utan vad som skrivs i inläggen. 

Detta visar dock att Sony befinner sig på några av de plattformar som kunder kan tänkas befinna 

sig och använder dem på olika sätt, möjligtvis efter hur de tror att de ska bete sig i. Detta kan 

jämföras med vad som nämns i litteraturavsnittet om artikeln från Gonzales-Herrero och Smith 

(2008), att Sony har den typen av kunder som högst troligen redan befinner sig i sociala medier, 

och att Sony därmed redan var aktiva på dessa plattformar innan medierna behövde användas till 

kriskommunikation. Det kan även kopplas till punktlistan utifrån artikeln av Veil et al (2011); att 

organisationer plötsligt inte borde använda sig av sociala medier för kriskommunikation, utan 

man bör ha dessa medier redan etablerade, vilket Sony redan hade etablerat innan krisen. 

 

2. Vilket datum publicerades inlägget? 

Under tidsramen för innehållsanalysen, 20 april – 31 juli, visade resultaten en intensiv period 

mellan 14 – 16 maj. Twitter hade 13 inlägg 15 maj, bloggen hade tre inlägg 14 maj och två inlägg 

16 maj, medan Facebook hade tre inlägg 15 maj. 
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Skälet till detta kommer att tas upp längre fram i analysen. I ett tidigare skede under tidsramen var 

inläggen mest till för att ge ut information om det inträffade samt adressering av rykten och 

desinformation. Senare användes en mer tillmötesgående kommunikationsstrategi. Skälet till detta 

skifte kommer att adresseras i uppsatsens avslutande avsnitt. 

 

3. Har inlägget egen text eller länkar vidare? 

På bloggen finns inga inlägg som endast länkar vidare, utan den har endast inlägg som innehåller 

antingen endast egen text eller text och en länk till en sida innehållande ytterligare information.  

Majoriteten av Sonys inlägg på Twitter inlägg har både text och länk (31 st). Facebook har så gott 

som endast inlägg som länkar vidare, med undantaget av två intetsägande rubriker. 

 

Av detta kan man se att bloggen var Sonys huvudmedium för kommunikation utåt under krisen. 

De inläggen som finns på Facebook hänvisade alltid till inlägg från bloggen, och verkade 

användas som ett medium för att öka spridningen av blogginläggen. Som tidigare nämnt är 

Twitter det mediet som använts oftast, men bland de inläggen som innehåller både text och länk 

var en stor del av dem endast till för att hänvisa kunden till en annan plattform för ytterligare 

information. Resultatet visar att även om Sony var aktiva på alla tre plattformar var det inte 

optimalt användande av samtliga plattformar. Detta går ihop med vad Fors-Andrée (2012) anser 

om hur organisationer bör agera inom sociala medier; det räcker inte med att bara lägga upp 

länkar och bilder, eftersom det försummar det sociala samspelet som sociala medier har potential 

för. 
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Figur 1 – Diagrammet visar antal inlägg som endast länkar vidare, har endast egen text eller inslag av båda. 

(NA står för nordamerikanska och EU står för Europeiska.) 

 

4. Innehåller inlägget uppdatering om reparationsarbetet? 

10 av 31 inlägg på bloggen innehöll uppdateringar om reparationsarbetet. Twitter hade 6 av 49 

inlägg som uppdaterade om reparationsarbetet. 

 

I och med de kontnuerliga uppdateringarna reducerade företaget risken för att intressenter skulle 

dra förhastade och felaktiga slutsatser om vad som föregick och förhindrade på så vis att krisen 

skulle förvärras. Även om en del inlägg var vaga så var inte Sony passiva, vilket enligt Coombs 

(2006) är fördelaktigt. Twitter har alltså färre inlägg procentuellt om reparationsarbetet än 

bloggen.  

 

5. Innehåller inlägget en tidsram för när tjänsterna går att använda igen? 

Av 31 inlägg på bloggen så innehöll 10 stycken en tidsram för när kunder skulle kunna ta del av 

tjänsterna igen. Uppdateringar om tidsram var det som Twitter procentuellt sett hade mest av (11 

av 49). 
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Mycket av detta går hand-i-hand med uppdateringar om reparationsarbetet. Sony har uppdaterat 

kontinuerligt och kan därför minska risken för ryktesspridning. 15 maj var som nämnt aktiviteten 

på Twitter som mest intensiv. Sony annonserade på Twitter när nätverket i olika regioner kom 

tillbaka online. Användandet av Twitter under den här tiden var alltså mycket bra. Det kan också 

antas att kunder var mycket intresserade av att veta när det exempelvis skulle gå att spela igen och 

att Sony utnyttjade detta när man visste exakt när tjänsterna skulle återställas. 

 

6. Innehåller inlägget en varning? 

Endast två inlägg, båda på bloggen, innehöll varningar. 

 

Tekniskt sett, även om det kan se ut utifrån denna låga siffra att Sony inte varnade sina kunder 

tillräckligt under krisen, är det viktigt att ha i åtanke att det som varnats om var de enda gångerna 

det behövts informera kunden. Men som har nämnts tidigare i uppsatsen var en av anledningarna 

till krisen att Sony inte varnade sina kunder i god tid när nätverket hade hackats. Mot bakgrund 

av SCCT kan Sonys kris dels sättas dels in i grupp två (anklagelser om felaktigt agerande) och dels 

in i grupp tre (intressenter sätts medvetet av organisationen i fara) av krissituationerna som 

nämns av Coombs (2006), eftersom mycket av den kritik som uppstod var på grund av att 

intressenterna (kunder och USA:s representanthus) upplevde Sony som alltför tysta om 

informationen rörande nätverket. Som nämnt i tidslinjen från uppsatsens introduktion inledde 

Sony med att informera kunderna om att nätverket inte gick att använda, utan att nämna 

misstankar om olagligt intrång. I och med detta ansågs Sony inte som ett offer, utan mer som 

ansvariga av krisen. Sony själva hävdade som nämnt att de hade rättsliga riktlinjer att följa innan 

de gick ut med hela informationen om intrånget, men problemet med att inte ha varnat tidigare 

hade redan hänt. Sammanfattningsvis, Sony var aktiva med att varna, men det kan diskuteras att 

de borde ha varnat om intrånget tidigare. 

 

7. Innehåller inlägget information om en åtgärd kunden kan eller behöver vidta? 

Bloggen har 13 av 31 inlägg innehållandes information om åtgärder för kunder och Twitter har 3 

av 49. 

 

Som tidigare nämnt av Gonzales-Herrero och Smith (2008) så förväntar sig intressenter, i det här 

fallet kunderna, att få information på de plattformar de befinner sig på. Dock har bloggen 

betydligt fler inlägg om åtgärder för kunder än Twitter. En anledning kan vara att åtgärderna är 

komplexa och kräver utförliga instruktioner som skulle vara svåra att förmedla med Twitters 
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begränsning på 140 tecken per inlägg. Detta rättfärdigar det utbredda användandet av 

vidarelänkning samtidigt som bloggen kan ses som huvudmediet under krisen. 

 

8. Syftar inlägget till svar på kunders frågor? 

6 av 31 inlägg på bloggen och 5 av 49 på Twitter syftar till att besvara kunders frågor, främst 

genom FAQ:er (Frequently Asked Questions). 

 

Undersökningen har dock inte examinerat huruvida Sony bemött sina kunder mer direkt i sina 

sociala medier, utanför FAQ:erna. Fors-Andrée (2012) påvisade möjligheterna att bevaka och 

träda in i diskussioner. FAQ:erna ger sken av att Sony faktiskt bevakat de sociala medierna och 

samlat frågor och svar på ett ställe. 6 av 31 på bloggen och 5 av 49 på Twitter inlägg som syftar 

till att besvara kunders frågor kan verka lågt. Men då det främst gäller FAQ:er som samlat frågor 

kan siffrorna anses goda. Tilläggas ska att det är möjligt att Sony också svarat på frågor mer 

personligt då de ställdes. 

 

9. Syftar inlägget till att hantera ryktesspridning? 

6 av 31 inlägg på bloggen och 1 av 49 på Twitter var till för att hantera ryktesspridning. 

 

Både Veil et al (2011) och Fors-Andrée (2012) påpekar att information och rykten sprids snabbt 

och det är därför viktigt för organisationer att bemöta detta i god tid. Detta kan kopplas till fråga 

1 i kodschemat och Gonzales-Herrero och Smiths (2008) påpekande av vikten att befinna sig på 

de plattformar som intressenter befinner sig.  

