
Företagsekonomiska Institutionen  

Kandidatuppsats Företagsekonomi C 

Höstterminen 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"!#$#%&'(()*#)+#)%&,-.*/0##

En fallstudie av SAS krishantering i sociala medier för att behandla och 

bibehålla sitt anseende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                                                               Författare: 

Tina Hedmo                                                               Susanna Hygstedt 

                                                                                Fredrik Wallin 



! "!

 

!"11"23"442526!

 

7)0',8  9 januari 2012 

2$+9"!!  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

3:;<)00);/"  Susanna Hygstedt, Fredrik Wallin 

=)*>./>);/"  Tina Hedmo 

2?@&/.-;>"  Anseende, Kommunikation, Krishantering, SAS, Sociala medier 

 

4$0/.: SAS i skuggan av askmolnet - En fallstudie av SAS krishantering i sociala medier för 

att behandla och bibehålla sitt anseende 

 

!?<0/" Uppsatsen syftar att beskriva och analysera hur SAS hanterade sociala medier före, 

under och efter askmolnet i april 2010, i jämförelse med rekommendationer från tidigare 

forskning om krishantering, för att behandla och bibehålla sitt anseende.  

 

1/0->: Med utgångspunkt i teorier rörande anseende, krishantering och kommunikation i 

sociala medier har ett teoretiskt ramverk formats, vilket ligger till grund för den fallstudie 

som har genomförts med en kvalitativ metod. Till fallstudien har data samlats in genom 

intervjuer med tre personer på SAS, vilka var aktiva med hanteringen av Facebook i 

samband med askmolnet i april 2010. Insamling av sekundär data i form av 

dokumentationer från SAS och Transportstyrelsen har även genomförts.  

 

!.'0%)0%" Från uppsatsens analys framgår det att företaget måste ha etablerat sig i sociala 

medier före krisen för att göra hanteringen av kanalen möjlig. Genom att företagets 

krisgrupp hade vissa tekniska kunskaper i det valda sociala mediet kunde det hanteras, 

samt att tvåvägskommunikationen som erbjuds hjälpte företaget att förbättra 

krishanteringen i vald kanal. Krisgruppen svarade snabbt på alla inlägg i kanalen och det 

möjliggjordes med hjälp av att olika positioner hade implementerats i gruppen. Företagets 

arbete med Facebook under krisen hjälpte indirekt företaget att behandla och bibehålla sitt 

anseende, genom att de snabbt besvarade alla frågor som ställdes i det vald sociala mediet. 
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IJ#52FD72526 

I detta kapitel förklaras bakgrunden till fallstudien. Bakgrunden mynnar ut i en 

problemformulering med en fråga. Vidare presenteras uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

Sociala medier1 har under senare år ökat kraftigt i popularitet. Ursprungligen var sociala 

medier så som Facebook och Twitter till för personlig användning, men idag används även 

den här typen av medier av ideella organisationer, staten, företag och nyhetsmedier. 

(Muralidharan et al., 2011) Sociala medier skapar en plattform där information och 

uppdateringar snabbt kan delas med andra (Viel et al., 2011). Av den anledningen har 

mediet blivit ett nödvändigt verktyg för organisationer, speciellt i tider av katastrofer och 

kriser (Muralidharan et al., 2011). Plattformen användes till exempel för att snabbt 

kommunicera information i krissituationen som uppstod år 2009 när US Airways Flight 

1549 tvingades nödlanda i Hudsonfloden i New York (Viel et al., 2011).  Sociala medier 

spelar således en allt större roll när företag ska desarmera kriser, men även i konstruktionen 

av kriser (Schultz et al., 2011).  
 

Omgivningen där företag är verksamma är komplex och hot kan ständigt uppstå, vilka kan 

skada ett företags anseende (Gaines-Ross, 2010).  Ett företags anseende är en individs 

samlade bild av företaget som blivit kommunicerade antingen av företaget eller byggt på 

intressenters2 tidigare erfarenheter (Cornelissen, 2008:254). Många företag ser sociala 

medier som ett effektivt kommunikationsverktyg för att reparera anseende och att hjälpa 

dem förhindra bojkott i krissituationer (Schultz et al., 2011). En kris kan inkräkta på 

företags anseende (Cornelissen, 2008:214) och beskrivs som en extraordinär och hotfull 

händelse som skapar tidspress för företag (Eriksson, 2009:35-36). Kriser stör företags 

vardagliga verksamhet (Ray, 1999:13) och företag kan därför få svårigheter att leva upp till 

de förväntningar som etablerats hos intressenter (Coombs och Holladay, 1996; Coombs, 

2012:2). Företags respons på en kris blir av den anledningen viktig och kommunikation är 

därför ett strategiskt gensvar. Kommunikation hjälper företag att behandla och bibehålla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild 
eller ljud på internet. Exempel på kanaler är Facebook, Twitter, YouTube och Myspace (Nationalencyklopedin, 2012a). 
2 En grupp eller individ som kan påverka eller blir påverkad av en organisations mål och verksamhet (Freeman, 
1984:46). 
!
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anseende och värna om intressenter. (Coombs och Holladay, 1996) Sociala medier erbjuder 

kanaler företag kan respondera i vid en kris (Schultz et al., 2011), men för att responsen ska 

vara effektiv måste företagets målgrupp finnas i vald kanal (Coombs, 2012:27).  

 

Forskning om integration av internet och sociala medier i kriskommunikation har tidigare 

genomförts (t.ex. Coombs, 2012; Taylor och Kent, 2007; Taylor och Perry, 2005), dock är 

området enligt Schultz et al. (2011) understuderat. Studier har främst utforskat hur 

kommunikatörer använder sociala medier i sitt vardagliga arbete och enligt Wigley och 

Zhang (2011) har få försök gjorts i att få kunskap om hur företag använder plattformen för 

att kommunicera i samband med en kris. Med det här som bakgrund är det intressant att 

granska hur företag hanterar sociala medier för att kommunicera med intressenter under en 

kris samt behandla och bibehålla sitt anseende. 

IJI#LBCMFD1M"H6BN27#

Skulle en händelse inträffa i ett flygbolags omgivning som tvingade flygbolaget att ställa in 

majoriteten av sina avgångar under en längre tid, kan det likställas med en kris (jfr Ray 

1999:13). Detta på grund av att företagets vardagliga verksamhet avbryts samt att resenärer 

hindras flyga med bolaget och blir strandsatta. Om en kris inträffar kommer intressenter 

idag söka efter information om företagets aktiviteter i sociala medier (Coombs, 2012:27). 

 

Vulkanutbrottet i mitten av april 2010 under glaciären Eyjafjallajökull på Island är en 

händelse som uppmärksammades kraftigt i sociala medier (Kamhaug, 2011). I samtid med 

vulkanutbrottet bildades ett askmoln som spred sig över ett stort geografiskt område 

(Transportstyrelsen, 2010). Händelsen medförde att det var osäkert för flygplan att flyga 

för askan kunde lägga sig på planens vingar eller skada motorerna (Krisinformation, 2010). 

Stora delar av flygtrafiken i Europa lamslogs i samband med att många länder stängde sina 

luftrum (Transportstyrelsen, 2010). Den 14 april beslutade Norge stänga sitt luftrum och 

den 15 april stängde även flera länder i Europa sina, däribland Sverige. Askmolnet var som 

mest intensivt den 18 april och ungefär 80 % av Europas flygningar var inställda. 

Sammanlagt tvingades cirka 30 länder stänga sina luftrum helt eller delvis. Luftrummen 

förblev stängda fram till den 23 april och EU-kommissionen beräknade att 10 miljoner 

passagerare blev strandsatta under perioden. (Transportstyrelsen, 2010) 
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Det rådande flygförbudet i samband med askmolnet påverkade flygbolag och tvingade dem 

att avbryta sin vardagliga verksamhet. Scandinavian Airlines System (härefter benämnt 

SAS) var ett utav de drabbade bolagen och tvingades ställa in 5 000 flygningar under april 

2010. (SAS Group, 2010) Vid den här tidpunkten hade SAS nyligen implementerat en sida 

på Facebook i företagets namn. Strandade resenärer sökte SAS i sociala medier och 

började ställa frågor om situationen till företaget genom Facebook. Aktiviteten på sidan 

ökade lavinartat och SAS tvingades öka sina resurser i kanalen för att kunna hantera 

frågorna. (Kamhaug, 2011) Den här uppsatsen avser att beskriva och analysera hur 

flygbolag, genom en fallstudie på SAS, hanterar sociala medier för att kommunicera till 

intressenter vid en kris, för att behandla och bibehålla sitt anseende.  

IJP#3BE6D!4QFF2526#

- Hur hanterar flygbolag sociala medier vid kris?  

IJS#!T34D##

Uppsatsen syftar att beskriva och analysera hur SAS hanterade sociala medier före, under 

och efter askmolnet i april 2010, i jämförelse med rekommendationer från tidigare 

forskning om krishantering, för att behandla och bibehålla sitt anseende.  

IJU#"V6BQ2!2526"B 

Uppsatsen kommer beskriva och analysera kommunikationen till intressentgruppen 

resenärer. Valet av intressentgrupp gjordes för att fallföretaget SAS huvudsakliga ändamål 

är transport av människor, och i fallet med askmolnet var det resenärer som blev 

strandsatta på grund av att flygtrafiken hindrades. Uppsatsen kommer endast behandla det 

sociala mediet Facebook. Valet av Facebook motiveras av att det är det största sociala 

mediet sett till antalet användare (O’Brian, 2011), samt att SAS använde kanalen i 

samband med askmolnet för att kommunicera till resenärer.  
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I detta kapitel presenteras teori rörande vikten av ett anseende för ett företag. Vidare 

behandlas kris och krishantering samt hur företag kan hantera en kris i sociala medier. 

PJI#"2!DD27D#

Organisationer har enligt Cornelissen (2008:37) nu mer än någonsin insett nödvändigheten 

att kommunicera, lyssna och samarbeta med intressenter. En intressent är en grupp eller 

individ som kan påverka eller blir påverkad av en organisations mål och verksamhet 

(Freeman, 1984:46). Organisationer kan kontrollera sitt förhållande med sina intressenter 

genom att bygga och behålla ett starkt och urskiljbart anseende (Cornelissen, 2008:64). Ett 

anseende skapas utifrån hur intressenterna mottar information ett företag kommunicerar 

(Cornelissen, 2008:64) och av attityder, åsikter och känslor en intressent har till ett företag 

(Pallas och Strannegård, 2010:16). En positiv bild av ett företag skapar, bibehåller och 

skyddar ett företags anseende hos intressenterna (Cornelissen, 2008:63). Cornelissen 

(2008) pekar på nödvändigheten för en organisation att kommunicera med intressenter och 

genom att använda en tvåvägskommunikation kan båda parterna utbyta kunskap och nå 

gemensamma överenskommelser. En tvåvägskommunikation innebär en dialog mellan ett 

företag och intressenter istället för en monolog från företaget till sina intressenter. 

