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Abstract  
Title: To act before you react 

 

The purpose of this study is to compare social media's role in the proactive crisis 

communication planning in two administrations, two companies and two non-profit 

organizations. A qualitative comparative study method has been used and people familiar 

with social media and crisis communications work from each business has been interviewed. 

The interviews have been transcribed and analyzed to discover the opinions and reasoning 

about how businesses work with proactive crisis communication and the role they give social 

media. The interviews were analyzed based on selected theories and previous research in 

strategic crisis communications, where issues management and crisis communication plans 

have a significant role. Also research on the pros and cons of social media and crisis 

communications channels have been used. The results showed that all areas of crisis 

communication plans are designed in a reactive way for how to act when a crisis has already 

occurred. However all operations conducts external environment monitoring intelligence and 

say that they are trying to be proactive in crisis situations by building relationships and 

addressing the highlighted problems. All activities except LKAB stated that they work a lot 

with social media to build relationships and address problems. Businesses also see social 

medias speed and ability to reach many people as a great advantage. However, they also point 

out that the speed can be a risk when rumors and misinformation can spread quickly. It 

appears that businesses are seeing more benefits of social media than disadvantages. They 

also indicate that there is an advantage to using traditional media as a crisis communications 

channel when they have an immense impact that social media can´t match. All but LKAB are 

positive about the use of social media and intend to use them in combination with other 

channels in crisis situations, which means that social media is given a major role in relation to 

other channels. Their work with external environment monitoring and addressing the issues 

they highlighted suggests that they try to be proactive. However, it is worth pointing out that 

all defined crises as external events and their reactive crisis communications plans 

nonetheless suggests that they did not put a clear emphasis on actively work to proactively 

prevent crises to arise. 

 

Keyword: Crisis, crisis communications, strategic crisis communications, issues management, 

social media, crisis communications channel. 
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1  Inledning 
 

Äckel, ta självmord”. ”Snälla skjut dig själv”. ”Nu tänker jag våldta dig och be H&M trycka en 

tröja med mitt ansikte på 

 

Citaten är riktade till 21- åriga Julia som via den globala nätverkssajten Facebook ifrågasatte 

Hennes och Mauritz val av att trycka en t-shirt med den kända rapp-artisten Tupac på. En 

avliden världsstjärna som även var dömd för sexualbrott. För att skapa debatt och få svar av 

klädjätten skrev Julia detta inlägg på H&M:s Facebooksida: (Eriksson 2009;55, SVT 2013) 
 

 Hej HM. Igår spatserade jag in på HM och upptäckte att ni har tryckt en tröja med motivet av 

en dömd våldtäktsman och marknadsför det som nåt coolt. Hade en T-shirt av Hagamannen varit 

lika okej? 

 

Men istället för den debatt hon hoppats på skrevs 2 800 hatiska kommentarer på Julias inlägg. 

H&M är inne och påpekar att de ska ta bort alla inlägg som upplevs otrevliga, men trots det 

fanns det en månad senare kvar en hel del kränkande kommentarer. H&M menar att det inte 

är acceptabelt att inläggen fått stå kvar men att de inte kunde hantera det stora flödet av 

kommentarer som kom in på samma gång (SVT 2013). Det var i SVT:s program Uppdrag 

granskning den sjätte februari 2013 som fallet med Julia granskades. Som en följd av 

programmet meddelar nu H&M att de ska se över sin policy för sociala medier och göra den 

ännu tydligare (Resumé 2013). 

 

Exemplet med H&M visar på vikten av organisationers och företags proaktiva arbete med 

strategiska åtgärder för att lyckas hantera eventuella kriser på sociala medier. Trots att H&M 

hade en policy för hur de skulle hantera sociala medier antyder deras ofullständiga arbete med 

att ta bort de stötande kommentarerna på en otillräcklig och otydlig kriskommunikationsplan 

för hur de skulle agera.  

 

Utifrån detta exempel ämnar denna studie att undersöka sex olika verksamheters proaktiva 

kriskommunikationsarbete i sociala medier. Uppsatsen bygger på intervjuer med de två 

företagen LKAB och Ving, myndigheterna Skellefteå kommun och Norrtälje kommun samt 

de två idéburna organisationerna Vårdförbundet och Unionen. I studien läggs vikt vid 

strategisk kriskommunikation som handlar om hur en organisation genom kommunikation ska 
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uppnå ett visst givet mål (Falkheimer&Heide 2003; 18). Studiens fokus ligger på det 

proaktiva arbetet med kriskommunikation där issues management har en viktig roll. Teorin 

handlar om att förutse potentiella opinionsoenigheter, tvistefrågor och värderingar hos 

nyckelpubliker som kan riskera att leda till olika typer av kriser för organisationen (Falkeimer 

et.al 2009; 83f). Vidare kommer teorier om organisationers utformning av 

kriskommunikationsplaner att beröras. Det vill säga organisationens samlade 

handlingsnormer, riktlinjer och ansvarsfördelning för hur kriskommunikation ska bedrivas 

inom verksamheten (Eriksson 2009;98f). Avslutningsvis kommer forskning som berör sociala 

mediers för- och nackdelar att presenteras, samt för- och nackdelar med olika kanaler vid 

kriskommunikation. Idag har det gjorts mycket forskning inom området kriskommunikation, 

dock har mesta av forskningen ägnats åt tiden efter att en kris infallit (Falkeimer et.al 

2009;26f). Däremot förekommer det dock tidigare forskning gällande strategisk 

kriskommunikation i sociala medier, men då i ett syfte att jämföra beställares och utförares 

syn på användandet av sociala medier vid strategisk kriskommunikation (Borenstein & 

Johansson 2012). Det saknas därmed forskning gällande hur myndigheter, företag och 

idéburna organisationer arbetar med sociala medier och proaktiv kriskommunikation samt om 

synen på arbetet skiljer sig åt mellan verksamheterna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att studera hur myndigheterna, företagen och de idéburna 

organisationerna arbetar med proaktiv kriskommunikation och vilken roll sociala medier har i 

arbetet? 

 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika verksamheternas arbete med 

proaktiv kriskommunikation och sociala mediers roll i det arbetet?  

• Vilka för- och nackdelar ser myndigheterna, företagen och de idéburna 

organisationerna med att använda sociala medier vid eventuell kriskommunikation? 

• Hur ser myndigheterna, företagen och de idéburna organisationerna på social mediers 

roll i förhållande till andra kommunikationskanaler vid en eventuell kris? 
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2 Teori och tidigare forskning 
 
Denna uppsats är primärt inriktat på forskning gällande strategisk kriskommunikation där 

teori gällande issues management har en betydande roll. Uppsatsen berör även teorier och 

tidigare forskning gällande sociala medier och kriskommunikationskanaler. Genom dessa 

teorier och tidigare forskning önskar jag ge läsaren en bättre förståelse av ämnet samtidigt 

som jag i resultatdelen har getts möjlighet att återkopplar till de valda teorierna.    

 

2.1  Strategisk kriskommunikation 
 

Majoriteten av all forskning om kriskommunikation har lagt fokus på hur en organisation ska 

agera efter att en kris uppkommit. I denna studie har fokus lagts på förkrisfasen och 

betydelsen av proaktiv strategisk kriskommunikation för att en organisation ska lyckas uppnå 

en framgångsrik krishantering. Innan teorier kring organisationers arbetssätt med strategisk 

kriskommunikation presenteras är det nödvändigt att först definiera ordet kris och 

kriskommunikation för att ge läsaren en bättre förståelse.  

 

2.1.1 Kris 
 

En kris kan förklaras som en situation som har orsakats av en eller flera händelser med risk att 

skada eller hota en organisations betydande värden, så som människor, förtroende, varumärke 

eller verksamhet (Langen & Sverredal 2012;18f). Det är organisationens intressenters 

upplevelser av situationen som definiera krisen. Upplever dessa att organisationen befinner 

sig i en kris så existerar krisen eftersom personerna kommer handla utifrån att organisationen 

befinner sig i en kris (Coombs 2007; 2f). För att hantera krisen räcker inte de normala 

handlingsmönstren och resurserna till utan extra insatser som specifik kompetens, snabba 

beslut och kommunikationsprocesser måste sättas i bruk (Langen&Sverredal 2012;18f). En 

kris är oförutsägbar men aldrig oförutsedd och kan ta sig olika uttryck. För myndigheter kan 

en kris exempelvis handla om naturkatastrofer eller stora olyckor, allvarliga händelser som får 

konsekvenser för hela eller delar av befolkningen (Larsson 2008;285). Kriser kan plötsligt 

inträffa samtidigt som tidiga varningar kan känneteckna andra. En förutsägbar kris möjliggör 

för organisationer att bemöta den negativa kritiken innan den nått ut till allmänheten. Olika 

typer av kriser möjliggör alltså för olika typer av bemötande från organisationens sida 

(Coombs 2007; 2ff).  



 

 4 

2.1.2 Kriskommunikation 
 

I dagens välutvecklade samhälle med en kommunikationsteknologi som möjliggör för snabb 

ryktesspridning och motstånd blir det allt viktigare med en effektiv kriskommunikation 

(Coombs 2007;7). Kriskommunikation och krishantering är två begrepp som hänger ihop, 

eftersom hantering av en kris till största del handlar om att just kommunicera. 

