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Sammanfattning  

Uppsatsens syfte avser att undersöka organisationers kriskommunikation, samt hur kriser skildras 

då de publiceras i media. Specifikt har jag undersökt vargattacken som inträffade på Kolmårdens 

djurpark den 17 juni 2012. Undersökningen avser även se om det finns skillnader mellan 

Kolmårdens kriskommunikation och medias rapporterande. En kvalitativ innehållsanalys av 

Kolmårdens egna kommunikationskanaler, tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys av åtta 

nättidningar och nio artiklar har utförts för att kunna besvara mina frågeställningar som lyder: 

Hur kan händelsen i fråga förstås som en kris? Hur kommunicerade Kolmården händelsen via 

deras egna kanaler? Hur såg medierapporterandet kring händelsen ut? Undersökningens fokus 

ligger på att undersöka krisens första fas och mitt urval av nättidningar med respektive artiklar är 

valda med hänsyn till detta. Urvalet av nättidningar utgick såväl från att nå en bredd i min 

undersökning och samtliga nättidningar är därför utav olika genrer. Mer specifikt utgick jag ifrån 

att ha med dagstidningar, kvällstidningar, nyhetskanaler (nyhetskanalerna innefattar både artiklar, 

TV och radio) samt en specificerad tidning som skriver om djur och vildmarksliv. Utifrån 

nämnda frågeställningar är mitt teoretiska ramverk anpassat till att i första hand koncentrera på 

kriskommunikation, vilket även är den centrala teorin i uppsatsen. Utöver kriskommunikation som 

är grunden för uppsatsen kompletterar organisationskommunikation i syfte att förstå den komplexa 

kommunikation som en organisation innefattar. Uppsatsens tredje teori syftar till att förstå 

kriskommunikation online vilket ger mig den kunskap som behövs för att förstå hur en organisation 

i kris inte endast står till svars för dess medarbetare, utan även dess intressenter vilket i detta fall 

utgör allmänheten vilka nås bland annat via medierna. Till sist kompletterar teorin nyhetsvärdering 

med kunskap för att förstå hur händelsen på Kolmården sågs som en nyhet samt hur den 

skildrades i media.  

Uppsatsen valda teoretiska ramverk tillsammans med metod har visat på vikten av snabb och 

korrekt information efter det att en organisation drabbats av en kris. Kolmården kommunicerade 

ut via deras egna kommunikationskanaler, vilka är Kolmårdens hemsida, blogg, Facebook-sida 

samt en Olycksrapport som publicerades på bloggen vilket i sin tur gick att nå via hemsidan. 

Olycksrapporten syftade till att ge mer ingående information kring olyckan samt uppdatera om de 

åtgärder som togs efter olyckan. Genom att publicera olycksrapporten hanterade även 

Kolmårdens andra viktiga aspekter som att upprätthålla sitt rykte inför deras intressenter vilket 

såväl är viktigt utifrån de teoretiska ramverken. Kolmården upprättade även ett kriscenter för 

deras medarbetare vilket även faller inom ramen för krishantering utifrån det teoretiska ramverket 

kriskommunikation.  
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Media var även dem snabba med uppdateringen kring händelsen. Då jag valt att undersöka hur 

krisens första fas berättades i media gjorde jag ett urval av artiklar från valda nättidningar som 

publicerades samma dag som olyckan inträffade. Berättandet i samtliga artiklar behandlar till 

största delen samma typ av information. Fokus ligger på att beskriva hur krishanteringen såg ut 

på plats på djurparken efter att kvinnan hittats och räddningstjänst, polis och ambulans anlände 

till platsen. Det är till största del samma personer som citeras i samtliga artiklar. Vd:n på 

Kolmårdens djurpark Mats Olsson, zoologisk chef på Kolmården Mats Höggren och Jan 

Tengeborg som är ledningsbefäl på räddningstjänsten i Östergötland återkommer upprepade 

gånger i respektive artiklar. Informationen ser på grund av detta väldigt liknande ut.  

Avslutningsvis sammanfattas Kolmårdens kriskommunikation med att vikten ligger på att ta hand 

om sina medarbetare och därefter återupprätta sitt rykte gentemot sina intressenter. 

Kommunikationen som publicerades på samtliga kommunikationskanaler bestod till största del 

av samma information, men det uppdaterades ändå under krisens första fas aktivt trots att ingen 

ny information gavs. Fokus låg även på att vara tydlig med att åtgärder togs för att undvika 

framtida olycksfall. Slutsatsen kring medias berättande ligger på att ge en mer utförlig information 

kring hur hanteringsarbetet utfördes direkt efter att kvinnan hittats i varghägnet. Fokusen från 

Kolmårdens sida och medias är avslutningsvis skillnaden mellan vilken typ av information som 

ges på respektive kanaler.   

Dessa nyckelord återkommer frekvent under uppsatsens gång då utgör basen av vad uppsatsen 

handlar om.  

- Kriskommunikation  

- Organisationskommunikation  

- Intressenter  

Abstract  

The purpose of this study intends to explore the organizations crisis communication, and how 

crises are depicted as they are published in the media. Specifically, I examined the wolf attack, 

which occurred on Kolmården’s Zoo the 17 June 2012. The investigation concerns also to see if 

there are any differences between Kolmården’s crisis communications and media reporting. A 

qualitative content analysis of Kolmården’s own communication channels, along with a 

qualitative content analysis of eight online newspapers and nine articles have been chosen to 

answer my questions, which are: How can the event in question is understood as a crisis? How 

communicated Kolmården the event through their own channels? What did the media coverage 
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making the incident look like? The study focuses on examining the crisis first phase and my 

selection of online magazines with respective items are selected with this in mind. The selection 

of online magazines proceeded well from reaching a width of my investigation and all online 

newspapers is therefore out of different genres. More specifically, I assumed to have newspapers, 

tabloids, news channels (news channels include articles, TV and radio) as well as a detailed 

journal that writes about animals and wildlife. Based on the aforementioned issues is my 

theoretical framework adapted to focus primarily on crisis communication, which is also the 

central theory in the paper. In addition to crisis communication is the foundation of the essay 

complements organizational communication in order to understand the complex communication 

that an organization includes. The essay’s third theory seeks to understand the crisis 

communications online which gives me the knowledge needed to understand how an 

organization is in crisis not only are accountable for its employees, but also its stakeholders, 

which in this case is the public which is reached via the media. 

 

The essay’s chosen theoretical framework together with the method has shown the importance of 

timely and accurate information after the organization suffered a crisis. Kolmården 

communicated out through their own channels of communication, which is Kolmården’s 

website, blog, Facebook page and an Accident which was published on the blog, which in turn 

could be accessed through the website. The accident report was intended to provide more 

detailed information about the accident as well as update on the actions taken after the accident. 

By posting accident report also handled Kolmården’s other important aspects to maintaining its 

reputation for their stakeholders, which both are important from the theoretical frameworks. 

Kolmården also established a crisis center for their employees, which also falls within the crisis 

management based on the theoretical framework crisis communication. 

Media was also quick to update them about the incident. Because I decided to investigate how 

the first phase of the crisis told in the media, I made a selection of articles from selected online 

newspapers published the day of the accident. The narrative in all articles dealing mostly the same 

type of information. The focus is to describe how the crisis looked out of place at the zoo after 

the woman was found and rescue services, police and ambulance arrived on the scene. It's mostly 

the same people quoted in the articles. CEO at Kolmården Zoo Mats Olsson, zoological director 

at Kolmården Mats Höggren and Jan Tengeborg that lead officers on emergency services in 

Östergötland recurs repeatedly in the respective articles. The information looks because of this 

very similar out. 
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Lastly, Kolmården’s crisis communications is mostly focusing on taking care of their employees 

and then restore its reputation to its stakeholders. Communication was published in all channels 

even though it consisted mostly of the same information, but it was updated anyway during the 

crisis first phase, focus was also to be clear that action was taken to prevent future accidents. The 

conclusion about the media's narrative lies in providing more detailed information about how 

management work was carried out immediately after the woman was found in the wolf enclosure. 

The focus from Kolmården and the media is finally the difference between the nature of the 

information provided on the respective channels. 

These key words recur frequently during the thesis and it is the basis of what the essay is about. 

- crisis communication  

- Organizational communication  

- Stakeholders   
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1. Introduktion   

Den 17 juni 2012 inträffade en incident på nordens största djurpark, Kolmårdens djurpark. 

Under de 30 år som vargarna har bott i djurparken har det aldrig tidigare skett någon olycka, så 

vad som slutade i ett dödsfall den försommardagen skakade om inte bara personal utan även 

människor över hela Sverige och inte minst offrets anhöriga.   

Då media även är en medspelare i hanteringsarbetet vid inträffandet utav kriser idag, vill jag ta 

reda på hur inblandningen av media påverkar just detta arbete (Falkheimer & Heide 2011). Jag 

kommer att jämföra Kolmårdens kommunikativa arbete i relation till medias berättande. 

Undersökningen syftar till att se om det finns några skillnader mellan medierapporterandet och 

Kolmårdens kommunikativa hanteringsarbete under krisens inledande fas.  

1.1 Olyckshändelsen  

Händelsen inträffade söndagen den 17 juni 2012 på förmiddagen. En kvinna i 30-årsåldern som 

arbetade som djurskötare på Kolmårdens djurpark hade gått in i det inhängande området där 

vargarna befann sig på Kolmårdens djurpark där hon arbetade som djurskötare. Kvinnan hade 

arbetat på parken i tre år och just dessa vargar hade hon jobbat med sedan de var valpar. Vad 

exakt som hände är det ingen som vet då kvinnan var ensam med vargarna och inget ögonvittne 

fanns på plats som såg olyckan utspela sig. Anledningen till att det väcktes misstankar hos 

arbetskollegorna att något kan vara fel är då några kollegor försökt få tag på kvinnan via deras 

komradio. Kollegorna får aldrig något svar av kvinnan och väljer därför att gå till varghägnet för 

att ta reda på varför hon inte svarat. På plats får en utav kollegorna se hur kvinnan ligger livlös på 

marken. Snabbt kontaktas SOS samt de huvudansvariga på parken.  

Senare kontaktas även polis och ett kristeam. Polisen tillsammans med några andra djurskötare 

försöker under en tid komma in i varghägnet för att få ut kvinnan som ligger kvar på marken, 

men det är svårt då vargarna visar ett oroligt beteende.  

Till slut får teamet ut kvinnan och det kan konstateras att kvinnan olyckligtvis har omkommit 

(Kolmårdens blogg, 2012, 17 juni).  

1.2 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en organisations kommunikation i samband med 

en kris. Mer specifikt vill jag undersöka hur Kolmården valde att kommunicera ut information till 

allmänheten under krisen som drabbade organisationen den 17 juni 2012. I relation till 

Kolmårdens kommunikativa arbete kommer jag även att undersöka hur media skildrade 

händelsen under krisens första fas i artiklar på nätet för att se hur dessa skiljer sig.    
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Då en kris som denna uppstår inom en organisation så uppmärksammas det utav media. 

Allmänheten berörs utav denna typ av kris eftersom olyckan skedde på en allmän plats. För att 

citera Coombs, som här menar på att en kris kräver sin information, anser jag att mitt påstående 

om varför information kring en kris är av stor vikt; ”Crisis can be regarded as information-poor 

and knowledge-poor situations. A crisis begins as an unknown and must become a known.” 

(Coombs, 2007).  

Anledningen till att jag har valt att undersöka krisen som inträffade på Kolmårdens djurpark 

beror dels på att det är ett lämpligt fall eftersom det är en avgränsad händelse som fick mycket 

medial uppmärksamhet, samt att detta i sin tur leder till att det finns mycket empiri att hämta in. 

Ovanstående anledningar påverkar mig i mitt val av både organisation samt kris eftersom det ger 

mig ett bra underlag för att undersöka händelsen. Det finns lättare tillgång till medias artiklar 

eftersom händelsen fick mycket medial uppmärksamhet, samt lättare tillgång för åtkomsten av 

information från Kolmårdens djurpark, även där av samma anledning.   

1.3 Frågeställningar:  

 Hur kan händelsen i fråga förstås som en kris? 

 Hur kommunicerade Kolmården händelsen via deras egna kanaler?  

 Hur såg medierapporterandet kring händelsen ut?  

Till dessa övergripande frågor kan ett antal underliggande frågor kopplas. Den första 

frågeställningen bryter jag ner i frågor som handlar om vilken sorts kris händelsen ifrån utgjorde 

samt hur denna utvecklades. Den andra frågeställningen rymmer underliggande frågor som till 

exempel: via vilka kommunikationskanaler valde Kolmårdens djurpark att delge information om 

händelsen? Vilken typ av information fokuserade Kolmården på att kommunicera ut? Den tredje 

frågeställningen består utav underliggande frågor som belyser huruvida Kolmården fick komma 

till tals eller inte i medieberättandet? Samt hur beskrivs händelsen i medierapporteringen?  

Kopplingen till MKV anser jag görs därför arbetet handlar om kriskommunikation, samt att 

media kopplas in och undersökningen mellan organisation och media kommer vara en utav 

huvudkomponenterna i arbetet.  

1.4 Avgränsningar  
I och med att Kolmårdens djurpark är Nordens största så fick olyckshändelsen mycket 

uppmärksamhet från media runt om i Sverige, men det skrevs även en del om det i våra 

grannländer. I min undersökning har jag därför valt att avgränsa mig till att undersöka hur krisen 
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hanterades genom att bland annat läsa artiklar från utvalda nationella nättidningar samt en lokal 

nättidning.  I mitt metodkapitel preciserar jag mitt urval ytterligare.  

1.5 Definitioner 
I den här uppsatsen kommer tre ord att återkomma frekvent. Dessa tre nyckelord är relevanta att 

ha ytterligare kunskap om för att kunna sätta in dess innebörd i dess korrekta sammanhang.  

 Kriskommunikation  

 Media  

 Organisationskommunikation  

 Intressenter  
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2. Bakgrund    

Kolmårdens djurpark grundades 1965 och drevs av kommunen fram till hösten 1997 då företaget 

privatiserades. Idag är djurparken vinstdrivande och får inget ekonomiskt stöd av kommunen 

eller staten. 2001 blev Kolmårdens djurpark en del av koncernen Parks & Resorts Scandinavia 

AB där även Gröna Lund, Skara Sommarland, Aquaria Vattenmuseum samt Furuviksparken 

ingår. Parken har mellan 500 000-600 000 besökare under en säsong och är Sveriges populäraste 

turistmål (Kolmårdens djurpark, 2011). 

En viktig del för Kolmården är att bevara utrotningshotade djur och Kolmården är med i många 

bevarandeprojekt och de stödjer bland annat fältprojekt för de hotade arterna tiger, gorilla, 

snöleopard och tumlare (Kolmårdens djurpark, 2011).  
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3. Tidigare forskning 

När en kris drabbar en organisation så är det av vikt för organisationen att veta hur de på bästa 

sätt tar sig ur krisen, men även hur de går ur den med rykte och relationer till dess intressenter i 

behåll. Utifrån denna uppsats spelar organisationskommunikation, kriskommunikation online, 

nyhetsvärdering, men framförallt kriskommunikation som teorier en betydande roll för att kunna 

få kunskap till att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Kriskommunikation är ett väl etablerat ämne inom forskningen, det finns olika aspekter inom 

teorin som olika forskare arbetar inom vilka bland annat innefattar hur organisationer kan känna 

igen mönster innan en kris inträffar. Timothy Coombs (2012) skriver bland annat om hur en kris 

tas på större allvar samt får mer uppmärksamhet om händelsen som inträffat betraktas som en 

kris och inte som ett ”problem” (Coombs, 2012). Det är en intressant aspekt då mina valda 

teorier som följer nedan fokuserar på dels vad som definierar en kris samt olika strategier för 

krisrespons. Inom organisationskommunikationen tas det upp fakta kring teorin som är relevant 

för hur kommunikation spelar en viktig roll inom organsationer. Kriskommunikation online 

kopplar samman kriskommunikationen och dess förändringar över tid på grund av internets 

framkomst. Till sist understryker nyhetsvärdering i det teoretiska ramverkets sista del vilken typ 

av händelse som blir en nyhet och hur det framställs i medierna.  