(Cornelissen, 2008:55-56) 
 

Coombs (2012) beskriver att anseende är värderbart och en organisation kan antingen ha 

ett bra eller dåligt anseende. Både praktiker och akademiker framhåller att anseende är en 

värdefull immateriell tillgång för en organisation. (Coombs, 2012:14) Ett bra anseende 

attraherar kunder, genererar intresse hos investerare, attraherar toppmedarbetartalanger, 

motiverar medarbetare och genererar en positiv bild i media. Dessa intressenter är alla av 

väsentlig vikt för ett företags framgång. (Coombs, 2012:14; Dowling, 2001:12-13) Media 

spelar enligt Deephouse och Carter (2005) en viktig roll i skapandet av ett anseende för 

alla typer av organisationer. Positiv kontakt och information mellan organisationen och 

intressenter skapar bra anseende, medan negativ kontakt och information skapar dåligt 

anseende (Coombs, 2012:14). I nästa avsnitt beskrivs vad en kris är, hur en kris påverkar 

ett företags anseende samt hur företag ska respondera på en kris.  
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En kris är en kraftfull och omskakande händelse som i efterhand ofta liknas med en 

historisk händelse för det eller de berörda företagen (Eriksson, 2009:36). En kris kan 

inkräkta på de förväntningar intressenter har gentemot en organisation och det kan leda till 

att intressenter blir upprörda, vilket hotar relationen mellan parterna. Av den anledningen 

anses en kris vara hotfulla mot en organisations anseende. (Coombs, 2012:3) Kriser har 

olika händelseförlopp och är av olika typ, karaktär och styrka (Eriksson 2009:38). Av det 

skälet krävs enligt Eriksson (2009:38) att krishantering och kriskommunikation anpassas. 

Eriksson (2009:38-39) gör skillnad på avsiktliga kriser (terrorism, sviktande ekonomisk 

konjunktur m.m.) och icke-avsiktliga (oförutsägbara tekniska sammanbrott, 

naturkatastrofer m.m.). Enligt Dowling (2001:256) kan även en distinkt skillnad göras i om 

en kris har uppstått internt (inom organisationen) eller externt (i organisationens 

omgivning).  
 

En kris är inte konstant, den har en början och ett slut. Coombs (2012:10) delar in 

hanteringen av en kris i tre steg (1) före kris, (2) under kris och (3) efter kris. Dessa tre 
steg är övergripande och inom varje steg återfinns specifika understeg (Coombs (2012:10).  

 
Figur 1. Egen framtagen figur, krishantering före, under och efter en kris (Coombs, 2012).  

 
Före en kris bör en organisation söka efter tänkbara händelser som kan utvecklas till en 

kris, förebygga kriser samt förbereda organisationen på att en kris kan inträffa. 

Askmolnet 14 april - 23 april 2010

14 april - Vulkanutbrottet inträffar, 
Norge stänger luftrum

15 april - Europa stänger luftrum

18 april - 80 % av avgångarna i Europa 
inställda

23 april - Samtliga luftrum öppnas

Krishantering

- Söka efter händelser som kan 
utvecklas till en kris

- Förebygga kris

- Förbereda organisationen för kris

- Identifiera typ av kris

- Definiera krisens innehåll

- Kommunicera med intressenter

- Förbättra intern organisering i 
samband med kris

- Kontrollera att relationen till 
intressenter inte har skadats

- Försäkra att krisen inte kan 
återuppstå

Före kris

Under kris

Efter kris
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Organisationens medlemmar bör agera proaktivt och vidta möjliga åtgärder för att hindra 

att en kris bryter ut. (Coombs, 2012:11) En kris inleds med en utlösande händelse och det 

här steget är pågående tills händelsen har nått en lösning. Om en kris inträffar måste 

företag identifiera vilken typ av kris de ställs inför samt definiera krisens innehåll. I det 

stadiet är kommunikation genom ord och handlingar med intressenter väsentligt. Det tredje 

steget av krishantering inträffar när en kris är över och har nått en lösning. Företag bör i 

det steget ta lärdom och förbättra intern organisering i samband med en kris samt 

kontrollera att relationen till intressenter inte har skadats. Företag ska även försäkra att 

krisen inte kan återuppstå. (Coombs, 2012:12)  

 

När en organisations anseende hotas måste vikt läggas på krishantering för att bibehålla 

och skydda det befintliga anseendet (Coombs, 2012:14). Krishantering möjliggör att 

organisationer kan förhindra eller minska den negativa effekten av en kris (Coombs och 

Holladay, 1996; Coombs, 2012:5). Företag ska enligt Doorley och Garcia (2007:331) 

besvara en kris kvickt för om det sker en fördröjning i responsen kan företaget uppfattas 

som arroganta. Det är direkt efter en kris har inträffat som ledningen enligt Dowling 

(2001:264) sätter standarden för hur företags hantering av krisen kommer uppfattas av 

omgivningen. Om företag avvaktar vänder sig publik till en annan informationskälla och 

företag har inte samma möjlighet till kontroll (Dowling, 2001:264). Organisationer ska 

därför implementera en krisplan för hur de ska hantera olika typer av kriser, veta vilka 

deras svagheter är, träna en krisgrupp samt en talesman som kan företräda företaget när en 

kris bryter ut (Coombs, 2012:71; Dowling 2001:265). När en kris har utlösts externt är det 

lämpligt att använda en kvick och öppen svarsmetod. Vid naturkatastrofer är det passande 

att företag tar på sig ett visst ansvar och reparerar det som är möjligt. (Dowling, 2001:257) 

Informationen företaget sänder ut till intressenter och berörda ska vara tydlig, flexibel, 

kreativ och lugnande (Anthonissen, 2008:204). För att det ska vara möjligt rekommenderas 

även företag tala samma språk som intressenter i den valda kommunikationskanalen 

(Crowe, 2010). I nästa avsnitt följer teori om hur företag bör kommunicera och respondera 

på en kris vid användning av sociala medier. 

PJS#HB5!="24DB526#5#!CG5"F"#1D75DB#

Teknik har påverkat företags kriskommunikation och internet har enligt Dowling 

(2001:273) gjort det möjligt för företag att kommunicera direkt till sina intressenter i 
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samband med kris. Sociala medier har avslöjat vikten och fördelarna med en 

tvåvägskommunikation mellan företag och användare av mediet (Muralidharan et al., 

2011). Mediet är enligt Coombs (2012:21) en samling av teknologier som erbjuder 

användare att dela upplevelser med varandra genom text, ljud, video och bild på internet. 

Dessa egenskaper gör sociala medier till en växande länk mellan krishantering och 

internetvärlden. På internet och i sociala medier kan negativa kommentarer förekomma, 

vilket kan hota ett företags anseende. Det potentiella hotet mot ett företag gör sociala 

medier viktig vid krishantering. (Coombs, 2012:21) Organisationer ska vara förberedda 

och innan krisen anpassat sig till internet samt vald kommunikationskanal (Taylor och 

Perry, 2005) och förstå att innehållet är byggt på vad användare skapar (Coombs, 

2012:25). För att företag ska lyckas med användningen av sociala medier måste 

företagsledningen och medarbetare tro på kanalen och stötta användningen, annars kan 

intressenter som använder det sociala mediet uppleva ett företag som icke trovärdigt 

(Crowe, 2010). Vidare i det här avsnittet kommer teori rörande hur företag bör använda 

och hantera sociala medier i samband med en kris presenteras, indelat efter Coombs 

(2012:10) tre olika faser vid en kris (före, under och efter). 

PJSJI#3ABD#D2#HB5!#

En utmaning för ledningen av en organisation är enligt Coombs (2012) att arbeta igenom 

den mängd information som sociala medier skapar för att hitta företeelser eller hot. 

Coombs (2012) delar in källan eller “spridaren” av företeelser eller hot i två kategorier. 

Den första är individer med starkt inflytande på andra användare i det sociala mediet, så 

kallade opinionsbildare. Opinionsbildare kan snabbt nå en stor massa med sitt budskap. 

Den andra kategorin är hela massan, alla användare. Det tar ofta längre tid att identifiera 

dem, än att identifiera opinionsbildare. Dock kan företag inte bara lyssna och tilltala en 

liten skara inflytelserika personer utan företag måste tilltala den stora massan. (Coombs, 

2012:25-26) För att lyckas med kriskommunikation via internet är det enligt Eriksson 

(2009) viktigt att skapa en arbetsgrupp som är tidsmässigt och rumsligt obundna före en 

kris. Gruppen ska besitta en mångsidig kompetens för att kunna hantera innehållsmässiga 

och tekniska frågor relaterade till krissidan. Arbetsgruppen ska även ha tydliga riktlinjer 

för hur de ska samverka och fungera som ett stöd till intern kommunikation, eventuell 

telefonburen upplysningscentral, mediekontakter, omvärldsanalys samt information till 

särskilda kundgrupper. (Eriksson, 2009:111) 
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Argument för hur företag kan hantera en kris genom internet kan enligt Coombs (2012) 

skapa en illusion av att traditionella medier inte längre är av betydelse vid kris. Valet av 

sociala medier måste vara drivet av företags målgrupp. Ledningen måste därför arbeta med 

en kombination av internetkanaler och traditionella kanaler och vara konsekventa i sin 

respons. (Coombs, 2012:26) 

 

När en organisation kommunicerar via internet föreslår Coombs (2012) tre huvudregler de 

bör följa. Dessa är att (1) vara närvarande (2) vara där det händer (3) vara där innan krisen. 

Att vara närvarande innebär att organisationsledningen inte ska gömma sig för 

internetvärlden. Om en kris inträffar kommer intressenter och media att söka efter 

information på organisationens hemsida och söka aktiviteter i sociala medier. 