 

10. Innehåller inlägget en ursäkt till kunderna? 

Bland inläggen var det 8 av 31 på bloggen och 4 av 49 Twitter som innehöll en ursäkt. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att Sonys kommunikation utåt innehöll en del ursäkter. 

Som tidigare nämnt kan Sonys krissituation utifrån SCCT ses som en sådan där organisationen 

ses som ansvarig. Enligt SCCT innebär detta att man skulle tagit en ursäktande position, vilket 

man också verkar ha gjort. 

 

11. Innehåller inlägget information om vidtagna åtgärder av Sony för ökad säkerhet? 

Antalet inlägg om vidtagna åtgärder för ökad säkerhet var 9 av 31 på bloggen och inget på 

Twitter. 



40 

 

 

Även detta kan kopplas till SCCT som nämner att en annan tillmötesgående strategi är att 

korrigera problemet och förhindra att det inträffar igen. Vilket Sony gjorde genom att förbättra 

nätverkets säkerhet. 

 

12. Innehåller inlägget ett tack? 

I 21 inlägg av 31 på bloggen och 1 på Twitter tackade Sony sina kunder. 

 

Denna fråga och fråga tio går ihop med det personliga samspelet som sociala medier kan erbjuda 

enligt Gonzales-Herrero och Smith (2008) och kommer tas upp närmare i kvalitativa 

innehållsanalysen. 

 

 

Figur 2 – Diagrammet visar antalet tack från Sony till deras kunder. 

 

4.1.2 Djupare analys 

Här följer en djupare analys av resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen. Först kopplas 

resultaten till SCCT och sedan till allmänna forskningen. 
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Koppling till Situational Crisis Communication Theory 

Som nämnt i avsnittet om SCCT försöker intressenter hitta en ansvarig för krisen. Som tidigare 

påpekat kan Sony anses vara ansvariga för det inträffade då hackarna lyckades ta sig in i deras 

nätverk. Eftersom detta var möjligt följde anklagelser om att företaget behandlat personuppgifter 

med vårdslöshet på grund av, till synes, bristande säkerhet. SCCT förklarar att en krissituation ska 

utvärderas efter påverkande omständigheter så som krishistoria och hur allvarlig krisen är. Att 

cirka 77 miljoner kunders personuppgifter, varav cirka 12 miljoner innehöll 

kreditkortsinformation, kunde vara i risk för stöld skapade oro hos kunderna när Sony väl 

offentliggjorde att deras nätverk blivit hackat. Det här gjorde det hela väldigt allvarligt. Att Sony 

dessutom inte var öppna med vad som hänt från början ledde till att kunder tappade förtroende 

och organisationen ifrågasattes även av USA:s representanthus. Ifrågasättandet kan enligt SCCT 

vara en kris i sig men blir i det här fallet en förvärrande omständighet. Krisen i sin helhet bör 

alltså ses som allvarlig och omfattande. Eftersom Sony kan ses som ansvariga för krisen ska de 

enligt SCCT:s grundtankar använda en så tillmötesgående responsstrategi som möjligt och visa att 

man tar på sig ansvaret, det vill säga en fullständig ursäkt och korrigerande av problemen. SCCT 

nämner att en fullständigt ursäktande strategi dessutom kan bestå av kompensationer.  

 

Sonys kommunikation hade ofta en ursäktande ton på bloggen och man erbjöd kompensationer i 

form av att kunder fick ta del av tjänster/spel gratis när nätverket återupprättats. Det är intressant 

att man ursäktade sig fler gånger på bloggen än på Twitter. Bloggen har potential för mer 

personlig kommunikation än Twitter på grund av det senares begränsning till 140 tecken per 

inlägg. Företaget var också väldigt måna om att en liknande kris inte ska inträffa, eller åtminstone 

reducera effekterna av en sådan. Sony förbättrade säkerheten på sitt nätverk för att förhindra en 

ny hackning, men man erbjöd även en form av kompensation till kunderna där de fick ta del av 

identitetsstöldskydd gratis. Detta är en kompensation som även skulle skydda kunderna om 

nätverket skulle hackas igen, det skulle dock inte skapa lika stor oro hos kunder över deras 

personuppgifters säkerhet och skulle förhoppningsvis inte reflektera tillbaka lika illa på Sony.  

 

På bloggen informerade Sony i 9 olika inlägg, av 31, vad man gjort för att förebygga att något 

liknande ska inträffa igen. Nästan en tredjedel av alla blogginlägg informerade eller upprepade 

alltså de korrigerande åtgärder Sony vidtagit, som snabbt kan kommuniceras direkt utåt till 

kunderna. Som nämnt ovan ursäktade sig också Sony upprepade gånger i stället för att 

exempelvis försöka få intressenter att skylla på hackarna eller avsäga sig ansvar genom att påstå 

att det skedde utom deras kontroll. Med SCCT som utgångspunkt så anses Sonys agerande i sin 
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kriskommunikation korrekt då organisationen använde sig av responsstrategier bestående av 

fullständigt ursäktande och korrigerande åtgärder för att bemöta en situation då organisationen 

ansågs bära ansvaret för krisen. 

 

Sony informerade dessutom i 13 av 31 inlägg på bloggen om åtgärder kunder kunde eller 

behövde vidta för att skydda sig eller kunna ta del av tjänster igen. Som nämnt ovan är SCCT 

utvecklat för att skydda en organisations anseende under en kris. Med detta i åtanke ser man 

vikten av att Sony förklarade hur kunder kunde skydda sig mot identitetsstöld och risken att 

hackarna kom åt annan information på andra hemsidor på grund av de personuppgifter och 

lösenord de hade kommit över. Om Sony inte informerat om det här hade kunderna utsatts för 

ännu mer risker och det hade förvärrat krisen ännu mer. 

 

Koppling till allmän forskning 

Som presenterats i delen om allmän forskning tar Eriksson (2012) upp fördelar som bloggar och 

sociala medier har medfört till krishantering och kriskommunikation. Dels att de som tar del av 

bloggar under en kris upplever den som mindre allvarlig, och dels att krisbudskap via Twitter fick 

mindre negativa reaktioner. Med detta i åtanke är det intressant att se hur Sony använde dessa 

plattformer under deras kris. Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen visar att Sony hade 

en tydlig närvaro i både deras blogg och Twitter-kanal, med en något mindre närvaro på 

Facebook. Det är viktigt att poängtera att den kvantitativa innehållsanalysens uppgift inte är att 

undersöka målgruppens reaktioner till krisbudskap, men för den här uppsatsens syfte är det av 

intresse att se om Sony överhuvudtaget har varit aktiva i blogg och sociala medier under krisen, 

på grund av fördelarna det kan medföra. Som nämnts ovan angående fråga ett och utifrån 

Gonzales-Herrero och Smith (2008) har Sony den typen av intressenter (kunder) som mer troligt 

redan befinner sig på bloggar och sociala medier, var dessa viktiga kanaler för Sony att befinna sig 

på under krisen, vilket de i det avseendet gjorde. 

 

För att återkoppla till Eriksson (2009), nämner han att sociala medier och liknande kan fungera 

som situationsbundna lösningar under en kris och kan sprida information snabbt. Resultatet från 

fråga sju från kodschemat pekar på att Sony under krisen använde främst bloggen och även lite 

med Twitter för information som kan anses vara av den sorten som behövs spridas snabbt; 

information om åtgärder kunder behöver eller kan vidta. Som sagt var det främst bloggen som 

användes för denna information, medan Twitter användes mer som en spridare av samma inlägg 

från bloggen. Det är viktigt att poängtera att Facebook som har nämnts väldigt lite i det här 
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avsnittet kan även den räknas som en spridare av inläggen från bloggen. Sammantaget visar 

resultatet från analysen att då Sony har använt sig av fördelarna med sociala medier som Eriksson 

(2009) tar upp, alltså snabb informationsspridning och situationsbundna lösningar, men som 

Fors-Andrée (2012) påpekar om hur organisationer bör agera i sociala medier, var användandet 

av Twitter och Facebook inte lika optimalt, i det att Sony för mer av en monolog istället för en 

dialog i dessa två. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att Sony var dåliga med deras 

användande av Facebook och Twitter; huvudmålet med inläggen var att få ut den här 

informationen till alla deras kunder som drabbats av krisen. Tittar man på det Sony har lagt upp i 

varje medium har de lyckats med det målet, att sprida informationen, men kunde enligt 

forskningen ha anpassats till ett mer optimalt budskap för mediet i fråga. Exempelvis kunde 

Facebook ha haft en egen text i inläggen, så att kunderna kunde omedelbart ta del av budskapet 

via Facebook. Twitter kunde ha använts mer för uppdateringar som behövde komma ut snabbt. 