I nästa kapitel presenteras det teoretiska ramverk som är anpassat för att på bästa möjliga sätt 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  
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4. Teoretiskt ramverk   

4.1 Organisationskommunikation  

Nedan kommer jag beskriva vad organisationskommunikation är för något ur ett teoretiskt 

perspektiv. En beskrivning om detta ska ge en förförståelse kring varför det är viktigt att vara 

medveten om organisationskommunikation för att förstå hur kommunikationen inom 

organisationer är relevant.  

Organisationskommunikation handlar om vilka kommunikativa handlingar och interaktioner som 

sker inom myndigheter, företag och andra intresseorgan. Förr ansågs endast den interna 

kommunikationen relevant, men idag argumenterar flera forskare för även den externa 

kommunikationen är central.  

Såhär skriver till exempel Stohl:”Communication constitutes organizations; it is the essence of 

organized activity”. (1995:23). Detta stödjer Larssons (2008) tes att kommunikation är en utav de 

viktigaste beståndsdelarna för att en organisation ska fungera. Enligt Larsson stödjer det även vad 

forskare anser om att kommunikation är organisation och skapats där igenom.  

Ovanstående process och relationsaspekt har flertalet definitioner, men förkorttas oftast med OC 

(Organizational Communication). Larsson (2008) har refererat till tre olika forskare som 

definierar OC på följande sätt:” (OC) is the collective and interactive process of generating and 

interpreting messages” (Stohl 1995:4): “(OC) is the study of why and how organizations send and 

receive information in a complex systematic environment” (Zaremba 2006:15): “(OC) is the 

academic field which tries to understand the way organizational participants understand and 

experience organizations” (L’Etang 2008:188). Detta förstärker det faktum att kommunikationen 

inom organisationer är mycket komplex. Det belyser dock Larssons (2008) teori om att 

kommunikation är en utav de viktigaste faktorerna inom en fungerande organisation.  

Cheney & Barnett (2005) argumenterar för hur fenomenet organisationskommunikation är mer 

sammansatt idag tack vare dagens kunskaper. Det påverkas utav olika nätverk, kampanjer och 

symbolaktiviteter och ses inte längre som olika informationsflöden och kontaktvägar. Eisenberg 

och Goodall anser att man kan betrakta organisationskommunikation utifrån fyra olika 

infallsvinklar. Dessa är; 1) att se fenomenet som rak informationsförmedling vilket även kan 

benämnas som traditionell envägsinformation; 2) att se det som en transaktion eller utbyte; 3) ses 

som ett medel för social kontroll, och till sist; 4) som en balans mellan organisatoriska förhinder 

och kreativitet. Eisenberg och Goodall tycker att fenomenet hör till det sociologiska perspektivet 

och definierar organisatorisk kommunikation som ”the moment-to-moment working out of the tension 
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between individual creativity and organizational constraint” (Eisenberg & Goodall 2001:28, refererad i 

Larsson 2008).  

En viktig del av organisationskommunikation är kriskommunikation. På grund av diverse 

utvecklingar har alla typer av organisationer idag blivit mer mottagliga för kriser. Idag läggs det 

större fokus på krishantering och i förhållande till detta har oförberedda organisationer mer att 

förlora i jämförelse med tidigare (Coombs, 2012). I relation till organisationskommunikation och 

att det samspelar med kriskommunikation kommer jag i följande del skriva mer om vad 

kriskommunikation bland annat är för något och hur det påverkar organisationer.  

4.2 Kriskommunikation  

Kriskommunikation är den mest centrala teori för min undersökning. I detta stycke följer en 

beskrivning om vad kriskommunikation är för något, varför det är viktigt för min undersökning 

men även för organisationer i allmänhet att ha kunskap om hur kommunikationen i krishantering 

kan se ut eller bör se ut enligt olika teoretiker. Sociala medier har blivit en viktig komponent vid 

krishantering idag och eftersom min undersökning inkluderar en analys av Kolmårdens 

användning av sociala medier så följer ett stycke om sociala medier och vad dessa gör för 

krishanteringen idag.  

4.2.3 Vad är en kris?  

Det finns många förklaringar på vad en kris är för något. Enligt Timothy Coombs kan en kris 

förstås som en uppfattning av en oförutsägbar händelse som hotar viktiga förväntningar hos 

intressenter, detta i sin tur kan få allvarliga konsekvenser på organisationens prestationer vilket 

även kan generera i negativa resultat (Coombs, 2007). Vad som definierar en händelse som en 

kris är först och främst intressenternas uppfattning om händelsen. En intressent är en grupp eller 

en person som blir påverkad, eller kan påverka organisationen (Bryson, 2004 refererat i Coombs, 

2012). Om en intressent tror att en organisation befinner sig i en kris betyder det att en kris 

existerar, och intressenterna vill därmed agera utefter den situationen att det råder en kris inom 

organisationen (Coombs, 2012).  

Kriskommunikation är en metod som används vid olika typer av kriser. Tillexempel kan det 

vara vid organisatoriska kriser som bland annat kan uppstå på grund av maskinhaverier och olika 

typer av personskador. Inom företag kan kriser uppstå av andra anledningar som vid förluster av 

stora och viktiga kunder, förlust av finansiellt stöd, men även vid farliga miljöutsläpp eller vid fel 

på produkter. Oftast när kriser inom organisationer uppstår berör det inte endast organisationen 

utan även lokalsamhället. (Larsson, 2008)  
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4.2.4 Krisens olika faser  

Det finns tre olika stadier som Coombs (2012) anser utgör basen för krisens olika faser. Dessa tre 

stadier är före krisen, krisens händelse, och efter krisen.  

Före krisen innefattar tre understeg vilka är (1) signaldetektering, (2) motverkande och (3) 

krisföreberedning. Här handlar det om att organisationsmedlemmarna är proaktiva samt agerar på 

sätt som är krisförberedande för att motverka att en kris sker. Alla kriser går dock inte att 

förutspå och då är det viktigt för organisationsmedlemmar att förbereda sig inför eventuella kriser 

ändå. Gonzalez-Herrero & Pratt (1995) nämns i Coombs (2012) och understryker att de flesta 

kriser har visat på varningsmönster innan krisen inträffat. Om åtgärder tas i stadiet före krisen är 

chansen större att krisen kan undvikas. (Coombs, 2012) Motverkande av kriser handlar om att 

agera så fort en kris har signalerats. Arbetet med att motverka en kris delas i sig upp i tre 

kategorier: issues management, risk management, reputation management. 

Sammanfattningsvis innebär den första kategorin om att ta steg för att motverka att ett problem 

utvecklas till en kris. Den andra kategorin eliminerar eller minskar risken för kriser, och den tredje 

kategorin syftar till att återupprätta relationen mellan organisationen och dess intressenter för att 

undvika att organisationens rykte skadas efter krisen.  

Krisens händelse börjar först med en eskalerande händelse, den händelsen är vad som markerar 

krisens början. Slutfasen av detta skede är då krisen anses vara löst. Dock när organisationen 

befinner sig i krisens händelse-fasen är det viktigt av ledare att inse att organisationen har en kris 

samt att åtgärder tas. Inom detta skede finns det två underfaser: (1) krisigenkännande och (2) 

krisinneslutning. Vid krisigenkännande måste organisationen förstå att en kris har inträffat samt 

agera utefter vad en kris kräver. Krisigenkännande handlar även om att förstå hur olika händelser 

ses som, och accepteras som kriser. Den andra underkategorin, krisinneslutning fokuserar på 

responsen som kommer ifrån organisationen efter en kris. Responsen innefattar såväl 

kommunikationens relation till rykteshantering som uppföljning utav kriser.  

Efter krisen behandlar vad en drabbad organisation ska göra efter en kris. Även den sista fasen 

består utav olika underkategorier som hjälper en organisation att utifrån olika åtgärder: (1) 

förbereda organisationen för framtida kriser, (2) se till att organisationen ger positiva intryck till 

intressenter över hur krishanteringen gick till, och (3) fastställa att krisen verkligen är över 

(Coombs, 2012). De tre olika krisfaserna är viktiga att ha en grundläggande kunskap om, jag anser 

även att de alla tre utger en bra grund för organisationer som kommer, har utsatts för eller 

befinner sig i en kris. Jag fokuserar dock i denna uppsats på en av faserna, krisens händelse då jag 

anser att den är mest relevant för min undersökning som fokuserar på hur krishanteringen såg ut 

under den inledande delen av krisen.  



16 

 

Deverell och Olsson (2011:170) menar dock på att krisens första fas bör hanteras genom att 

domineras av akuta räddningsinsatser och här uppmanas den drabbade organisationen att göra 

tillfälliga förändringar i krishanteringsstrategin. Detta är på grund av att krisens första fas då är 

som mest kritisk. Krishanteringsforskare har studerat att det avgör om krisen mildras eller 

påskyndas. Det är avgörande för organisationens krishantering hur väl organisationen kan 

formulera strategiska mål under den inledande fasen. Hur väl arbetet sker i den inledande fasen är 

avgörande för hur väl organisationen kan ta sig ur krisen (Deverell, Olsson, refererad i 

Falkheimer & Heide 2011).   

4.2.5 Att lösa en kris  

När krisen har uppstått så är nästa steg att undersöka hur man på bästa sätt löser den. Larsson 

anser att det redan inledningsvis finns ett antal lärdomar om kommunikation som bör påpekas. 

Den första lärdomen är att rätt typ av kommunikation är extremt viktigt vid krissituationer. Den 

andra är att organisationens informationsavdelning måste vara väl förberedda samt ha en 

förutbestämd plan innan krisen uppstår. Den tredje lärdomen är att inse att den ena krisen inte är 

den andra lik. Det gäller därför att vara flexibel i handlingstagandet och reparationen av krisen. 

Som en fjärde lärdom gäller det att förstå att vid kriser så krävs det av organisationen och 

mediernas sida att både snabb och tidig information ges. Det har en avgörande betydelse för hur 

resten av krisförloppet kommer fortlöpa, samt hur bilden av krisen kommer att framställas för de 

påverkade och omvärlden. En femte och sista lärdom beskriver hur forskningen har påvisat att 

många organistoriska kriser har berott på misstag från ledningens sida. Trots att tillfrågade ledare 

i frågan har i undersökningar framhållit sabotage, produktfel samt utpressning som de vanligaste 

orsakerna. (Larsson, 2008)    

Eriksson (2008) säger att då en kris redan inträffat är det försent att påbörja krishanteringsarbetet. 

Den mest effektiva krishanteringen bygger på att vara mentalt förberedd via övningar och 

träning. En bra förberedning bygger i sin tur på total intern uppriktighet och ärlighet. Om den 

interna förberedelsen inte innefattar all information som krävs så går det aldrig att hantera 

krissituationen effektivt. Det svåra i krissituationen är att veta åt vilket håll krisen utvecklar sig 

samt hur länge den kommer att pågå (Eriksson, 2008).   

4.2.6 Strategier för krisrespons  

Det finns flera kända, samt mer eller mindre bra sätt att hantera en kris på. Coombs (2012) 

använder sig tillexempel av termen crisis response strategies vilket handlar om organisationers sätt att 

återupprätta deras rykte efter en kris. Benoit (1995) menar på att det är svårt att fastställa antalet 

strategier som går att använda sig utav vid krisrespons. Coombs har därför sammanställt dem tio 
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vanligaste krisresponsstrategierna och dessa utgår ifrån att varje enskild strategi har publicerats på 

två eller fler listor över strategier sammanställda utav krisexperter.  

 Förnekande ställning:  

Attackera anklagaren- krishanteraren konfronterar personen eller gruppen som påpekar att 

en kris existerar. Krishanteraren agerar med att bland annat kunna hota anklagaren.  

Förnekande- krishanteraren går ut med att det som inträffat inte är en kris. Vid uttalandet 

kan krishanteraren bland annat använda sig utav anledningar till varför det inte är en kris 

för att styrka sin åsikt.  

Scapegoating- skulden till varför krisen inträffade läggs på en person eller grupp som inte 

tillhör organisationen.  

 Förminskande ställning:  

Bortförklaring- krishanteraren försöker minimera organisationens ansvar för krisen. Detta 

kan göras genom att krishanteraren förklarar att organisationen inte hade några avsikter 

som skulle leda till skada eller att organisationen inte hade någon kontroll över situationen 

då krisen inträffade.  

Rättfärdigande- krishanteraren försöker i detta stadie minimera den upplevda skadan som 

krisen orsakat genom att tillexempel säga att skadan som orsakades inte var speciellt 

farlig, eller att den som råkade ut för den förtjänade det.  

 

 Återuppbyggande ställning:  

Kompensation- organisation kompenserar de påverkade med pengar eller gåvor.  

Förlåtelse- krishanteraren ger ett offentligt uttalande och säger att organisationen tar på sig 

det fulla ansvaret för krisen, samt ber om förlåtelse.  

 

 Stärkande ställning:   

Påminnelse- organsationen talar om för intressenter om deras tidigare bra arbete.  

Ingratiation- organisationen visar uppskattning inför dess intressenter.  

Victimage- organisationen förklarar hur dem även är ett offer av krisen. 

Beskriven som Table 8.1 Crisis Response Strategies, by Posture (Coombs, 2012).  

Konsekvenserna som uppstår efter en kris inom en organisation ser annorlunda ut idag mot 

vad dem gjorde förr. Idag får organisationen ett större ansvar gentemot lokalsamhället, 

finansvärlden och även andra intressentgrupper när en kris inträffar. Skillnaden mot förr var att 

då en kris uppstod stod oftast organisationen för krishanteringen gentemot ägare och anställda. 
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Hanteras inte krisen på ett förnuftigt sätt så riskerar den drabbade organisationen att skada sitt 

rykte. En genomgående slutsats säger även att om organisationen bortförklarar situationen eller 

hanteringen, negligerar eller går till angrepp mot kritiker så är det oftast en förlorad match för 

organisationens sida. Skillnaden på hur hanteringen vid en kris går till handlar i slutändan om att 

antingen går organisationen ur krisen eller inte med värdet i behåll (Larsson, 2008).  

Kriskommunikation i relation till media: Då en kris inträffar sätter det mycket press på 

organisationen som krisen drabbar. Deverell & Olsson skriver om hur organisationen i fråga 

måste anpassa sig till allmänhetens och massmediernas förväntningar på kommunikationen för att 

hantera sin nya strategi (Falkheimer & Heide 2011).  

Anpassningarna hos organisationen bör ske på olika nivåer då en kris inträffar. Dels på den 

högsta ledingsnivå samt på en operativ nivå. På den högsta ledningsnivån bör en krisgrupp skapas 

för att ta hand om det kommunikativa arbetet gentemot medierna. Medlemmarna i gruppen 

behöver inte nödvändigtvis bestå av specifika personer utan de med relevant expertis, sociala 

förmåga och vilken position personen besitter är avgörande i denna fråga. Det finns stor risk att 

anstormningen från media blir påfrestande, i så fall finns det anledning att etablera ett 

ledningscenter, omdefiniera ansvar, upprätta nya scheman samt organisera särskilda rutiner. På 

den operativa nivån är det mycket betydelsefullt att avdelningschefen planerar in för kontakt med 

media redan samma dag då krisen inträffar. Krishanteringsgruppen ska i relation med cheferna 

hantera öppenheten med medierna men dock iaktta försiktighet. Det är viktigt på grund av att för 

mycket frihet och öppenhet med medierna kan leda till försvårade arbetssituationer för 

organisationen i krishanteringsarbetet (Deverell, Olsson, refererad i Falkheimer & Heide 2011).  

Mediernas relation till organisationer i kriser börjar dock inte vid en kris, utan i och med 

teknologins framfart och mediernas utveckling. Detta har tillsammans skapat nya regler för hur 

kriskommunikation hos organisationer bör hanteras. Nedan följer ett kapitel om hur 

kriskommunikation hanteras online.  

4.3 Kriskommunikation online  

Internet har, enligt Coombs, påskyndat kriskommunikationens evolution. Att bestämma vad 

internet står för och vad det innefattar är inte lätt då det består utav flera beståndsdelar. Internet 

består bland annat utav bloggar, hemsidor, chatrum såväl som sociala nätverkssidor (Coombs, 

2012).  