Kriskommunikation är helt enkelt hur en organisation kommunicerar med sina intressenter, så 

som medborgare, kunder och journalister. När det gäller kommunikation i och med en kris är 

det viktigt med rätt, snabb och tidig information. Den första beskrivningen av situationen, 

oavsett om den kommer från organisationen själv eller massmedier sätter den avgörande 

bilden och händelseförloppet av krisen (Larsson 2008; 285f). Det finns en del olika faktorer 

som påverkar hur pass framgångsrik den strategiska kriskommunikationen är. Coombs 

(2007;128ff) rekommenderar tre faktorer som bör känneteckna kriskommunikationen, 

snabbhet, konsekvens och öppenhet. Kravet på en allt snabbare kriskommunikation har ökat i 

och med den nya teknologin där information sprids allt lättare. En snabb och tidig respons 

försäkrar därmed att organisationens intressenter ges relevant information samtidigt som 

organisationen kan sända ut sin syn på krisen. Kommunikationen bör även vara konsekvent, 

det vill säga att samordna de kommunikativa insatserna för organisationens talespersoner och 

se till att talespersonerna är väl förberedda och förmedla samma typ av information utåt. 

Konsekvent information är en förutsättning för att kommunikationen ska upplevas trovärdig. 

För att organisationen ska upplevas som öppen är det viktigt att organisationen finns 

tillgänglig för medier, är villig att lämna ifrån sig information samt är ärliga i sin 

kommunikation (Coombs 2007;128ff).    

 

Enligt Falkhemier, Hedie och Larsson (2009) finns det två typer av forskningar när det gäller 

kriskommunikation, den traditionella- och senmoderna forskningen. I den senmoderna 

forskningen betonas att kriser är socialt konstruerade utifrån människors tolkningar av 

händelser i dess omgivning. Forskningen sätter publiken i centrum och för en lyckad 

kriskommunikation krävs att goda och långsiktiga relationer byggs med organisationens 

intressenter. Målet med kommunikationen blir att publiken ska förstå budskapet för att sedan 

agera på egen hand. Denna syn skiljer sig från den traditionella forskningen som istället 

kännetecknas av det så kallade ”spray and pray”. Här är sändaren i fokus och budskapen 

”sprejas” över mottagarna och sändaren hoppas sedan på att budskapet tolkas på det uttänkta 

viset (Falkeimer et.al 2009;31ff).     
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Coombs (2007;17) menar att en kris består av en livscykel med olika faser, innan krisen, 

under krisen och efter krisen. Enligt Falkheimer, Hedie och Larsson (2009;26f) fokuserar 

majoriteten av forskningen om kriskommunikation på hur en organisation ska agera efter att 

en kris uppkommit. Fokus bör istället läggas på förkrisfasen och betydelsen av 

relationsskapande och dialog med intressenter för att lyckas med en framgångsrik 

krishantering. Intresset borde alltså riktas mot den proaktiva, strategiska 

kriskommunikationen, där issues managment har en central roll (Falkeimer et.al 2009;83f).  

 

2.1.3  Issues management 
 

Issues management handlar om hur organisationer ska bygga upp goda relationer med sina 

intressenter för att förbättra möjligheterna att hantera en kommande kris. Det är viktigt att 

förutse potentiella opinionsoenigheter, tvistefrågor och värderingar hos nyckelpubliker som 

kan riskera att leda till kriser. Organisationer som väntar tills motsättningarna har uppstått 

innan de påbörjat det kommunikativa arbetet drabbas vanligtvis av en kris och måste handla 

med kriskommunikation (Falkeimer et.al 2009; 83f). Begreppet förknippas ofta med 

omvärldsanalys, men de två koncepten skiljer sig något åt. Omvärldsanalys berör enbart 

själva analysen av omvärlden medan issues management även omfattar den fortsatta 

processen, hur organisationen ska hantera resultatet av analysen. Det gäller att kontinuerligt 

bevaka omgivningen för sådana tvistefrågor som kan komma att beröra organisationen eller 

företaget. Enligt forskaren Robert Heath (refererad i Larsson 2008;100) möjliggör issues 

management för organisationer och företag att agera proaktivt istället för reaktivt, det vill säga 

att de kan agera på egna villkor istället för att agera under press när problemet redan uppstått. 

Heath presenterar fem steg för hur issues management går till, från genomförandet till 

åtgärder: identifiering, avsökning, bevakning, analys och prioritering av åtgärder. 

Identifiering går ut på att söka efter opinioner och trender för att ta reda på vad som håller på 

att hända och om det kan påverka organisationen. Avsökning handlar om att studera 

omgivningen för att ta reda på mer om det som identifierats i första fasen. Detta kan ske 

genom bland annat granskning av internet, tv eller tidskrifter (Larsson 2008;100f). I 

analysdelen utvärderas och bedöms frågornas betydelse, det vill säga vilken sannolikhet, 

möjlig effekt och omfattning de kan ha på organisationen. Efter det prioriteras och gallras 

frågorna för att sedan ta fram strategier och handlingsmöjligheter (Falkheimer et. al. 

2009;93f). Förutom dessa steg innefattar issues management även dialog. Grunig och Hunt 

(refererad i Falkeimer et.al 2009; 84) skiljer på proaktiv och interaktiv issues management. 
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Den proaktiva delen sammankopplas med tvåvägs asymmetrisk Public Relations-modell, det 

vill säga att organisationens kommunikation enbart fokuserar på återkoppling på 

organisationens egen initiativ. Det centrala för asymmetrisk kommunikation är att övertala 

mottagaren för att på så sätt förändra deras bild av verkligheten för att passa med det 

organisationen vill sända ut (Grunig 1992;18). Interaktiv issues management kopplas istället 

ihop med tvåvägs symmetrisk PR-modell som i större utsträckning består av 

tvåvägskommunikation. Relationen mellan organisationen och publiken är i denna modell 

mer jämlik och både organisationen och publiken kan komma att förändra sina åsikter efter 

kommunikationen (Falkeimer et.al 2009; 84f). Enligt Grunig (1992;18f) bör organisationer 

använda sig av en tvåvägs symmetrisk modell då den är mer effektiv än den asymmetriska. 

 

2.1.4  Kriskommunikationsplan 
 

En kriskommunikationsplan är ett dokument med syfte att fungera som en manual för 

organisationen under en kris. I och med framtagningen av planen tvingas organisationen bli 

medveten om de utmaningar de står inför och därmed även planera inför eventuella kriser på 

ett strukturerat sätt (Langen&Sverredal 2012;96f). Planen ska innehålla viktig information 

som behövs för att hantera en kris. Som jag tidigare varit inne på så är tid en viktig faktor i en 

krissituation, det gäller att snabbt ge respons på situationen. Därför bör inte tid under själva 

krisen läggas på att ta fram bakgrundsfakta, besluta vem som ska göra vad och planera 

händelseförloppet. Genom att i förtid samla dessa faktorer i kommunikationsplanen kan 

organisationen spara tid och snabbare komma med respons. Eriksson (2009;98f) presenterar 

vidare Fearn-Banks klassiska kriskommunikationsplan som innefattar bland annat följande 

steg: Akutåtgärder som visar på vilka huvudansvariga som finns under krisen och 

kontaktvägar till dessa, samt under vilka lägen krisorganisationen ska aktiveras. Även en lista 

med viktiga intressenter, så som investerare och massmedier ska finnas med. Riskvärdering 

berör organisationens tidigare analyser om vilka kriser som kan inträffa och vilka scenarier 

och konsekvenser dessa kan få. Även en plan för mediekontakter och strategisk 

kommunikation bör finnas med, det vill säga hur organisationen ska kommunicera med olika 

målgrupper samt vilka som ska vara talespersoner (Eriksson 2009;98f). Utöver dessa punkter 

bör planen även innehålla strategier för mediekanaler och specifika strategier för sociala 

medier menar Langen och Sverredal (2012;97).  
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Enligt Falkheimer, Hedie och Larsson (2009;131) bör alla organisationer ha en 

kriskommunikationsplan, men kriskommunikationsplanen kan även ge ledningen en falsk 

trygghet eftersom många upplever att de är skyddade mot kriser bara för att organisationen 

har en framtagen plan för eventuella krissituationer. Coombs (2007;95f) tar upp tre problem 

med detta antagande. Planen är en generell riktlinje för organisationens agerande, det gäller 

att kristeamet anpassar krisplanen utifrån den specifika krisen. Att följa planen utifrån ett låst 

mönster är nästan uppgjort för en katastrof. Det gäller även att förstå att både organisationen, 

dess omvärld och intressenter ständigt förändras vilket även kräver en plan som kontinuerligt 

uppdateras. Sist menar Coombs (2007) att en krisplan mister sitt värde om den inte övas, det 

är genom dessa övningar som hål och svagheter med planen uppdagas och kan rättas till innan 

den riktiga krisen infaller.  

 

Enligt forskning gjord av Jörback och Vrbanac (2011;42) ser företag ofta kriser som en yttre 

händelse som infaller på grund av yttre påverkan och inte på grund av företagets eget 

agerande. Risken med detta synsätt är att mest fokus läggs på att ta fram en 

kommunikationsplan på hur krisen ska hanteras och inte hur den ska förebyggas vilket bidrar 

till ett reaktivt agerande av organisationen (Falkheimer m fl, 2009). Företagen har alltså 

planer hur de ska arbeta under en kris men det saknas planer i samma omfattning för hur de 

ska arbeta innan en kris.  

2.2 Sociala medier 
 

Levinson (2009;4) beskriver sociala medier som ett internetbaserat medium som präglas av ett 

användarvänligt klimat där människor själva kan bestämma när och var de ska ta del av 

nyheter. Sociala medier möjliggör för användarna att själva bli producenter av innehållet och 

ta del av innehåll som andra användare producerat. Boyd och Ellison (refererad i Eriksson 

2009;55) förklarar att sociala medier inte bara är en plats där interaktion och information 

snabbt kan spridas, utan även en plats där sociala relationer visas upp. Enligt en artikel 

skriven av Briones et. al. (2011) har två tredjedelar av världens internetanvändare besökt ett 

socialt medium eller blogg och tiden som spenderas på dessa sidor fortsätter att öka. 