 

Något annat som tas upp i delen om allmän forskning är en organisations risk att mycket enklare 

nu än förr utsättas för en snabb spridning av rykten och desinformation under en kris. Som Fors-

Andrée (2012) påpekar är kommunikationen idag polyfonisk, alltså att det är flera röster igång 

samtidigt och att information sprids snabbt och till flera mottagare tack vare sociala medier. Veil 

et al (2011) påpekar detta också, och tillägger att en organisation behöver svara på desinformation 

snabbt, med risken att intressenter vänder sig till andra källor för att få information om inte 

organisationen ger svar. Resultatet från fråga nio i kodschemat visade att Sony hade adresserat 

rykten och desinformation i deras kommunikation utåt i bloggarna och sociala medier när det, till 

synes, uppstod. Som nämnt tidigare är detta viktigt för Sony då deras kunder troligen befinner sig 

på dessa plattformar, men som också har nämnts var det främst på bloggen som detta uppstod 

mest i. Poängen är att resultatet visar att ryktesspridning och desinformation har adresserats, och 

som har nämnts i uppsatsens introduktion var just rykten och felaktig information ett allvarligt 

problem för Sony under krisen. Jämför man med forskningen har Sony varit aktiva med att 

adressera detta, och därmed följt riktlinjen om hantering av ryktesspridning och desinformation. 

  Något som har nämnts ovan om resultatet kopplat till SCCT är om Sonys ursäktande ton i 

kriskommunikationen. Gonzales-Herrero och Smith (2008) har som visats i litteraturavsnittet 

tagit upp mer om vikten av rätt ton när en organisation adresserar sina intressenter på internet. 

Förväntningarna är som sagt att organisationer ska ha en mänsklig ton och att vanliga anställda 

ska föra diskussionen med kunderna. Detta är något som kommer att undersökas närmare i den 

kvalitativa innehållsanalysen, men resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar något 

som är kopplat till tonläget. Flera av inläggen från bloggen hade som sagt ett tack till kunderna, 
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oftast rör det sig om ett tack för visat tålamod. Gonzales-Herrero och Smith (2008) poängterade 

att det var viktigt för en organisation att efter en kris tacka de som hjälpt dem, men Sony var 

aktiva med att tacka under krisen också. Detta ska som sagt, tillsammans med frågan om vilka 

som har skrivit inläggen, adresseras i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

För att återkoppla till artikeln av Veil et al (2011) där uppsatsen har fått sin sammanställda 

punktlista ifrån, har resultatet som sagt visat att Sony har fastställt deras sociala medier och blogg 

som del av krishanteringen under deras kris. Uppsatsen syftar inte till att undersöka om Sonys 

krishanteringsplan har med de plattformar som en del av deras kommunikation vid 

uppståndelsen av en kris, men som nämnt ser man att Sony har definitivt använt dem under 

krisen. Samtidigt kan det påpekas att Sony inte plötsligt började använda dessa under krisen, utan 

de använde sig av deras redan befintliga blogg, Facebook och Twitter. Som nämnt ovan har Sony 

varit aktiva med adressering av frågor och rykteshantering. Angående vad Veil et al (2011) 

påpekar om att svara på frågor med ärlighet är inte något som denna uppsats kan svara på 

eftersom den inte undersöker om Sony har ljugit under krisen. Däremot finns det en aspekt av 

krisen som kan nämnas i uppsatsen; Sonys initiala tystnad innan krisen bröt ut helt som ansågs 

vara ett väldigt allvarligt fel. Som nämnt ovan om resultaten angående inlägg med svar på kunders 

frågor och desinformation visar det att Sony adresserade detta, och det är därmed av intresse att 

undersöka detta i den kvalitativa innehållsanalysen, efter skillnader i tonläge innan och efter Sony 

delgett all tillgänglig information. Den kvantitativa innehållsanalysen var heller inte till för att 

undersöka om Sony använt sociala medier som den primära källan för uppdateringar under en 

kris, men resultaten visade att Sony har använt dem och bloggen för att få ut viktig 

åtgärdsinformation till kunderna, vilket Veil et al (2011) nämner i punktlistan som mer effektivt 

än pressmeddelanden. 

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Här presenteras den kvalitativa innehållsanalysen. Först analyseras den film Sony publicerade i 

samband med återställandet av Playstation Network. Sedan analyseras inlägg från Sonys blogg 

och Twitter. 

 

Filmen och inläggen har analyserats dels utifrån egna frågor som formats utifrån 

undersökningarnas ramverk, och dels utifrån de retoriska övertalningsstrategierna ethos, logos 

pathos. Dessa tre står för de karaktäristiska, rationella och känslomässiga ställningstaganden i en 

text. Se uppsatsens bilagor för länkar och skärmdumpar av de utvalda inläggen. 
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4.2.1 Kazuo Hirai adresserar kunderna om återställandet av Playstation 

Network 

14 maj 2011 lade Sony upp ett inlägg i deras blogg med en inbäddad film där Sonys VD Kazuo 

Hirai annonserar återställandet av Playstation Network samt informerar om 

säkerhetsförbättringar och kompensationspaketet till deras kunder, The Welcome Back Package. 

Filmen är cirka fem minuter lång och syftar till att ge kunderna all den nödvändiga informationen 

de behöver veta för att ta del av nätverkets tjänster innan det startar igen. Denna del går igenom 

de frågor som den kvalitativa innehållsanalysen ställt till filmen. 

 

• Vem riktar sig Sony till med filmen? 

Som med all kommunikation i Sonys blogg och sociala medier är det kunderna man riktar sig till 

med den här filmen, och i just det här fallet de västerländska kunderna då filmen är på engelska. 

Intrycket med filmen blir att kunderna är en av, om inte den helt viktigaste av alla Sonys 

intressenter. 

 

• Vad säger miljön i filmen om Sony som avsändare? 

Filmen spelades in i vad som kan antas vara Hirais kontor. Det är ett stort kontor med en 

bakgrund av ett stort fönster som överblickar en storstad. Skrivbordet Hirai sitter vid är tomt och 

stilrent och ger en bild av ordning och reda, samt ger ett intryck av ett typiskt chefskontor. Som 

den här analysen kommer beskriva senare, har Sonys kommunikation fram tills nu skötts av de 

anställda som står under VD:n. Nu under denna slutgiltiga fas av återställandet av nätverket har 

Hirai valts att tala direkt till kunderna, och miljön ger intrycket att Sony är professionella och den 

högst uppsatta personen i företaget gör sin närvaro känd till kunderna för att ge intrycket att snart 

är allt återställt. Kontoret ser ut att vara hans hemmamiljö och verkar vara till för att avsiktligt 

sätta Hirai på en högre piedestal än kunderna, men i detta sammanhang kan detta anses vara bra 

för Sony att göra, för att tydligt visa att nu är det inte vanliga anställda som talar utan det är 

chefen som gör det. Skälet till detta ska gås igenom längre fram. 

 

• Vilket kroppsspråk används? 

Hirai sitter propert men avslappnat genom hela filmen, och han är framlutad och ger intrycket av 

att vara personlig och intresserad av tittaren (Echeverri, 2010). Det som rör sig mest, men ändå 

avslappnat, under filmen är Hirais armar och händer. Hirai använder sig av lugna handgester 

riktat mot tittaren och pekar intetsägande med båda händerna. Echeverri (2010) menar att den 
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typ av armpositionering som passar bäst beror på den yrkes- och serviceroll talaren har. Ett mer 

dynamiskt kroppsspråk hade troligen inte varit passande för detta meddelande, och detta kan ha 

varit medvetet av Hirai och Sony då det kan ha gett ett mindre allvarligt intryck. 

 

• Hur försöker Sony övertyga med hjälp av pathos-teknik? 

Direkt i inledningen av filmen börjar Hirai med att be om ursäkt för händelsen: ”First of all, I’d 

like to send my sincere apologies for the inconvenience the service outage has caused you, and 

want to thank you for all the patience that you’ve shown as we’ve worked through this 

restoration process”. Flera gånger i filmen passar Hirai på att be om ursäkt och visa tacksamhet 

till alla Sonys kunder för deras tålamod. Målet tycks vara att återställa förtroendet genom att visa 

empati för de som påverkats av krisen: ”We know you’ve invested in Sony and the Playstation 

Network […] services, and we will do everything we can to regain your trust and confidence”. 

 

Som tidigare nämnt har Sonys kommunikation under senare delen av krisen gått ut på att ta på sig 

ansvaret för det som hänt, och i filmen nämner Hirai att få tillbaka kundernas tillit och förtroende 

är den högsta prioriteten för Sony. 