Organisationen kommer att uppfattas som frånvarande om krisen inte omnämns av 

företaget i dessa kanaler. Att vara på plats innan krisen innebär att synas i sociala medier 

innan krisen bryter ut, vilket medför högre trovärdighet än om en organisation skulle 

implementera sociala medier i samtid med en kris. Sociala medier är mest effektiva när det 

finns följare (eng. followers), det vill säga användare som regelbundet granskar innehållet 

på en organisations mediesida. När American Airlines och Southwest Airlines tvingades 

landsätta två plan för säkerhetsinspektion använde båda företagen sociala medier för att 

informera och diskutera problemen. Southwest Airlines hade en existerande sida i sociala 

medier som användes medan American Airlines implementerade en efter 

säkerhetsinspektionen hade skett. Southwest Airlines fick många besökare medan 

American Airlines misslyckade att få sina kunder att hitta till sin sida. (Coombs, 2012:27-

28)  

 

När en kris brutit ut och internet är en del av organisationens kriskommunikation finns 

rekommendationer rörande vilket innehåll som bör publiceras i kanalen. Bland annat 

rekommenderas att snabbt applicera en länk från organisationens startsida till 

krisinformationssidan. På denna sida kan en organisation mer detaljerat beskriva en kris 

och besökare kan även länkas vidare till andra informationskällor. Organisationen bör även 

överväga användningen av interaktiva verktyg, till exempel enkätundersökningar. För att 

få en tydlig uppfattning om användarnas bild och uppfattning om det inträffade. 

(González-Herrero och Smith, 2008) Dock bör företag ha i åtanke att information mellan 
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dess användare sprids lika snabbt, därför är det viktigt att en organisation är trovärdig i sin 

kommunikation för att minimera risken av negativ ryktesspridning (Crowe, 2010). 

PJSJS#D34DB#D2#HB5!#

Efter en kris ska företag enligt Coombs (2012) följa upp krisen och informera intressenter 

om att krisen officiellt är över. Sociala medier erbjuder en kanal för att ge adresserade svar 

till de individer som har frågor och åsikter om krisen när den har nått en lösning. När 

intresset i kanalen avtar är det en indikation på att företag kan gå tillbaka till “vanligt läge” 

i kanalen. (Coombs, 2012:28) 

 

Kriser tenderar idag att vara mer väldokumenterade än tidigare eftersom information lagras 

på internet och är mer lättåtkomlig (Eriksson, 2009:114). Enligt Taylor och Kent (2007) 

ska organisationer fortsätta bevaka internet efter en kris. Företag kan även enligt Eriksson 

(2009:114) använda internet för att hantera och bygga anseende samt utvärdera det 

inträffade och hur organisationen reagerade.  

PJU#4DCBD45!H#!"11"23"442526#

I uppsatsens teoretiska avsnitt har det påvisats att ett företags anseende skadas om inte 

företaget responderar, kommunicerar och lyssnar till sina intressenter i tider av kris. 

Företag ska av den anledningen vidta åtgärder för att minimera de negativa utfallen av en 

kris och krishantering blir viktigt för att behandla och bibehålla anseende. Utifrån 

uppsatsens teoretiska avsnitt har författarna sammanställt en analysmodell. Modellen 

illustrerar åtgärder ett företag enligt teori kan vidta före, under och efter en kris för att 

bibehålla och skydda anseende. Med hjälp av analysmodellen (se fig. 2) kan SAS arbete 

med krishantering och hantering av sociala medier jämföras med tidigare forskning.  
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Figur 2. Egen framtagen analysmodell som beskriver åtgärder ett företag kan vidta före, under och 

efter en kris. Modellen är uppdelad i två kolumner. Kolumn 1 (Krishantering) beskriver vad företag 

bör göra oavsett användning av sociala medier. Kolumn 2 (Krishantering i sociala medier) är ett 

tillägg till kolumn 1, denna kolumn beskriver specifika åtgärder för sociala medier.  

 

Krishantering Krishantering i sociala medier

- Söka efter händelser som kan 
utvecklas till en kris

- Förebygga kris

- Förbereda organisationen för kris

- Implementera en krisplan

- Finnas i sociala medier

- Scanna internet och sociala medier 
efter händelser som kan utvecklas till 
en kris

- Identifiera opinionsbildare

- Skapa en krisgrupp

- Identifiera typ av kris

- Definiera krisens innehåll

- Kommunicera till intressenter

- Kommunikationens innehåll
    1, Tydligt
    2, Flexibelt
    3, Kreativt
    4, Lugnande
    5, Samma språk

- Välja sociala medier utifrån målgrupp

- Kommunicera:
    1, Vara närvarande
    2, Vara där det händer
    3, Vara där innan krisen

- Kommunikationens innehåll
    1, Direktlänk till krisinformationssida
    2, Genomföra enkätundersökningar

- Förbättra intern organisering i 
samband med kris

- Kontrollera att relationen till 
intressenter inte har skadats

- Försäkra att krisen inte kan 
återuppstå

- Fortsätta besvara frågor

- Använda sociala medier för att nå 
utvalda personer

- Scanna internet 

- Hantera anseende

- Utvärdera krisen och hur företaget 
reagerade

Före kris

Under kris

Efter kris
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SJ#1D4C7#

I detta kapitel beskrivs vilka metodiska val som har gjorts i den här fallstudien. Kapitlet 

behandlar val av ämne och metod och beskriver hur datainsamlingen skett. 

SJI#V"F#"V#Q12D#CG=#1D4C7##

Uppsatsen syftar att beskriva och analysera hur SAS hanterade sociala medier före, under 

och efter askmolnet i april 2010, i jämförelse med rekommendationer från tidigare 

forskning om krishantering, för att behandla och bibehålla sitt anseende. För att kunna 

besvara syftet har en fallstudie valts att genomföras. En fallstudie är lämplig när författarna 

har för avsikt att beskriva “hur” eller “varför” någonting har skett och vill ha en rik 

beskrivning av en process. Fokuset i en fallstudie kretsar ofta runt de beslut som fattas, 

men fokuset kan även kretsa kring individer, organisationer eller processer. (Yin, 2003:9-

12) I den här uppsatsen var fallet de handlingar SAS valde att göra via Facebook i 

samband med askmolnet vid tidsperioden, 14 april till 23 april 2010. Att studera SAS som 

fallföretag var ett medvetet val eftersom de var ett av de flygbolag som påverkades kraftigt 

av askmolnet, samt att de valde att vara aktiva i sociala medier vid den nämnda 

tidsperioden. SAS huvuduppgift är transport av människor och de som reste med SAS 

påverkades kraftigt av händelsen när tusentals avgångar blev inställda (SAS Group, 2010). 

Hantering av en kris via sociala medier hade innan askmolnet inte gjorts på SAS och därav 

var det intressant att beskriva och analysera hur hanteringen skedde. Valet av fallföretag 

motiveras även av att SAS har sitt huvudkontor på Arlanda flygplats, vilket underlättade 

fysiskt möte mellan företaget och författarna. Vidare är de flesta anställda på SAS 

verksamma i Norden (SAS Group, 2010), och det medförde att få eller inga språkliga och 

kulturella barriärer fanns. Dessa anledningar medförde även en enkelhet i att etablera 

kontakt med SAS. 
 

För att få förståelse för hur SAS hanterade sociala medier i jämförelse med 

rekommendationer från tidigare forskning om krishantering valdes en kvalitativ metod. 

Genom insamling av kvalitativ data får uppsatsen en helhetsbild av det valda fallet och hur 

SAS arbetade med Facebook före, under och efter krisen i samband med askmolnet. För att 

samla in data genomfördes intervjuer som skapade en ökad förståelse för processer och 

sammanhang. Nackdelar med metodvalet är att intervjuer är tidskrävande och materialet 
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som samlas in från intervjuer inte självklart kan beskriva andra flygbolags hantering av 

sociala medier. Fördelar i det här tillvägagångssättet var möjligheten att göra 

generalisering till teorin, begränsning av bortfall och att flera datainsamlingsmetoder 

kunde användas. (Holme och Solvang, 1997:76-82) 

 

Det sociala mediet som undersöktes i den här uppsatsen var Facebook. Anledningen till 

valet är att Facebook idag (år 2011) är det största sociala mediet sett till antalet användare 

(O’Brian, 2011) och var även det främsta sociala mediet som fallföretaget SAS använde i 

samband med askmolnet. Webbplatsen Facebook öppnades upp för nätbaserad gemenskap 

och nätverksambyggande aktiviteter för privatpersoner i hela världen år 2006, 

kommunikationen sker främst med text och bild (Nationalencyklopedin, 2012b). 

Webbplatsen har idag över 800 miljoner användare (Facebook, 2012) och även företag 

ansluter sig till Facebook (Muralidharan et al., 2011). Profilen som företag upprättar på 

Facebook benämns facebooksida (eng. Facebook page) och skiljer sig från privatpersoners 

profiler (Marknadsbarometer, 2010).  

 

På en facebooksida kan användare ”gilla” ett företag genom att hitta till sidan och trycka 

på en gilla-knapp och bli en följare av företagets sida. Genom Facebook kan ett företag nås 

av miljoner användare som kan göra inlägg på företagets sida, dessutom kan företaget nå ut 

till användare som följer deras sida genom att själva göra informativa inlägg. 

(Marknadsbarometer, 2010) Den aktuella webbplatsens utbredning, antalet aktiva 

användare och det växande antalet företag i det sociala mediet pekar på att kanalen är 

aktuell och en intressant kanal att undersöka för den här uppsatsen.  

SJP#V"F#"V#7"4"52!"1F526#

I den här fallstudien har flera datainsamlingsmetoder använts vilket enligt Denscombe 

(2000:43) medför styrka och stabilitet till studien. Både primär och sekundär data har 

använts. De primära källorna utgjordes av personlig intervju och e-postintervjuer med 

anställda på SAS samt inlägg på SAS facebooksida. Sekundära källor som använts är SAS 

årsredovisning, publika dokument hämtade från SAS hemsida, en presentation från SAS 

och dokumentationer från Transportstyrelsens hemsida. 
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SJPJI#524DBVZNDB#

Intervjuerna som genomfördes har skett utifrån en intervjuguide med tema (se bil. 1) och 

ett frågeformulär (se bil. 2). Den personliga intervjun var öppen och få begränsningar lades 

på vad respondenten kunde delge. Det tillvägagångssättet benämns som semistrukturerad 

intervju och var lämpligt i den här studien eftersom syftet var att undersöka en enhet och 

vad den enskilda individen tyckte, men även hur individen tolkade och förklarade 

fenomenet som undersöktes. Med respondentens samtycke spelades den personliga 

intervjun in för att underlätta transkriberingen. (Holme och Solvang, 1997:99-108) Under 

den personliga intervjun kontrollerades det respondenten delgav genom att ställa 

följdfrågor och genom dem säkerställa att utlåtanden i intervjun uppfattats korrekt. Det är 

enligt Saunders (2009:334) ett lämpligt sätt att säkerställa att respondenternas svar har 

uppfattats riktigt. Direkt efter intervjun hade genomförts transkriberades intervjun för att 

utgöra underlag till det empiriska avsnittet i uppsatsen. Även två e-postintervjuer 

genomfördes och frågorna till respondenterna i frågeformuläret var öppna. Det här 

tillvägagångssättet är möjligt när respondenten förväntas kunna läsa och förstå innehållet i 

frågorna (Denscombe, 2000:108). Materialet från e-postintervjuerna sammanställdes i ett 

gemensamt dokument. Svaren granskades och vid eventuella otydligheter kunde kontakt 

återupptas via e-post och ytterligare frågor kunde ställas för att bringa klarhet i eventuellt 

otydliga svar. En nackdel med e-postintervju är dock att författarna inte får samma 

utförliga svar som vid en personlig intervju och personens kroppsspråk kan inte läsas av.  