19 

 

Trots internets evolution så har inte krishanteringen förändrats mot hur den såg ut innan internet. 

Dock har det ändrats i huruvida informationen samlas in samt hur den behandlas. Krishanterare 

har på grund av internet fått andra krav på sig vilka består av att ge snabb och korrekt 

information. Sociala medier är anledningen till den växande länken mellan 

kriskommunikation/krishantering och online världen. (Coombs, 2012).  

I relation till IKT menar även Heath (1998b) att organisationer hanterar kriser och förhållande till 

dess intressenter med förmedlande via medier (Karlsson, 2009). Medier anses vara ett utav de 

viktigaste kommunikationskanaler för att få information då allmänheten vill skapa sig en 

uppfattning om en organisation (Carroll & McCombs, 2003; Coombs, 2007a, refererad i 

Karlsson, 2009).  

Att använda sig utav internet vid krishantering har blivit allt mer vanligt, och Coombs menar 

även på att det är svårt idag att inte få höra från ”experter” hur onlinevärlden bidragit till en 

negativ bild av traditionella medier då de inte längre är lika populära vid krishantering. Dock ska 

organisationer vara försiktiga med att endast använda sig utav online krishantering och helt 

utesluta de traditionella medierna. Meningen är att krishanterare ska välja vilken typ av 

kommunikationskanal som är effektivast för att nå den tänkta publiken. Dock bör krishanterare 

integrera såväl online- som traditionella mediers kommunikationskanaler för att gemensamt bidra 

till ett sammanhängande krissvar (Coombs, 2012).  

Media har inte bara makten över vilka händelser som publiceras och blir känt för allmänheten, 

utan även på vilket sätt som händelsen beskrivs på är i medias makt. Att förändra på medias 

system att förmedla händelser kan ge konsekvenser för organisationer eftersom mycket av 

kommunikationen mellan organisationer och publiken sker via media. Internet har skapat 

möjligheter för såväl organisationer som för allmänheten att kunna ”gå förbi” gate-keeping 

funktionen i de traditionella medierna samt för att kunna kommunicera utan ingripandet av 

organiserad journalistik (Bucher, 2002; Coombs, 1998; González-Herrero & Smith, 2008; Heath, 

1998, refererad i Karlsson, 2009).  

Enligt Coombs (2012) finns det tre regler vid användning utav online 

kriskommunikationskanaler: (1) var närvarande, (2) var där det händer, och (3) var där innan 

krisen inträffar. Att vara närvarande syftar till att krishanterarna inte ska vara rädda för 

onlinevärlden och gömma sig från den. Vid en kris kommer intressenter såväl som nyhetsmedia 

söka sig till organisationens hemsida samt andra sociala medier-uppdateringar för att få 

uppdaterad information kring krisen. Om organisationen inte uppdaterar kommer detta att 
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uppmärksammas vilket kommer att kritiseras, organisationen missar även en möjlighet för dem 

att ge deras syn på krisen, vilket kan gynna dem i en krissituation.  

Att vara där det händer innebär att använda sig utav samma kommunikationskanal vid 

krishanteringen som samma där krisen föddes (dna13, 2010). Exempelvis om krisen startade på 

Facebook så bör Facebook vara ett utav de ställen där krishanteringen startar.  

Att vara där innan krisen inträffar betyder att om organisationen börjar använda sig utav sociala 

medier efter krisen är det mindre effektivt än om organisationen använde sig utav sociala medier 

innan krisen. Exempelvis hemsidor och bloggar är som mest effektiva om de har många 

följare/läsare. Om organisationens hemsida är välbesökt genererar det även i större trovärdighet 

för det som publiceras på hemsidan efter en kris (Coombs, 2012).  

Att agera snabbt i krissituationer har blivit mer viktigt idag då det finns kommunikationsmedel 

idag som inte fanns förr. Med dagens teknologi accelererar även mängden information på flera 

olika kommunikationskanaler vilket också reducerar tiden som ett kristeam har på sig att ge 

information (Barton 2001). Ju snabbare som intressenterna får reda på krisen från media, desto 

snabbare måste organisationen vara med deras svar på krisen (Coombs, 2012). Regester & Larkin 

(2008) är eniga med ovanstående åsikt, och menar även på att organisationer har fått instruktioner 

om att ge deras egen åsikt på krisen samt att ge den snabbt. De bör även göra detta genom att 

utnyttja deras hemsida (Karlsson, 2009).  

Coombs refererar till Friedmans (2002) teori om ”one-hour regeln”. Den kallas även ”The golden 

hour” och handlar om hur vissa experter anser att den första timmen av en kris är som mest 

avgörande. Baksidan av att agera inom krisens första fas är att risken för misstag ökar. Den 

största risken i detta fall är att informationen är felaktig (C.A.P. Smith & Hayne, 1997, refererad i 

Coombs, 2012).  

Coombs menar på att media kommer att ta reda på information angående krisen oavsett om 

informationen kommer ifrån organisationen ifråga eller inte. Detta kan i sin tur leda till att 

informationen som läcker ut kan vara fel eller missuppfattad. Caruba (2004) anser att ingen 

information skapar ett tomrum, och det tomrummet kommer att fyllas med antingen rykten eller 

spekulationer (Coombs, 2012). Coombs åsikt stärks av Kauffman (2005) som påpekar att om 

organisationen har kontroll över informationsflödet under krisen kommer det att gynna 

organisationen, eftersom media kommer att vända sig till andra källor om inte organisationen 

levererar önskad information (Karlsson, 2009).  
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Vid en kris är det inte alltid lätt att ha all information som behövs vid ett tidigt stadie. Då är det 

extra viktigt att gå ut med det fakta att det tar tid att samla in relevant information. I ett sådant 

skede är det okej att publicera en ofullständig uppdatering online.  

En sammanslagning utav brist på information tillsammans med brist på kunskap i relation till att 

behöva ge ett snabbt svar kan ge ett resultat utav ”kommunikationssynder”. Den första ”synden” 

av de två sammanslagna handlar om att inte ge någon information över huvud taget. Som tidigare 

nämnt, påminner Coombs om igen, vikten av att gå ut med att mer information kommer att 

finnas tillgängligt så fort organisationen vet mer. Detta leder fram till den andra ”synden” – att 

inte överlämna informationen till intressenter eller media som utlovat (Birch, 1994; Gonzalez-

Herrero & Pratt, 1995). Coombs fortsätter; en bra relation mellan organisation och intressenter 

bygger på förtroende, förtroendet i sin tur kommer från att organisationen levererar det som är 

lovat. Detsamma gäller för relationen mellan organisationen och media. Om inte media får den 

lovade information de väntar på så förlorar organisationen sitt förtroende till medierna (Coombs, 

2012).  

4.4 Nyhetsvärdering  

För att få en förståelse kring hur olyckshändelsen på Kolmårdens djurpark skildrades i 

medierapporterandet så krävs det kunskap kring nyhetsvärdering och vad detta begrepp innebär. 

Nedan kommer ett avsnitt om nyhetsvärdering presenteras med syfte att få en inblick i hur 

nyheter värderas och presenteras i medierna.  

Johan Galtung och Mari Ruge (refererad i Brighton, P. & Foy, D, 2007) skriver i en artikel om 

hur ett antal värden påverkar hur händelser anses som nyheter i media. De poängterar vikten av 

hur meningsfullhet och intresse är det som styr vad människor finner vara fascinerande nyheter i 

medierna. Detta perspektiv sätter agendan för Galtung och Ruges arbete och det avspeglas i ett 

arbete de skrev och publicerade för att visa deras perspektiv på nyhetsvärdering. Detta 

introducerades för deras läsare 1965 och följer:  

Relevans: Effekten på en potentiell publik.  

Aktualitet: Är det en förekomst som nyligen hänt? Är det en god chans att publiken nyligen varit 

omedvetna om utvecklingen?  

Förenkling: Kan det förklaras med en förenkling och genom att vara rak på sak? 

Förutse: Kunde man förutse händelsen, och i så fall förberetts på?  
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Oväntad: Var det något helt unikt och något man inte kunde förutspå och förbereda sig på?  

Kontinuitet: Är det en ny utveckling utav något som redan är etablerat?  

Komposition: Är det anpassat för kraven mediet eller nyhetskanalen står för? 

Elitefolk: Är nyhetens ämne känt sedan tidigare?   

Elitenationer: Påverkar det vår nation, eller nationer som anses vara viktiga? 

Negativitet: Anses alltid dåliga nyheter vara bra nyheter för den journalistiska gemenskapen?  

Galtung och Ruge har senare utökat listan med värden som anses relevanta för systemet: 

Frekvens: Tiden som krävs för att händelsen av sig själv börjar avta och få mening.  

Omfattning: Något utöver det vanliga händer och det oförväntade blir en nyhet.  

Tydlighet: ju mindre tvetydighet signalerna ger, desto större uppmärksamhet får nyheten.  

Meningsfullhet: kulturell relevans och social konsonans eller dissonans av en händelse.  

Förutsägbarhet: att förvänta sig och/eller hoppas att en händelse ska ske så att det kan bli en 

nyhet.  

Kontinuum: då en händelse blir en nyhet samlar den sin egen drivkraft.  

Komposition: den inre relevansen för objekt som publiceras eller ingår i något program, som ett 

system för att bestämma när det är i rätt skick för att publiceras (refererad i Brighton, P. & Foy, 

D, 2007).  

Brighton och Foy (2007) menar på att denna lista är av grundläggande basis för att förstå vad 

nyhetsvärdering handlar om. I relation till Galtung och Ruges åsikt på nyhetsvärdering, i stort, 

tillkommer senare en utvärdering och analysering kring vad nyhetsvärdering innebär. Marina 

Ghersetti menar tillexempel att en god journalistik utgörs av mediernas saklighet och opartiskhet. 

Detta anses vara en norm för vad god journalistik bör stå för. Vad som publiceras i medierna 

skall vara relevant, det vill säga att påståenden ska vara sanna och ämnesvalet ska utmärkas med 

väsentlighet. Medierna ska granska, informera samt vara en typ av forum för politisk debatt (SOU 

1995:37) (refererad i Nord & Strömbäck, 2004).  

Ny teknik tillsammans med nya strukturer vad gäller villkor för radio och tv, samt dagspressens 

betydelse, har kommit att påverka dagens riktlinjer för massmediernas roll i samhället. Såväl 



23 

 

sociala som kulturella faktorer är bidragande orsaker till de ökade förändringarna kring 

massmedierna. Bland annat klasskulturen och ökad klassrörlighet, ökad invandring, att kvinnor 

och ungdomar kommit att etablera sig som inflytelserika grupper samt förändrade 

åldersstrukturer har tillsammans påverkat mediepublikens sammansättning och vanor. Nämna 

orsaker till förändringarna som skett kan kategoriseras till två huvudtendenser vilka är 

globalisering och kommersialisering (Ohlsson 1988; Silj 1992; Hobsbawn 1994, refererad i Nord 

& Strömbäck, 2004).  

Vidare skriver Ghersetti (2004) om vad som anses vara saklighet och relevans i nyhetsberättelser. 

Det finns dels tre huvudkomponenter som bidrar till vad som blir en nyhet, dessa är dramatik, 

spänning och sensation. I relation till dessa påverkar även vissa egenskaper i en nyhetsberättelse 

som enkelt kan förstärkas med klassiska och relativt lätta berättartekniker. I det svenska samhället 

är dessa begrepp särskilt centrala. Med saklighet menar man att det journalistiska innehållet ska 

vara så nära den objektiva verkligheten som möjligt, det vill säga spegla händelsen så 

sanningsenligt som möjligt. Om nyheten innehåller falska påståenden innebär detta att 

hållbarheten inte når de krav de borde.  

Relevans inom nyhetsjournalistiken handlar om vilka händelser som nyheterna väljer att 

rapportera om, vilket har att göra med urvalsprinciper. Då det sker en rad olika händelser 

dagligen är det mediernas uppgift att sålla bland dessa och välja ut att rapportera om de händelser 

som anses vara viktigt och som medborgarna behöver veta. I nyhetssammanhang är relevans av 

betydelse då händelserna kan relateras på samhällsnivå. Winfried Schultz (1976) menar på att 

nyheter är relevanta om de har någon social, politisk eller psykologisk betydelse för 

mediepubliken. Händelsen som ska bli en nyhet måste beröra majoriteten av medborgarna i ett 

land eller samtliga medborgare i en annan nation. Likväl ska de ha betydelse för hela nationers 

eller grupper överlevnad samt ha varaktiga konsekvenser och sträcka sig över en längre tid. Desto 

fler av dessa kriterier som uppfylls styr hur relevant nyheten är, säger Schultz (Ghersetti refererad 

i Nord & Strömbäck, 2004).  
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Dödsfallet fick mycket uppmärksamhet i media och flera nättidningar publicerade artiklar om 

händelsen på deras respektive hemsidor. Med hänsyn till tidsaspekten av uppsatsen valde jag att 

analysera nättidningarnas artiklar utifrån krisens första fas vilket sker utifrån ett tidsperspektiv, 

detta beskrivs ytterligare nedan under tillvägagångssätt. I takt med medias berättande 

uppdaterades Kolmårdens blogg, Facebook-sida och hemsida. På Kolmårdens hemsida kunde 

man även hitta en olycksrapport som innehöll en mer utförlig beskrivning av händelsen samt hur 

Kolmården hanterade situationen. Genom samtliga utav Kolmårdens kommunikationskanaler 

och utvalda artiklar från nättidningarna väljer jag att utföra en kvalitativ innehållsanalys.  

Med hjälp av den metoden kommer jag att analysera den information som Kolmården la ut på 

deras kommunikationskanaler, samt analysera det material som publicerats i artiklar som skrevs 

under krisens inledningsfas. Det är en relevant metod att välja utifrån mina frågeställningar 

eftersom jag vill ta reda på hur Kolmårdens kommunikation såg ut samt hur medierapporteringen 

såg ut. Jag kommer att fokusera på vilka som kommer till tals i det material Kolmården publicerar 

på respektive kommunikationskanaler och i samtliga nättidningars artiklar. Jag kommer även 

koncentrera mig på hur händelsen beskrevs utifrån två av mina frågeställningar:  

 Hur kommunicerade Kolmården händelsen via deras egna kanaler?  

 Hur såg medierapporterandet kring händelsen ut?  

Vid genomgången av Kolmårdens rapporterande via deras Facebook-sida kommer jag i mitt 

resultatkapitel beskriva hur många ”likes” respektive ”delningar” dessa inlägg fått. Det är relevant 

för min undersökning att räkna med detta i min bedömning då ”likes” syftar till hur många 

privatpersoner som har gillat inlägget. Antal ”delningar” står för hur många privatpersoner som 

delat Kolmårdens inlägg på deras privata Facebook-sida. Vid likes och delningar får Kolmårdens 

inlägg en större spridning eftersom varje like och delning gör det möjligt att nå ut till dem 

personer på Facebook som inte följer Kolmårdens Facebook-sida.  

Att analysera innehållet i medietexter kallas för innehållsanalys. Inom mediefacket finns det två 

skilda innehållsanalyser vilka är kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa innehållsanalysen syftar till att studera förhållanden vilka kan räknas och mätas, alltså 

kvantifieras. Ett exempel på en kvantitativ innehållsanalys kan vara att undersöka hur en tidnings 

förstasidesbild har förändrats över tid. Kritiken som riktades mot den kvantitativa metoden var 
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att man endast analyserade textens yta och inte dess innebörd. Den kvalitativa innehållsanalysen 

har därigenom växt fram ämnat att förstå även medietexternas bakomliggande betydelse (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s.64). Då min undersökning ämnar analysera Kolmårdens 

kriskommunikation samt medias berättande kring olyckan passar den kvalitativa innehållsanalysen 

eftersom det inte är mängden material i en kvalitativ studie som är avgörande för studien utan 

variationen och innebörden av det inhämtade materialet (Rennstam & Wästerfors refererad i 

Ahrne & Svensson, 2011).  