 

• Hur utnyttjar man logos-teknik? 

Hirai listar de förbättringar Sony har gjort för att skydda nätverket. De tekniska lösningarna 

förklaras endast kort och kräver ingen större förståelse för datasäkerhet hos kunderna. Detta är 

passande då filmen i sin helhet bara har generell information. Hirai informerar förutom 

säkerhetsuppgraderingarna om gratis tjänster för identitetsskydd och gratis spel som en del av 

Sonys Welcome Back Package som organisationen erbjuder. Dessa ger sakliga skäl för kunden att 

åter lita på Sony. I och med den ansvarstagande ståndpunkten Sony tagit blir dessa aktioner 

sakliga argument; ”We also realise that actions speak louder than words”.  Sony vill visa att 

organisationen tagit åt sig och lyssnat på vad kunderna har sagt. ”For that reason we offer[...]”. 

 

• Hur utnyttjar man ethos-teknik? 

Sonys kommunikation har fram till denna punkt haft anställda under VD:n som avsändare. Att 

nu Hirai uttalar sig ger ett mer auktoritärt och förtroendeingivande intryck. Filmen ser i helhet 

väldigt välproducerad och proffsig ut. Sony är ett företag med starka ekonomiska medel och en 

film med låga produktionskostnader hade inte kunnat leverera de viktiga budskapen lika effektivt. 

Tidigare kommunikation har haft endast text. Att Sony nu använde en film förstärkte intrycket av 

att informationen var viktig och nu kan Sony visa sin image av att vara ett ledande teknikföretag. 
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Trots att organisationen förlorade pengar, som nämnt i introduktionen gick aktierna ner, så var 

Sony frikostiga med kompensationer. Detta stärker bilden av Sony som ett professionellt och 

välskött företag. I filmen försöker Hirai få Sony att framstå som en ledare inom datasäkerhet och 

beskriver riskerna för organisationer och konsumenter angående potentiella hackningsattacker 

innan han tillägger; ”So what can be done? Exactly what Sony has done in the wake of this recent 

attack”. Detta blir alltså inte enbart inriktat till att bemöta kunder utan även för att få Sony att 

framstå som en vinnare efter krisen. 

 

• Vilket tilltalssätt används? 

Genom hela filmen talar Hirai med en lugn ton som inte är alarmerande eller varnande. Vissa 

stunder i filmen verkar Hirai tala direkt till individen som tittar på filmen, men oftast adresserar 

han alla kunder i sin helhet. Vid det här laget var reparationsarbetet så gott som klart och Sony 

behövde inte varna sina kunder, utan kunde nu komma med mer lättsmält information. Hirai 

talar metodiskt, sakta och tydligt, som att han talar från ett färdigställt manus. Echeverri (2010) 

beskriver att ett tonläge som inte ändras kan få det talaren säger att verka oengagerat och inlärt, 

men för Hirai och Sony kanske detta var avsiktligt. Även om nätverket snart skulle komma igång 

igen var det ändå viktig information som behövde förmedlas via filmen, och Sony ville troligen 

att det skulle komma fram så tydligt som möjligt. 

 

• Hur kan filmen relateras till vad forskningen säger om kriskommunikationens riktlinjer? 

Som tidigare nämnt har Sony haft en fullständigt ursäktande och tackande responsstrategi i deras 

kommunikation, vilket stämmer överens med SCCT:s responsstrategier om att behöva vara 

ursäktande och ta på sig ansvar. Det stämmer även in med responsstrategin om att erbjuda 

kompensationer och säkerhetsförbättringar. I filmen som har beskrivits i frågorna ovan är dessa 

responser ett genomgående tema. 

 

Som tagits upp av Gonzales-Herrero och Smith (2008) är det viktigt att i någon fas av krisen för 

ett företags VD att adressera intressenterna, vilket Sonys VD Kazuo Hirai gör i filmen. Hirais roll 

utåt under krisen har hittills varit begränsad till att svara på förfrågningarna från USA:s 

representanthus och delta i presskonferenser, medan anställda hos Sony har kommunicerat direkt 

till kunderna. Nu med filmen så adresserar Hirai kunderna direkt och visar Sonys professionella 

image. 
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Filmen är som nämnt inbäddad i ett blogginlägg men lades även upp på Sonys officiella Youtube-

kanal, och spreds vidare via Sonys Facebook och Twitter samtidigt som den lades upp i bloggen. 

Detta stämmer överens med Fors-Andrées (2012) beskrivning om att sprida en organisations 

budskap över flera sociala medier, så att budskapet med större säkerhet når alla tänkbara 

intressenter. 

 

4.2.2 Inlägg från bloggen och Twitter 

Det som följer här är ett urval av de inlägg som Sony la upp i deras nordamerikanska blogg och 

europeiska Twitter-kanal. Inläggen från Facebook har exkluderats då det till större del varit 

samma inlägg från bloggen som har länkats vidare genom Sonys Facebook-kanal. 

 

Sammanlagt har 14 stycken inlägg valts ut. De sex första inläggen kommer från bloggen, medan 

de resterande åtta är från Twitter. 

 

Inlägg 1, publicerades 2011-04-20 i bloggen 

 

We’re aware certain functions of PlayStation Network are down. We will report 

back here as soon as we can with more information.  

Thank you for your patience. 

 

Citatet ovan är det första inlägget i den nordamerikanska bloggen som behandlar krisen. Till 

skillnad från resterande utvalda inlägg är det väldigt kort och säger i stort sett ingenting om det 

som pågick hos Sony vid den här tiden. Som tidigare nämnt i uppsatsen delade inte Sony med sig 

av all tillgänglig information angående krisen vid det här stadiet. Enligt tidslinjen var Sony 

fortfarande upptagna med deras utredning av nätverket vid det här laget, och stängde ner 

Playstation Network utan att informera kunderna om att data från nätverket hade stulits. I texten 

från inlägget är språket väldigt koncist och informerande, då det används ethos-teknik för att 

berätta konkret att nätverket är nere och att de jobbar på det, inget mer, inget mindre. Den sista 

meningen där de tackar kunderna för deras tålamod kan ses som pathos, men med bakgrunden 

av att Sony inte var helt öppna med deras kunder kan det även ses som att de försöker bevara 

anseendet. 

 

Inlägg 2, publicerades 2011-04-21 i bloggen 
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While we are investigating the cause of the Network outage, we wanted to alert 

you that it may be a full day or two before we’re able to get the service 

completely back up and running. Thank you very much for your patience while 

we work to resolve this matter. Please stay tuned to this space for more details, 

and we’ll update you again as soon as we can. 

 

I det andra utvalda inlägget pågår utredningen fortfarande, men Sony försöker ge kunderna 

förtroende om att nätverket kan vara tillbaka snart, något som senare visat sig inte stämma. Här 

är ethos igen den mer framstående retoriska tekniken. Sony försöker även med hjälp av pathos att 

förmedla budskapet till kunderna att problemet förhoppningsvis snart löser sig. 

 

Inlägg 3, publicerades 2011-04-22 i bloggen 

 

An external intrusion on our system has affected our PlayStation Network and 

Qriocity services. In order to conduct a thorough investigation and to verify the 

smooth and secure operation of our network services going forward, we turned 

off PlayStation Network & Qriocity services on the evening of Wednesday, 

April 20th. Providing quality entertainment services to our customers and 

partners is our utmost priority. We are doing all we can to resolve this situation 

quickly, and we once again thank you for your patience. We will continue to 

update you promptly as we have additional information to share. 

 

Det här inlägget är det första från Sony där de informerar kunderna om att ett olagligt intrång har 

upptäckts i nätverket. Budskapet är mer informativt nu än tidigare och retoriskt sett är det mer 

ethos och logos som används här. Sony vill i denna text rationellt förmedla information om 

situationen och har en mer seriös karaktär i deras språk. Som nämnt i tidslinjen har inte Sony vid 

det här stadiet fortfarande informerat kunderna om stulen data, som leder in i nästa utvalda 

inlägg. 