Exempel på sociala medier som fått stort globalt genomslag är Facebook och Twitter. 

Facebook är ett socialt nätverk som används främst i syfte att hålla kontakt med familj och 

vänner. Samtidigt som det är ett nätverk som hjälper till att ta del av vad som händer runt om i 

världen samt uttrycka sina åsikter i frågor som är betydelsefulla för en (newsroom.fb.com). 
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Mikrobloggen Twitter (Eriksson 2009;85) beskriver sig själva som ett realtidsnätverk av 

information som håller publiken uppdaterad av de senaste historierna, idéerna, åsikterna och 

nyheterna. Twitter binder även samman företag med deras kunder, företagen kan snabbt 

sprida och samla information om sin marknad. Twitter bidrar även till att bygga relationer till 

kunder, partners och beslutsfattare (twitter.com). Ytterligare ett socialt medium är bloggen, ett 

personligt medium vars webbsida frekvent uppdateras (Herring, Scheidt, et al. 2004) och där 

skribenterna exempelvis skriver kommentarer eller nyheter i specifika ämnen eller använder 

bloggen som en online dagbok (bloggers.com 2013).  

2.3  För-och nackdelar med sociala medier 
 
Det finns en del fördelar med att använda sig av sociala medier, dels bidrar de till relationer, 

delaktighet samt möjliggör för organisationer att föra en dialog med sina intressenter (Briones 

et. al. 2011). När det exempelvis gäller bloggar så menar Johansson m.fl. (refererad i Eriksson 

2009;82f) att många läsare upplever bloggar som mer trovärdiga än journalisters rapportering. 

Detta eftersom personerna bakom bloggarna oftast är ämnesexperter medan journalister 

tvingas vara generella för att klara av alla olika ämnesområden.  

 

Enligt Bucher (2002) har användandet av sociala medier ökat och bidragit till förändring av 

kommunikationen. Det ställs idag större krav på individen att själv vara aktiv och söka 

information samt att dessutom bedöma en källas trovärdighet. Sociala mediers förmåga att nå 

ett stort antal människor och möjlighet till tvåvägskommunikation är något som ofta lyfts 

fram som de sociala mediernas stora fördel (Falkheimer et al 2009;108). Sociala medier 

möjliggör till ständigt uppdaterad information istället för de traditionella massmedierna där 

informationen publiceras vid en viss given tid. Medierna tillåter även publiken att vara med i 

debatten på ett enklare sätt och skapa kontakt med andra personer utan exempelvis en 

redaktion som mellanhand (Bryntesson et. al. 2001;42f).   

  

Tidigare forskning gjord av Bergner och Ericson (2009;26) visar att en nackdel med sociala 

medier är att organisationer kontinuerligt måste uppdatera innehållet när de valt att befinna 

sig där. Mäktar inte organisationer med att uppdatera innehållet kan de sociala medierna bli 

en belastning istället för en kanal för interaktion. Ytterligare forskning gjord av Salsgård och 

Sjöström (2009;46) visar att de tre företagen SEB, SJ och Scandic upplever olika fördelar 

med att använda sociala medier. Dels att medierna hjälper till att synas och nå ut till fler, 
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skapar dialog och tvåvägskommunikation till intressenter. Även Powers et. al. (2012:482) 

påpekar fördelen med dialog, både kunder emellan samt med företaget eftersom det skapar 

förtroende och transparens gentemot företaget. Vidare visar Salsgård och Sjöströms studie 

(2009) att både SJ och Scandic påpekar att sociala medier bidrar till att de får en inblick i 

marknaden och vad kunder tycker samt skapar och förbättrar relationer till kunderna. 

Dessutom framhäver de möjligheten till att nå en specifik målgrupp, även snabb spridning av 

positiv information tas upp som mediernas fördelar. Forskningen visar dock att sociala medier 

är tidskrävande och kräver personal vilket leder till personalkostnader. Dessutom krävs det ett 

tydligt tillvägagångssätt för att medierna inte ska bli en nackdel för företagen. Den snabba 

spridningen av information kan även vara en nackdel med de sociala medierna eftersom 

negativ information kan spridas lika snabbt som positiv (Salsgård & Sjöström 2009;46ff).  

 

2.4  För- och nackdelar med olika kriskommunikationskanaler 
 
Dagens utvecklade kommunikationsteknologi med internet och sociala medier har gjort 

världen mer synlig, kriser är idag globala och sprids snabbt över världen (Coombs 2007;9). 

Idag behöver varken organisationer eller publiken gå via de etablerade medierna för att 

kommunicera med varandra. Däremot är det mest troligt att organisationers första kontakt i en 

krissituation sker via etablerade medier eftersom de når ut till den stora massan och 

organisationen försäkrar sig därmed att publiken får kännedom om krisen (Karlsson 2008;8). 

En vanlig kriskommunikationskanal är organisationens egen webbplats, det är en kanal där 

organisationen själv kan ge sin bild av det inträffande. Webbplatsen gör det lätt för 

organisationen att själv publicera omfattande och komplexa budskap till intressenterna. 

Forskning visar även att kriskommunikation via webbplatser bidrar till ett snabbt utbyte av 

information, de frågor som tas emot av myndigheter via exempelvis telefonväxeln kan snabbt 

ges svar på genom den egna webbsidan. Webben ger alltså möjlighet att snabbt återkoppla till 

de frågor som ställs av allmänheten (Eriksson 2009; 117ff). Det blir dessutom allt vanligare 

att organisationer idag använder sociala medier som en viktig kommunikationskanal vid 

kriser. Kriskommunikation via sociala medier kan vara extra betydelsefullt då oroliga 

intressenter kan bli informerade snabbt och direkt samtidigt som organisationen kan föra en 

dialog med sina intressenter (Schultz & Glocka 2013). Sociala medier har fått en allt större 

roll när det gäller den sociala konstruktionen av kriser, bloggar och Twitter är ofta ett effektivt 

kommunikationsverktyg för att reparera ett skadat förtroende och förhindra bojkottning i 

krissituationer. Det upplevs vanligtvis som om medierna skapar möjlighet till dialog, 
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interaktivitet och relationsskapande i större utsträckning än traditionella medier så som 

tidningar, TV och radio. Kriskommunikation via Twitter ledde till mindre negativa reaktioner 

än via bloggar och nyhetsartiklar (Schultz, Utz & Göritz 2010;21ff). Ytterligare forskning 

visar att kriskommunikation via social medier, speciellt Facebook resulterar i en större positiv 

ryktesspridning än kriskommunikation genom online- tidningar. Forskningen visar dock på att 

människor är mer villiga att dela meddelanden från traditionella medier än sociala medier 

eftersom de traditionella medierna upplevs som mer trovärdiga. Människor pratar i huvudsak 

mer om det som skrivs i de traditionella medierna, vilket visar på vikten av att fortfarande ha 

med dessa medier i organisationers kriskommunikationsplaner (Schultz & Glocka 2013). 

Samtidigt bidrar sociala medier med en effektiv kriskommunikation då organisationen snabbt 

kan sprida information och föra en dialog med sina intressenter (Schultz & Glocka 2013). 

Enligt Coombs (2007;172) är det många idag som söker fakta och information om kriser 

genom internet. Därför kan teknologin vara till stor hjälp i och med en krissituation men 

organisationen bör främst hantera krisen genom de traditionella medierna.  
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3 Material och metod  
 

Inledningsvis beskrivs den metod som ligger till grund för studien samt det praktiska 

tillvägagångsättet när det gäller urval och avgränsning. Vidare beskrivs den kvalitativa 

insamlingsmetod som använts för att få svar på frågeställningarna samt en diskussion runt 

undersökningens validitet och reliabilitet. 

3.1 Komparativ metod 
 

En komparativ metod har använts för att jämföra hur Skellefteå kommun, Norrtälje kommun, 

LKAB, Ving, Vårdförbundet och Unionen arbetar med proaktiv kriskommunikation och 

vilken roll sociala medier har i arbetet. Det är en jämförande metod som skapar 

förutsättningar för intressanta analyser av skillnader och likheter (Ekström 2010;45). Syftet 

med komparativa studier är att få förståelse för olika företeelser, deras uppbyggnad och 

betydelse (Denk 2002; 8ff).  

 

I den komparativa metoden finns det ett antal olika undersökningsdesigner, i denna studie har 

en komparativ fallstudie använts. Fallstudier är inriktade på specifika verksamheter eller 

samtal och det är vanligt att forskaren ingående undersöker ett eller ett antal olika fall. 

Vanligtvis undersöks fallen var för sig för att sedan jämföra likheter och skillnader mellan 

vardera fallen (Ekström & Larsson 2010;19). I denna studie passade en komparativ fallstudie 

bra då metoden möjliggjorde för enskilda ingående undersökningar av de olika 

verksamheterna för att sedan jämföra dessa med varandra. Komparativa fallstudier 

kännetecknas förutom av jämförelser också av att analyserna relateras till givna teorier. I 

denna studie analyserades materialet utifrån teorier och forskning kring strategisk 

kriskommunikation, sociala medier och kriskommunikationskanaler för att sedan jämföras 

med varandra (Denk 2002;40). Vid komparativa studier finns det dock problem som måste 

upptäckas och hanteras eftersom de både kan begränsa möjligheterna och genomförandet av 

studiens analys och slutsats. Det är vanligt med problem gällande exogena faktorer, något 

som även berört denna uppsats. Exogena faktorer är faktorer som inte ingår i själva analysen 

men som ändå direkt eller indirekt kan komma att påverka resultatet (Denk 2002;72ff). En 

exogen faktor i denna studie kan ha varit att en verksamhet möjligtvis hade mer erfarenheter 

av sociala medier och kriskommunikation och varit inblandade i fler kriser än de andra 

verksamheterna. Dessa typer av faktorer är dock inte något som innefattades i analysen, då 
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studien hade som syfte att studera hur de olika verksamheterna arbetar med proaktiv 

kriskommunikation och vilken roll sociala medier har i arbetet. Därmed såg jag inget problem 

med att dessa exogena faktorer kunde förekomma eftersom studien inte grundade sig på vad 

som var strategiskt rätt eller fel.  