SJPJP#CLDB"45C2"F5!DB526#

Intervjufrågorna har utformats med hjälp av den teori som valts av författarna till 

uppsatsens teoretiska avsnitt, för att tillföra intervjuerna validitet (jfr Holme och Solvang, 

1997:167). Ett hjälpmedel för operationaliseringen och konstrueringen av intervjufrågorna 

var uppsatsens analysmodell (fig. 2, s 15). För att tillföra uppsatsen reliabilitet har frågorna 

formulerats tydligt och överlagts noga innan intervjuerna, detta för att minimera 

missförstånd. De inledande frågorna ställdes för att få information om respondentens 

bakgrund och tid på företaget samt för att få en mjuk inledning på intervjun. Övriga frågor 

ställdes utifrån teorins delar och intervjuerna fokuserade på före, under och efter kris samt 

hur arbetet skedde för att behandla och bibehålla ett anseende. För att få insikt i hur SAS 

före en kris förberett sig ställdes frågor rörande hur organiseringen för hantering av 

facebooksidan skedde internt och varför den kanalen valdes. För att få djupare inblick i hur 

SAS hanterade Facebook under krisen ställdes frågor rörande vad de kommunicerade, hur 
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de svarade på resenärers inlägg, vad svaren skulle innehålla samt vad de ville åstadkomma 

med kommunikationen. Vidare ställdes frågor rörande en långsiktig plan med Facebook, 

hur resenärers syn på företaget påverkades och egna erfarenheter från krisen, detta för att 

få insikt i SAS arbete efter krisen. För att tydliggöra vilka frågor som berörde före, under 

och efter kris har röda markeringar gjorts i bilaga 1 och 2. I slutet av den personliga 

intervjun frågades även respondenten om det fanns något att tillägga och om det fanns 

dokument eller interna rapporter företaget ville lämna ut som kunde vara hjälpande för 

uppsatsens syfte.  

SJPJS#NBV"F#"V#BD!LC27D24DB#

Respondenterna i de tre intervjuerna, som genomförts för den här uppsatsen, arbetar 

samtliga på fallföretaget SAS. De intervjuade har inte valts av uppsatsförfattarna, utan 

företaget valde ut lämpliga respondenter. Ett krav som ställdes på respondenterna var att de 

hade varit verksamma eller deltagit i SAS arbete med Facebook i samband med askmolnet 

2010. Författarna var av den anledningen aktsamma att respondenterna kunde försöka 

framställa sitt arbete i bättre dager. Under intervjun valde därför författarna, på 

rekommendationer av Denscombe (2000:152), att fånga in eventuella ledtrådar som 

antydde att respondentens svar innehöll försköningar eller var ämnat att behaga 

intervjuaren. Kontakt etablerades med Christian Kamhaug efter rekommendationer från 

SAS. Ytterligare två respondenter kontaktades utifrån den kunskap som tillskansades vid 

den personliga intervjun. Samtliga respondenter har något speciellt att bidra med och har 

en unik inblick i det valda fallet. Personerna kan definieras som nyckelpersoner på fältet, 

vilket enligt Denscombe (2000:142) är ett lämpligt urval när syftet är att gå på djupet i en 

speciell situation.  

 

Personlig intervju genomfördes med Christian Kamhaug, han arbetar som Head of Social 

Media, Corporate Communications på SAS. Han har varit anställd på SAS sedan år 2000 

och har genom åren haft olika positioner inom företaget. Kamhaug har en 

civilekonomutbildning med inriktning på Information Management från Handelshøyskolen 

BI i Oslo. Intervjun fick validitet eftersom Kamhaug har en djup insikt i vad sociala medier 

är och har arbetat med Facebook och kommunikation till kunder under tider av kris vid 

flera tillfällen. Intervjun genomfördes i SAS lokaler i Sverigehuset vid Arlanda flygplats. 

Den varade i en och en halv timme för att få fram relevant information som respondenten 
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ville och kunde delge, på rekommendation från Denscombe (2000:143) hade tidsrammen 

för intervjun bestämts i förväg. Intervjun genomfördes den 28 november 2011. 

 

Via e-post genomfördes intervju med Mia Lindström som är funktionellt ansvarig för 

SAS Costumer Care, Sales and Support, Procedurer och Utbildning. Hon har varit anställd 

på SAS sedan år 1989 och har främst utbildats genom SAS, både externa och interna 

utbildningar. Lindström har läst på Handelshøyskolen BI i Oslo där hon studerade 

ledarskap, service och innovativa organisationer. Intervjun med Lindström har bidragit till 

den här uppsatsen då hon har insikt i kundrelationer, service och har kunskap om företaget 

efter sina år på SAS. Hennes tidigare erfarenheter tillförde validitet till intervjun och 

hennes insikt i kundrelationer är hjälpande eftersom uppsatsen inriktar sig på 

intressentgruppen resenärer. Svaren från e-postintervjun inkom den 13 december 2011.  

 

E-postintervju genomfördes även med Cecilia Saberi, hennes formella titel på SAS är 

Head of Internal Online Communications. Hon arbetar med intern kommunikation på SAS 

och är även redaktör för företagets nyhetsportal. Saberi har varit anställd på SAS sedan år 

2007 och är i grunden retorikkonsult och innehar en kandidatexamen med retorik som 

huvudämne från Södertörns Högskola. Saberis insikt i hur SAS kommunicerar internt, hur 

organiseringen sker samt kunskaperna hon besitter inom retorik är intressanta bidrag till 

den här studien och hennes förkunskaper tillförde intervjun validitet. Svaren från e-

postintervjun inkom den 13 december 2011. 

SJPJU#7CHN1D24#CG=#"27B"#HQFFCB#

För att tydligt illustrera SAS kommunikation på Facebook gjordes ett urval av inlägg på 

SAS facebooksida från tidsperioden 14 april till 23 april 2010. Med hjälp av inläggen 

kunde materialet från intervjuerna styrkas samt ge möjlighet till exemplifiering av 

händelser. SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning och SAS Code of 

Conduct (sv. SAS Uppförandekod) som publiceras på SAS hemsida har tillhandahållit 

uppsatsen historia om SAS samt hur deras kommunikation utformas. Transportstyrelsens 

sammanfattning, Flygtendenser, har legat till grund för att få kunskap om händelser i 

samband med askmolnet och exakta tidpunkter. Transportstyrelsens rapport har även 

används för att bringa kunskap i hur flygtrafiken påverkades av askmolnet. Utöver dessa 

dokument har en presentation, Social Media the SAS way av Christian Kamhaug, om SAS 
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hantering av sociala medier använts. Presentationen tillhandahöll författarna förkunskaper 

om SAS och sociala medier innan den personliga intervjun.  

SJS#"2"FT!#"V#7"4"#

Att koda data innebär enligt Denscombe (2000:247) att bryta ner data till analysenheter 

samt att kategorisera dessa enheter. Efter transkriberingen av uppsatsens första primära 

datakälla, den personliga intervjun, sammanställdes materialet till en enhetlig text. Den 

enhetliga texten från intervjun med Kamhaug kategoriserades efter de tre stegen före, 

under och efter kris. Att bryta ner data till enheter kallas enligt Denscombe (2000:248) för 

öppen kodning och används för att i en kvalitativ metod kunna upptäcka, namnge och 

kategorisera olika företeelser. Uppsatsens sekundära datakällor användes sedan för att 

styrka eller ifrågasätta den enhetliga text som sammanställts samt olika företeelser som 

identifierats. För att sedan kunna kontrollera validiteten i det tidigare insamlade 

datamaterialet genomfördes två e-postintervjuer en tid efter den personliga intervjun. E-

postintervjuerna hjälpte författarna att bekräfta och ge trovärdighet till teman och samband 

som identifierats i datamaterialet från den personliga intervjun. (Denscombe, 2000:249) 

Den slutgiltiga sammanställningen av data jämfördes sedan med tidigare forskning med 

hjälp av författarnas framtagna analysmodell (fig. 2, s 15). Den teori som användes för att 

skapa det teoretiska ramverket och analysmodellen återfanns i tidigare litteratur och studier 

om krishantering och sociala medier.  
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UJ#D1L5B5#

I det här kapitlet kommer inledningsvis SAS och askmolnet 2010 kort presenteras. Vidare 

presenteras insamlad data om hur SAS hanterade Facebook före, under och efter med 

askmolnet. 

UJI#!"!#CG=#"!H1CF2D4#PXIX#

SAS bildades 1946 genom att Danska Luftfartselskab A/S, Norska Luftfartselskap A/S och 

Svenska Interkontinental Lufttrafik AB slogs samman (SAS Group, 2012a). Företagets 

löfte till sina kunder är “Vi lovar att minimera restiden och maximera värdet av tiden ni spenderar 

med oss” och SAS främsta prioriteringar är säkerhet, punktlighet och omtanke (SAS Group, 

2012b). Flygbolaget är idag Nordens största flygbolag och har ungefär 650 stycken dagliga 

flygningar och utnämndes 2010 till Europas mest punktliga flygbolag (SAS Group, 2010).  

 

I samband med vulkanutbrottet på Island i april 2010 tvingades flygtrafiken avbrytas och 

SAS fick ställa in flera avgångar (SAS Group, 2010). Den 14 april stängdes Norges 

luftrum och dagen efter stängdes även fler luftrum i Europa. Askmolnet sträckte sig från 

Spanien i väster till Ryssland i öster och från polcirkeln i norr till Medelhavet i söder. 