 

Inlägg 4, publicerades 2011-04-26 i bloggen 

Som nämnt i tidslinjen var det detta datum som Sony avslöjade till sina kunder att personlig 

information hade stulits från nätverket. Detta inlägg är mycket längre än de som har tagits upp 

tidigare, och har inslag av alla tre retoriska tekniker; ethos, logos och pathos. Sony inleder direkt 

med pathos genom att tacka kunderna för deras tålamod: ”Thank you for your patience while we 

work to resolve the current outage of PlayStation Network & Qriocity services”. Vidare i texten 
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använder Sony både logos och pathos för att rationellt visa de åtgärder Sony tagit under krisen 

och passar även på att känslomässigt visa uppskattning för kunderna: 

 

We have discovered that between April 17 and April 19, 2011, certain 

PlayStation Network and Qriocity service user account information was 

compromised in connection with an illegal and unauthorized intrusion into our 

network. In response to this intrusion, we have:  

1. Temporarily turned off PlayStation Network and Qriocity services; 

2. Engaged an outside, recognized security firm to conduct a full and complete 

investigation into what happened; and 

3. Quickly taken steps to enhance security and strengthen our network 

infrastructure by re-building our system to provide you with greater protection 

of your personal information. 

We greatly appreciate your patience, understanding and goodwill as we do 

whatever it takes to resolve these issues as quickly and efficiently as practicable.  

 

Ett till exempel av Sonys försök att övertyga med hjälp av logos är att de i detta inlägg informerar 

om hur kunder kan skydda sin personliga information i händelsen av identitetsstöld, vilket kan 

ses som ett sakligt skäl till att motta budskapet på ett positivt sätt: 

 

We are providing the following information for those who wish to consider it: U.S. 

residents are entitled under U.S. law to one free credit report annually from each of 

the three major credit bureaus. […] We have also provided names and contact 

information for the three major U.S. credit bureaus below. At no charge, U.S. 

residents can have these credit bureaus place a “fraud alert” on your file that alerts 

creditors to take additional steps to verify your identity prior to granting credit in your 

name. This service can make it more difficult for someone to get credit in your name. 

 

Tittar man på inlägget från ett ethos-perspektiv verkar Sony visa karaktär genom försäkran om att 

kundernas säkerhet är deras högsta prioritering. Det kan även poängteras att Sony inte är lika 

ursäktande nu i deras kommunikation som de är senare: ”Sony takes information protection very 

seriously and will continue to work to ensure that additional measures are taken to protect 

personally identifiable information. Providing quality and secure entertainment services to our 

customers is our utmost priority”. 

 

Inlägg 5, publicerades 2011-04-26 i bloggen 



51 

 

 

I wanted to take this opportunity to clarify a point and answer one of the most 

frequently asked questions today.  

  There’s a difference in timing between when we identified there was an 

intrusion and when we learned of consumers’ data being compromised. We 

learned there was an intrusion April 19th and subsequently shut the services 

down. We then brought in outside experts to help us learn how the intrusion 

occurred and to conduct an investigation to determine the nature and scope of 

the incident. It was necessary to conduct several days of forensic analysis, and it 

took our experts until yesterday to understand the scope of the breach. We then 

shared that information with our consumers and announced it publicly this 

afternoon. 

 

Samma dag som det förra inlägget publicerades, lades även detta inlägg upp där Sony adresserar 

en punkt som kan räknas som ryktesspridning eller desinformation; skälet till Sonys initiala 

tystnad. Till skillnad från andra inlägg verkar Sony i detta inlägg vilja endast adressera just detta 

istället för att uppdatera om reparationsarbetet av nätverket. Sony använder sig då mer av 

rationella logos-argument och målar sig själva som offret med hjälp av ethos. 

 

Inlägg 6, publicerades 2011-05-04 i bloggen 

”Sony has been the victim of a very carefully planned, very professional, highly sophisticated 

criminal cyber attack.” 

Det här inlägget innehåller en översikt av det brev Sony, genom Kazuo Hirai, skickade till USA:s 

representanthus där det förklarades varför företaget agerat som det gjort. Brevet kan läsas i sin 

helhet via en länk men på bloggen presenteras en sammanfattad version anpassad till kunderna. 

Som i det förra inlägget använder sig till stor del av logos för att sakligt förklara vad som inträffat. 

Sony målar återigen upp sig självt som ett offer genom ethos-teknik då företaget förklarar att 

hackningsattacken var välplanerad och professionell. Inlägget saknar spår av pathos då det är mer 

inriktat på öppenhet gentemot kunderna. 

 

Inlägg 7 och 8, publicerade 2011-04-21 på Twitter 

 

PlayStation Network outage update: http://blog.eu.playstation.com/ We’d like 

to thank you all for your patience 
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The latest PlayStation Network outage update is now live at: 

http://blog.eu.playstation.com/ 

  

De två första inläggen på Twitter belyser väl begränsningen av antalet tecken på Twitter. De visar 

även på hur Sony använder sig av Twitter för att sprida sina budskap genom sociala medier 

genom att länka vidare till bloggen. Språket är kort och koncist och innehållet är mestadels ethos-

inriktat. Att man tackar för kundernas tålamod kan dock ses som pathos. 

 

Inlägg 9 och 10, publicerat 2011-04-22 på Twitter 

 

We are still working on the PSN outage and will keep you updated 

 

No new information to update you with I’m afraid. We’ll post here over the 

weekend with any developments. Blog.eu.playstation.com/ 

 

De här två inläggen är även de korta för att passa in i Twitters format. Målet för Sony verkar vara 

att hålla kunderna uppdaterade om reparationsarbetet även om det inte har blivit någon ny 

utveckling. Båda inläggen är mer ethos-drivna för att visa Sonys närvaro på deras Twitter-kanal 

under krisen, dock finns det inslag av pathos i det andra inlägget. Språket i båda är väldigt simpelt 

och lättläst som passar väl in i det korta utrymmet. 

 

Inlägg 11, publicerat 2011-04-27 på Twitter 

 

Due to the ongoing work to bring PSN back online there will be no publish 

this week for the PS Store or PS Home. We will resume when PSN is online. 

 

I det här inlägget är ethos och logos de starkaste retoriska teknikerna. Sony vill med detta inlägg 

endast informera om att Playstation Store och Playstation Home inte kommer att uppdateras 

förrän PSN är igång igen. Det är ingen pathos i texten, utan det handlar om att bara informera 

om situationen. 

 

Inlägg 12, publicerat 2011-05-14 på Twitter 

 

Play on – PSN Restoration Begins Now – http://bit.ly/iTR8GJ 
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Det korta inlägget ovan är lite annorlunda jämfört med de övriga inläggen. Detta inlägg har inslag 

av pathos och är mer i stil av den förväntade typen av marknadsföring från Sony, med de 

inledande orden ”Play on” (Spela vidare). Budskapet var nu jämfört med tidigare glada nyheter 

angående krisen; att återställandet av nätverket var nu på väg. 

 

Det kan påpekas att vidarelänkningen i inlägget är specifikt för Twitter. Man ser inte i adressen i 

länken vart den leder, utan man måste i det här fallet klicka på den för att se vad den innehåller. 

 

Inlägg 13 och 14, publicerade 2011-05-15 på Twitter 

 

The phased rollout of certain PSN services has begun and we’ll tweet when 

each territory goes back online. 

 

We’re now going live with certain PSN services in the UK, Ireland and the 

Middle East. 

 

Det första inlägget är mer ethos eller informativt, i det att den bara uppdaterar om återställningen 

av nätverket. Logos-tekniken i båda inläggen är vad kunderna förmodligen vill höra; att PSN 

snart går online. Sony tillägger även i det första inlägget att Twitter kommer att användas som det 

medium för uppdateringar när specifika regioners nätverk går online igen (”we’ll tweet). Det 

andra inlägget är ett exempel av en sådan uppdatering, och är anledningen till den stora 

aktiviteten på Twitter den 15 maj. 

 

• Hur stämmer kommunikationens innehåll överens med allmän forskning och SCCT? 

Som nämnt i analysen av filmen med Kazuo Hirai hade Sony en mer fullständigt ursäktande ton 

och tog på sig ansvaret för krisen, i enlighet med SCCT:s beskrivningar av kristyper och förslag 

på responser. I de utvalda inläggen från bloggen och Twitter som mestadels publicerades innan 

filmen och i ett annat stadium av krisen har Sony istället målat sig själva som offret när de 

försvarar sig mot kritiken riktad mot dem. Enligt SCCT är det en ursäktande responsstrategi, i det 

att organisationen, i detta fall Sony, tar avstånd från ansvaret. Det är intressant att påpeka att till 

skillnad från vad SCCT också nämner om den ursäktande responsen, att förneka avsiktlighet, 

hade ändå Sony erkänt att de undanhöll information om den potentiella datastölden. Detta 

gjordes inte för att skada deras kunder men för att, i Sonys förhoppningar, dämpa krisen. 
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För att återigen nämna det som tagits upp i analysen av resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen, nämndes Erikssons (2009) exempel med hur sociala medier och/eller nätverk 

kan bidra till snabb informationsspridning under en kris. Sony använde sig av detta i synnerhet 

med Twitter den 15 maj under krisen, när det som nämnts publicerade information flera gånger 

samma dag om återställandet av nätverket. 