3.2 Avgränsning  
 

Studien har avgränsats till att behandla två myndigheters, två företags och två idéburna 

organisationers proaktiva, strategiska kriskommunikation och sociala mediers roll i arbetet. 

Det vill säga att studien enbart fokuserat på hur de arbetar strategisk inför uppkomsten av en 

eventuell kris. Därmed behandlas inte hur verksamheterna faktiskt kommunicerat vid en 

specifik krissituation. Att sociala medier som Facebook och Twitter sägs vara lika viktiga 

nyhetskällor som de traditionella medierna låg till grund för valet av just dessa medier. 

Dessutom är dessa medier i många fall snabbast med att sprida nyheter vilket kan få stor 

betydelse vid en eventuell krissituation (MSB.se 2012). Dock visar undersökningar att både 

företag och myndigheter är dåliga i sin användning av sociala medier vid krissituationer 

(Hjertqvist 2011, IF 2011) vilket gjorde det intressant att jämföra verksamheternas syn på 

sociala mediers roll i det proaktiva kriskommunikationsarbetet.  

3.3 Urval 
 

Undersökningen grundar sig på gruvföretaget LKAB och resebolaget Ving, myndigheterna 

Skellefteå kommun och Norrtälje kommun samt de idéburna organisationerna Vårdförbundet 

och Unionen. Vid varje verksamhet blev en person väl insatt i frågor gällande 

kommunikation, kriskommunikation och sociala medier intervjuad. Då syftet med uppsatsen 

var att förstå hur de olika verksamheterna arbetar och vilken syn de har på sociala medier i ett 

proaktivt kriskommunikationsarbete utgick uppsatsen från kvalitativa intervjuer. Till skillnad 

från kvantitativa studier där fokus läggs på att ta reda på hur ofta eller hur många gånger en 

viss sak förekommer har kvalitativa studier frågeställningar som handlar om att hitta mönster 

och förstå (Trost 2010;32). Det bedömdes att intervjuer med sammanlagt sex personer gav 

mig tillräcklig grund för mina jämförelser. Dessutom bedömdes det att sex intervjuer både 

gav ett tillräckligt underlag för att utläsa eventuella skillnader mellan de intervjuade 

verksamheterna men inte för stort för att lyckas göra ingående tolkningar av intervjuerna. 

Enligt Kvale (2009;129) kan nämligen ett för stort antal intervjuer förhindra forskaren från att 

ha möjlighet till mer ingående och utförliga tolkningar av materialet.  
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Då myndigheter, organisationer och företag är vanliga aktörer i krissituationer och det 

dessutom inte gjort så mycket forskning i syfte att jämföra dessa verksamheters proaktiva 

kriskommunikation valdes denna inriktning på undersökningen. Valet av de två företagen 

Ving och LKAB grundade sig på att jag ville ha så olika företag som möjligt, vars kriser kan 

se väldigt olika ut. LKAB är ett industriföretag och kriser för dem kan komma att påverka ett 

stort antal människor genom exempelvis olyckor. Ving är däremot inom tjänstesektorn och 

kriser för dem kan exempelvis vara naturkatastrofer runt om i världen vilket även det kan få 

stora konsekvenser. Alltså kan båda hamna i stora kriser men på olika sätt. Myndigheterna 

Skellefteå kommun och Norrtälje kommun valdes eftersom kommuner har ett stort ansvar för 

befolkningen inom sitt geografiska område och är viktiga ur ett demokratiskt perspektiv. 

Fackförbundet Unionen är Sveriges största fackliga organisation (unionen.se) och 

Vårdförbundet valdes då deras medlemmar verkar inom vård och omsorg vilket är en viktig 

del av vårt välfärdssamhälle (vardforbundet.se) och därför är deras kommunikation intressant 

att studera. Dessutom arbetar samtliga verksamheter med sociala medier idag men på olika 

forum och i olika omfattning, vilket gör de intressanta att jämföra dem med varandra. För att 

välja intervjupersonerna användes ett strategiskt urval. Urvalet grundar sig på att specifika 

kategorier väljs ut som ska känneteckna intervjupersonerna (Trost 2001;32). Jag valde att 

strategiskt ta kontakt med de personerna som hade en chefsroll inom information eller 

kommunikation vid samtliga verksamheter. Däremot blev jag på samtliga ställen jag var i 

kontakt med hänvisad till specifika personer vars arbete berörde just sociala medier, 

kriskommunikation eller presskontakter och därmed ansågs besitta den bästa kunskapen för 

att svara på frågorna. Både när det gällde Skellefteå kommun och Vårdförbundet så 

intervjuades två olika personer, detta då ena personen enbart kunde besvara frågor som gällde 

sociala medier medan den andra var insatt i frågor om kriskommunikation. Ingående 

presentation av intervjupersonerna och dess befattning återfinns i (bilaga 1). Att intervjuerna 

på två ställen skedde med två personer anser jag inte påverkar studien negativt. Intervjuerna 

kan snarare bedömas fått ett större djup och mer ingående svar eftersom intervjupersonerna 

var de inom verksamheten med störst kunskap gällande intervjuämnet.      

3.4 Kvalitativa intervjuer  
 

Ett av det vanligaste sättet att samla in data på är att intervjua människor om deras 

erfarenheter och syn på olika förhållanden (Svensson & Starrin 1996; 5). I denna studie har en 

kvalitativ intervju utförts med de utvalda personerna från de olika verksamheterna. Då 
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kvantitativa metoder beskriver en situation har kvalitativ forskning som mål att ge en djupare 

förståelse kring det fenomen som undersöks (Starrin & Renck 1996; 53ff). Därför passar en 

kvalitativ metod bra till denna studie då mina frågeställningar syftar till att få en djupare 

förståelse kring vilka för- och nackdelar verksamheterna ser med bland annat sociala medier 

vid kriskommunikation och olika typer av kriskommunikationskanaler. Kvalitativa intervjuer 

har som syfte att upptäcka och förstå egenskaper hos företeelser som ännu inte är upptäckta 

eller identifierade. Kvantitativa intervjuer däremot har som mål att bestämma omfattningen av 

något på förhand redan bestämt (Starrin & Renck 1996; 53ff). Styrkan med kvalitativa 

intervjuer är just möjligheten att nå djupt i den enskilda intervjun och intervjupersonens sätt 

att se på världen (Ryen 2004;77). Då studiens syfte var att ge en djupare förståelse för hur 

verksamheterna ser på proaktivt kriskommunikationsarbete och sociala mediers roll i det samt 

likheter och skillnader de emellan krävdes en kvalitativ ansats på studien. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke när det gäller kvalitativa studier med ett fåtal ingående intervjuer är det svårt att 

fastslå en generell bild, vilket kvantitativa studier lättare kan göra då de vanligtvis studerar en 

stor population. Studien grundar sig istället på generell kunskap av grundläggande egenskaper 

hos de som intervjuats. Därför har det en stor betydelse vilka fall som forskaren väljer att 

studera för att få en så rättvis bild som möjligt. Vanligt förekommande är att jämföra ett antal 

fall med varandra (Ekström 2010; 18). I min studie kan generella egenskaper och attityder 

fastställas då tre typer av verksamheter har jämförts med varandra.  

Det finns olika typer av intervjuer, i mitt fall utfördes en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju är en öppen intervju som är upplagd utifrån teman baserade på 

studiens frågeställningar (Larsson 2010;60). Vanligtvis är intervjuer uppbyggda kring ett 

begränsat antal teman och är grunden för den intervjuguide som används under intervju 

tillfället (Larsson 2010;64). I mitt fall är intervjuguiden indelad i fyra olika teman för att 

försäkra mig om att jag i min analys av materialet får svar på mitt syfte och frågeställningar, 

nämligen; krisplan, strategisk kommunikation, sociala medier och 

kriskommunikationskanaler (Se bilaga 2).  

3.5  Tillvägagångsätt 
 

I denna del behandlas hur det praktiska arbetet i min studie fortgått, från arbetet inför 

intervjun till datainsamling och analys av intervjuerna.   
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3.5.1  Inför intervjutillfället 
 

Inledningsvis togs telefonkontakt med samtliga verksamheter, som jag nämnts kontaktades 

enbart personer som hade en chefsroll inom information och kommunikation. Detta medförde 

att det strategiskt valde att enbart kontakta personer på dessa positioner men i samtliga fall 

blev jag sedan hänvisad till personer inom verksamheten som ansågs ha mer kunskap gällande 

sociala medier och kriskommunikation. Något som medförde att yrkestitlarna på de olika 

personerna varierar mellan de olika verksamheterna. I samband med att intervjuerna bokades 

påbörjades arbetet med intervjuguiden.  En intervjuguide är en form av manus som mer eller 

mindre strukturerar intervjuns förlopp (Larsson 2010;73f). Syftet med intervjuguiden är att de 

teman och frågor som författas ska täcka de viktigaste områdena för studien. Det gäller alltså 

att omsätta studiens problemställningar till teman och frågor (Dalen 2007;31). Därför togs 

intervjuguiden fram utifrån det övergripande syftet, frågeställningar samt de teorier som 

studien grundat sig på. Manuset har varit identiskt för alla sex intervjuerna då det gav mig 

möjlighet att jämföra de sex verksamheterna med varandra, vilket betyder att frågorna bör 

vara samma. Däremot har följdfrågor förekommit då intervjupersonens svar behövts 

förtydligas då den ställda frågan inte blivit besvarad.  