Att analysera texter har länge varit ett centralt område för medieforskare. Den brittiske 

medieforskaren Roger Silverstone menar på att man ”vill förstå hur medierna fungerar”, då det är 

via texterna som medierna utövar dess makt (Silverstone 1999:29). Texterna i medierna påverkar 

attityder såväl som att ge underhållning och förmedla kunskap (Östbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004, s.64).  

Vid analysering av kvalitativ data finns det tre aspekter som är av vikt för att få bra resultat. Den 

första aspekten handlar om att den insamlade data och dess analys måste vara förankrad i 

teoretiska perspektiv samt överordnade frågeställningar. Det andra handlar om att behandlingen 

av data måste ske systematiskt. Den tredje och sista aspekten syftar till att ta reda på vilken 

relevans den insamlade data har för de frågeställningar som ställs. För analysens validitet är det 

relevant vilken kontext som ligger bakom uttalanden och handlingar i den skrivna texten, samt i 

relation till hur uttalandena och handlingarna har tolkats utav forskaren (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004, s.125).  

Utifrån det teoretiska ramverket och specifikt med nyhetsvärdering i åtanke så beskriver Boréus 

och Bergström (2012) hur en innehållsanalys är relevant vid analysering av kvalitativ data. I 

analyseringen räknas eller mäts allt från ord, uttryck, rubrikstorlek eller metaforer och argument 

av olika typer. Genom att utföra analysen manuellt, istället för med datorns hjälp, så ger det 

möjligheten till mer komplicerade bedömningar och det ger även möjlighet att göra olika 

tolkningar. För att undersöka huruvida något framställs som positivt eller negativt, samt om det 

finns någon skillnad i en värdering utav olika källor i massmedierna är relevanta i en kvalitativ 

innehållsanalys. Att analysera huruvida rapporteringen är objektiv, saklig eller opartisk är även ett 

vanligt fenomen att undersöka. I detta fall kan man möta teoretiska svårigheter då man skall 

bestämma vad som är ett objektivt sätt att rapportera på. Ett sätt att ta reda på hur en text är 

opartisk är bland annat genom att undersöka i vilken utsträckning olika sidor i en konflikt 

behandlas lika (Boréus & Bergström, 2012). I Kolmårdens fall skulle detta ske genom att utgå 
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ifrån ifall händelsen får samma typ av rapportering utifrån majoriteten av de utvalda 

nättidningarna.  

5.2 Tillvägagångssätt  

5.2.1 Urval av medieinnehåll    

Samma dag som olyckan inträffade på Kolmårdens djurpark skrevs det nyhetsartiklar på flertalet 

tidningar och nättidningar runt om i Sverige. Min undersökning syftar till att titta närmare på hur 

händelsen beskrevs i den inledande fasen (ur ett tidsperspektiv) av krisen och jag har därmed valt 

att analysera artiklar som publicerats och uppdaterats under krisens tidiga stadie. Vid min 

urvalsprocess av nättidningar var min tanke att få så pass ”matnyttig” information som möjligt 

och valde därför att analysera såväl nationella nättidningar och även få in den lokala aspekten 

genom att välja en lokal nättidning.  

När jag skrev in ”Kvinna död av vargattack på Kolmården” kom det upp 799 resultat av min 

sökning på webbplatsen www.google.se. Jag valde att använda mig av sökmotorn www.google.se 

då det går att specificera sin sökning samt att såväl lokala, nationella som internationella träffar 

blir tillgängliga. En ytterligare orsak till valet av sökmotor är av den enkla anledningen att 

google.se är min startsida på min dator, vilket gjorde det lätt att börja min sökning där. Då min 

undersökning ämnar ta reda på hur medieberättandet såg ut av händelsen läste jag igenom 

flertalet artiklar men uteslöt dem som ansågs vara överflödiga. Överflödiga artiklar var dem som 

gav samma information samt var publicerade i en dags- eller kvällstidning som jag redan hade 

funnit. Respektive utvalda artiklar innehöll den bredd av information jag behövde för att utföra 

min undersökning. De artiklar jag ansåg vara överflödiga för min undersökning innefattade 

endast upprepningar utav den information jag redan samlat in. Trots det faktum att vissa av mina 

utvalda artiklar innehöll samma typ av information så kom dem från olika genrer av tidningar, 

vilket är ett aktivt val jag utfört för att nå den bredd jag önskar.  

De nättidningar jag valt ut är valda ur ett riksperspektiv samt ur ett lokalt perspektiv. Sammanlagt 

har jag valt ut två kvällstidningar, två dagstidningar, två artiklar från samma lokala nättidning, en 

nättidning som är specialiserad på djur och vildmarksliv samt två nyhetskanaler som fokuserar på 

såväl TV, Radio som nyhetsartiklar. Jag anser att genom valet av tidningar från ett brett urval av 

nyhetsmedier så gynnar det undersökningen av det skäl att det ger en bred grund inför 

undersökningen.  

http://www.google.se/
http://www.google.se/
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Mitt urval bland de nättidningar jag valt ser ut på följande sätt: - två kvällstidningar, Aftonbladet 

(aftonbladet.se) och Expressen (Expressen.se). Två dagstidningar, Svenska Dagbladet (Svd.se) och 

Dagens Nyheter (dn.se). En tidning som är specificerad på vildmarksliv och djur, Jakt o Jägare. Två 

nyhetskanaler vilka bestod utav P4 Östergötland och SVT. Till sist tog jag med två artiklar från 

Norrköpings tidningar (NT.se).   

För att inte utesluta någon typ av tidning, samt för att få en så pass bra bredd i empirin som 

möjligt så valde jag två kvällstidningar samt två dagstidningar för att undersöka om händelsen 

beskrevs på olika sätt och om berättandet i artiklarna skiljde sig mellan dessa. Aftonbladet och 

Expressen valde jag ut som två kvällstidningar för att de är två av Sveriges största kvällstidningar. 

Det faktum spelade även in i mitt beräknade om nyheten fick olika mycket plats. Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter valde jag för att även dem är två av Sveriges största tidningar. Att välja fyra av 

dem största nättidningarna i Sverige för att analysera deras artiklar angående händelsen ger mig en 

bra grund för att undersöka vilken typ av omfattning händelsen faktiskt fick. Jag är medveten om 

att jag inte har täckt in all den rapportering som fanns tillgänglig angående händelsen, då mitt 

fokus ligger på att undersöka krisens första fas har jag gjort ett strategiskt urval med anledning av 

detta.  

Att välja en specialiserad tidning på vildmarksliv och djur anser jag ger mig en djupare kunskap 

kring den här typen av händelser, därför anser jag att nättidningen Jakt o Jägare ger mig ytterligare 

en infallsvinkel samt en komplettering till mina övriga val.   

Respektive nyhetsartiklar jag valt att analysera publicerades samma dag som händelsen skedde, 

det anser jag är av stor vikt vid min bedömning för att få ett så ärligt intryck av medieberättandet 

som jag önskar. Då nyhetsrapporteringen sker under krisens första fas rapporteras endast den 

information som finns tillgänglig för stunden och det anser jag ger ett ärligt intryck av hur 

situationen upplevs just då. De utvalda nättidningarna har även gemensamt att 

nyhetsrapporteringen skett under krisens inledning. Det skiljer sig från Kolmårdens rapportering 

som även publicerade ytterligare information några månader efter olyckan. Medierapporteringen 

bestod av nyhetsuppdatering vid två tillfällen hos vissa nättidningar dock var dem båda vid 

inledningen av krisen så det är något jag har med i beräkningen av min analys.  

Då jag utför min innehållsanalys kommer jag lägga fokus på att undersöka vilka som kommer till 

tals i samtliga artiklar och även undersöka om det är samma personer som kommer till tals i 

artiklarna som i Kolmårdens egen rapportering. I artiklarna kommer jag analysera över på vilket 

sätt händelsen skildrades samt undersöka respektive artiklars helhet över vilka stycken som läggs 
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mer fokus på än andra i texten. Detta görs bland annat genom att undersöka i vilken ordning 

information skrivs i. Undersökningen utav detta sker genom att titta närmare på om 

händelseförloppet är vad som beskrivs först i artikeln, är det information kring kvinnan som 

avlidit eller får Kolmården säga sitt kring olyckan direkt?  

Fokus kommer även ligga på att undersöka huruvida relevansen och sakligheten i nyhetsartiklarna 

träder fram eller inte. Genom att undersöka om artiklarna framställer relevans och saklighet i de 

publicerade texterna kommer jag att leta efter hur korrekt och tydlig fakta är i artiklarna. Jag 

kollar då efter hur rakt på sak informationen är i artiklarna och om de är opartiska eller inte. Att 

undersöka detta går även hand i hand med att titta närmare på vilka som får komma till tals i 

rapporteringen, är det samma personer och är informationen relevant? Att undersöka detta ligger 

av vikt för att utföra en korrekt kvalitativ innehållsanalys enligt Boréus och Bergström (2012).  

Utmaningen med insamling av information för en undersökning som denna är att välja ut den 

information som är relevant, gynnar mig i min undersökning och inte blir överflödigt material. 

Jag upptäckte vid genomgången av min empiri att flera artiklar innehöll samma typ av 

information och samma fakta upprepades i olika artiklar. Rennstam och Wästerfors (2011) talar 

om kaosproblemet vilket innebär att all den empirin man funnit i en undersökning är oöverskådligt 

och i oordning. I det stadiet är det viktigt att reducera den insamlade empirin. Då man utför 

reducering av sitt insamlade material utför man vad som kallas representationsproblemet. Det betyder 

att man visar den insamlade empirin i sin ”helhet”. Detta görs genom att man endast 

representerar det reducerade materialet i rapporteringen (Rennstam & Wästerfors refererad i 

Ahrne & Svensson, 2011).  

Reducering av mitt insamlade material från de utvalda nättidningarna var en nödvändig sak att 

göra. Sammanlagt ger åtta olika nättidningar, och nio olika artiklar en hel del information. Jag 

gjorde min reducering i form av att välja ut den information som återkommer i respektive artikel. 

Det vill säga att det som upprepats anses vara relevant då alla nyhetstidningar fokuserat på att ge 

den informationen om händelsen. Som Rennstam och Wästerfors uttrycker sig så har jag sållat i 

materialet och det utvalda materialet ”umgås” man med. Det vill säga analyserar och använder sig 

utav i rapporten (Rennstam & Wästerfors refererad i Ahrne & Svensson, 2011).  

5.2.2 Urval av Kolmårdens rapportering   

Jag har valt att undersöka Kolmårdens rapportering av händelsen genom att gå igenom 

Kolmårdens blogg, Facebook-sida, hemsida samt en olycksrapport som skrevs den 28 september 

2012, (Olycksrapport Varg) alltså tre månader efter olyckan inträffat. Då jag sökte på Kolmårdens 
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hemsida fann jag deras blogg länkad på hemsidan samt olycksrapporten. Mitt syfte med att 

undersöka Kolmårdens kommunikationskanaler är för att få en bild av hur krisen rapporterades 

från den drabbade organisationen.  

Mitt mål har varit att få en så rättvis bild av händelsen med hopp om information och uttalanden 

som möjligtvis inte kommit med i medierapporteringen. På bloggen fanns det sammanlagt sju 

inlägg som handlade om vargolyckan. Jag valde att analysera alla dessa sju inlägg vilket innebär att 

jag gör ett totalurval. Jag väljer att analysera alla för att se om det finns någon skillnad i 

rapporterandet mellan inläggen, samt för att undersöka om informationen kring händelsen har 

utvecklats under en längre tid. Skillnaden mellan min undersökning av nättidningar och deras 

artiklar och blogginläggen från Kolmården är att jag i nyhetsartiklarna enbart fokuserar på hur 

händelsen skildrades i krisens första fas, men att jag i blogginläggen analyserar hur Kolmården 

beskrev händelsen under fler av krisens faser. Det beror på att respektive artiklar har skrivits och 

publicerats under dag ett och två av krisperioden, medan Kolmårdens blogginlägg har ett intervall 

på en längre tidsperiod.  

För att undersöka om allmänheten har fått komma till tals valde jag även att analysera och ta med 

det material som publicerats på Kolmårdens Facebook-sida. Totalt fanns där fyra inlägg under en 

period på tre dagar. Med den beräkningen kan jag anta att den uppdatering som skett på 

Kolmårdens Facebook-sida enbart skett vid den inledande fasen av krisen. Även här blir det ett 

totalurval av Kolmårdens publicerade inlägg på deras Facebook-sida.  

Vad jag kommer att fokusera på i Kolmårdens egna kommunikationskanaler och den text som 

publicerats via dessa är, precis som i analyseringen utav artiklarna, vilka som kommer till tals i 

texterna. Fokus kommer ligga på att undersöka vad Kolmården lägger vikt på i deras 

rapportering, är det att ge information kring olyckshändelsen eller på krishanteringen efter 

olyckan? Eftersom Kolmården publicerade information på samtliga utav deras 

kommunikationskanaler även en tid efter det att olyckan skett är det viktigt att ha det i åtanke vid 

analyseringen över vilken typ av information Kolmården ville ge till allmänheten samt sina 

intressenter under vilken tid av kirshanteringen. Mer specifikt handlar det om att titta närmare på 

vad Kolmården valde att kommunicera ut och när?  

5.2.3 Den etiska aspekten   

Den information jag använder mig utav är enbart hämtat från internet som alla har möjlighet att 

få tillgång till. Informationen är inte hemlighetsstämplat på något sätt och inga personuppgifter 

uppges, dock väljer jag att ta hänsyn till Nyttjandekravet som innebär att mina insamlade uppgifter 
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enbart får användas i forskningssyfte och inte i kommersiella syften (Östbye, Knapskog, Helland 

& Larsen, 2004, s.127).  

5.2.4 Validitet och reliabilitet  

Vid analysering av olika typer av texter är det viktigt att vara medveten om validiteten och 

reliabiliteten av empirin. Validitet betyder giltighet och syftar till hur pass relevanta data och 

analyser är i relation till frågeställningarna. Validitet är ett väldigt omfattande begrepp men kan 

sammanfattningsvis beskrivas med att ”man mäter det man avser att mäta”. Validitet används såväl 

för hela analysen som för resultatet av operationaliseringen. Reliabilitet står för tillförlitlighet och 

innefattar kvaliteten av insamling, samt bearbetning och analys av data. Reliabiliteten är viktig då 

denna fasen kan innehålla många felkällor vilket är viktigt att vara uppmärksam på (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s.40).  
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6. Kolmårdens kriskommunikation och mediernas rapporterande  

Nedan kommer jag presentera den information Kolmården publicerat på sina egna 

kommunikationskanaler tillsammans med medias berättande om händelsen. Utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys så har jag sammanfattat det som är relevant utifrån ett krishanteringsperspektiv, 

samt i relation till mina frågeställningar. Jag har analyserat Kolmårdens kommunikationskanaler 

vilka består utav olycksrapporten, bloggen samt Kolmårdens Facebook-sida. Efter detta kommer 

en beskrivning av medierapporteringen att presenteras.  

6.1 Kolmårdens blogg   

Bild 1. Bilden är tagen på Kolmårdens blogg. Den visar ett utklipp från första inlägget 

som skrevs samma dag som olyckan inträffade. 

Kolmårdens blogg är länkad från deras hemsida och via bloggen publicerar Kolmården längre 

texter om händelser som sker på djurparken. Bloggen används som ett verktyg för att kunna 

delge mer information om diverse händelser än vad som publiceras på tillexempel deras 

Facebook-sida där Kolmården är mer korta och koncista i deras information. Nedan har jag 

sammanställt den information Kolmården gick ut med under krisen. Det publicerades 

sammanlagt sju inlägg som rörde olyckan och dem publicerades vid olika tillfällen mellan den 17 

juni 2012 och 1 oktober 2012.  
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Inlägg 1  

Den 17 juni 2012, samma datum som olyckshändelsen inträffade, publicerades ett inlägg på 

Kolmårdens djurpark där Kolmården inledningsvis förklarar att en arbetskollega av okänd 

anledning olyckligtvis omkommit efter en attack av vargar. Direkt därefter kan man läsa hur 

Kolmården beklagar sorgen för arbetskollegans anhöriga. Händelsen förklaras sedan utförligt 

utifrån den information de har. De skriver att kvinnan gått in i varghägnet för att socialisera med 

vargarna vilket har skett rutinmässigt sedan vargarna var valpar, samt att kvinnan även arbetat i 

djurparken i flera år. Hur det hela gick till beskrivs i bloggen som oklart, och att kvinnans 

kollegor hittat henne död på marken efter att de inte fått svar på anrop och därför gått in för att 

se vad som stod på. Strax därefter kontaktades polis och räddningstjänst och kvinnans anhöriga 

underrättades.  