Luftrummen var stängda fram till den 23 april. (Transportstyrelsen, 2010) Händelsen 

påverkade SAS kraftigt och flygbolaget drabbades hårt ekonomiskt (SAS Group, 2010). 

De strandsatta resenärerna valde i samband med askmolnet att kontakta SAS via Facebook 

för att få information om det inträffade och instruktioner om hur de skulle gå tillväga 

(Lindström, 2011). SAS kommunicerade till resenärer via Facebook och i det här avsnittet 

kommer SAS hantering av kanalen beskrivas före, under och efter askmolnet.    

 

 

Askmolnet 14 april - 23 april 2010

14 april - Vulkanutbrottet inträffar, 
Norge stänger luftrum

15 april - Europa stänger luftrum

18 april - 80 % av avgångarna i Europa 
inställda

23 april - Samtliga luftrum öppnas

Krishantering

- Söka efter händelser som kan 
utvecklas till en kris

- Förebygga kris

- Förbereda organisationen för kris

- Identifiera typ av kris

- Definiera krisens innehåll

- Kommunicera med intressenter

- Förbättra intern organisering i 
samband med kris

- Kontrollera att relationen till 
intressenter inte har skadats

- Försäkra att krisen inte kan 
återuppstå

Före kris

Under kris

Efter kris

Figur 3, Egen figur över händelseförloppet 

(Transportstyrelsen, 2010). 
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På SAS finns en intern avdelning som arbetar med att granska omgivningen. Avdelningen 

heter SAS Operation och de söker efter hot mot företaget som kan utvecklas till en kris. 

När företaget står inför en kris har SAS en checklista de ska följa, utsett en talesman och 

förutbestämt arbetsuppgifter för anställda. Kunskapen SAS besitter idag rörande hur 

företaget ska gå tillväga vid en kris kommer från dokumentationer av externa och interna 

företeelser under tidigare kriser. Med hjälp av dessa erfarenheter har SAS skapat en intern 

manual som beskriver åtgärder företaget ska vidta under en kris. Åtgärderna skiljer sig åt 

beroende på typ av kris och SAS delar in kriser i två typer, olyckor och avbrott. Händelser 

så som att ett plan störtar faller under definitionen olycka, medan ett avbrott kan vara att 

Arlanda flygplats tvingas stänga. (Kamhaug, 2011) 

 

SAS ledning ansvarar för all extern kommunikation och kommunikationsavdelningens 

uppgift är att effektivt kommunicera (SAS Group, 2008). Den viktigaste målgruppen 

kommunikationsavdelningen riktar sig till är kunder, och det primära fokuset ligger på 

resenärer framför köpare av flygresor (Kamhaug, 2011). 

UJS#HB5!="24DB526#5#!CG5"F"#1D75DB#
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SAS inledde sitt användande av Facebook i februari 2010 genom att starta en facebooksida 

(Kamhaug, 2011). Innan askmolnet experimenterade SAS med Facebook (Saberi, 2011) 

och direktiv för hur SAS skulle kommunicera genom kanalen vid en kris hade inte tagits 

fram. SAS hade inte heller några tidigare fall att se tillbaka på där sociala medier visats ha 

en viktig roll vid en kris (Kamhaug, 2011). Aktiviteten på SAS facebooksida var väldigt 

låg före askmolnet, SAS behövde endast besvara några sporadiska frågor per dag som 

berörde SAS och dess produkter (Lindström, 2011). I det här stadiet hade ingen specifik 

arbetsgrupp utsetts och inga existerade bestämmelser för vilka som skulle kommunicera 

via Facebook vid en kris (Kamhaug, 2011).  

UJSJP#3"GDMCCH#N27DB#"!H1CF2D4#

I samtid med att Europa började stängde sina luftrum hade SAS planerat in ett möte för att 

diskutera användningen av sociala medier och framförallt Facebook. Mötet fick ställas in 

och SAS inledde istället hastigt sitt arbete på företagets facebooksida i och med askmolnet. 
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(Lindström, 2011) Frågor rörande askmolnet strömmade in och aktiviteten på 

facebooksidan ökade över en natt (Kamhaug, 2011). SAS kommenterade det inträffade och 

informerade om askmolnet på sin facebooksida (textruta 1, Facebook, 2010a).  
 

 

 

Textruta 1: SAS informerar om stängning av flygplatsen Landvetter, i Sverige (Facebook, 2010a). 
 

SAS hade inte bestämt att de skulle bemöta det inträffade kring askmolnet på sin 

facebooksida. Mia Lindström säger att “Egentligen kan vi säga att det var kunden som valde åt 

oss”. SAS upptäckte kanalens spridningskraft vilket medförde att de kunde nå ut med 

direkt information till ett stort antal resenärer. (Lindström, 2011) I samband med den ökade 

aktiviteten på SAS facebooksida tillsattes en ad hoc-grupp, en tillfällig krisgrupp, för att 

besvara inläggen (Kamhaug, 2011). Inledningsvis bestod arbetsgruppen av ett fåtal 

medarbetare, men växte snabbt till 15 stycken från olika avdelningar inom företaget och 

bestod slutligen av 20 medarbetare (Kamhaug, 2011; Saberi, 2011). Personer tillsattes efter 

hand och målsättningen var att de skulle ha en bred kunskap om SAS verksamhet, ett stort 

nätverk inom SAS, förståelse för marknadsföring, besitta en ”ingenting-är-omöjligt-

attityd” samt tala ”facebook-språket”. Tre av personerna i arbetsgruppen arbetade under 

askmolnet med att svara på inlägg, den positionen benämndes som Frontline. På grund av 

den snabba inströmningen av inlägg från facebookanvändare beslutade arbetsgruppen att 

inte använda fler än tre personer som besvarade dem. Anledningen till det var för att skapa 

ordning i kommunikationen internt och för att undvika att flera personer besvarade samma 

inlägg. Resten av arbetsgruppen jobbade med understödjande aktiviteter, de bistod 

Frontline med information om kompensation, ombokningar och liknande. Denna uppgift 

kallade SAS för Backoffice. I arbetsgruppen fanns även en person som arbetade med 

Backlog, det innebar uppföljning och kontroll av äldre inlägg för att kontrollera om det dök 

upp följdfrågor efter att SAS tidigare besvarat ett inlägg. Personerna i arbetsgruppen fick 

innan de började arbeta i uppgift att studera inläggsflödet på SAS facebooksida. De 

observerade en kollega i ungefär 30 minuter för att skapa förståelse för inläggens innehåll 

och karaktär samt hur gruppen valde att besvara dem. En stor mängd kunskap inom 

arbetsgruppen kom från tidigare personliga erfarenheter av Facebook samt inlärning under 

arbetets gång. (Kamhaug, 2011) 

SAS: Inga avgångar och ankommande flygtrafik från Landvetter. Prognosen är att den 
avgående och ankommande trafiken stängs från klockan 14:00 

 
www.facebook.com/SAS April 15, 2010 at 1:12 pm 
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“Sociala medier är oförutsägbara, vi lade vägen medan vi gick på den”. 

(Christian Kamhaug, 2011) 
 

På Facebook använde arbetsgruppen en ton i språket som var anpassat till kanalen och till 

användarna av Facebook (Saberi, 2011). För att det skulle vara möjligt myntade SAS fyra 

ledord som samtliga svar i kanalen skulle präglas av. Ledorden var folklig, charmig, 

förtroendeingivande och värme. SAS svar till resenärerna skulle vara konsekventa och 

innehålla sympati och förståelse. Varje svar skulle även innehålla en hälsningsfras där 

facebookanvändarens namn tilltalades och svaret skulle även avslutas med initialerna från 

personen i SAS arbetsgrupp som besvarat inlägget. Arbetsgruppen tog hjälp av 

chattprogram, till exempel Skype och Google Talk, för att förbättra samarbetet inom 

gruppen. Anledningen till det var att arbetsgruppen befann sig på olika platser i Norden 

och ville undvika att besvara samma inlägg. (Kamhaug, 2011) Cecilia Saberi på SAS 

kommenterar samarbetet och säger att ”Allting gick väldigt fort, jag är förvånad över att denna 

kommunikation fungerade” (Saberi, 2011). Arbetsgruppen blev i samband med 

implementeringen av chattprogram snabbare på att hantera inläggen på facebooksidan. 

Många frågor kunde direkt hänvisas till SAS hemsida, vilken var den primära 

krisinformationssidan. (Kamhaug, 2011) 

 

Inläggen från resenärer förändrades under krisens gång, de innehöll till en början många 

negativa kommentarer och flera personer uttryckte ilska över att avgångar var inställda. 

Några dagar in i krisen hade flertalet av resenärerna fått en större förståelse för vad som 

hade inträffat och hur det påverkade flygtrafiken, vilket medförde att negativiteten i 

inläggen minskade. Facebookanvändarna blev mer tillmötesgående och gav SAS feedback 

på hur de kunde förbättra hanteringen av krisen på facebooksidan och SAS hemsida. 

Feedbacken var främst positiv, men det förekom även negativa kommentarer. Kritik 

riktades bland annat mot att SAS var för personliga eller avslappnade i sina svar, och 

kunde ibland uppfattas som oseriösa. Arbetsgruppen fick även information från resenärer 

om eventuella problem med SAS krishantering. Informationen från facebookanvändarna 

hjälpte SAS interna arbete och medförde bättre organisering mellan olika avdelningar. 

(Kamhaug, 2011) Användare kommenterade problem i SAS krishantering på SAS 

facebooksida. Stefan Qvickströms kommentar angående en felskrivning på SAS hemsida 
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(primära krissida) resulterade i ett svar från SAS arbetsgrupp innehållande en ursäkt och 

den korrekta informationen i ärendet (textruta 2, Facebook, 2010b). 

 
 

!

Textruta 2: SAS mottar direkt feedback från en facebookanvändare (Facebook, 2010b). 