Inför intervjuerna fick respondenterna tillgång till studiens syfte och intervjuguide, denna 

öppenhet kan ibland påverka och styra svaren i en viss riktning. Jag upplevde dock inte 

öppenheten som någon risk att styra den intervjuade, jag såg snarare öppenheten som ett sätt 

att inskaffa förtroende hos personen och på så sätt få mer utvecklade svar. Dessutom ställdes 

frågor om exempelvis verksamheterna kriskommunikationsplaner vilket är dokument som 

möjligtvis inte används i det dagliga arbetet och kan vara långa och ingående vilket kan göra 

det svårt att komma ihåg dokumentets utformning. Däremot är jag medveten om att 

respondenternas faktiska kunskap gällande kriskommunikationsplanens innehåll frånsågs då 

de fick tillgång till frågorna innan intervjutillfället. Trots detta ansåg jag att tillgången till 

intervjuguiden och tid att studera kriskommunikationsplanen övervägde, vilket i sin tur gav 

mig mer korrekta och ingående svar.   

3.5.2 Under intervjutillfället   
 

I forskningsintervjuer med en utarbetad intervjuguide är intervjun oftast inte en vanlig dialog 

mellan två samtalspartner, utan intervjupersonens åsikter är istället i fokus. Forskarens egna 

uppfattningar bör alltså utebli från intervjun. Därför är det viktigt för att få en hög kvalitet på 
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intervjuerna att försöka skapa ett gemensamt förtroende i samtalet (Dalen 2007;39).  För att 

lyckas med detta var jag väl påläst gällande intervjuämnet och hade ett ödmjukt agerande i 

intervjusituationen. Ytterligare en risk i intervjusituationer är att forskaren inte låter 

intervjupersonen komma till tals full ut eller att forskaren påverkar samtalet i alltför stor 

utsträckning så att intervjupersonen undviker vissa aspekter (Larsson 2010;73f). För att 

undvika detta hölls en neutral ställning genom att lyssna till intervjupersonerna och låta de 

prata till punkt. För att vara en bra lyssnare och koncentrera mig på frågor och svar samt för 

att intervjumaterialet ska bli ordagrant korrekt spelades samtliga intervjuer in. En nackdel 

med inspelade intervjuer är dock att de tar lång tid att transkribera (Trost 2010;74f).  

Då samtliga intervjupersoner befann sig i andra städer än jag själv var personliga intervjuer ej 

möjligt att genomföra, utan telefonintervjuer på omkring 30 minuter genomfördes.  

3.5.3 Datainsamling och analys 
 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjun, det vill säga skrevs ner. Transkriberingen 

skedde i nära anslutning till intervjutillfället. Enligt Dalen (2004;69) ger en snabb 

transkribering av materialet möjlighet till en bra återgivning av det intervjupersonen faktiskt 

har uttalat vilket stärker analysprocessen. Transkriberingen skedde genom att jag i samband 

med att jag lyssnade igenom intervjun ordagrant skrev ner vad intervjupersonen sa. Dock 

uteslöts tvekningar eller ofullständiga meningar då det saknade betydelse för analysen. I 

själva analysen av det nerskrivna materialet har jag utgått från intervjuguidens struktur och 

teman. Ett sätt att analysera och tolka materialet är att utgå från studiens teorier (Larsson 

2010; 71), en analysmetod som även denna studie grundat sig på.  

 

3.6  Validitet och reliabilitet  
 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp när det kommer till kvalitén av studiens 

analys (Svensson 1996;209). Validitet handlar om att resultaten av studien är giltiga och att 

forskaren har studerat precis det som hon utgett sig för att studera. I tolkande studier som 

denna är det svårt att uppnå validitet eftersom tolkningar sällan är helt valida, men är 

tolkningarna noggrant utförda genom att forskaren kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat 

sina resultat går det att uppnå god validitet (Thomsson 2010; 31f). Därför har ett objektivt 

förhållningssätt till egna tolkningar i analysen antagits för att på så sätt uppnå högre validitet. 

Kvale (refererad i Svensson 1996) förklarar att validitet i kvalitativ forskning även handlar 
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om att metod och analys innefattar trovärdighet och försäkran om empiriska tolkningar. 

Reliabilitet i kvalitativa studier är tydligt sammanflätat med validitetsbegreppet och berör om 

det finns något konstant objekt. Det kan till exempel handla om vilken typ av sinnestillstånd 

som intervjupersonen var i vid intervjutillfället. Reliabiliteten bör alltså bedömas utifrån den 

situation som är vid intervjutillfället. I kvalitativ forskning kan inte reliabiliteten bedömas 

utan att frågans validitet samtidigt bedöms. Det kan finnas en risk att studien inte uppnår en 

hög validitet på grund av att inte ”rätt” intervjuperson blivit tillfrågad, detta eftersom att det är 

intervjupersonen som ska tillgodose studien med så pålitlig information så att syftet kan 

uppfyllas (Larsson 2010;77). Då intervjuerna utfördes med personer som hade stort ansvar 

inom ämnesområdet anser jag att respondenterna var väl insatta i ämnet och därmed bidrog 

med pålitlig och trovärdig information till studien. Ytterligare ett sätt att höja studiens 

validitet och reliabilitet, och något som utförts i denna studie, är att låta intervjupersonerna 

läsa och kommentera textutkastet av de transkriberade intervjuerna. Genom detta fick 

respondenterna kontrollera om fakta och citat var korrekt återgivna (Larsson 2010;79). 

Däremot skedde inga ändringar utifrån respondenternas kontrollering.  

3.7  Metodproblem   
 

Urvalet av sex stycken intervjuer kan upplevas smalt men med grund av den avsatta tiden för 

studien och för att ha möjlighet att göra djupgående intervjuer och tolkningar av materialet 

bedömdes antalet som rimligt.  

Valet av telefonintervjuer grundade sig på att möjliggöra ett urval av för studien mycket 

relevanta företag, myndigheter och idéburna organisationer och inte begränsa det till en 

geografisk placering i Umeåregionen. Telefonintervjuer kan dock vara en nackdel eftersom 

det inte är möjligt att uppfatta kroppsuttryck, leende, rastlöshet eller missnöje (Ryen 2004; 

197). Detta var något som försöktes bortses ifrån för att istället utläsa tonlägen och attityder 

genom rösten. I och med att samtliga intervjuer spelades in blev denna process lättare då jag 

noggrant lyssnade igenom materialet efter tonläge och attityder. Enligt Jacobsen (2002) är 

telefonintervjuer däremot både effektiva när det gäller en tidsmässig och kostnadsmässig 

aspekt. Dessutom minskar enligt Jacobsen (2002) risken för en så kallad intervjueffekt. Det 

vill säga att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka intervjupersonen.      
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4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de kvalitativa samtalsintervjuerna. Resultaten 

har analyserats utifrån de tidigare teoretiska utgångspunkterna. De övergripande teman i 

avsnitten är likvärdiga de teman som intervjuguiden strukturerats efter, för att gör avsnittet 

om strategisk kriskommunikation mer lättöverskådliga har några ytterligare underteman valts 

ut utifrån det transkriberade materialet.  

 

4.1 Resultat och analys: Strategisk kriskommunikation 
 

Nedan följer resultat och analys på temat strategisk kriskommunikation. Temat har delats in i 

tre underteman: kris, kriskommunikationsplan och sociala mediers roll samt issues managent.  

 

4.1.1  Resultat och analys: Kriser 
 

Myndigheterna definierar en kris som en extraordinär händelse som skapar allvarliga 

störningar i samhället. Norrtälje kommun förklarar att de vid en extraordinär händelse inte 

arbetar på samma sätt med kommunikationsarbetet som vid vanliga verksamheten.  

 
En kris för oss är när betydande värden som står på spel och en händelse som sker under någon 

form av tidspress. 

        Johan Ulvenlöv (Unionen) 

 

De idéburna organisationerna påpekar att de arbetar med krishantering i sitt dagliga arbete. 

Enligt Unionen så kan det exempelvis handla om en situation när människor blir uppsagda 

eller att de är delaktiga när företag hamnar i kris och det blir uppsägningar. Men då det hör till 

ordinarie verksamhet så är en kris för dem när en händelse dessutom blir ett avsteg från deras 

ordinarie arbete vilket även Vårdförbundet förklarar. Unionen tycker också att det är viktigt 

att lägga till oförutsägbarheten i definitionen. Däremot så tillägger Unionen att de gör 

bedömningar från fall till fall om en situation kan trigga igång en krissituation eller inte. 

Företagen ser kriser som en större händelse eller olycka med flertalet skadade eller dödsfall. 