Kolmårdens vd Mats Olsson uttalar sig om händelsen: ”Vi är chockade efter dagens händelse och 

försöker nu bearbeta det som har hänt. Vi tänker i första hand på de anhöriga och våra 

medarbetare. Ett av våra främsta fokus är nu att stötta dessa genom att sätta in professionell 

hjälp.”  

Kolmården har sammanlagt skrivit sju inlägg på deras blogg och deras blogg hittar man på 

Kolmårdens hemsida. Det sista inlägget avslutas med att berätta hur en krisgrupp har upprättats 

för att ge information till Kolmårdens anställda. Även ett kriscenter fanns tillgängligt under dagen 

och kvällen där medarbetarna hade möjlighet till att få extern professionell krishjälp samt att en 

präst var närvarande.  

Avslutningsvis beskriver man hur varghägnet ligger bortanför Kolmårdens publika ytor och att 

en utredning tillsammans med polis kommer har tillsatts för att klarlägga förhållandena. Mats 

Höggren som är zoologisk chef på Kolmården uttalar sig: ”På Kolmården prioriteras säkerhet 

både för djur och människor. Efter dagens tragedi kommer vi göra ett omtag från grunden. Alla 

rutiner kommer att ses över.”  

Inlägget avslutas med att informera om att Kolmården kommer ha öppet under morgondagen.  

Inlägg 2  

Det andra inlägget skrevs måndagen den 18 juni 2012 där det inleds med en uppdatering om 

händelsen, som i förhållande till det första inlägget blir upprepning. Proceduren som upprepas är 

information om att en utav deras egna medarbetare förolyckats, att anledningarna till detta 

fortfarande är oklart samt att polis och räddningstjänst har underrättats och kommit till platsen.  
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Inlägget följs sedan med texten ”Uppföljning:” där allmänheten kan läsa att Kolmården har 

öppet under måndagen men att vissa publika aktiviteter har ställts in på grund av händelsen. De 

skriver att Kolmården höll en tyst minut samt haft flaggan på halvstång under dagen. Kolmården 

talar om att fokus ligger på deras anställda, professionellt stöd är tillgängligt för dem. Kriscentret 

är fortfarande öppet där de anställda får möjlighet att sörja deras kollega och vän.  

Mats Olsson ger ett uttalande i det andra inlägget där han säger följande: ” Kolmården tar ansvar 

för det inträffade och bistår polisen i den pågående utredningen. Med anledning av detta vill vi be 

om visad hänsyn till den anhörigas familj liksom visad respekt för den förolyckades medarbetare 

och vänner – låt dem sörja i fred”. Mats Olsson, vd på Kolmården.  

Till sist förklaras det åter igen att Kolmården ser över alla säkerhetsrutiner och tillkännager även 

att närkontakt med varg har ställts in med omedelbar verkan och den kommer inte att återupptas. 

Sist kan man läsa att vargarna fortfarande är kvar i hägnet men att det är beläget en bit utanför 

Kolmårdens publika ytor.  

Inlägg 3 

Tisdagen den 19 juni 2012 publiceras det tredje inlägget i följden och rubriceras med ”Kolmården 

i sorg (uppföljning 2). Inlägget inleds med en upprepning av inlägget dessförinnan genom att tala 

om öppettiderna, med undantag för vissa publika aktiviteter. Vilka dessa är förklaras dock inte.  

En minnesstund för medarbetaren kommer att hållas under onsdagen, dock endast för 

medarbetarna på Kolmårdens djurpark och inte för allmänheten.  

Inlägget fortsätter med att berätta att ett möte har hållits under gårdagen tillsammans med 

polisen, Arbetsmiljöverket och representanter från Kolmårdens ledning samt facket och att 

olycksutredningen därmed har inletts.  

Kolmårdens vd Mats Olsson säger: ”Kolmården kommer att bistå polisen och Arbetsmiljöverket 

i deras utredningar. Parallellt fortgår vårt interna utredningsarbete. Vi har fortsatt stort fokus på 

krisstöd för våra medarbetare.”  

Följande uppdatering i inlägget är uppdateringar från tidigare information som publicerats i de 

andra blogginläggen. Informationen som beskrivs är att Kolmården har flaggat på halvstång för 

deras medarbetare. Främsta fokus ligger på att säkra att övriga medarbetare får professionell hjälp 

om de behöver och att kriscentret fortsätter hålla öppet. Följande del av inlägget ger upprepande 

information angående själva olyckan som redan publicerats. Det skrivs då om att kvinnan 
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socialiserat med vargarna och att den uppgiften är rutinmässig. Inlägget avslutas med att berätta 

att när olyckan först skett tillkallades räddningstjänst, därefter kontaktades kvinnans anhöriga.  

Inlägg 4 

Torsdagen den 21 juni 2012 skrevs det fjärde inlägget vilket var en uppdatering av det exakt 

samma inlägg som skrivits den 19 juni.  

Inlägg 5 

Det femte inlägget skrevs fem dagar senare och publicerades den 26 juni 2012. Kolmården tog 

den 25 juni emot ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket vilket är en sammanställning 

av inspektionen Arbetsmiljöverket gjorde på Kolmården dagen efter olyckan inträffade. Vad 

sammanställningen innehåller beskrivs inte. Inlägget fortsätter med att beskriva hur det är 

Kolmrådens plikt att utreda vad de bakomliggande orsakerna till olyckan kan vara för något, samt 

vidta åtgärder med syfte att förebygga liknande händelser.  

Fortsättningsvis beskrivs det hur Kolmården aktivt arbetar med utredningen efter 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer och går ut med att komma med ett resultat av denna senast den 30 

september 2012.  

Inlägget avslutas med att återigen skriva att närkontakt med varg har ställts in och kommer inte at 

återupptas. De beskriver att vargarna fortfarande är kvar i hägnet men att det är beläget bortanför 

Kolmårdens publika ytor. Till sist skriver dem att polisens utredning fortfarande pågår.  

Inlägg 6  

Inlägget är rubricerat ”PRESSINFORMATION 29/9-12” och publiceras samma datum. Den 

första delen utav inlägget berättar hur Kolmårdens djurpark på måndagen kommer att överlämna 

sitt svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Meddelandet kommer att bekräfta att det 

har förekommit incidenter på djurparken med vargar innan olyckan som skedde den 17 juni 2012. 

Inga incidenter har tidigare varit av den sorten att man bedömt stänga ner vargverksamheten. 

Samtliga incidenter har dokumenterats och utretts enligt det regelverk som finns, beskrivs i 

bloggen.  

Mats Höggren som är zoologisk chef på Kolmårdens djurpark säger: ”Kolmården har haft 

socialiserade vargar i drygt 30 år. De rutiner som har reglerat närkontakten mellan varg och 

personal har byggt på riskbedömningar och erfarenheter som förvärvats under alla dessa år.”  

Fortsättningsvis kommer information om att vargarna uppvisat ett aggressivt beteende enligt en 

djurvårdare, dock utan att någon direkt attack eller att någon personskada uppstod. Detta var i 
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maj 2011. Händelsen dokumenterades, rapporterades samt analyserades av ansvariga chefer, 

skyddsombud, den berörda personen och övriga vargguider. Efter noga överväganden beslöts det 

att inga större förändringar av gällande rutiner behövde göras. Det beslöts dock att noga 

utvärderingar av såväl vargarnas beteende som djurvårdares förhållningssätt mot vargarna skulle 

fortsätta dokumenteras och utvärderas.  

I ett stycke längre ner i inlägget står det att för att får få ytterligare information så kontaktar man 

Kolmårdens pressansvariga Silvy Bohlin på mobil eller via mail. (Både mobilnummer och 

mailadress skrev ut).  

Inlägget avslutas med en beskrivning om vad Kolmårdens djurpark är för något med texten: 

Kolmården, Nordens största djurpark, är ett av Sveriges populäraste resmål och omfattar 

både Djurpark och Vildmarkshotell. Kolmården har ett 80-tal olika djurarter, varav ca 

hälften klassas som utrotningshotade, samt driver en rad olika forsknings- och 

bevarandeprojekt för arters fortlevnad. Kolmården är en del av upplevelsekoncernen 

Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår 

några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och 

Skara Sommarland.  

Inlägg 7  

Det sjunde och sista inlägget som skrevs angående vargolyckan publicerades den 1 oktober 2012, 

och rubricerades ”Ingen närkontakt mellan människa och varg på Kolmården”. Inlägget inleder 

med att i fet text berätta att Kolmården har lämnat in svaret på Arbetarmiljöverkets 

inspektionsmeddelande med anledning av vargolyckan den 17 juni. Svaret betecknas med 

Olycksrapport Varg och Kolmården kartlägger där omständigheterna kring olyckan samt 

presenterar de åtgärder som Kolmården har vidtagit. Polisens utredning pågår fortfarande.  

Mats Höggren citeras här igen:  

Dödslyckan i somras är i första hand en personlig tragedi. Våra tankar går till 

djurvårdarens anhöriga, kollegor och vänner. Kolmården har nu kartlagt händelserna den 

17 juni. Parken har haft socialiserade vargar i dryga 30 år. De rutiner som reglerar 

socialiseringen mellan varg och människa har byggt på riskbedömningar och erfarenheter 

som byggts upp under lång tid. De har fungerat fram till olyckan i juni.  

I stycket under ges en sammanfattning av vad Olycksrapport Varg innehåller, detta är i relation till 

vad som publicerats på tidigare inlägg i bloggen en upprepning av information. Det beskrivs 

bland annat hur kvinnan som förolyckats inne i varghägnet var väl bekant med vargarna. Att hon 

var där inne själv var inte något ovanligt utan hon var där för att socialisera sig med vargarna 

vilket ingick de dagliga rutinerna och utfördes varje morgon och kväll. Det beskrivs att 



36 

 

dödsolyckan fortfarande inte är fastställd, men att det kommer fastställas i polisens utredning. På 

grund av att omständigheterna kring olyckan fortfarande är oklara gör att det inte går att 

garantera djurvårdarnas eller besökarnas säkerhet i varghägnet. Därför har närkontakten mellan 

människa och varg upphört.  

I tidigare inlägg har det flertalet upprepats att varghägnet är beläget bortom djurparkens publika 

ytor, nu förklaras det även att varghägnet har under sommaren utrustats med ett bakhägn och en 

sluss vilket möjliggjorde god djurhållning utan någon närkontakt. Detta kommenteras av Mats 

Olsson, vd på Kolmården:  

 

För oss går säkerheten först. All vidare socialisering mellan människor och vargar har 

stoppats. Idag sker ingen närkontakt mellan personal och vargar. Omedelbart efter 

olyckan stoppade Kolmården dessutom möjligheten för våra gäster att besöka vargarnas 

hägn.  

I nästa stycke av inlägget presenteras ett projekt som delta i för att fortsätta vara engagerad i 

folkbildning och förvaltningen av den svenska vargstammen. Projektet heter projekt Varg 2015 

och syftar till att tillhandahålla publik varghållning dock utan närkontakt mellan människa och 

varg.  

Inlägget avslutas med att informera om att press och medias intervjuförfrågningar kommer att tas 

emot från kl 09:00 tisdagen den 2 oktober av Kolmårdens pressansvariga Silvy Bohlin. 

(Mobilnummer och mailadress finns med).  

6.1.2 Kolmården på Facebook:  

Kolmården uppdaterar deras Facebook-sida frekvent och under krisens dagar var inget undantag. 

Det första inlägget skrevs samma dag som händelsen inträffade, söndagen den 17 juni 2012. 

Inlägget sammanfattades på tre meningar och informationen var kort och koncis. Kolmården 

skrev: ” Det är en sorgens dag på Kolmården. En av våra medarbetare har förolyckats. Vi 

beklagar djupt det som har hänt och våra tankar går till de anhöriga.” Uppdateringen får 980 

”likes”, 403 kommentarer och 32 ”delningar”.  

Den andra uppdateringen från Kolmården på deras Facebook-sida publicerades den 18 juni 2012 

och sammanfattades även denna gång med tre meningar. Informationen bestod av att beskriva att 

Kolmården är en organisation i chock och i sorg. De skrev att de förlorat en kollega och vän, och 

avslutar med att uttrycka deras uppskattning av allmänhetens på Facebook stöd och engagemang. 
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Uppdateringen avslutas med att säga att de återkommer med svar på allas frågor. Uppdateringen 

fick 475 ”likes”, 104 kommentarer samt 3 ”delningar”.  

En andra uppdatering publiceras senare samma dag den 18 juni. Kolmården inleder med att tacka 

för folks stöd. Kort information ges sedan med beskrivning av att de tar omtag från grunden och 

ser över alla rutiner. De skriver även att all ”närkontakt med varg” ställs in och med omedelbar 

verkan. Inlägget avslutas med att uppdatera om att vargarnas framtid ännu inte är bestämd, utan 

fokus ligger på att ta hand om medarbetare och hennes anhöriga. Uppdateringen fick 713 ”likes”, 

127 kommentarer och 4 ”delningar”.  

Då samtliga inlägg är väldigt korta och koncisa citerar jag hela inlägget som publicerades den 19 

juni: ”Tack igen för stöd! Vårt fokus ligger på att sörja en kollega och vän, stötta våra 

medarbetare och ta hand om våra djur. Allt som är känt i dagsläget kan ni läsa här: 

http://www.kolmarden.com/”.  Uppdateringen fick 197 ”likes” och 26 kommentarer.  

Den 20 juni publicerades en bild, utan bildtext, på Kolmårdens Facebook-sida. Bilden fick 888 

”likes”, 108 kommentarer samt 23 ”delningar”.  

 

Respektive inlägg fick många kommentarer från privatpersoner. Kommentarerna består till 

största del utav att personer beklagar händelsen. Resterande kommentarer består utav frågor 

kring händelsen. Frågor som vad ska hända härnäst? Och hur Kolmården kunde låta detta ske? Som 

http://www.kolmarden.com/
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nämnt tidigare skriver Kolmården i det andra inlägget dagen efter olyckan, att dem återkommer 

med svar på allas frågor. Det görs dock ingen vidare uppdatering som lovat och inga svar på 

frågorna blir besvarade på Facebook-sidan. Kolmården svarar med att hänvisa till deras hemsida 

vilket de skriver i inlägget den 19 juni. Som tidigare nämnt finns olycksrapporten samt bloggen 

tillgänglig på Kolmårdens hemsida, det görs dock ingen tydlig hänvisning till dessa kanaler.  

6.1.3 Olycksrapporten  

Den 28 september 2012 skrevs en olycksrapport där Vd:n för Kolmårdens djurpark Mats Olsson 

och huvudskyddsombud Christian Andersson gick ut med information om händelseförloppet 

samt vilka åtgärder som togs efter olyckan. Olycksrapporten gick att nå via Kolmårdens blogg, 

som går att finna på Kolmårdens hemsida. Det mest relevanta och användbara för min 

undersökning är sammanställt och följer nedan.  

Olycksrapporten inleds med att under rubriken ”Syfte” skriva ”Syftet med rapporten är att utreda 

orsakerna till olyckan den 17 juni 2012 så att risker för ohälsa och olycksfall vid arbetet med 

vargar kan förebyggas i fortsättningen.”  

Händelsen utreddes och beskrevs i en del utav olycksrapporten att medarbetaren hade gått in i 

hägnet ca 09.00. Kollegor till kvinnan hade senare försökt att nå henne via telefon men inte fått 

något svar. Efter flertalet försök att nå kvinnan via telefon och då de även såg att hon inte skrivit 

i loggboken att hon lämnat hägnet bestämde de sig för att gå in, där de uppmärksammar att 

vargarna är oroliga och hittar kvinnan död på marken.  