 

Ett av de utvalda inläggen rörde sig om Sonys adressering av rykten som uppstod när de inte 

hade avslöjat om datastölden tidigare. Fors-Andrée (2012) samt Veil et al (2011) har tagit upp 

vikten av att adressera rykten och desinformation i dagens sociala medie-inriktade samhälle. Med 

Sonys inlägg från bloggen som tar upp just detta visar att de tog anklagelserna på stort allvar, med 

ett inlägg som bara adresserade rykten och desinformation. 

 

Gonzales-Herrero och Smith (2008) nämner i deras artikel att allmänheten förväntar sig att få 

information på de plattformar de befinner sig på, men också att få genuina samtal och inte 

”typiska företagsresponser”. Språket i de utvalda inläggen varierar från både formellt till mer 

informellt. De tidigare inläggen från bloggen var mer informella, medan i de senare när Sony gick 

ut med mer information var språket formellt. Om man utgår från situationen kan anledningen till 

detta vara att typen av information krävde ett mer formellt språk med ethos och logos. På 

Twitter, där antalet tecken är begränsat, var inläggen mer eller mindre helt informella, men 

informationen var ändå så viktig, om man har i åtanke om snabb informationsspridning. För att 

bygga vidare på exemplet från Gonzales-Herrero och Smith (2008) nämner de även att 

intressenter anser att vanliga anställda är mer trovärdiga under kris jämfört med om ett företags 

VD skulle vara ansiktet utåt under hela krisen. På bloggen står det vilken anställd som publicerat 

inläggen, och de utvalda blogginläggen författades av en anställd vid namn Patrick Seybold, Sr. 

Director, Corporate Communications & Social Media. På Twitter ser man inte namnet på den 

anställda som författade inlägget, men det kan antas att även här var det vanliga anställda som 

kommunicerade och inte en VD. Sony har kommunicerat med deras kunder i enlighet med 

Gonzales-Herrero och Smith, i det att de låtit de vanliga anställda hantera kommunikationen utåt 

men låtit Vd:n, Kazuo Hirai, framträda vid ett lämpligt tillfälle under krisen. 

 

Veil et al (2011) har i deras punktlista nämnt att det är viktigt att komma ihåg att sociala medier 

inte är en hjälp mot allt. Det gäller att använda dem på rätt sätt. Som tidigare nämnt exkluderades 

Facebook från den kvalitativa innehållsanalysen eftersom de endast hade vidarelänkande inlägg. 

Sony använde Facebook endast för spridning, vilket i sig är bra, men det är inte optimalt för de 
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fördelar som Facebook erbjuder. Twitter var bättre i det avseendet, särskilt den 15 maj då Sony 

konstant uppdaterade om nätverkets aktivering. Även bloggen var bättre använd, eftersom de 

hade plats för mer personlig och utförligt språk och information. Men det är viktigt att poängtera 

att det som nämnts om Twitter är exempel av den mer optimala funktionen av det mediet. Som 

den kvantitativa innehållsanalysen visade är det i vissa avseenden som Sonys användande av 

Twitter är mindre än optimalt, bland annat när Sony uppdaterar med ett Twitter-inlägg, men den 

som läser inlägget får ingen ny information om man inte klickar på den inbäddade länken. 
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5 Avslutning 
I detta avsnitt presenteras frågeställningarna, samt en diskussion om huruvida syftet har uppnåtts 

eller inte. Som avslutning presenteras en diskussion om implikationerna av uppsatsens resultat i 

samhället och för organisationer, samt förslag på möjlig forskning i framtiden som inte har 

undersökts i denna uppsats. 

 

5.1 Slutsatser 

Utifrån varje frågeställning dras en slutsats om uppsatsens syfte har uppnåts, som ges efter att 

delfrågorna har redovisats. 

 

1. Vilket innehåll hade Sonys kommunikation i deras sociala mediekanaler och bloggar 

under krisen? 

I samband med utförandet av den kvantitativa innehållsanalysen upptäcktes det att Sonys 

utnyttjande av de olika sociala medierna varierade. Bloggen användes till dess fulla potential, 

åtminstone i de senare stadierna av krisen. Inledningsvis var inläggen väldigt korta och koncisa 

under tiden Sony utredde vad som hänt. Senare kommunicerade företaget dock längre inlägg med 

en personligare ton och bloggen användes till större del för att be om ursäkt och tacka kunderna. 

Typen av respons på bloggen var inadekvat till en början men optimerades senare. En anledning 

till detta kan ha varit att Sony ansåg att de inte behövde tillkännage all information till kunderna 

just då. 

 

Huruvida Sonys användande av Twitter var optimalt kan tolkas på två sätt. Resultaten från den 

kvantitativa innehållanalysen visade att Sonys Twitter-flöde innehöll, i förhållande till bloggen, 

betydligt färre inslag av ursäkter och tack. En anledning till detta kan vara Twitters begränsning 

av tecken i ett inlägg. Sony hade helt enkelt inte plats för att utforma ursäktande och tackande 

budskap i samband med uppdateringar om reparationer och dylikt. Dock så länkade många 

Twitter-inlägg till bloggen där kunderna tackades och Sony ursäktade sig. Resultaten från den 

kvantitativa innehållsanalysen visade att många inlägg som länkade vidare hade en så vag text att 

man tvingades klicka på länken. Twitter var alltså oftast inte en källa med utförlig information. 

Dock använde Sony Twitter på ett optimalt sätt när företaget behövde få ut snabba 

uppdateringar, något som kunde ses den 15 maj i den kvantitativa innehållsanalysen. Sony 

uppdaterade under dagen när olika regioners nätverk kom tillbaka online. 
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Sonys användande av Facebook var däremot mindre optimalt. Sonys Facebook-sida användes 

mestadels till att länka vidare och endast två inlägg hade egen text som dessutom var rubriken till 

samma blogginlägg som Facebook-inlägget länkade till. Som tidigare nämnt användes åtminstone 

Facebook-sidan till att sprida budskapet från bloggen men Sony utnyttjade inte alla de sociala 

funktioner som Facebook erbjuder; att ha mer av en dialog med kunderna, och istället hänvisades 

de till bloggen. 

 

Som Veil et al (2011) har nämnt är sociala medier ett verktyg som behöver användas effektivt och 

korrekt för att få ut de bästa funktionerna. Detta gjorde Sony delvis med Twitter men inte alls 

med Facebook bortsett från att sprida budskapet. Bloggen användes effektivt och korrekt, 

informationen var utförlig, tonen var personlig, Sony ursäktade sig och kunderna tackades. 

 

2. Vilka retoriska strategier (ethos, logos, pathos) använde sig Sony utav för att förmedla 

innehållet? 

Det följande kommer att vara en genomgång av Sonys utnyttjande av ethos, logos och pathos i 

sin kommunikation. 

 

Ethos: Resultaten av uppsatsens undersökningar visade att Sony till en början försökte 

karaktärisera sig själva som ett offer i krisen. Kunderna sattes även i fokus men Sony var mer 

aktiva med att försvara sig mot kritiken av deras agerande. Under krisens senare stadier så började 

Sony att ta en mer ansvarstagande ställning. Med tanke på den initiala kritiken kan det anses att 

Sonys senare kommunikationsstrategi var mer lämplig. I ett senare stadie försökte Sony även 

framstå som en ledare inom datasäkerhet när de exemplifierade vilka säkerhetsförbättringar som 

gjorts för att skydda nätverket. Sony visade karaktärsdrag av att vilja hålla kunderna så 

uppdaterade som möjligt när nätverket började komma online igen, som nämnts angående det 

aktiva uppdaterandet av Twitter den 15 maj. Sonys användande av ethos är relevant för fråga tre i 

syftesbeskrivningen. 

 

Logos: Sony hade tidigt i sin kommunikation, när de började avslöja hela situationen, använt sig 

av logos när de dels systematiskt beskrev händelseförloppet av hackningen och datastölden, samt 

dels använde säkerhetsförbättringarna av nätverket som logos-argument för att övertyga 

kunderna om att deras personliga information nu skulle vara säkrare. När Sony blev ifrågasatta 

om varför de väntade med att avslöja datastölden, använde de logos-argumentet att det fanns 

rättsliga riktlinjer som sade att en fullständig  utredning behövdes, som nämndes i Sonys brev till 
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USA:s representanthus. Kompensationserbjudandena som Sony erbjöd, Welcome back-paketet 

och identitetsskyddet, var även de logos-argument för att kunderna ska återfå förtroendet för 

Sony och att de brydde sig om kundernas säkerhet. 