 

När askmolnet var som mest intensivt och flygtrafiken stod stilla i merparten av Europa 

var aktiviteten på SAS kontor låg, men aktiviteten på facebooksidan var hög. De som 

arbetade med facebooksidan kände att deras arbete var nyttigt och bidragande till hela 

verksamhetens ansikte utåt. Arbetsgruppen bestämde sig för att ha två övergripande syften 

med facebooksidan och dessa var att svara på alla inlägg och se till att alla resenärer kom 

hem. (Kamhaug, 2011) Under krisen bemannades kanalen alla dagar i veckan och under 

nästan hela dygnet (Lindström, 2011). För att hinna svara på alla inlägg innan de försvann 

för långt ner i inläggsflödet bestämdes en svarsgräns på fem minuter. Arbetsgruppen skulle 

i största möjliga mån uppfylla denna svarsgräns. I samband med den här krisen sköts 

ambitionen om att vara det punktligaste flygbolaget åt sidan, men eftersom SAS arbetar 

internt med punktlighet tror Christian Kamhaug att det triggade de som arbetade i 

arbetsgruppen på Facebook att leverera svar till kunderna inom fem minuter. Han beskriver 

det som en ny typ av punktlighet för SAS. (Kamhaug, 2011) Facebookanvändarna blev 

dock mer krävande när de uppmärksammade att SAS besvarade inläggen och frågorna blev 

i samband med det mer detaljerade (Saberi, 2011). I efterhand genomförde SAS mätningar 

som visade att mer än 5 000 inlägg på företagets facebooksida besvarades under perioden 

och 99 % av inläggen besvarades inom svarsgränsen fem minuter (Kamhaug, 2011). 

UJSJS#3"GDMCCH#D34DB#"!H1CF2D4#

När flygtrafiken inte längre hindrades av askmolnet genomförde SAS två 

kundundersökningar. En genomförde SAS via sin facebooksida, den undersökningen 

visade att mer än hälften av facebookanvändarna som följde SAS facebooksida tyckte mer 

om företaget efter krisen.  I den andra undersökningen kontaktade SAS kunder via alla 

kommunikationskanaler och de kunde fastställa att kunder även överlag var mer nöjda. De 

Stefan Qvickström > SAS: Hi, 
On the Swedish SAS homepage ”vulcanic info” 

(http://www.sas.se/sv/Misc/Ovriga_sidor/information-vulkan-/svenskt-inrikes/) it states 
that (in the heading) flights booked for 20-22 april (and later in the text 19-21) can be 

reebooked. Does this include flights to the US? And is it for the 22’nd as stated in 
heading or only until tomorrow (21st) as stated in the text?  

 
www.facebook.com/SAS April 20, 2010 at 9:19 am 
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kunde dock inte i undersökningen som riktade sig till samtliga kommunikationskanaler 

fastställa i vilken utsträckning Facebook hade bidragit till nöjdheten. Christian Kamhaug 

säger dock att tack vare SAS arbete med sin facebooksida har företagets stämpel som ett 

krisbolag suddats ut. Facebook har i samband med askmolnet vuxit och blivit det största 

sociala mediet för SAS och antalet följare av facebooksidan ökade kraftigt. 

Facebooksidans betydelse växte under krisen och SAS ställdes inför en utmaning angående 

hur de skulle hantera kanalen i fortsättningen. (Kamhaug, 2011) 
 

“Kommer vi kunna fortsätta svara på alla inlägg inom fem minuter?” 

“Hur använder vi denna kanal fortsättningsvis?” (Christian Kamhaug, 2011) 

 

SAS blev i samband med askmolnet medvetna om att Facebook var en viktig kanal för att 

nå ut till ett stort antal kunder och att kunder kunde nå företaget (Lindström, 2011). 

Ambitionen efter askmolnet var att bibehålla samma standard på svaren som tidigare. SAS 

mål med kommunikationen via Facebook fastställdes i efterhand till att lyssna, engagera 

och involvera kunder och inte försvinna i kanalen. Genom en undersökning kunde SAS 

urskilja ett antal personer som dök upp flera gånger med inlägg på facebooksidan under 

askmolnet. Dessa personer uppfattades som genuint intresserade av företagets verksamhet 

och personerna hade ofta ett stort inflytande i sociala medier. SAS kategoriserade 

personerna som opinionsbildare och de har i efterhand fått ta del av nyheter om SAS 

tidigare än andra, blivit medbjudna på olika speciella tillställningar och fått testa nya 

produkter. Idag är Facebook en kommunikationskanal som stöttas av medarbetar på SAS 

från toppen till botten. Ledningen på SAS har efter askmolnet fått en förståelse för hur 

facebooksidan kan användas och sidan började användas för att kvickt informera kunder 

om händelser som kan påverka SAS verksamhet. SAS ville vara först med att kommentera 

händelser i det sociala mediet för att minimera falsk ryktesspridning mellan övriga 

facebookanvändare som kan skada företaget. (Kamhaug, 2011) 

 

Efter krisen gjorde SAS tillägg i sin interna krismanual för hur de ska hantera sin 

facebooksida om en kris inträffar. Händelsen med askmolnet gav underlag till att en 

krisplan kunde skapas. På grund av den fortsatta aktiviteten på SAS facebooksida tillsattes 

en arbetsgrupp som har till uppgift att besvara kundernas inlägg. Christian Kamhaug 

understryker dock att sociala medier har sin egen gång och att man måste konstant anpassa 

sig. (Kamhaug, 2011) 
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I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet. Till grund för analysen ligger 

uppsatsen teoretiska ramverk och analysmodellen i kapitel 2. 

YJI#"!H1CF2D4#PXIX#

Vulkanutbrottet 2010 skapade ett askmoln som tvingade luftrum att stängas under april 

månad. Händelsen stoppade flygtrafiken och var utom SAS kontroll. Vulkanutbrottet 

inträffade i företagets omgivning och SAS identifierade händelsen som en kris och den 

definierades som ett avbrott i samband med att askmolnet lamslog flygtrafiken. Den 

definitionen kan förhållas synonymt till hur Eriksson (2009) definierar en icke-avsiktlig 

kris och hur Dowling (2001) definierar en extern kris. En kris inkräktar på förväntningar 

intressenter har gentemot en organisation och kan leda till att relationen mellan parterna 

försämras. Av den anledningen anses kriser enligt Coombs (2012) vara hotfulla mot en 

organisations anseende. SAS löfte till sina intressenter är att minimera restiden och 

maximera värdet av tiden de spenderar med SAS. Ett sådant löfte tillsammans med deras 

utnämning som Europas mest punktliga flygbolag skapar förväntningar hos intressenterna. 

När askmolnet var som mest intensivt fick SAS avbryta sin vardagliga verksamhet och 

hade problem att leva upp till förväntningarna de etablerat hos intressenterna. Deras 

anseende betraktades av den anledningen som hotat (jfr Coombs, 2012).  

YJP#HB5!="24DB526#

Coombs (2012) beskriver att en organisation ska vara inställda på att en kris kan inträffa 

och ska därför förbereda sig och förebygga kriser samt söka efter händelser som kan 

utvecklas till en kris. SAS har internt dokumenterat tidigare kriser och sammanställt 

krisplaner utifrån dokumentationerna för att förbereda sig för olika krisscenarion. För att 

identifiera händelser som kan vara hotfulla mot flygbolaget har SAS en speciell avdelning, 

som heter SAS Operation, vars uppgift är att tillhandahålla företaget med information om 

händelser i dess omgivning. Genom att informera om händelser kan företaget förebygga 

och vara förberedda på en kris. SAS arbete med att hantera en kris är i jämförelse med 

Coombs (2012) hjälpsamt för att bibehålla och skydda det uppbyggda anseendet.  
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Taylor och Perry (2005) påvisar att en organisation innan en kris utbrutit ska vara 

närvarande i vald kommunikationskanal. SAS hade etablerat sin facebooksida i februari 

2010, två månader före askmolnet. Att finnas i sociala medier före en kris utbrutit innebär 

enligt Coombs (2012) en förhöjd effekt av kanalen eftersom det redan finns följare av 

sidan som företaget kan kommunicera med. Han understryker även att närvaro i kanalen 

innan ett krisutbrott medför ökad trovärdighet i kommunikation under krisen. I det här 

fallet möjliggjorde SAS kommunikation genom att de etablerade facebooksidan innan 

askmolnet. Med hjälp av övervakning av kanalen, vilket enligt Coombs (2012) är viktigt, 

kunde SAS upptäcka intressenternas ökade närvaro och SAS kunde kommunicera med 

dem. Den typen av kommunikation innebär, i jämförelse med Cornelissen (2008), en 

dialog mellan SAS och sina intressenter. Genom en positiv dialog kan en organisation 

enligt Coombs (2012) skapa ett bra anseende.   

 

Facebook var innan askmolnet en ny kommunikationskanal som företaget betraktade som 

ett experiment. SAS uppger att de innan krisen inte identifierat opinionsbildare och inte 

implementerat en krisplan för hur krisgruppen skulle kommunicera via kanalen, vilket 

teoretiker rekommenderar att företag ska göra (jfr Coombs, 2012; Eriksson, 2009, 

Dowling, 2001).  

YJSJP#3"GDMCCH#N27DB#"!H1CF2D4#

Facebookanvändare reagerade inledningsvis starkt via SAS facebooksida på att 

flygtrafiken stod stilla på grund av askmolnet och i det skeendet hotades SAS relation till 

sina intressenter, då även indirekt SAS anseende (jfr Coombs, 2012). Hantering av krisen 

blev av den anledningen väsentligt för att behandla och bibehålla företagets anseende. 

Coombs (2012) menar att när ett företags anseende hotas i samband med en kris måste vikt 

läggas på krishantering. Coombs och Holladay (1996) menar även att krishantering kan 

minska de negativa effekterna av en kris, vilket i SAS fall var målet med 

kommunikationen.  

 

Först när aktiviteten ökade på SAS facebooksida sammanfogade SAS en krisgrupp för att 

kunna hantera det ökade flödet av inlägg. Coombs (2012) och Dowling (2001) förespråkar 
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dock att företag innan ett krisutbrott ska implementera en krisplan, och en krisgrupp ska 

finnas i beredskap. Även om SAS inte förberett en krisgrupp, som forskning framhåller, 

besvarade företaget frågor samma dag i kanalen, vilket enligt Dowling (2001) är lämpligt 

för att visa omgivningen att krisen hanteras. Intressenterna anslöt sig till SAS facebooksida 

och företaget kunde kontrollera informationsflödet (jfr Dowling, 2001). Doorley och 

Garcia (2007) menar att ett företag uppfattas som arroganta om man dröjer med att 

respondera på krisen. SAS respons innebar istället att företaget uppfattades som 

närvarande (jfr Coombs, 2012) och genom SAS ökade närvaro och vilja att hjälpa 

resenärer visade SAS på ansvarstagande vilket är lämpligt vid en naturkatastrof (jfr 

Dowling, 2001).  