En av kollegorna larmar räddningstjänst samt Kolmårdens parkchef direkt efter att kroppen 

hittats. Ambulans och polis kommer sedan till platsen och polisen tar därefter upp 

räddningsarbetet där fokus ligger på att lugna chokad personal. Direkt efter att olyckan blivit 

känd påbörjar krisledningsgruppen, vilket består av landstingets krisledningsgrupp, 

företagshälsovård och präst, arbetet vilket följer redan framtagna rutiner. I detta stadie ligger 

fokus på att stötta personal på djurparken samt djurvårdarens anhöriga.  

Incidenter hade tidigare uppstått inne hos vargarna men inget var så allvarligt att verksamheten 

borde läggas ned. I maj 2011uppmärksammades ett annorlunda beteende hos vargarna, dock utan 

att någon varg gick attack eller att någon personskada uppstod. Händelsen rapporterades dock 

och analyserades utav ansvariga chefer, den berörda personen, skyddsombud och övriga 

vargguider. Efter en genomgående analys av händelsen bestämdes det att inga större ändringar av 

rutiner var nödvändiga.  Det ansågs dock vara av stor vikt att fortsatt dokumentation av varje 
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enskild varg samt hur vargarna agerade inom gruppen och mot djurskötarna var viktigt att 

fortsätta med.  

I slutet av rapporten under rubriken ”Åtgärder” beskrivs det vilka åtgärder som tagits samma dag 

som olyckan inträffade. Besluten som tagits är under punktform beskrivna på följande sätt:  

 ”alla publika aktiviteter (Närkontakt Varg) avbokades på obestämd tid” 

 ”Ingen personal inne i något av Kolmårdens två varghägn”  

 ”Mat till vargarna ges över staket ” (Kolmårdens djurpark, 2012, 28 september).  

6.1.4 Vad lyfte medierna fram?  

Nättidningarna var snabba med att publicera sina artiklar på respektive hemsidor. Samma dag 

som händelsen skedde, söndagen den 17 juni 2012 kunde man läsa på samtliga utvalda tidningars 

hemsidor om händelsen. Flertalet artiklar uppdaterades även senare under dagen den 17 juni eller 

dagen därpå och publicerades på internet igen.  

Alla respektive nättidningar inleder deras artiklar med samma syfte att berätta att en djurvårdare 

på Kolmårdens djurpark har attackerats och dödats av vargar. Artiklarnas rubriker liknar varandra 

och sammanfattningsvis framgår det att en kvinna/djurskötare på Kolmårdens djurpark har 

attackerats/dödats av vargar. Expressen rubricerar artikeln med ”Kvinna död i attack av varg på 

Kolmården” och DN rubricerar sin artikel med ”Djurskötare död efter vargangrepp på 

Kolmården”.   

Samtliga nättidningar fokuserar på att ge samma typ av information i inledningen i deras artiklar. 

Inledningarna skiljer sig inte mycket från budskapet i rubrikerna där alla även har gemensamt att 

vara rakt på sak och tydliga med att en kris har uppstått. Expressen inleder sin artikel med att 

beskriva hur en 30-årig kvinna avlidit efter att ha ”omringats och attackerats av vargar på 

Kolmårdens djurpark”.  Även Aftonbladet har valt samma typ av formulering med att inleda deras 

artikel med ”En kvinna på Kolmårdens djurpark har avlidit efter en vargattack på 

söndagsförmiddagen.” Artikeln skriven i P4 Östergötland skiljer sig något i inledningen då de 

skriver följande ”Kolmårdens djurpark stoppar nu all närkontakt mellan människor och vargar 

efter att en djurskötare dödats inne i hägnet. I Borås har man alltid haft den policyn- så lite 

kontakt som möjligt.” Senare i samma artikel står det att kvinnan ”var uppväxt i Boråstrakten.” 

P4 Östergötland uppger här mer information om vilka beslut som tagits av Kolmårdens djurpark 

om närkontakt med vargarna. Samt en jämförelse mellan hur det alltid brukar gå till på, vad man 

får anta är, Borås djurpark. Artikeln ifrån SVT skiljer sig också från de andra nättidningarna med 

att skriva ”Den 30-åriga djurvårdaren gick ensam in till åtta vargar i hägnet på Kolmårdens 
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djurpark. Vad som hände sen får vi kanske aldrig veta. Men vargarna dödade henne i en attack 

som saknar motstycke.” SVT lägger här fokus på att kvinnan var ensam i varghägnet samt skriver 

ut hur många vargar som fanns inne i hägnet vilket dem är ensamma om att inleda deras artikel 

med.  

Expressen, P4 Östergötland, SVT och Jakt o Jägare har använt sig utav flera rubriker i artiklarna och 

de har även gemensamt att använda sig utav ord som väcker intresse och nyfikenhet, som 

exempelvis ”Gick inte att komma in”, ”Ensam hos vargarna”, ”Rutinerad djurskötare” eller 

”Skulle ha skjutit”. Texten till dessa underrubriker förmedlar densamma typ av information då 

det tillexempel under rubriken ”Ensam hos vargarna” i SVTs artikel beskrev: ”Enligt Höggren 

var djurskötaren erfaren, hon hade varit anställd i tre år, och van vid att umgås med vargarna. Det 

är inte heller ovanligt att personalen går in en och en i vargarnas hägn. Det ingår i 

arbetsuppgifterna att umgås med vargarna.” SVT fortsätter beskrivningen i artikeln med att 

skriva ”Det stred enligt Höggren inte mot djurparkens regler att kvinnan ensam gick in till djuren. 

Men hans kollegor insåg att något var fel när radiokontakten bröts med henne inne i hägnet.”   

I varje artikel kan man läsa om att räddningstjänsten blev ditringda samt att dem var på plats före 

ambulanserna. Ambulanserna uppges även vara fem stycken. Att uppge antal ambulanser ger en 

bild till läsaren om hur orolig och ovetande situationen såg ut på plats. Magnus Holmström, 

vakthavande polisbefäl i Östergötland, säger till Expressen ”Vi vet inte något om vargarna, det får 

djurparken svara på.” Till DN säger Holmström ”Vi ska göra en teknisk undersökning av platsen. 

Sedan kommer vi hålla förhör med de andra djurskötarna och försöka bringa klarhet i vad som 

kan ha skett och varför.” I SVTs artikel kan man läsa att polisens tekniker har undersökt platsen. 

Samt att dödsfallet är rubricerat som en arbetsplatsolycka.  

 Det framgår att räddningstjänsten inte kunde komma in i varghägnet då de först anlände. Det 

beskrivs att de fick ta hand om chokade personer på plats. Här nämns Jan Tengeborg, 

ledningsbefäl vid räddningstjänsten i Östergötland, i alla nättidningar förutom artikeln publicerad 

i P4 Östergötland. I Expressen citerades Tengeborg på följande sätt ”Våra killar kom dit och möttes 

av en skara människor så de kom aldrig in till vargarna. Utan de fick ta hand om de som var 

chockade. Det gick inte heller att komma in till vargarna, de släpper ju inte in någon.” I DN:  

Först kunde vi inte ta oss in i varghägnet, vargarna angrep hela tiden den avlidna kvinnan. 

Efter en stund placerades en skytt vid hägnet och det bildades ett drev som kunde 

skrämma bort vargarna och på så sätt gick det att ta hand om kroppen, säger insatsledaren 

vid räddningstjänsten i Östergötland Jan Tengeborg till DN.se. 
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Liknande citat publicerades även i Aftonbladets artikel. I NTs andra artikel säger Mats Höggren ”Vi 

törs gå in till dem, men för tillfället väljer vi att inte göra det.” Budskapet i de olika uttalandena, 

både från Tengeborg och Höggren, kan man se skillnader. Informationen är tydlig med att 

räddningstjänsten inte kunde komma in i varghägnet. Det är på grund av formuleringarna i de två 

uttalandena som inger olika känslor av att läsa dem. Uttalandet i Expressen informerar endast att 

räddningstjänsten inte kunde komma in i hägnet på en gång. Uttalandet i DN ger en känsla av 

obehag då man kan läsa hur anledningen till att räddningstjänsten inte kom in i hägnet var på 

grund av att vargarna fortfarande angrep kvinnan som låg avliden på marken. Den typen av 

formulering målar tydligare upp en bild för läsaren över hur situationen såg ut, även om man inte 

var på plats.  

Sex av åtta nättidningar låter Kolmården få komma till tals i deras artiklar. Dessa är Expressen, 

DN, SVD, P4 Östergötland, SVT samt en utav artiklarna från NT. I Expressen kommer först Mats 

Höggren, zoologisk chef på Kolmården, till tals. ”Det är fruktansvärt och vi är chockade”. En bit 

längre ner i samma artikel kan man läsa ”Vad som har orsakat attacken kan vi inte säga i nuläget, 

säger Mats Höggren.” i SVD uttalar sig Höggren följande ” När radion tystnade begav sig hennes 

kolleger till platsen och hittade henne i vargarnas hägn. De reagerade omedelbart.” Innan nästa 

citat från Höggren skriver SVD att det är oklart varför radiokontakten hade brutits, men att alla 

rutiner har följts.  Höggren fortsätter, ”Det var med hänsyn till kvinnans anhöriga. Vi var 

naturligtvis angelägna om att både medarbetare och anhöriga skulle få information om vad som 

har hänt och vi fick inte tag på alla. Vi bedömde tillsammans med polisen att det inte var görligt.” 

Samma uttalande publicerades även i SVTs artikel.  

Mats Höggren fortsätter att citeras och i slutet av DNs artikel säger han ”På Kolmården 

prioriteras säkerhet både för djur och människor. Efter dagens tragedi kommer vi göra ett omtag 

från grunden. Alla rutiner kommer att ses över.”  

I P4 Östergötland, SVT samt i NT finns det olika uttalanden av Höggren men där samtliga ger olika 

budskap. I P4 Östergötland står det följande ”Vargarna brukar inte vara aggressiva, säger han. Men 

vi har tidigare haft incidenter, som också skildrats i media, med lek som går lite överstyr, eller hur 

man nu ska uttrycka det. Men det här var en djurskötare, i tjänsten, som följde det som är rutin.” 

I SVTs artikel följer följande kommentar ”Varför olyckan kunde ske är omöjligt att svara på 

eftersom det inte finns några ögonvittnen. Vargar är stora, potentiellt kraftfulla rovdjur.” Ett 

stycke längre ned i samma artikel citeras Höggren igen, ”Vargarna brukar inte vara aggressiva, 

men vi har haft mindre incidenter med lek som gått överstyr.” Till NT säger han ”Tidigare 

händelser har alltid kunnat förklaras.”  
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Förutom Mats Höggren så har Silvy Bohlin, presschef på Kolmårdens djurpark citerats i 

Expressen. ”Det har hänt en olycka, jag kan inte säga något mer. Du får ringa igen senare.” I SVTs 

artikel säger hon ”Vi är i kris här och det som hänt är mycket mycket beklagligt.” I denna artikel 

beskrivs Silvy Bohlin med titeln informatör. I P4 Östergötland kan man läsa ett uttalande från Jan 

Roy, koncernchef på Kolmårdens djurpark, ”En av slutsatserna som vi självklart kommer fram 

till är att vi avslutar det här med närkontakt med varg. Vi märker att det går ju inte att ha på det 

sättet, det är uppenbarligen för stora risker- så det kommer avslutas.” Kolmårdens vd Mats 

Olsson sa i en presskonferens ”att olyckan nu utreds både av djurparkens egna experter och av 

polisen.” Med det sagt sattes det punkt i artikeln i P4 Östergötland.  

SVT har pratat med en utav besökarna på Kolmården och skriver följande: ”Vi kom hit strax 

efter den tragiska händelsen. Då såg vi ambulanser och polisbilar, men vi har inte fått någon 

information om vad som har hänt. Allt har varit som vanligt. Den enda information vi har fått är 

genom medierna i vår mobiltelefoner, säger en besökare till TT strax före klockan 16. Det är 

mycket märkligt, säger hon.”  

Jakt o Jägare är ensamma i min analys om att ta med åsikter från en vargforskare i deras artikel. 

Det dyker upp redan i inledningen utav artikeln där tidningen skriver: ”Enligt vargforskaren Olof 

Liberg borde det ha skjutits skarpt mot vargflocken efter attacken. Han är också kritisk mot att 

kvinnan var ensam inne i hägnet för att umgås med vargarna.” I mitten av artikeln skriver Jakt o 

Jägare ”Men var det inte bara att skjuta vargarna? När vargarna i Skånes djurpark rymde sköt man 

ju bort alltihop? Varpå Magnus Holmström, vakthavande befäl vid polisen i Östergötland, svarar 

” Nej, här försökte tydligen de andra djurskötarna skrämma bort vargarna så polis och 

räddningspersonal kunde komma åt kroppen.” Senare i samma artikel kommer Olof Liberg till 

tals igen. ”Jag förstår inte att man inte bara gick in om man hade skjutvapen. Hade man satt en 

kula i en av vargarna så hade de andra dragit sig undan. Vargar är inga dumma djur.” Jakt o Jägare 

fortsätter, ”Han understryker också att det är oerhört viktigt att man aldrig går in ensam till ett så 

stort rovdjur med sådan potential.” Jakt o Jägare fortsätter påpeka det allvarliga i situationen och i 

slutet av artikeln tar dem med citat från vargforskaren: ”Vi hade en liknande olycka i ett 

forskningshägn i USA för några år sedan då en kvinnlig vårdare gick ensam in i hägnet. Man vet 

inte vad som hände men man hittade henne död efteråt och vargarna hade ätit på henne. Vargen 

har en stor potential att kunna vara ett jävligt farligt djur, säger Olof Liberg.”  Till sist avslutas 

artikeln med att berätta att en 15-årig flicka blivit biten i låret då hon besökte varghägnet i 

Kolmården i april.  
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7. Analys  

I min uppsats hade jag grovt talat och med hänsyn till tidsramen för studien, kunnat välja mellan 

två olika tillvägagångssätt för att genomföra min undersökning. Alternativ 1: följa händelsen från 

början till slut och analysera den i ett eller ett par mediekanaler. Alternativ 2: följa händelsen 

inledningsvis och analysera den i flera olika mediekanaler. Jag valde det andra alternativet. Valet 

blev självklart för mig då jag från början valde att gå igenom nättidningsartiklar som alla var 

publicerade under krisens första del. Trots det faktum att Kolmråden publicerade sina 

blogginlägg under en längre tidsperiod så bestod alla inlägg till största delen utav samma typ av 

information, vilket bestod utav samma information som under krisens första fas. Nedan 

presenteras en analys som under min undersökning hjälpt mig sätta mina frågeställningar till svars 

till de teoretiska ramverken. Jag kommer att följa samma struktur i detta kapitel som jag hade i 

teorikapitlet.  

7.1 Analys kring Kolmårdens kriskommunikation och medias 

krisrapportering  

Nedan följer en integrerad analys utav Kolmårdens kriskommunikation via deras egna kanaler, 

samt utav medias berättande i respektive nättidningsartiklar.  