 

Pathos: Som tidigare nämnt var Sony till mestadels försvarande i deras tidigare kommunikation, 

när de besvarade kritik och desinformation. Men som även nämnts var Sony i senare stadier mer 

vädjande till kunderna om deras förlåtelse och visade tacksamhet för deras stöd och tålamod. 

Som exempel, när Kazuo Hirai talade till kunderna via filmen från den kvalitativa 

innehållsanalysen, var kommunikationen väldigt pathos-rik med både tack och ursäkt gentemot 

kunderna för att visa empati från Sonys sida. Sony hade som tidigare nämnt bytt riktning i deras 

kommunikationsstrategi från att ha varit försvarande till en mer pathos-inriktad kommunikation 

för att vara mer tillmötesgående. 

 

3. Hur förändrades Sonys kommunikationsstrategi under tiden för krisen? 

Som tidigare nämnts i uppsatsen skulle en återkoppling göras till Grunigs modeller för 

organisationers kommunikation utåt, med fokus på tvåvägskommunikation. I samband med den 

kvalitativa innehållsanalysen upptäcktes det att Sony hade kommunicerat utifrån både Grunigs 

asymmetriska och symmetriska modeller för tvåvägskommunikation. 

 

Till en början var Sonys kommunikation som sagt mer defensiv när de fick kritik och frågor om 

agerande riktade mot sig. Vid den tidpunkten verkade Sony mer, utifrån den kvalitativa 

innehållsanalysen, mer måna om att försvara företaget än att bevara kundernas förtroende. Enligt 

Grunigs (Dozier et al. 1995) asymmetriska tvåvägskommunikationsmodell gör en organisation 

kartläggningar av dess intressenter för att kunna påverka deras attityder och inställningar, utan att 

göra någon kompromiss från organisationens sida gentemot intressenterna. Sony kommunicerade 

till mestadels i de blogginlägg som valdes för den kvalitativa innehållsanalysen om vad som hade 

skett, i en försvarande ton, och när de adresserade rykten och desinformation kommunicerade de 

bara om det och visade inga tecken på att de ville ha återkoppling. Grunig (Dozier et al. 1995) 

nämner även att i den asymmetriska modellen ”vinner” en organisation endast om allmänheten 

”förlorar”. Sony ville till synes komma ut som vinnare med att de hade agerat rätt, men med det 

sagt var det inte målet att få deras kunder att förlora på det hela. Sonys öppenhet om hackningen 

ökade mer och mer med tiden för att kunderna ville ha mer information. Men kommunikationen 

var mer till för att uppdatera om läget och skydda anseendet, än att göra någon kompromiss för 

kundernas vinning. 
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När Sony under ett senare skede av krisen ändrade riktning i deras kommunikation utåt, visade de 

tecken på en mer symmetrisk tvåvägskommunikation. Grunig (Dozier et al. 1995) beskriver den 

symmetriska kommunikationsmodellen som den asymmetriska, med skillnaden att man tar in 

åsikter från intressenterna och letar efter lösningar och anpassningar som gynnar både 

intressenter och organisationer. Sony visade att de tog till sig kundernas oro om deras personliga 

information, och adresserade detta med att erbjuda identitetsskydd. Utöver detta förbättrade 

Sony säkerheten av nätverket med nya säkerhetsåtgärder, samt erbjöd mer kompensationer till 

kunderna i form av gratis spel. Med detta så ”vinner” organisationen (Sony) och intressenterna 

(kunderna); kunderna får sin personliga information skyddad samt kompensationer, medan Sony, 

fast de har förlorat pengar på krisen, får återställt förtroende. 

 

Som har diskuterats tidigare angående skälet till detta skifte i Sonys kommunikationsstrategi, kan 

det bero på att krissituationen erfordrade detta. Hade Sonys initiala tystnad inte bemötts av en 

sådan skarp kritik kunde den asymmetriska tvåvägskommunikationen ha räckt för Sony. Men i 

efterhand kan den symmetriska tvåvägskommunikationen anses ha varit mer passande. 

 

4. Hur stämmer Sonys kommunikations innehåll under krisen överens med SCCT 

(Situational Crisis Communication Theory), samt allmän forskning inom 

kriskommunikation? 

Uppsatsens undersökningar visade att Sonys kris 2011 hamnade i grupp tre enligt SCCT:s lista 

över kristyper. Grupp tre innefattar kriser som hade kunnat förhindras; dessa typer av kriser kan 

exempelvis vara lagöverträdelser av ledningen, mänskliga faktorn som leder till industriolycka 

eller produktfel samt att intressenter medvetet sätts i fara. Dessutom vid grupp tre-kriser håller 

intressenterna organisationen som ansvarig. Uppsatsen hade inte som syfte att undersöka om 

Sonys ledning eller anställda har föranlett krisen, men som har poängterats förut ansågs det att 

Sony hade misskött sig genom att ha varit tysta angående hackningen och datastölden, samt att 

nätverket inte var tillräckligt säkert. Enligt SCCT bör en organisation som har en grupp tre-kris ta 

en tillmötesgående responsstrategi när de adresserar deras intressenter. Uppsatsens kvantitativa 

innehållsanalys visade att innehållet i Sonys kommunikation under krisen var tillmötesgående och 

ansvarstagande i det att Sony bad deras kunder om ursäkt och erbjöd kompensationer till dem. 

Sony informerade även om säkerhetsförbättringar i nätverket, vilket stämmer överens med en 

annan av SCCT:s responsstrategier; att rätta till problemet och förhindra att det kan hända igen. 

Men dessa responsstrategier uppstod senare i Sonys kommunikation. 
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Som påpekats i resultaten av både kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyserna, var 

kommunikationen mer defensiv och avståndsantagande i ett tidigare skede av krisen. Sony hade 

som tidigare nämnt väntat med att offentligöra bredden av hackningen och datastölden, och på 

grund av ilskan och frågorna riktad mot dem kommunicerade Sony som om att företaget ansåg 

sig själva som ett offer av krisen. Enligt SCCT är denna typ av respons passande för grupp ett-

kriser: kriser som skapats av exempelvis sabotage eller falsk ryktesspridning. Sony hade utstatts 

för båda av dessa händelser, först utsattes nätverket av en hackning, vilket hade kunnat få 

intressenterna att se Sony som ett offer. Men i samband med Sonys initiala tystnad som 

offentliggjordes i efterhand uppstod rykten och desinformation om Sonys agerande. Den tidigare 

kommunikationen innehöll därmed exempel av att Sony väldigt kortfattat informerar om att 

Playstation Network var nere utan att berätta varför, för att senare informera om hela 

händelseförloppet utan att ta på sig ansvar för det. I efterhand fick Sony adressera varför de 

agerat med att inte tillkännage tidigare att personlig information hade stulits. Det kan ha varit på 

grund av denna kritik som Sony ändrade deras kommunikationsstrategi till en mer 

tillmötesgående sådan. 

 

För att återkoppla till den allmänna forskningen kan det nämnas om vikten för organisationer att 

vara på samma plattformar som intressenterna befinner sig på. Gonzales-Herrero och Smith 

(2008) poängterade detta i deras artikel när de nämner en situation från 2006 med Sonys 

uppskjutning av lanseringen av Playstation 3. Sonys kunder var snabba med att skriva om 

desinformation angående skälet till uppskjutningen i bloggar, vilket Sony fick adressera. På grund 

av att Sony hade den typ av intressenter som troligen befinner sig på plattformar som bloggar 

och sociala medier, var det särskilt viktigt för Sony att vara befintliga på dessa plattformar. Sony 

hade redan en stark närvaro i sociala medier och bloggar, med deras officiella bloggar, Facebook 

och Twitter-kanaler som används i deras vardagliga kommunikation med kunderna. Veil et al 

(2011) beskrev att en organisation bör använda sig av redan befintliga sociala mediekanaler under 

en kris, och inte bara plötsligt använda dem. Under krisen drog Sony nytta av dessa plattformar 

som de redan hade en befintlig relation med deras kunder i, för att uppdatera om krisen och 

reparationsarbetet, med bloggen som den primära informationskällan av dessa tre. 