LKAB håller sig däremot till definitionen av en kris som en olycka inom företaget medan 

Ving även ser en kris som en händelse som involverar flera olika myndigheter.  
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Händelse som kräver tjänster från ett flertal insatser och där tidsaspekten är kritisk, exempelvis en 

naturkatastrof 

        Robert Gunnarsson (Ving) 

 

Myndigheterna är ensamma om att definiera kriser som en extraordinär hädelse, 

resonemanget kan kopplas till det Larsson (2.1.1) lyfter fram om att kriser för myndigheter 

kan handla om naturkatastrofer eller stora olyckor som kan få konsekvenser för hela eller 

delar av samhället. Både Norrtälje kommun och de idéburna organisationerna kännetecknar 

kriser som något som skiljer sig från deras dagliga arbete, vilket går i linje med Langen och 

Sverredals resonemang (2.1.1) om att normala handlingsmönster inte räcker till under en kris 

utan extra kommunikationsprocesser måste sättas i bruk. I likhet med Langen och Sverredal 

(2.4.1) så ser verksamheterna kriser som händelser som kan hota deras betydande värden, det 

vill säga människor eller samhället. Både Unionen och Ving tar upp tidspress som en 

definition av kriser, något som inte kan kopplas till teorier om kriser men däremot enligt 

Larsson (2.1.2) kännetecknas en god kriskommunikation av att snabbt informera. Unionens 

resonemang om att de gör bedömningar från fall till fall om vad som kan utvecklas till en 

krissituation eller om de ska hantera fallet i linje med den ordinarie verksamheten antyder 

som Coombs ser det (2.1.1) att olika typer av kriser kräver olikt agerande från organisationen. 

Unionen tar även upp oförutsägbarheten av en kris, något som även Larsson (2.1.1) säger 

kännetecknar kriser. Verksamheternas resonemang om kriser som extraordinära händelser, 

olyckor och stor samhällspåverkan går i linje med forskning gjord av Jörback och Vrbanack 

(2.1.4). Enligt dem är det vanligt att verksamheter ser kriser som en yttre händelse som sker 

på grund av yttre påverkan och inte av verksamheternas eget agerande. Enligt Coombs (2.1.1) 

är det plötsliga inträffande ett kännetecken för en kris, däremot menar han att tidiga 

varningssignaler även kan känneteckna kriser vilket möjliggör för verksamheter att bemöta 

kritiken innan det nått ut till allmänheten, vilket ingen av verksamheterna påpekar.  

 

Definitionen av en kris skiljer sig alltså inte så mycket åt mellan de olika verksamheterna. De 

flesta ser kriser som en oförutsägbar händelse vilket i sin tur kan tolkas som att de flesta 

fastställer kriser som svåra att bemöta och motverka. Denna definition kan leda till ett reaktivt 

agerande när en kris väl uppkommit istället för att agera proaktivt för att förhindra att krisen 

uppkommer. Det finns alltså en risk att verksamheterna bortser ifrån problem i omgivningen, 

exempelvis missnöje bland kunder och medlemmar som i sin tur i framtida skede kan leda till 

en stor kris. Däremot är det intressant att reflektera över om verksamheterna syn på kriser gör 
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att deras relativt svaga engagemang till proaktiv kriskommunikation faktiskt kan vara 

relevant. Det kanske är ännu viktigare för dem att ha en god beredskap för eventuella kriser 

som kan uppstå. Därmed går det att tolka att LKABs entydiga definition av kriser som 

olyckor medför att de inte är i ett behov av att arbeta proaktivt med kriskommunikation då det 

istället för dem är ett förebyggande arbete för att förhindra olyckor som är det väsentliga. 

Unionens resonemang om att de gör en bedömning från fall till fall gällande krissituationer 

anspela på ett mer proaktivt synsätt då de inte är låsta i sin definition av kriser utan att de 

skiljer sig från fall till fall. Vilket kan ha att göra med att de är ett fackförbund som ofta 

hanterar kriser och därför är mer insatta i krisarbetet. Däremot är det värt att påpeka att 

samtliga verksamheter givetvis precis som de antyder, kan hamna i kriser som sker på grund 

av yttrehändelser vilket i sin tur inte går att motverka genom proaktiv kriskommunikation.  

 

4.1.2 Resultat och analys: Kriskommunikationsplanen och sociala mediers 
roll i den 

 

Varken Vårdförbundet eller LKAB har med sociala medier i sin kriskommunikationsplan, 

Skellefteå kommun nämner dock sociala medier men bara att kriskommunikationen ska ske 

via webbplatsen och sociala medier.   

 
Sociala medier finns inte med i vår kriskommunikationsplan, utan vi har helt enkelt andra 

kanaler som vi använder när det uppstår ett behov av att kommunicera ut frågor  

   

        Kajsa Lindmark (LKAB) 

 

Norrtälje kommun och Unionen har inte ett eget avsnitt för just sociala medier utan de ingår i 

den övergripande kommunikationen. Det budskap som sänds ut under en kris gäller alltså för 

samtliga mediekanaler. Ving skiljer dock sig åt då de tar upp sociala mediers roll i planen. 

När det gäller upplägget av kriskommunikationsplanen så har samtliga verksamheter förutom 

LKAB med arbets- och ansvarsfördelning som gäller under krisen. Det viktigaste i LKAB:s 

kriskommunikationsplan är att informera internt först. Myndigheterna tar upp vilka medieval 

som ska göras, vilket budskap och information som ska spridas genom vilka medier. Även 

Ving tar upp hur informationen ska spridas, utvalda presskontakter och hur de rent praktiskt 

ska bistå personal exempelvis i utlandet. Det som skiljer organisationerna från myndigheterna 

och företagen är att de kan upplevas mer flexibla i sin utformning av 

kriskommunikationsplanen då de tar fram strategier från fall till fall.  
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Vem som är talesperson, vilka tänkbara scenarier som kan utspela sig och hur handlingsplanen 

ser ut utifrån vilket typ av scenario som kan tänkas inträffa. 

        Johan Ulvenlöv (Unionen)     

 

Samtliga verksamheters kriskommunikationsplan är däremot ett dokument för hur krisen väl 

ska hanteras. Ingen av verksamheterna tar upp hur de proaktivt arbetar innan krisen väl är ett 

faktum.  

 

Samtliga verksamheter förutom LKAB har utifrån Eriksson definition (2.1.4) en klassisk 

kriskommunikationsplan där arbetsfördelning, plan för mediekontakter och kommunikationen 

finns med. Genom att ha klart för sig bakgrundsfakta och vem som gör vad kan 

organisationen enligt Eriksson (2.1.4) agera snabbare vilket är viktigt vid en krissituation. 

Både Vårdförbundet och Skellefteå kommun nämner att de snart ska ha en stor krisövning, 

något som Eriksson (2.1.4) också anser ska dokumenteras i den klassiska 

kriskommunikationsplanen. Myndigheternas presentation av medieval är något som Langen 

och Sverredal (2.1.4) tar upp som ytterligare en viktig faktor som bör finnas med i en 

kriskommunikationsplan. Langen och Sverredal (2.1.4) menar även att strategier för sociala 

medier bör finnas med, något som alla förutom Vårdförbundet och LKAB har. Även fast 

Norrtälje kommun och Unionen inte specifikt nämner sociala medier så framkommer det i 

intervjun att de ändå har med medierna i kriskommunikationsplanen då de inte skiljer kanalen 

från övrig kommunikationskanal. Organisationernas flexibla kriskommunikationsplaner kan 

kopplas ihop med Coombs (se 2.1.4) forskning om att det är viktigt att variera 

kriskommunikationsplanen utifrån kriserna, eftersom det är upplagt för en katastrof om 

verksamheten följer kriskommunikationsplanen utifrån ett låst mönster. Det som alla 

verksamheter hade gemensamt var att kriskommunikationsplanen var framtagen som en 

manual för hur de arbetar under en kris. Detta är något som Jörback och Vrbabac (se 2.1.4) 

menar är vanligt förekommande vid utformningen av kirskommunikationsplaner och bidrar 

till ett reaktivt agerande i verksamheten. 

 

Det är positivt att samtliga verksamheter förutom LKAB inkluderar arbetsfördelning, 

presskontakter och informationsspridning i kriskommunikationsplanerna. Eftersom de då inte 

behöver lägga ner tid på att fatta beslut när de väl befinner sig i en kris, då kriser kräver 

snabba och kloka beslut. Jag anser även att det är positivt att både Vårdförbundet och 

Skellefteå kommun planerar för krisövningar, då det oftast är genom övning som 
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kriskommunikationsplanens brister kan upptäckas. Att i förtid upptäcka dessa brister istället 

för under en krissituation kan leda till en bättre framtida krishantering och förhoppningsvis en 

mildare kris. Att det enbart är organisationerna som nämner framtagning av strategier och 

handlingsplaner som en del av deras kriskommunikationsplan kan eventuellt ha att göra med 

att de är vana att hantera kriser i form av exempelvis uppsägningar i deras dagliga arbete. 

Erfarenheten kan ha fått dem att inse vikten av en flexibel kriskommunikationsplan som 

varierar utifrån krisers karaktär. Att i förväg ta fram olika typer av handlingsplaner utifrån 

eventuella krissituationer ser jag som ett proaktivt sätt att hantera kriser vilket kan leda till ett 

snabbare och mer genomtänkt agerande i krissituationen. Samtidigt tas inte strategierna fram i 

syfte att förhindra en eventuell kris utan arbetas fram för att kunna bemöta eventuella krisers 

framtida utveckling. Något som i sin tur ändå kan tyda på ett reaktivt agerande. Att LKAB 

främst fokuserar på vikten av att informera internt först kan tolkas utifrån definitionen av en 

kris som en olycka inom företaget vilket givetvis kräver att personalen informeras först innan 

någon annan.  

 

När det gäller Unionens och Norrtälje kommuns val av att inte enskilt lyfta fram sociala 

medier i kriskommunikationsplanen kan tolkas som att de har god vana av sociala medier och 

ser medierna som en lika självklar kanal som alla andra. Detta skulle kunna innebära att de 

snabbt kan agera via sociala medier eftersom de känner en trygghet i användandet. Att LKAB 

inte alls har med sociala medier i sin kriskommunikationsplan kan ha att göra med att de inte 

ser en stor vikt just nu i att använda sociala medier utan att de använder sig av andra kanaler. 