Begreppet issues management handlar som Coombs (2012) påpekar om att organisationen ska ta 

steg för att motverka att ett problem utvecklas till en kris. I detta fall har Kolmården gått ut med 

information på deras kommunikationskanaler som bekräftar att tidigare incidenter har inträffat 

och att detta finns dokumenterat och analyserat utefter det regelverk Kolmården använder sig 

utav.  I Kolmårdens 6:e blogginlägg beskrivs det att inga utav tidigare incidenter har varit av den 

sorten att verksamheten med vargarna bedömts som skäl för att läggas ner. Kolmårdens 

zoologiska chef Mats Höggren säger: ”Kolmården har haft socialiserade vargar i drygt 30 år. De 

rutiner som har reglerat närkontakten mellan varg och personal har byggt på riskbedömningar 

och erfarenheter som förvärvats under alla dessa år.” Larsson (2008) menar på att det finns olika 

lärdomar kring kommunikation vid krissituationer, en utav dessa går att koppla till Kolmårdens 

situation då Larsson beskriver hur forskning har visat att många organisatoriska kriser har berott 

på misstag från ledningens sida. I medierapporterandet kunde man läsa i Jakt o Jägares artikel att 

en 15-årig flicka tidigare i april blivit biten i låret inne i varghägnet på Kolmården. Vidare i 

artikeln kan man läsa att händelsen utreddes. I jämförelse med Kolmårdens kommunikation kring 

detta kan man endast läsa att tidigare incidenter inträffat, dock inte närmare information kring 

vad dessa incidenter innebar.  
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7.1.2 Krisens olika faser  

Enligt Coombs (2012) visar de flesta kriser varningsmönster innan de inträffar, om 

organisationen då tar vid åtgärder i stadiet innan krisen är det större chans att krisen kan 

undvikas. I detta fall var krisen en olycka och Kolmården kastades in i krisen och krisens händelse-

fas direkt. I krisens händelse-fas är det viktigt att organisationen accepterar och förstår att olyckan 

som skett är en kris. Under denna fas skall organisationen fokusera på responsen, alltså 

kommunikationen, mot såväl intressenter som allmänheten. Kolmårdens respons efter olyckan 

utfördes enligt regelboken i detta fall då de samma dag publicerade information om vad som hänt 

på Kolmårdens kommunikationskanaler vilka bestod utav Kolmårdens hemsida och Facebook-

sida. På deras Facebook-sida publicerades detta meddelande: ”Det är en sorgens dag på 

Kolmården. En av våra medarbetare har förolyckats. Vi beklagar djupt det som har hänt och våra 

tankar går till de anhöriga.” Detta går även hand i hand med vad Coombs (2012) teori om vad 

reputation management representerar. Reputation managament syftar till att återupprätta relationen 

mellan organisation och dess intressenter efter en kris, vilket det finns tydliga kännetecken av i 

Kolmårdens hanteringsarbete.  Kolmårdens kommunikativa arbete syftade i mångt och mycket åt 

att behålla sitt rykte så intakt som det går efter en kris som denna. Detta visade Kolmården 

genom att (utöver ovanstående citat förklara organisationens beklagande för kvinnans anhöriga) 

publicera en olycksrapport. Olycksrapporten är ett arbete där vd:n för Kolmårdens djurpark Mats 

Olsson tillsammans med huvudskyddsombud Christian Andersson står som ansvariga. Den 

publicerades den 28 september 2012 och avsåg visa på att åtgärder har tagits och att händelsen 

togs på mycket stort allvar. I början av olycksrapporten står det följande: ”Syftet med rapporten 

är att utreda orsakerna till olyckan den 17 juni 2012 så att risker för ohälsa och olycksfall vid 

arbetet med vargar kan förebyggas i fortsättningen.” Genom att tala om att det är en pågående 

utredning och i syfte att undvika framtida olycksfall så tyder det på att Kolmården tar på sig 

ansvararet för att ytterligare olyckor inte ska behöva inträffa i framtiden. Här kan även Eisenberg 

och Goodalls (Larsson, 2008) teori om social kontroll vävas in då Kolmården publicerade 

olycksrapporten vilket gav dem en viss social kontroll. Teorin syftar till att betrakta 

organisationskommunikation som ett medel för social kontroll och Kolmården får här en viss typ 

av social kontroll genom att publicera olycksrapporten då de själva ansvarar till vilken 

information som blir tillgänglig för allmänheten. I DNs artikel citerades även Mats Höggren: ”På 

Kolmården prioriteras säkerhet både för djur och människor. Efter dagens tragedi kommer vi 

göra ett omtag från grunden. Alla rutiner kommer att ses över.” Samma information som 

publicerats på Kolmårdens egna kommunikationskanaler publiceras även i media vilket tyder på 

en social kontroll över organisationskommunikationen.  
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I jämförelse med Coombs teori om hur krisens första fas bör hanteras så anser Deverell och 

Olsson (refererad i Falkheimer & Heide 2011) att organisationen bör hantera krisens första fas 

genom att tillsätta akuta räddningstjänster och organisationen uppmanas även till att göra 

tillfälliga förändringar i krishanteringsstrategin. Utöver den respons Kolmården gick ut med via 

deras kommunikationskanaler så var räddningstjänst, ambulans och polis på platsen. Kolmårdens 

agerande överensstämmer sammanfattningsvis med såväl Coombs, som med Deverell och 

Olssons teorier om hur första fasen av krisen bör hanteras. I Kolmårdens blogg nämns det i 

första inlägget som publicerades samma dag som olyckan att direkt efter kvinnan hittats 

kontaktades polis och räddningstjänst samt strax därefter kontaktades kvinnans anhöriga. I 

inlägget citeras Kolmårdens vd Mats Olsson om händelsen: ”Vi är chockade efter dagens 

händelse och försöker nu bearbeta det som har hänt. Vi tänker i första hand på de anhöriga och 

våra medarbetare. Ett av våra främsta fokus är nu att stötta dessa genom att sätta in professionell 

hjälp.”  

Vidare i Kolmårdens första blogginlägg uttrycker Mats Höggren följande: ”På Kolmården 

prioriteras säkerhet både för djur och människor. Efter dagens tragedi kommer vi göra ett omtag 

från grunden. Alla rutiner kommer att ses över.” Enligt Deverell och Olsson (Falkheimer & 

Heide 2011) bör det ske vissa anpassningar hos organisationen då en kris inträffar. De påpekar att 

en krisgrupp bör skapas för att ta hand om det kommunikativa arbetet gentemot medierna, det är 

viktigt då för mycket frihet och öppenhet med medierna kan leda till försvårade arbetssituationer 

för organisationen. Mot bakgrund för Deverell och Olssons teori har Kolmården följt detta vilket 

förtydligas i ovanstående uttalanden från Mats Olsson och Mats Höggren. Detta stödjs även av 

det faktum att de uttalanden som görs från Kolmårdens sida sker till största delen utav samma 

personer. En anledning till varför det är så kan såväl bero på det faktum att jag valde att 

undersöka krisens inledande fas. Det påvisas även i respektive artiklar där samma personer 

citeras. Mats Höggren som är zoologisk chef på djurparken citeras i majoriteten av 

nättidningarna, med undantag från Aftonbladet och Jakt o Jägare. SVT citerar Höggren med 

följande uttalande: ”Enligt Höggren var djurskötaren erfaren, hon hade varit anställd i tre år, och 

van vid att umgås med vargarna. Det är inte heller ovanligt att personalen går in en och en i 

vargarnas hägn. Det ingår i arbetsuppgifterna att umgås med vargarna.” En krisgrupp ska enligt 

Deverell och Olsson (refererad i Falkheimer & Heide 2011) bestå utav personer utifrån bland 

annat olika expertis och olika positioner. I Kolmårdens fall kan man se ett tydligt mönster utifrån 

dem som kommer till tals på såväl Kolmårdens egna kommunikationskanaler som i 

nättidningarnas artiklar. De som utmärker sig är Mats Höggren (zoologisk chef), Mats Olsson 

(vd) och Jan Tengeborg (ledningsbefäl vid räddningstjänsten i Östergötland).  
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7.1.3 Strategier för krisrespons  

Coombs (2012) talar om att man på olika sätt kan ge olika typer av respons då en kris inträffat. 

Utefter Kolmårdens respons via deras egna kommunikationskanaler kan man se att de passar in 

under Coombs ”Återuppbyggande ställning” vilket innefattar underkategorin ”Förlåtelse”. Med 

Kolmårdens första respons kan man se en tydlig koppling mellan Coombs responsstrategi. 

Kolmården uttrycker sig följande i första inlägget på deras Facebook-sida: ” Det är en sorgens 

dag på Kolmården. En av våra medarbetare har förolyckats. Vi beklagar djupt det som har hänt 

och våra tankar går till de anhöriga.” Kolmården ber inte rakt ut om förlåtelse men genom att 

beklaga händelsen för hennes anhöriga, samt genom att konstatera att det är en ”sorgens dag” på 

Kolmården så stämmer deras strategi in med Coombs. Det går även att konstatera att Kolmården 

hanterade sin respons på ett värdefullt sätt genom att jämföra med Larssons (2008) tes. Larsson 

menar på att om organisationen bortförklarar situationen eller hanteringen utav krisen eller rent 

av går till angrepp mot kritiker så går organisationen i de flesta fall en förlorad match till mötes. 

Om organisationen går ur krisen med värde i behåll eller inte handlar i slutändan om hur 

hanteringen vid krisen gick till.  

7.1.4 Kriskommunikation online  

Enligt Coombs (2012) har krishanterare fått andra krav på sig idag vid hanteringen utav kriser, 

anledningen till detta är internet. Vid en kris måste snabb och korrekt information hanteras och 

publiceras. Anledningen till krishanteringens framfart är på grund av online världen och sociala 

medier. Då Kolmården använde sig utav såväl sin hemsida, Facebook-sida och senare efter 

krisens första fas även publicerade en olycksrapport på internet så rör detta Kolmården. Coombs 

refererar även till Friedmans (2002) teori om ”one hour-regeln” eller ”the golden hour” vilket innefattar 

vikten av att agera inom den första timmen av krisen. I detta fall agerade inte Kolmården inom 

den första timmen efter olyckan. En besökare på Kolmårdens djurpark citerades i SVTs artikel:  

Vi kom hit strax efter den tragiska händelsen. Då såg vi ambulanser och polisbilar, men vi 

har inte fått någon information om vad som har hänt. Allt har varit som vanligt. Den enda 

information vi har fått är genom medierna i vår mobiltelefoner, säger en besökare till TT 

strax före klockan 16. Det är mycket märkligt, säger hon.  

Kauffman (2005, refererad i Karlsson, 2009) menar att media kommer vända sig till andra källor 

om inte organisationen levererar önskad information. Om organisationen inte har all information 

vid ett tidigt stadie är det extra viktigt enligt Coombs (2012) att tillkännagöra att all information 

inte finns för tillfället, samt att göra en ofullständig uppdatering online. Kolmården meddelar i 

flera utav deras blogginlägg att mer ingående information kring händelsen kommer att ges då 

bland annat olycksrapporten skrivs där en utredning pågår mellan Kolmårdens djurpark och 
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skyddsombudet. I Kolmårdens fjärde blogginlägg kan man läsa: ”Polisens förundersökning har 

inletts och Arbetsmiljöverkets, polisens och Kolmårdens utredningar fortgår parallellt.” Genom 

denna typ av information ser vi att Kolmården behandlade situationen enligt Coombs.  

För att utveckla Coombs (2012) teori om vikten av att göra tillkänna den existerande/icke 

existerande information som finns så finns det två olika ”kommunikationssynder” som 

organisationer kan begå om brist på information tillsammans med brist på information är vad 

krishanteringen består utav. I Kolmårdens hanteringsarbete kan man utesluta den första ”synden” 

vilket består av att inte ge någon information alls. I andra stycket utav Kolmårdens första 

blogginlägg får man reda på följande information:  

Under förmiddagen gick en kvinnlig medarbetare in i ett av Kolmårdens varghägn. Detta 

görs rutinmässigt för att upprätthålla kontakt med vargarna. Medarbetaren har varit 

anställd av Kolmården under flera år och har arbetat med den kullen vargar sedan de var 

valpar. Hon följde parkens rutiner och meddelade sitt uppdrag till kollegor. (…) 

Kolmården ger här den information dem har för tillfället, tydliggör att arbetsuppgiften var 

rutinmässig samt klargör att dödsorsaken fortfarande är oklar. Det går att konstatera att 

Kolmården inte ”brutit” mot den första kommunikationssynden. Coombs menar fortsättningsvis 

på att om den utlovade informationen inte ges till intressenter eller media som utlovat begås den 

andra kommunikationssynden. I det fjärde i följden publicerade inlägget på Kolmårdens blogg 

skriver dem följande: ”Kolmården arbetar nu aktivt med utredningen i enlighet med 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer och ska inkomma med ett resultat av denna senast den 30 september 

2012.” I Kolmårdens sjunde och sista blogginlägg inleds texten med att skriva:  

Under måndagen lämnade Kolmården in svaret på Arbetsmiljöverkets 

Inspektionsmeddelande med anledning av vargolyckan den 17 juni. I Olycksrapport Varg 

kartlägger Kolmården omständigheterna kring olyckan i somras då en kvinnlig 

medarbetare omkom i ett varghägn, samt presenterar de åtgärder djurparken har vidtagit 

för att förebygga liknande olyckor i framtiden. Polisens utredning fortgår.  

Resultatet av utredningen publiceras senare än utlovat, vilket går att fastställa utifrån de två 

senaste citaten. Huruvida Kolmården bryter mot den andra ”kommunikationssynden” är lite 

oklart då informationen faktiskt publicerades, dock en dag senare än utlovat.  

Varför dessa ”kommunikationssynder” ses som viktiga är enligt Coombs (2012) på grund av att 

en bra relation mellan en organisation och dess intressenter bygger på förtroende. Vilket i sin tur 

kopplas ihop med de två ”kommunikationssynderna” då organisationens intressenter förväntar 

sig information, samt att denna information ges i tid som utlovat.  I detta fall visade Kolmården 

på att deras relation till dess intressenter är av stor vikt utifrån ovanstående citat som är tagit ifrån 
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deras blogginlägg. Coombs teori stöds i det här fallet av Heath (1998b, refererad i Karlsson, 

2009) som anser att organisationer hanterar kriser i förhållande till dess intressenter samt att det 

förmedlas via medierna. Medier anses enligt (Carroll & McCombs, 2003; Coombs, 2007a, 

refererad i Karlsson, 2009) vara ett utav de viktigaste kanalerna för att låta allmänheten, vilket i 

Kolmårdens fall är en stor del utav deras intressenter, skapa sig en uppfattning om Kolmården. I 

Kolmårdens fall stöds teorierna i uttalanden ur bland annat Expressen där Mats Höggren blir 

citerad i inledningen utav artikeln: ”Det är fruktansvärt och vi är chockade.” I P4 Östergötland 

säger Jan Roy, koncernchef på Kolmårdens djurpark: ”En av slutsatserna som vi självklart 

kommer fram till är att vi avslutar det här med närkontakt med varg. Vi märker att det går ju inte 

att ha på det sättet, det är uppenbarligen för stora risker- så det kommer avslutas.” Ett annat 

exempel ur artikeln från P4 Östergötland där Kolmårdens vd Mats Olsson blir citerad från en 

presskonferens lyder: ”att olyckan nu utreds både av djurparkens egna experter och av polisen.” 

Detta stödjs även utav Ghersetti (2004) som menar på att informationen som ges från medierna 

ska vara sakliga samt opartiska.  

Larsson (2008) talar om de fem lärdomarna som är viktiga att ha i beaktande vid den 

kommunikativa hanteringen efter en kris. Den fjärde lärdomen enligt Larsson handlar om att 

förstå vikten av snabb och tidig information under en kris. Det har en viktig betydelse för hur 

krisen framställs för organisationens intressenter samt påverkar hur resten av krisförloppet 

kommer att fortlöpa.  Respektive nättidningar publicerade sina artiklar samma dag som olyckan 

inträffade.   

I ljuset av Coombs (2012) teori som poängterar vikten av att använda sig utav såväl onlinevärlden 

vid krishantering som traditionella medier, faller Kolmården innanför dessa ramar. I flertalet 

tidigare exempel i såväl resultat- som analyskapitlet kan man se hur Kolmårdens 

kriskommunikation uppmärksammades på både Kolmrådens egna kommunikationskanaler 

(vilket skedde online) samt i tidningarnas artiklar (som publicerades både online samt i traditionell 

tidningsform). Ett exempel på detta är detta citat: ”På Kolmården prioriteras säkerhet både för 

djur och människor. Efter dagens tragedi kommer vi göra ett omtag från grunden. Alla rutiner 

kommer att ses över.” som publicerades i både DNs artikel och på Kolmårdens blogg.   