 

Den ökade närvaron av facebookanvändare i kanalen kom oväntat för SAS och företaget 

uppger att det var kunderna som valde kanalen åt dem. Enligt Coombs (2012) ska ett 

företag välja sociala medier utifrån målgrupp och i SAS fall gjordes det valet med hjälp av 

att resenärer visade i vilken kanal de fanns. Krisgruppen som sammanställdes för att 

besvara frågor på SAS facebooksida sammanfogades för det här specifika tillfället. SAS 

benämnde gruppen som en ad hoc-grupp och medlemmarna rekryterades från interna 

avdelningar. Eriksson (2009) belyser vikten av att arbetsgruppen ska besitta en mångsidig 

kompetens om krissidan för att kunna hantera innehållsmässiga och tekniska frågor. 

Medlemmarna som rekryterades till krisgrupp hade som Eriksson (2009) belyser en 

mångsidig kompetens av den anledningen att rekryteringen till gruppen skedde från olika 

interna avdelningar som var specialiserade på olika kundrelaterade områden. Den här 

rekryteringen var möjlig eftersom aktiviteten på företaget var låg, på grund av avbrottet i 

flygtrafiken, och personalen var därför tidsmässigt obundna (jfr Eriksson, 2009). I fallet 

med SAS kan det dock argumenteras för att de inkallade inte hade en speciell 

krisutbildning för den valda kanalen (jfr Coombs, 2012; Dowling, 2001), samtliga hade 

dock genom privat användning av Facebook lärt sig att tala “facebook-språket”. Att tala ett 

lämpligt språk var en egenskap SAS värderade högt när de rekryterade medarbetare till 

gruppen och att tala samma språk som intressenterna är i enlighet med Crowe (2010) 

essentiellt i kommunikation i tider av kris. Dock illustrerar fallet med SAS att om 

arbetsgruppen är för lediga i sitt språk kan det leda till att följare uppfattar 

kommunikationen och företaget som oseriöst. SAS hade vid rekrytering ytterligare krav på 

personalen som rekryterades och dessa var en bred kunskap om verksamheten, ett stort 
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nätverk inom företaget, förståelse för marknadsföring samt besitta en ”ingenting-är-

omöjligt-attityd”. Det innebar att arbetsgruppen hade en stor kunskap om SAS och vissa 

förkunskaper om kanalen. Dessa kunskaper tillsammans med att de observerade arbetet i 

ungefär 30 minuter låg som grund för SAS hantering av kanalen.  

 

Cornelissen (2008) menar att det är viktigt att informera och kommunicera med 

intressenter för att bygga anseende. Genom att använda en tvåvägskommunikation kan 

båda parterna utbyta kunskap och nå gemensamma överenskommelser enligt Cornelissen 

(2008). Facebook skapade en plattform där SAS personal snabbt och enkelt kunde 

integrera med facebookanvändare, en dialog möjliggjordes mellan SAS och intressenter. 

SAS valde i samband askmolnet att inleda svar med att tilltala facebookanvändaren med 

namn och avsluta svaret med sina personliga initialer. I kommunikationen är det, som 

tidigare nämnt, även viktigt att använda samma språk som den kommunikationen riktas 

till, men även innehållet är enligt Anthonissen (2008) viktigt. SAS kommunikation 

präglades av ledorden folklig, charmig, förtroendeingivande och värme samt att svar till 

resenärerna skulle vara konsekventa och innehålla sympati och förståelse. Ledorden kan 

jämföras med Anthonissen (2008) som menar att kommunikationen ska vara tydlig, 

flexibel, kreativ och lugnande. Alla dessa ledord anspelar på intressenters känslor som 

anseende byggs av (jfr Pallas och Strannegård, 2010). Genom det här 

kommunikationsinnehållet kunde SAS även i jämförelse med Crowe (2010) minska risken 

för ryktesspridningar.  

 

SAS hade som mål att besvara alla inlägg på Facebook inom fem minuter för att inläggen 

inte skulle försvinna i mängden, det medförde att SAS inte uppfattades som arroganta (jfr 

Doorley och Garcia, 2007). För att möjliggöra en snabb, öppen och ansvarsfull respons 

som Dowling (2001) rekommenderar krävdes ett precist samarbete på SAS. Det 

möjliggjordes med hjälp av chattprogrammen och medlemmarna i krisgruppen kunde 

fokusera på olika inlägg och undvek att svara på samma resenärers frågor. Arbetsgruppen 

delades in i Frontline, Backoffice och Backlog vilket bidrog till att arbetsgruppen hela 

tiden var närvarande och gav snabb respons till kunderna som Dowling (2001) menar ökar 

möjligheten att styra händelser. Den här organiseringen av arbetsgruppen möjliggjorde 

hanteringen av facebooksidan och bidrog till positiv kontakt som skapar ett bra anseende 

enligt Coombs (2012). Chattprogrammen bidrog även till att arbetsgruppen blev rumsligt 
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obundna och kunde befinna sig på olika geografiska platser, vilket Eriksson (2009) menar 

är en viktig egenskap i en krisgrupp.  

 

I samband med askmolnet nyttjade SAS tvåvägskommunikationen som Facebook gav 

möjlighet till (jfr Muralidharan et al., 2011). Genom att noga granska alla inlägg som 

gjordes på facebooksidan kunde SAS erhålla direkt feedback från kunder som förklarade 

vilka förbättringar SAS kunde göra i sin krishantering, detta utan att behöva genomföra 

enkätundersökningar (jfr González-Herrero och Smith 2008). Facebookanvändare kunde 

direkt påverka SAS arbete med krisen genom Facebook och framföra hur de uppfattade 

arbete med krisen, vilket SAS tidigare inte hade erfarit. Eventuella fel påpekades och 

arbetsgruppen på SAS facebooksida noterade anmärkningen och meddelade ansvarig 

avdelning, så att felet kunde korrigeras.  

 

Ericsson (2009) menar att en krisgrupp som arbetar med en krissida ska ha tydliga 

riktlinjer för hur de ska samverka med andra avdelningar. Tydliga riklinjer för hur 

avdelningarna skulle samverka hade inte utformats på SAS, men krisgruppen som hade 

tillsats hade enligt rekryteringskrav ett stort kontaktnät inom SAS. Arbetsgruppen hade 

med andra ord kunskap om vilken avdelning på SAS de skulle rikta kundernas 

anmärkningar till för att en korrigering skulle kunna ske. All information rörande 

askmolnet och det rådande läget återfanns inte på SAS facebooksida, eftersom det inte var 

den primära krisinformationssidan. Arbetsgruppen på Facebook publicerade därför ofta en 

länk som hänvisade facebookanvändare till företagets primära krisinformationssida. Vilket 

González-Herrero och Smith (2008) rekommenderar organisationer att göra och på den 

sidan publicerade SAS detaljerad information till intressenter.   

 

Under krisen agerade SAS i enlighet med Coombs (2012) tre huvudregler, (1) vara 

närvarande, (2) vara där det händer och (3) vara där innan krisen. För det första var SAS 

närvarande i sin kommunikation genom hela krisen och för det andra befann de sig i 

kanalen där aktiviteten var som högst, i händelsernas centrum. För det tredje fanns SAS 

även i kanalen innan krisens utbrott vilket enligt Coombs (2012) förhöjer effekten av 

kanalen. I SAS fall medförde det att företaget lättare uppmärksammades och användare 

fann företaget.  



! ##!

YJSJS#3"GDMCCH#D34DB#"!H1CF2D4#

När luftrummen, den 23 april 2010, åter öppnades och flygtrafiken kunde avgå som 

normalt hade krisen nått en lösning. SAS befann sig då i stadiet efter en kris (jfr Coombs, 

2012). Efter en kris ska ett företag enligt Coombs (2012) arbeta med att kontrollera hur 

krisen påverkat företaget. Under askmolnet dokumenterade SAS allt som skedde internt 

och externt. Materialet användes efter krisen för att granska hur arbetet hade genomförts 

samt som underlag för hur SAS i framtiden ska hantera kriser med användning av sociala 

medier. Att utvärdera krisen samt hur företaget reagerade menar Eriksson (2009) vara 

lämpligt för att förbereda sig för framtiden, utvärdering möjliggör dessutom förbättringar.  

 

Enligt Coombs (2012) existerar opinionsbildare i den stora massan av facebookanvändare. 

Dessa ska identifieras och kommuniceras med innan krisen brutit ut för de kan påverka 

övriga användare. SAS gjorde ingen identifiering av publiken innan eller under krisen, 

däremot gjorde SAS en identifiering efter krisen. SAS kunde urskilja ett antal personer 

som dök upp flera gånger i olika inlägg. Dessa personer kategoriserades som 

opinionsbildare. Genom att urskilja dessa individer från massan har SAS lyssnat, 

kommunicerat och samarbetat med en mindre skara av sina intressenter (jfr Cornelissen, 

2008). Eftersom opinionsbildare påverkar andra i mediekanalen är det till företagets fördel 

om opinionsbildarna har en positiv attityd, åsikt och känsla till företaget vilket Pallas och 

Strannegård (2010) menar att anseende byggs av.  

 

Efter krisen genomförde SAS enkätundersökningar för att kontrollera hur 

facebookanvändares och övriga kunders bild av företaget hade förändrats i samband med 

krishanteringen. Undersökningarna hjälpte SAS att kontrollera att relationen till 

intressenterna inte hade skadats. Det är enligt Coombs (2012) ett viktigt steg när krisen har 

passerat. Undersökningarna som genomfördes efter krisen påvisade att SAS kunder var 

mer nöjda med företaget efter krisen och hade en mer positiv bild till företaget, vilket 

Cornelissen (2008) menar är hjälpsamt för att bygga och behålla ett starkt och urskiljbart 

anseende. SAS arbete på Facebook resulterade i en möjlighet att bygga vidare på sitt 

anseende i kanalen, som Eriksson (2009) framhåller efter en kris. 

 

Efter SAS intensiva arbete med sin facebooksida återgick inte intresset i kanalen till 

tidigare låga nivå, och SAS kunde inte återgå till vanligt läge som Coombs (2012) föreslår. 
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Aktiviteten i kanalen hade ökat kraftigt och möjligheten att ställa frågor hade 

uppmärksammats av facebookanvändare som följde SAS sida. Frågor strömmade in efter 

krisen och sidan fortsatte att bevakas av SAS, vilket Taylor och Kent (2007) menar att den 

ska göras. SAS fortsatte att svara på frågor i kanalen eftersom följare förväntade sig svar 

på alla frågor de ställde. Ytterligare en anledning till att finnas kvar och aktivt bemanna 

sidan var för att undvika att opinionsbildare kommenterade aktiviteter på sidan på ett 

missvisande sätt. Skulle det ske kunde SAS ha förlorat kontrollen över informationsflödet 

(jfr Dowling, 2001). En annan anledning till att hålla kanalen vid liv är om en ny kris 

skulle inträffa har företaget en kanal där många intressenter redan har samlats.  