Detta kan grunda sig i deras definition av kris och vikten av att informera internt samt att de 

är ett industriföretag och kanske inte är i lika stort behov av relationsbyggande och dialog i 

jämförelse med exempelvis Ving. Ving befinner sig inom tjänstesektorn där de är i stort 

behov av just relationsbyggande och dialog med sina intressenter. Intressenter som dessutom 

är privatpersoner runt om i hela landet och som i stor utsträckning kanske just befinner sig på 

sociala medier. Utifrån intervjun med Vårdförbundet framgick det tydligt att de aktivt jobbar 

med sociala medier i sitt dagliga arbete och ser många fördelar med mediet. Därför tror jag att 

deras val av att inte ha med sociala medier i deras kriskommunikationsplan grundar sig på en 

ouppdaterad kriskommunikationsplan. Vilket kan få stora konsekvenser för organisationen 

om de skulle hamna i en kris eftersom både omgivning och intressenter ständigt förändras. Att 

Ving är de enda som nämner sociala medier i större utsträckning kan tolkas som om att de 

skiljer budskapen och användningen av traditionella medier och sociala medier åt under en 

kris.  
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Jag finner det intressant att verksamheternas kriskommunikationsplaner enbart tar upp arbetet 

när en kris väl har inträffat vilket tyder på ett reaktivt tankesätt inom verksamheterna. Något 

som kan grunda sig på att mycket forskning har fokuserat på hur verksamheter agerar under 

en kris, vilket kan ha skapat normen att det är viktigast för verksamheter att veta hur de ska 

agera i detta skede. Detta kan även förklara varför definitionen av en kris som en yttre 

oförutsägbar händelse har fått dominans inom verksamheterna.   

 

4.1.3  Issues management 
 

Båda myndigheterna arbetar aktivt med omvärldsbevakning genom webben samt sociala 

medier så som Facebook, Twitter och bloggar. Genom olika verktyg får de dagligen rapporter 

om vad som skrivs i traditionella medier så väl som sociala. Myndigheterna påpekar även att 

de utifrån det de uppmärksammat i omvärldsbevakning gör en värdering av problemet och om 

det är i behov av att bemötas. De två företagens synsätt skiljer sig åt gällande 

omvärldsbevakning. Ving använder ett verktyg som är nyhetsinriktad och ett som fokuserar 

på sociala medier och webben. Även LKAB har en tjänst som dagligen ger dem 

nyhetsuppdateringar från olika medier men deras främsta syfte är att omvärldsbevaka 

företagets marknad. Även de idéburna organisationerna bedriver en omfattande 

omvärldsbevakning om allt som skrivs, både i traditionella medier samt i sociala medier. Om 

de upptäcker något i omgivningen som skulle vara relevant för dem så tar de reda på mer 

fakta, ser till vilka personer som skulle kunna vara involverade och tar fram strategier för hur 

de ska bemöta problemet.  
 

Idag är det många som uttrycker missnöje i sociala medier, därför är det viktigt att vi finns där 

och stöttar och fångar upp det som händer. Ibland är det väldigt lätt att spåra kriser genom just 

sociala medier.      

       Sanna Carlheimer (Vårdförbundet) 

 

Organisationerna försöker i allra högsta grad förbereda sig och vara proaktiva men enligt 

Unionen så lyckas inte alltid detta och ibland hamnar de i en kris just för att det proaktiva 

arbetet misslyckats. Unionen tar upp ett exempel på hur de använde Twitter för att förhindra 

att ett rykte skulle bli stort. Under SAS-krisen 2012 gick det rykten om att Unionen skulle 

stjälpa flygbolaget och för att minska detta rykte så skickade Unionen ut bilder från 

förhandlingsrummet för att visa allmänheten att de arbetade hårt för att rädda SAS. Detta sågs 

som ett sätt att bedriva ett proaktivt arbete för att minska att ett rykte skulle blir stort. 
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Vårdförbundet förklarar även att de försöker vara så proaktiva som möjligt. När de 

exempelvis ska publicera information som de vet kan vara känslig så diskuterar de innan 

publiceringen eventuella reaktioner och svar på specifika frågor så att de snabbt kan ge svar.  

 

LKAB förklarar att de använder sig av en lokal tidning som går ut till Kiruna, Svappavaara 

och Malmberget/ Gällivare i ett proaktivt syfte för att berätta det de vill ha sagt och deras 

fakta. Ving förklarar att de försöker agera på det som plockats upp under 

omvärldsbevakningen, om det är missnöjda kunder så försöker de hjälpa dem så de känner sig 

hörda. De agerar oftast genom sociala medier men ibland händer det att de uppmärksammar 

något i traditionella medier och utifrån det försöker kontakta kunden. Även myndigheterna 

påtalar att de försöker att agera proaktivt genom att ha bra koll på vilka frågor som människor 

vill få svar på via webbsidan eller kundtjänst under en kris och samla dessa och besvara dem 

innan frågorna blir för stora.  

 
Att agera proaktivt kan minska antalet frågor som kommer in till kommunen då sociala medier 

bidrar till att vi kan nå ut till fler och dessutom kan kommunikationen ske mellan medborgarna. 

        

       Maria Holm (Skellefteå kommun) 

 

Norrtälje kommun ger ett exempel på hur de gick ut på Facebook och frågade hur 

medborgarna ansåg att snöröjningen fungerade. Det blev då lätt för medborgarna att föra sin 

talan samtidigt som kommunen kunde ta till sig informationen och förbättra arbetet utifrån 

det. Myndigheterna arbetar alltså aktivt för att uppmärksamma problem i sin omgivning och 

de försöker gå in och bemöta det som kan påverka dem, något som kännetecknar ett proaktivt 

kriskommunikationsarbete. Dessutom använder de både sociala medier för att upptäcka 

problem samt för att bemöta tvistefrågor som de upptäckt i sin omvärldsbevakning. 

Ytterligare ett exempel när Skellefteå kommun agerade proaktivt var i en kris 2011 när de 

hade cryptosporidium i dricksvattnet: 
 

Ett vanligt rykte under den krisen var att kommunen skulle ha känt till problemet under en lång 

tid men att vi hade mörkat det. Så fort vi såg tendenser till sådana rykten så gick vi ut och 

publicerade artiklar på vår egen webb, gick ut med pressmeddelande och jobbade med det i 

sociala medier. Just för att förhindra att dessa rykten skulle växa till något stort.  

      

       Per Lindqvist (Skellefteå kommun) 
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Myndigheterna tar även upp vikten av relationsbyggande och dialog med deras intressenter 

och att sociala medier är ett bra sätt för att driva dialoger. Norrtälje kommun anser att det i 

sociala medier är nödvändigt med relation och dialog, de finns inte bara där för att informera 

utan det ska finnas möjlighet att ställa frågor. Även Ving påpekar vikten av dialog och 

relationer som ett sätt att bedriva ett proaktivt kriskommunikationsarbete. De lyfter upp vikten 

av att vara öppen och snabb i kommunikationen. Ving menar att goda relationer till 

intressenter bygger en bra grund för om de sen hamnar i något större problem eftersom de då 

har många ambassadörer i form av intressenter som kan gå in och stötta. Ett exempel på detta 

var då en kund skrivit på sin blogg om att hon var missnöjd med företaget, då gick de in och 

kommenterade och försökte hjälpa personen och bemöta hennes problem. Enligt LKAB så 

försöker de bygga relationer på olika sätt, dels genom att personer kan ställa frågor till dem 

som de senare besvarar i sin tidning ”LKAB framtid”. De erbjuder allmänheten att chatta med 

chefer samt möjligheter att ställa frågor via deras Facebook-sida. För dem är det viktigt med 

dialog och relationer men sociala medier prioriteras inte för detta, utan för dem är det allra 

viktigast att finnas fysiskt på orten.  

 

Verksamheternas utförliga omvärldsbevakning för att bevaka och identifiera problem i 

omgivningen är ett av de fem stegen som enligt forskaren Robert Heath (Larsson 2.1.3) sägs 

ingå i issues management. Han menar att det gäller för verksamheter att kontinuerligt bevaka 

omgivningen för tvistefrågor som kan komma att beröra dem. Ytterligare en faktor i 

utförandet av issues management som Larsson (2.1.3) presenterar är vikten av att bedöma 

tvistefrågornas betydelse, det vill säga sannolikhet, möjlig effekt och omfattning för att sedan 

ta fram strategier och handlingsmöjligheter. Enligt Falkheimer et. al. (2.1.3) är detta viktigt 

eftersom organisationer vanligtvis drabbas av kriser om de väntar med det kommunikativa 

arbetet tills motsättningarna har uppstått. Vårdförbundets resonemang om att de innan de 

publicerar information de vet är känslig gör vissa bedömningar samt framtar strategier och 

svar kan vara ett sätt att bedriva issues management. Dessutom visar det på att de inte ser 

kriser som enbart händelser som sker på grund av yttre påverkan utan att kriser kan grunda sig 

på organisationens eget agerande. Detta går emot tidigare forskning av Jörback och Vrbanac 

(2.1.4) som visar att organisationer vanligtvis ser kriser som yttre händelser som sker på 

grund av yttre påverkan och inte på grund av verksamhetens eget agerande.  