På Kolmårdens Facebook-sida kan man se följande: ”30 943 gillar detta · 5 819 pratar om detta · 

47 571 har varit här”. Med dessa siffror får man en bättre uppfattning kring hur stor del av 

allmänheten de når ut till via Facebook. Genom att jämföra siffran över hur många som gillar 

Facebook-sidan med hur många som har varit där, kan man se att det är en stor skillnad, och att 

det i detta fall betyder att fler människor känner till, samt har varit på Kolmården vilket betyder 
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att dem är medvetna om djurparken, men gillar inte deras sida på Facebook. Det går att 

konstatera att Kolmården inte når ut till alla dess intressenter via deras Facebook-sida, men 

genom siffrorna kan man även konstatera att Facebook är ett bra komplement.  
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8. Diskussion 

Utifrån de fakta som framkommit ur resultatet av min undersökning, och i relation till mitt 

teoretiska ramverk, har jag insett att det inte är en stor skillnad mellan Kolmårdens 

kriskommunikation och medias berättande. Då media anses vara en medspelare utav 

krishanteringsarbetet inom organisationer idag hade jag en bild av att media i många fall kan 

förstöra den uppfattning en organisations intressenter har av organisationen. I Kolmårdens fall 

stämmer inte mitt antagande att media skulle bidra till en negativ syn av Kolmårdens djurpark.  

Medias rapportering är som nämnt minst lika viktig för Kolmården eftersom även en stor del av 

Kolmrådens intressenter nås via medierna. Medias skildrande av händelsen kan avgöra huruvida 

Kolmården framställs inför en väldigt stor publik. Utifrån mitt urval av nättidningar var det 

endast en utav dessa som publicerade uttalanden i form av kritik. 

Medierna, med undantag från en utav nättidningarna, framställde inte Kolmården i någon typ av 

dager, utan fokuserade på att ge korrekt och snabb information kring händelsen. 

Kvällstidningarna (Expressen och Aftonbladet) skiljde sig inte i berättandet kring händelsen i 

jämförelse med exempelvis dagstidningarna (Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter). Att utgå ifrån 

att kvällstidningarna exempelvis skulle uttrycka sig på ett sätt som skulle framställa Kolmården i 

ett negativt sken är alltså ett fel antagande vilket jag gjorde innan jag påbörjade min 

undersökning. En intressant aspekt i relation till olika tidningars medieberättande är att jag i mitt 

resultat- och analyskapitel konstaterade att medieberättandet är detsamma i såväl kvälls- som 

dagstidningarna.  Undantaget kommer i Jakt o Jägare där man kunde läsa uttalanden från 

vargforskaren Olof Liberg. Kritiken var riktad mot Kolmården under räddningsarbetet och 

handlade om att hanteringsarbetet inte gick till på rätt sätt från både räddningstjänst, polis och 

Kolmårdens sida. Samtliga nättidningar lade mycket fokus i deras artiklar på svårigheterna som 

fanns för räddningstjänsten att komma in i varghägnet för att hämta ut den avlidna kvinnan, men 

det var endast i Jakt o Jägare där vargforskaren påpekade att hanteringen gått fel till. Övriga artiklar 

innehöll såväl citat från vd och zoologisk chef på djurparken där det beskrevs vilka svårigheter 

det fanns när de försökte få ut kvinnan ur varghägnet, dock skrevs inget vidare om huruvida 

hanteringsarbetet gick rätt till eller inte.  

Kolmården hanterade sin kriskommunikation via deras egna kanaler och på så vis nådde ut till 

deras intressenter. Deras första kommunikation var via samtliga kommunikationskanaler där de 

beklagade sorgen för den bortgångna kvinnan och medarbetaren. Genom att ge den typen av 

första respons efter att krisen inträffat så varken förnekar eller bortförklarar Kolmården sig att en 
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kris har inträffat. Vid krisens inledande fas är det en bra responsstrategi att använda sig av för att 

inte hamna mer i blåsväder i media, samt för att behålla en god inställning hos övriga intressenter.   

Under processen av uppsatsskrivandet och undersökandet ansåg jag att ett bra komplement till 

min kvalitativa innehållsanalys skulle vara en intervju med Kolmrådens 

kommunikationsansvariga. Med en intervju från Kolmården skulle jag kunna utveckla mina 

frågeställningar genom att ta reda på om Kolmråden redan hade utvecklade hanteringsplaner ifall 

det att en kris inträffar. En sådan typ av frågeställning går lättast att besvara genom en intervju 

eftersom det är svårt för mig att få tillgång till den typen av information utan att vara i kontakt 

med Kolmården. Jag tog därför kontakt med kommunikationsansvarig på Kolmården och blev 

därefter kopplad till Ulrika Sildeus på Human Resources. En intervju bokades och jag förberedde 

mig med intervjufrågor som skulle kunna ge min uppsats ett ytterligare perspektiv i huruvida 

Kolmården är förberedda för denna typ utav kriser. Tre dagar innan intervjun blir jag kontaktad 

via mail där jag får beskedet att intervjun tyvärr måste ställas in. Min intervjuperson hade fått 

order från sin chef om att en intervju med mig inte var passande då krisen på Kolmården 

fortfarande syns i media samt att de har åtal över sig. På grund av detta blev det aldrig någon 

intervju vilket gjorde att jag valde att fokusera på den kriskommunikation Kolmården 

kommunicerade ut via deras egna kanaler, samt medias berättande för att få den bredd jag 

önskade.  

Med olika typer av kriser i beaktande går det att konstatera att snabb och korrekt information 

efter en kris väger väldigt tungt och avgör inte bara hur krisen kommer att fortlöpa, utan gynnar 

även organisationens i fråga relation till dess intressenter.  

Skillnaden mellan Kolmårdens kriskommunikation och medias berättande är inte betydande i 

analysen i stort. Skillnaden ligger i det faktum att Kolmårdens fokus är att reparera skadan 

gentemot dess intressenter genom att uttrycka deras sorg för allmänheten vilket dem gjorde via 

deras egna kommunikationskanaler. Mediernas fokus ligger närmare att beskriva hur 

händelseförloppet såg ut strax efter att olyckan inträffat och beskriva hanteringsarbetet där polis, 

räddningstjänst och ambulanser var inblandade. Kolmården kom relativt mycket till tals i 

artiklarna och därigenom publicerades även sorgen för kvinnan i medierna.  
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9. Slutsatser och framtida forskning  

Utifrån respektive frågeställning kommer jag nedan presentera en slutsats om uppsatsens syfte 

har uppnåtts eller inte. Slutsatsen ges utifrån varje frågeställning som skrivs nedan.   

 Hur kan händelsen i fråga förstås som en kris? 

 Hur kommunicerade Kolmården händelsen via deras egna kanaler?  

 Hur såg medierapporterandet kring händelsen ut?  

9.1 Slutsatser  

Hur kan händelsen i fråga förstås som en kris?  

Enligt Coombs (2007) så betraktas en händelse som en kris om händelsen hotar viktiga 

förväntningar hos intressenter. I Kolmårdens fall kopplas olyckan som skedde till en kris dels på 

grund av den uppståndelse som händelsen fick utav Kolmrådens intressenter vilka består utav 

media samt besökare på djurparken. Händelsen kopplas också till en kris på grund av att det i 

Kolmårdens fall var en olycka som bestod utav ett dödsfall vilket ”skickade in” djurparken direkt 

till krisens händelse-fas (Coombs, 2012). En organisation som drabbas av en kris och på så vis 

hamnar i krisens händelse-fas måste agera utifrån fasens steg vilka bland annat innefattar respons 

gentemot organisationens intressenter. Kolmården utförde detta genom att publicera på deras 

kommunikationskanaler vilka var deras hemsida, Facebook-sida och blogg, med att konstatera att 

en kris uppstått. Media publicerade information om händelsen samma dag som händelsen skedde 

vilket sammanfattningsvis belyser hur Kolmårdens respons nådde dess intressenter.  

Hur kommunicerade Kolmården händelsen via deras egna kanaler?  

Kolmården hade en etablerad blogg, hemsida samt Facebook-sida redan innan krisen inträffade. 

Då olyckan inträffade använde Kolmården sig utav dessa kommunikationskanaler för att 

informera sina intressenter om vad som hänt och för att informera om vilka åtgärder som 

planeras att ta i framtiden. Kolmården skrev senare en olycksrapport som utgick ifrån 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer där mer utförlig information kring olyckan och kring åtgärderna som 

Kolmården tog publicerades. Syftet med rapporten var att utreda orsakerna till varför vargolyckan 

inträffade så att risker för olycksfall vid arbetet med vargar kan förebyggas i framtiden. 

Olycksrapporten publicerades på Kolmårdens blogg vilket man hittar via deras hemsida.  
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Hur såg medierapporterandet kring händelsen ut?  

Men hänsyn till uppsatsens tidsaspekt valde jag att utföra en analys över hur händelsen skildrades 

i medierna under krisens första fas. Urvalet bestod utav nio artiklar från åtta olika nättidningar. 

Artiklarna publicerades på respektive tidnings hemsida samma dag som olyckan inträffade. Sex 

stycken utav de utvalda tidningarna (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, P4 Östergötland, SVT, Jakt o 

Jägare samt Norrköpings Tidningar), uppdaterade även deras artiklar senare under samma dag den 17 

juni eller den 18 juni. Varje tidning inledde artiklarna med att beskriva hur en djurvårdare 

förolyckats utav en varg på Kolmårdens djurpark. Samtliga tidningar fokuserar även på att vara 

rakt på sak genom att skriva ut information som är koncist i sitt berättande. I Expressens artikel 

kan man exempelvis läsa hur kvinnan avlidit efter att ha ”omringats och attackerats av vargar på 

Kolmårdens djurpark”.   

Medierna fokuserar sammanfattningsvis på att informera om det faktum att ett dödsfall har 

inträffat och det citeras även kring hur unikt detta fall är. I SVD citeras Mats Höggren: ”Det här 

är, vad jag känner till, helt unikt.”  

Mycket fokus låg även på hur räddningstjänsten försökt ta sig in i varghägnet där den avlidna 

kvinnan fortfarande låg kvar. DN skriver vad Jan Tengeborg, insatsledare vid räddningstjänsten i 

Östergötland säger till tidningen. ”Först kunde vi inte ta oss in i varghägnet, vargarna angrep hela 

tiden den avlidna kvinnan. Efter en stund placerades en skytt vid hägnet och det bildades ett drev 

som kunde skrämma bort vargarna och på så sätt gick det att ta hand om kroppen.” I Jakt o Jägare 

kan man läsa hur Olof Liberg som är vargforskare uttrycker sin åsikt angående insatsarbetet: ”Jag 

förstår inte att man inte bara gick in om man hade skjutvapen. Hade man satt en kula i en av 

vargarna så hade de andra dragit sig undan. Vargar är inga dumma djur.”  

Avslutningsvis skriver även samtliga nättidningar att dem beklagar olyckan för kvinnans anhöriga 

och hennes medarbetare på djurparken.  

Sammanfattningsvis går det enligt Coombs att fastställa att olyckan som inträffade kan klassas 

som en kris. Det går att konstatera på grund av att olyckan i Kolmårdens fall slutade i ett dödsfall, 

samt på grund av att Kolmården skötte hanteringsarbetet utefter kriskommunikationens riktlinjer 

och gav den respons mot dess intressenter som är lämpligt efter att en kris inträffat. Kolmårdens 

kriskommunikation anpassades efter ett totalurval då den informationen som publicerades på 

respektive kommunikationskanaler gav den helhet jag kände att jag behövde för att utföra min 

undersökning, samt på grund av det faktum att det på Kolmårdens Facebook-sida endast 

publicerades fyra inlägg vilket gjorde valet lätt för mig att inte utesluta något utav inläggen. 
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Detsamma gäller för Kolmårdens blogg då det uppdaterades sju inlägg vilka jag ansåg alla var 

relevanta för min undersökning. Jag har som tidigare nämnt fokuserat på att analysera krisens 

första fas, vilket jag gjorde i dem utvalda nättidningar och dess artiklar. I Kolmårdens 

kommunikation via deras egna kanaler kan man se ett tydligt mönster i Coombs teorier om 

reputation management samt strategier för krisrespons förlåtelse då Kolmårdens främsta fokus ligger 

på att i krisens inledande fas informera om att alla rutiner ses över och beklaga den bortgångnes 

anhöriga och kollegor. Skillnaden i berättandet mellan Kolmårdens kommunikation och medias 

berättande hamnar just här då medierna istället fokuserar till stor del på att skriva om hur 

situationen såg ut på plats efter det att krisen inträffat, det skrevs då till stor del om vilka 

svårigheter det var för räddningstjänst att komma in i varghägnet.  

9.2 Framtida forskning 

Utifrån det resultat jag fått fram ur analysen utav såväl Kolmårdens kriskommunikation som 

mediernas skildring av händelsen, med belysning av mitt teoretiska ramverk kan en viktig analys 

poängteras; utifrån resultatet fick jag fram information ifrån både Kolmården och medierna om 

tidigare incidenter som skett i samband med vargar på Kolmårdens djurpark. Enligt Kolmården 

hanterades dessa incidenter utifrån deras regelbok och analyser och dokumentering av 

händelserna utfördes, dock beskrevs det inget detaljerat kring vad dessa incidenter innebar. I Jakt 

o Jägare kunde man läsa om hur en 15-årig flicka blivit biten i låret inne i varghägnet i Kolmården, 

däremot skrevs det inget vidare om Kolmårdens hanteringsarbete efter incidenten. Med hänsyn 

till denna iakttagelse och med Gonzalez-Herrero och Pratts teori om att de flesta kriser kan 

undvikas om åtgärder tas i stadiet före krisen, anser jag att ett stort problemområde i Kolmårdens 

fall är att inga större åtgärder togs då de första incidenterna med vargarna inträffade. 

Dokumentering av händelserna var tillräcklig fram tills den 17 juni 2012 då det gick för långt och 

en djurvårdare fick bli offer för vargarna. En intressant aspekt i framtida forskning är att ta reda 

på hur pass allvarlig en händelse ska vara för att tillräckliga åtgärder ska tas i syfte att liknande 

framtida händelser kan undvikas. Jag är medveten om det faktum att ingen med full säkerhet kan 

garantera att inget liknande (som exempel dödsfall) sker igen, dock är det en intressant 

forskningsfråga då eventuella resultat kan leda till att hemska saker sker på grund av något som 

kunde ha stoppats.  
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10. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  

Utifrån detta arbete går det att konstatera hur viktig kriskommunikationen i samband med 

krishanteringsarbetet är under krisens inledande fas. Det spelar en stor roll då det kan avgöra hur 

krisen fortlöper, hur den drabbade organisationen riskerar få en förändrad relation till dess 

intressenter, och hur medias roll påverkar krisens hanteringsprocess.  Utifrån arbetets resultat- 

samt slutsatskapitel går det att koppla Kolmårdens icke existerande agerande efter de första 

mindre incidenterna som skedde i samband med vargarna i april samma år som dödsolyckan 

inträffade, tillsammans med Larssons (2008) teori om att flera kriser har inträffat inom 

organisationer på grund utav fel från ledningens sida.   

Till de kriser som inte går att förutspå, eller som inte visar tecken på att det är på väg att ske en 

kris inom en organisation så bör denna studie vara till nyfikenhet för samhället och yrkeslivet för 

att undersöka huruvida allvarligt ett problem ska behöva vara för att klassas som en kris. Trots att 

organisationens intressenter kan klargöra för organisationen att något står fel till, så kan det även 

gå till som i Kolmårdens fall att krisen slår till direkt på grund av att en olycka sker.  

Samtidigt som det är väsentligt för organisationer att få kunskap om att lära känna när en kris är 

på väg, så är krishanteringen och kriskommunikationen extremt viktig för att lösa krisen och/eller 

använda rätt typ av respons som strategi för att behålla dess intressenter som även dem kan ha 

drabbats utav krisen.  

Utöver det faktum att kriskommunikation är en viktig del att ha stor kunskap kring hos en 

organisation så är det minst lika viktigt att veta hur man skall sköta kriskommunikationen såväl 

via egna kanaler, som via medierna. Medierna hjälper nå ut till en bred publik idag och men rätt 

respons som strategi hos organisationen kan media ”hjälpa” dem nå ut med önskat budskap efter 

en kris.  

Med all denna typ av kunskap gynnar min uppsats inte endast Kolmårdens djurpark, eller någon 

annan djurpark i Sverige utan detta riktar sig mot alla typer av organisationer som har hamnat 

eller möjligtvis kommer hamna i en kris i framtiden.  
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