 

Fallet med SAS visar att när snabb och trovärdig service en gång har förmedlas via kanalen 

förväntar sig användare att denna service kommer att fortskrida. För att uppfylla de nya 

förväntningarna hos kunder kunde SAS inte återgå till vanligt läge utan att riskera få en 

negativ inverkan på sitt anseende (jfr Coombs, 2012). SAS drog därför nytta av följarna 

och fortsätta kommunicera i kanalen. SAS använder efter krisen kanalen för att lyssna, 

engagera och involvera facebookanvändare. Att lyssna, engagera och involvera intressenter 

i ett företags arbete kan skapa en positiv bild av företaget, vilket är hjälpsamt för att bygga 

ett urskiljbart anseende enligt Cornelissen (2008). För att organisationer ska lyckas hantera 

sociala medier bör användningen enligt Crowe (2010) stöttas från ledning och ner i 

verksamheten, vilket Facebook gjordes på SAS efter krisen. Ett sista steg en organisation 

ska betänka innan de helt fastställer krisen som över är enligt Coombs (2012) att försäkra 

att krisen inte kan återuppstå. I det undersökta fallet är en försäkran om att krisen inte kan 

återuppstå omöjlig, eftersom krisen berodde på ett vulkanutbrott. Företag kan dock 

förbättra förberedelserna inför en liknande situation och inkludera det i sin krisplan.   
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I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras från denna fallstudie på SAS. 

Författarna presenterar även en kortare diskussion och förslag lämnas till vidare 

forskning. 

 

Uppsatsen syftar att beskriva och analysera hur SAS hanterade sociala medier före, under 

och efter askmolnet i april 2010, i jämförelse med rekommendationer från tidigare 

forskning om krishantering, för att behandla och bibehålla sitt anseende. Studien visar att 

SAS hantering av Facebook i samband med askmolnet i mångt och mycket följer 

rekommendationer från tidigare forskning. Men i vissa fall skiljer sig hanteringen åt. Till 

skillnad från tidigare forskning visar studien att ett företag kan hantera Facebook utan 

speciella förberedelser, detta under förutsättning att företaget etablerat sig i det sociala 

mediet före krisen och är observanta på eventuell aktivitetsökning i kanalen. I SAS fall 

upptäcktes en ökad aktivitet på företagets facebooksida vid krisutbrottet och valet av 

kommunikationskanal kunde hänvisas från intresset av dess användare. Likaså har det 

påvisats att en krisgrupp kvickt kan implementeras vid krisutbrottet. För att göra SAS 

hantering av det sociala mediet möjligt bestod krisgruppen av personer med en bred 

kunskap om företaget, ett stort kontaktnät på företaget samt vissa tekniska kunskaper om 

kanalen.  

 

I överensstämmande med teori har det visats vara viktigt att tala kanalens språk för att 

kunna integrera med följare i kanalen. SAS arbetade med att vara personliga i sin 

kommunikation, dock framkommer det att om krisgruppen använder en för folklig ton i sitt 

språk kan det generera missnöje hos följarna och företaget kan uppfattas som oseriöst. För 

att hantera samtliga inlägg i kanalen lika och lämna konsekventa svar beslutades i fallet 

med SAS att samtliga inlägg skulle innehålla en hälsningsfras samt avslutas med 

initialerna på den som besvarat.  

 

Genom att nyttja tvåvägskommunikationen som Facebook möjliggör mellan företag och 

intressenter kunde SAS under krisen fastställa hur kunder uppfattade krishanteringen. Att 

ta emot feedback direkt från facebookanvändarna möjliggjorde förbättringar av hur SAS 
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hanterade krisen via det sociala mediet, samt på företagets primära krissida. Denna 

feedback ökade även krisgruppens förståelse för kanalen. Genom att uppmärksamma det 

följare påpekade i inlägg på Facebook kunde SAS nå gemensamma överenskommelser 

med sina intressenter, vilket är hjälpsamt för att behandla och bibehålla sitt anseende.  

 

Forskare skriver lite eller ingenting om hur krisgruppen ska vara organiserad eller hur de 

ska kommunicera internt. I det undersökta fallet gjordes en empirisk upptäckt av hur SAS 

gjorde hanteringen av kanalen möjlig. För att hantera Facebook behövde SAS svara snabbt 

på alla inlägg och det möjliggjordes med hjälp av de tre positionerna Frontline, Backoffice 

och Backlog. Ytterligare en upptäckt som gjordes var att inlägg måste besvaras inom en 

mycket kort tid (fem minuter) för att inte försvinna i flödet av inlägg och lämnas 

obesvarade. Chattprogram har i fallet med SAS visats vara nödvändiga för att generera hög 

effektivitet i hanteringen av facebooksidan, samt för att undvika att inlägg behandlades 

mer än en gång.  

 

SAS arbete med Facebook under krisen hjälpte indirekt företaget att behandla och 

bibehålla sitt anseende, genom att de snabbt besvarade alla inläggen som gjordes på 

företagets facebooksida. I samband med SAS kvicka respons höjdes förväntningarna hos 

intressenterna och de förväntade sig kvicka svar även efter krisen. Av den anledningen 

visar den här studien att det var omöjligt att återgå till en lägre ambitionsnivå i kanalen 

utan att riskera en negativ inverkan på företagets anseende. Studien har därför i likhet med 

tidigare forskning visat att ett fortsatt arbete i kanalen efter krisen är viktigt för att 

behandla och bibehålla ett företags anseende.  
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I denna fallstudie har det framkommit att flygbolaget SAS hantering av det sociala mediet i 

huvudsak följer tidigare forskning, men att det även förekommer handlande som inte 

beskrivits. Författarna har valt metod efter syfte och frågeställning. Tillförlitligheten i 

resultaten kan skilja sig om någon annan skulle genomföra undersökningen, men den 

redogörelse som gjorts i metodkapitlet anser författarna vara tillräckligt explicit för att visa 

vilka forskningsbeslut som tagits. Författarna är dock medvetna om att de kan ha bidragit 

med viss influens i studien.   
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Förklaringar till resultaten kan även bero på valet av respondenter. I denna fallstudie lät 

författarna fallföretaget göra valet av respondenter och eftersom respondenterna arbetar 

med att kommunicera en bra bild av företaget fanns det en risk att data från intervjuerna 

kan ha förskönats. Därav gjordes intervjuerna i omgångar så att trovärdigheten kunde 

kontrolleras. Vidare skulle intervjuguiden till den personliga intervjun kunnat skickas till 

respondenten i förväg för att förbereda denne på vilka frågor som skulle behandlas. Då den 

genomförda undersökningen behandlar ett företag och det undersökta fallet är unikt medför 

det även vissa inskränkning i generaliserbarheten. Tillvägagångssättet som har tillämpats i 

den här studien anses ändå av författarna vara möjligt att tillämpa på andra företag. 

Författarna har även diskuterat aktualiteten i uppsatsens teori på grund av att sociala 

medier snabbt utvecklas och att det konstant tillkommer nya attribut. Det kan enligt 

författarna medföra att nya tillvägagångssätt uppstår för hantering av sociala medier.  

 

Uppsatsförfattarna föreslår liknande och fortsatta studier inom flygbranschen. Intressanta 

fall att undersöka är enligt författarna om företag hanterar interna kriser annorlunda till 

skillnad från externa kriser. I den här studiens undersökta fall hade Facebook precis innan 

krisutbrottet implementerats, vilket medförde att företaget endast hade vissa erfarenheter i 

hur kanalen skulle hanteras. En liknande studie som denna kan vara intressant att 

genomföra på ett fall där företaget under en längre period har arbetat med sociala medier 

och hunnit utveckla rutiner. 
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1. Vilken roll har du på företaget? Hur länge har du jobbat på SAS? Utbildning?  
 
2. Berätta lite om SAS och er kriskommunikation.  
 
3. Berätta om SAS förberedelser före en kris och om företaget har en krisplan. (Före kris)  
 
4. Berätta om när och varför SAS började använda Facebook? (Före kris) 
 
5. Berätta om när fick ni de första rapporterna om vulkanen på Island? (Under kris) 
 
6. Varför valde ni att använda Facebook i er kommunikation i april 2010? (Under kris) 
 
7. Vad kommunicerades via Facebook under askmolnet? (Under kris) 
 
8. Hur organiserades krisarbetet (internt) via Facebook? (Under kris) 
    
9. Hur svarade ni på kundernas inlägg? Fanns det någon tanke bakom bemötandet?  
(Under kris) 
 
10. Hur såg företagets långsiktig plan ut med Facebook? (Efter kris) 
 
11. Berätta om kundernas syn på SAS påverkades av ert arbete med Facebook? (Efter kris) 
 
12. Kan du beskriva om erfarenheter från askmolnet har påverkat er hanteringen av 
Facebook? (Efter kris) 
 
13. Har du något du vill tillföra? 
 
 
Har ni dokument eller interna rapporter från den här tidsperioden som vi kan få ta del av? 
 
Kan du rekommendera någon mer vi kan tala med? 
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1. Vilken roll har du på företaget? Hur länge har du jobbat på SAS? Utbildning? 
 
2. Hur definierar ni olika kristyper på SAS? 
 
3. Vilka arbetade med SAS facebooksida innan askmolnet lamslog flygtrafiken?  
(Före kris) 
 
4. När fick ni de första rapporterna om vulkanen på Island? (Under kris) 
 
5. Hur snabbt gick ni ut i sociala medier efter händelsen med askmolnet inträffat? (Datum) 
(Under kris) 
 
6. Varför valde ni att använda Facebook för att kommunicera i april 2010?  
(Under kris) 
 
7. Vad kommunicerade SAS via Facebook under askmolnet 2010? (Under kris) 

- Förändrades kommunikationen under krisens gång? 
 
8. Hur organiserades krisarbetet (internt) via Facebook? (Under kris) 

- Vilka svarade på frågor, hur snabbt började ni svara på frågor?  
- Förändrades organiseringen över tid? 

 
9. Hur svarade ni på kundernas inlägg? Fanns det någon tanke bakom ert bemötande? 
(Under kris) 
 
10. Förändrades karaktären av inläggen från facebookanvändare under krisen? Om ja, hur? 
(Under kris) 
 
11. Kan du beskriva om erfarenheter från askmolnet har påverkat er hanteringen av 
Facebook? (Efter kris) 