 

Som nämnt ovan fick Sony adressera rykten och desinformation. Forskningen har beskrivit att en 

organisation måste nu jämfört med förr på grund av sociala medier, aktivt adressera rykten och 

desinformation på grund av risken av att intressenter vänder sig till andra informationskällor om 
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de upplever att organisationer inte är tillräckligt öppna. Undersökningen visade att Sony bemötte 

rykten och desinformation genom att publicera FAQ:er och inlägg som handlade specifikt om 

den felaktiga informationen som cirkulerade, som Sony ansåg behövde adresseras. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen visade exempel där Sony använde sig utav vanliga anställda för 

att kommunicera med kunderna. Mer specifikt var det i bloggen man kunde se vem som skrivit 

det publicerade inlägget, som visade sig ha skrivits av en av Sonys anställda och inte en högre 

uppsatt chef. Forskningen menar att intressenter förväntar sig att inom sociala medier och 

bloggar få information från vanliga anställda med en mänsklig ton, istället för en chef med en 

”typisk företagsrespons”. Sony hade i det senare stadiet av deras kommunikation som påpekats 

en mer fullständigt ursäktande ton och visade tacksamhet till deras kunder, vilket gav en mer 

personlig ton i deras kommunikation. Sony använde sig även av deras VD Kazuo Hirai i en 

inbäddad film i ett av blogginläggen, vilket stämmer överens med Gonzales-Herrero och Smiths 

(2008) påpekande av att en organisation bör låta deras VD adressera intressenterna på internet 

vid någon tidpunkt av krisen. 

 

 * 

 

Uppsatsens syfte har varit att få en bättre förståelse för hur ett företag kan hantera sin 

kriskommunikation med hjälp av dagens kommunikationsteknologi. För att uppnå detta 

examinerades Sonys kriskommunikation inom sociala medier under deras hackningskris 2011. 

Uppsatsens undersökning visar hur Sony använt sig av sociala medier och bloggar i sin externa 

kommunikation under krisen och har exemplifierat både bra och dåligt användande av dessa. Det 

visade sig även att Sonys kommunikationsstrategi ändrades under krisens gång. Det här belyser 

att kriskommunikation inom sociala medier och bloggar kan vara väldigt komplext. Mot 

bakgrund av tidigare forskning som nämnts i litteraturavsnittet kan man se att Sony, med tanke 

på deras teknikintresserade kunder, är ett sådant företag som bör befinna sig inom sociala medier, 

särskilt under en kris. Med tanke på den kritik som riktades mot Sony angående deras initiala 

tystnad tvingades företaget att bemöta detta snabbt. Och eftersom Sonys kunder befinner sig i 

sociala medier kan det antas att de förväntar sig att få information på dessa plattformar. Det kan 

även antas att kunder förväntade sig att Sony skulle vara öppna om vad som hänt redan från 

början, vilket kan ses som en möjlig anledning till den skarpa kritiken som riktades mot företaget. 

När Sony sedan gick ut med informationen i sin helhet på deras blogg var skadan redan skedd 

och de fick spendera resurser på att adressera rykten och desinformation. Sony ändrade sin 
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kommunikationsstrategi efter detta och i enlighet med SCCT antog företaget en tillmötesgående 

responsstrategi för att hantera krisen. Detta innebar att vara fullständigt ursäktande, 

kompenserande och att förbättra säkerheten kring nätverket för att förhindra att något liknande 

inträffar igen. 

 

I uppsatsen har det strävats efter att kartlägga Sonys användande av sociala mediekanaler och 

blogg under krisen. Det upptäcktes att Sonys blogg verkade fungera som huvudmediet, medan de 

officiella Facebook och Twitter-kanalerna har agerat som budskapsspridare, med vissa undantag. 

Inlägg som publicerades på bloggen innehöll mer information om reparationsarbete, varningar, 

bemötande av rykten, åtgärder, tidsramar och dessutom mer utförlig information om detta. Sony 

tackade även kunderna och ursäktade sig oftare på bloggen. Att det finns mer information på 

bloggen än Twitter är förståeligt med tanke på Twitters begränsning vad gäller antal tecken per 

inlägg. Som nämnt tidigare saknade Facebook-inläggen oftast egen text och länkade endast vidare 

till bloggen. Sony använde alltså Facebook mer till att sprida budskapen från blogginläggen istället 

för att använda samma text från blogginläggen i statusuppdateringar på Facebook. Mot bakgrund 

av tidigare forskning så kan det ses som om Sony endast förde en monolog på Facebook när de 

hade en möjlighet att föra en dialog med deras kunder istället. Sonys användande av Twitter var 

väldigt gott i vissa anseenden men sämre i andra. Som med Facebook var många av inläggen på 

Twitter till för att hänvisa kunderna till bloggen för mer information. Men Twitter användes 

också för att uppdatera Sonys kunder om viktig information fast i mindre skala. Exempelvis, 

utifrån uppsatsens kvalitativa innehållsanalys, var vissa av inläggen på Twitter till för att ge snabba 

uppdateringar såsom när nätverket kom online i olika regioner den 15 maj. Detta visar exempel 

på hur sociala medier kan ses som ett verktyg för kommunikation. Det ska sägas att det var bra av 

Sony att använda alla tre medier även om vissa medier kunde använts bättre. Användandet av 

bloggen var mycket bra, Twitter bra men Facebook utnyttjades inte särskilt väl.  

 

Trots att uppsatsen endast har studerat en organisations kommunikation i sociala medier och 

bloggar under en kris så har ändå en ökad förståelse uppnåtts; det vill säga hur en organisation 

kan gå tillväga med sin kriskommunikation i dagens teknologiska samhälle. Med detta sagt är det 

av intresse att diskutera uppsatsens resultats implikationer för samhället och organisationer. 

 

5.2 Implikationer 

Som nämnt i avsnittet om allmän forskning så har negativ information en tendens att komma ut 

mer nu för tiden än tidigare på grund av dagens kommunikationsteknologi. Om Sony utgått från 
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detta faktum tidigare så hade företaget kunnat ta en annan ställning från början än den tysta och 

defensiva som företaget nu gjorde. Detta hade kunnat förminska krisens effekter. Alla kriser är 

inte likadana och en organisation ska således inte behandla dem på samma sätt och tillkännage allt 

direkt, men just i Sonys fall då de visste att någonting hade stulits hade företaget kunnat berätta 

det för att varna kunderna. 

 

Organisationer kan nå intressenter genom sociala medier, men som tidigare forskning har visat 

sprids även rykten och desinformation snabbt i sociala medier, vilket organisationer måste 

acceptera och hantera. Att använda sociala medier som en primär källa för uppdateringar kan 

hjälpa till med detta. Organisationer bör använda sociala medier som en del av sin 

kriskommunikation och inte plötsligt börja använda dessa kanaler, för då finns redan en relation 

till intressenter. Det bör även noteras att sociala medier ger en möjlighet för mer personlig 

kommunikation och att intressenter förväntar sig detta. Sociala medier och bloggar har förändrat 

villkoren för kommunikation. Intressenter finns redan där och organisationer måste således också 

göra det för att kunna hantera rykten, bemöta och nå ut till intressenter i allmänhet. Sett till 

kommunikationen som helhet har Sony gjort ett bra jobb i och med att de finns på sociala 

medieplattformar, men utnyttjandet kan förbättras för framtiden. Organisationer kan lära sig av 

Sonys hantering av krisen, på gott och ont. 

 

5.3 Framtida forskning 

Om man skulle använda den här uppsatsen som ett underlag till vidare forskning, är det 

möjligtvis intressant att undersöka hur Sonys kommunikation under tiden för krisen mottogs av 

kunderna. Detta för att undersöka hur det uppfattades och för att mer exakt kunna avgöra hur väl 

Sony genomförde sin kriskommunikation. Hur responderade kunderna? Lyckades Sony återställa 

förtroendet till tidigare nivåer? Kriskommunikationens effekter via sociala medier och 

traditionella medier? Undersökningen skulle dock behöva utföras i anslutning till krisen för att 

respondenternas svar skulle vara aktuella och därmed tillförlitliga. 

 

Att jämföra Sonys kriskommunikation under krisen från 2011 med andra moderna 

organisationskriser skulle vara intressant för djupare undersöka dagens kriskommunikation. Det 

skulle även vara av intresse att jämföra moderna organisationskriser med äldre kriser, för att 

kunna redogöra mer konkret för de kommunikationsförändringarna inom kriskommunikation. 
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Det skulle också vara intressant att göra intervjuer med Sonys anställda för att se huruvida den 

här uppsatsens antaganden om Sonys ändringar av kommunikationsstrategi var korrekta. I 

samband med detta kan det vara relevant att undersöka eventuella styrdokument om hur 

kommunikationen ska skötas under en kris från Sonys sida. 
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