 

Även dialog och relationer är en viktig del i issues management och ett sätt att skapa 

förståelse hos publiken enligt Falkheimer (2.1.3). Myndigheternas resonemang om att anpassa 
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kommunikationen efter det som folk undrar över kan kopplas samman med tvåvägs 

symmetrisk kommunikation, det vill säga att kommunikationen sker både på myndigheternas 

och mottagarnas villkor. Detta blir ännu tydligare i Norrtälje kommuns exempel på hur de 

ställde en fråga om snöröjningen på Facebook för att ge befolkningen möjlighet att föra sin 

talan så att myndigheten sedan kunde anpassa sitt arbete utifrån synpunkterna. Även Vings 

vilja av att föra dialog och bygga relationer genom att besvara frågor och finnas där tyder på 

att de använder en tvåvägs symmetrisk modell (2.1.3). Däremot kan det i LKABs fall bli svårt 

med tvåvägskommunikation genom att besvara frågor i en tidning då det gör det svårare för 

folket att få sin röst hörd. Därför skulle den kanalen kunna ses som en tvåvägs asymmetrisk 

modell som Falkheimer et. al. förklarar som en modell där kommunikationen fokuserar på 

återkoppling på organisationens initiativ (2.1.3). Företagen påpekar alltså vikten av dialog och 

relationer som ett sätt att bedriva ett proaktivt kriskommunikationsarbete. De lyfter även upp 

vikten av öppenhet och snabbhet, något som Coombs (se 2.1.2) lyfter fram som kriterier för 

en framgångsrik kriskommunikation speciellt då information sprids allt snabbare idag i och 

med den nya teknologin. 

 

Den omfattande omvärldsbevakningen visar på att verksamheterna förstår vikten av att 

ständigt uppmärksamma vad som sker i omgivningen för att upptäcka eventuella problem som 

kan komma att påverka dem. Utifrån intervjuerna framgår det dock att LKAB inte använder 

sig av omvärldsbevakning på samma sätt och i lika stor utsträckning som de övriga 

verksamheterna. De lägger mest fokus på att bevaka marknaden hos företaget genom främst 

traditionella medier till skillnad mot övriga verksamheter som i stor utsträckning bevakar 

sociala medier. Detta kan vara till deras nackdel intressenter ofta kan uttrycka missnöje och 

problem via sociala medier. Genom att i störst utsträckning bevaka marknaden kan många 

problem hos intressenter och omgivning gå förlorade. Men LKABs fokus på att bevaka 

marknaden kan grunda sig på definitionen av kris som en olycka inom företaget vilket kan 

göra att de inte ser ett stort behov av att söka problem i dess omgivning.  

 

Alla ser dialog, bemötande och relationsskapande som en viktig del i ett proaktivt arbete och 

samtliga verksamheter, förutom LKAB, tar upp sociala medier som en viktig kanal för att 

bygga relationer. Det kan tolkas som att sociala mediers interaktivitet gör det lätt för 

verksamheter att föra dialog och skapa relationer till sina intressenter. Dessutom framkommer 

det exempel där Ving bemött missnöjda kunder och dementerat oriktigheter som sprids på 

internet av privatpersoner. Att det just är Ving som ger exempel på detta kan ha att göra med 
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att de är ett företag inom tjänstebranschen och är i behov av ett gott rykte bland sina kunder. 

Att en privatperson sprider missnöjdhet till andra potentiella kunder kan få stora konsekvenser 

för företaget genom minskat förtroende och ett skadat varumärke. I intervjuerna framkommer 

det att myndigheterna sällan går in och kommenterar enskilda privatpersoners missnöje utan 

att de snarare bemöter de frågor som många inom kommunen vill få besvarade. Detta kan 

bero på att de inte är i lika stort behov av den enskilda kundens val av dem som kommun utan 

mer om ett allmänt gott rykte inom kommunen.   

  

4.2 Resultat och analys: Sociala medier 
 

Norrtälje kommun anser att det är viktigast för dem att befinna sig på Facebook eftersom det 

är där deras medborgare är. De förklarar även att de ser Facebook och Twitter som en 

förlängning av deras webbplats. Myndigheterna är väldigt positiva till sociala mediers 

möjligheter, de främsta fördelarna som de ser med dem är att de når ut till väldigt många fort 

och att de dessutom är säkra på att folket finns där.  

 
Man kan genom sociala medier snabbt besvara, bemöta och stilla folks oro. 

        

       Maria Holm (Skellefteå kommun) 

      

Samtliga verksamheter tar upp snabbheten och möjligheten att nå många via sociala medier 

som en tydlig fördel. LKAB ser däremot sociala medier som ett sätt att driva trafik till sina 

egna kanaler så att fler får deras syn på saken vid en kris. Alla verksamheter är även positiva 

av möjligheten till tvåvägskommunikation och dialog med intressenterna. Fördelen med att ha 

möjlighet att svara på frågor och föra en dialog är något som de två myndigheterna och Ving 

poängterar. Att bygga relationer via sociala medier till sina intressenter genom att bemöta 

missnöje och göra kunderna nöjda ser Ving som ett sätt att använda sociala medier i ett 

proaktivt syfte.  

 
I en krissituation så kan de förstå att vi vill väl eftersom vi alltid annars försöker bete oss på bästa 

möjliga sätt. 

        Robert Gunnarsson (Ving) 

Myndigheterna, Ving och Vårdförbundet ser även en fördel med att det är lätt att budskap 

sprids vidare via sociala medier och på så sätt når fler. Myndigheterna och Ving anser att det 

som skrivs på sociala medier kan ses av många vilket kan skapa mindre jobb för dem 
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eftersom de inte behöver svara på samma frågor från flera olika personer. Detta resonemang 

skiljer sig från organisationernas som enbart ser snabbhet, spridning, tvåvägskommunikation 

och närheten som sociala mediers fördel.  

 

De nackdelar som framkommit under intervjuerna är att sociala mediernas snabbhet även kan 

bli ett problem. Det vill säga att rykten och felaktig information snabbt sprids och når till ett 

stort antal människor vilket gör det svårt att hinna bemöta allt som skrivs. Både Ving och 

myndigheterna påpekar även att det finns en risk att information snabbt sprids utan att alltid 

vara källkritisk och sanningsenlig. 

 

LKAB ser också sociala medier som resurskrävande och menar att sociala medier aldrig tar 

paus. Även Norrtälje kommun och Vårdförbundet är inne på samma resonemang och att 

sociala medier kräver ständigt uppdaterad information.  

 
Eftersom att det går så snabbt så skapas det även en förväntat att få svar snabbt men det är inte 

alltid att det går att svara så snabbt som folk förväntar sig. Ibland har man inte svaret så snabbt 

och då kan det förekomma irritation. Men det gäller att tänka på att den information som ges ut 

också är den rätta informationen.  

       Sanna Carlheimer (Vårdförbundet) 

 

Den främsta fördelen som samtliga såg med sociala medier möjligheten till att snabbt sprida 

och lägga ut information vilket kan kopplas till Coombs resonemang (2.1.2) om att dagens 

teknologi ställer krav på en allt snabbare spridning av information. Dessutom är det enligt 

Larsson (2.1.2) viktigt att snabbt nå ut med information vid en kris eftersom att det är den 

första bilden av krisen som sätter den avgörande bilden för händelseförloppet. 

Verksamheternas resonemang om att sociala medier möjliggör att nå många och skapar 

möjligheter att besvara och bemöta folk kan kopplas till de fördelar Falkheimer et. al. (2.2) 

lyfter upp med sociala medier, det vill säga förmågan att nå många och möjlighet till 

tvåvägskommunikation. Enligt Briones et. al. (2.2) så spenderas allt mer tid på sociala medier 

och idag har två tredjedelar av världens internetanvändare besökt ett socialt medium eller 

blogg, vilket stärker verksamheternas resonemang om att de möjliggör för att snabbt nå 

många människor samtidigt.  
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LKAB var de enda som lyfte fram att sociala medier kan användas som ett sätt att driva trafik 

till deras egna kanaler så att fler få deras syn på saken. Detta kan kopplas till, som jag tidigare 

varit inne på, att de har ett tvåvägs asymmetriskt synsätt gällande kommunikationen (2.1.3). 

Det vill säga att de genom sin kommunikation sänder ut sin bild utan att föra en riktig dialog 

med intressenterna. Briones et. al. (2.2) menar att sociala medier möjliggör för verksamheter 

att föra en dialog med sina intressenter vilket går i linje med verksamheternas resonemang om 

fördelarna med relationsskapande. Enligt Eriksson (2.2) så möjliggör sociala medier för att 

användarna själva kan bli producenter och ta del av innehåll som andra användare har 

publicerat. Vilket kan kopplas till att myndigheterna samt Vårdförbundet ser fördelar med att 

deras budskap kan få större spridning genom att andra personer delar deras inlägg. Ving lyfter 

även fram att det genom sociala medier är lätt att bemöta missnöje hos intressenter och 

bedriva ett proaktivt kriskommunikationsarbete. Detta framkommer inte i tidigare forskning 

om sociala medier men kan däremot kopplas till Bryntesson (2.5) tankar om att sociala medier 

tillåter publiken att vara med i debatten. Dessutom kan det kopplas till Falkheimers et. al. 

(2.1.2) förklaring om den senmoderna kriskommunikationsforskningen, det vill säga att 

publiken sätts i centrum och att goda och långsiktiga relationer till intressenter krävs för att 

lyckas med framtida kriskommunikation. 

 

Att snabbheten även kan vara en nackdel för verksamheterna är något som tidigare forskning 

av Salsgård och Sjöström (2.2) påpekar, de lyfter upp att det krävs tydliga tillvägagångssätt 

för användningen av sociala medier samtidigt som negativ information sprids lika snabbt som 

positiv. LKABs tankar om att sociala medier är resurskrävande tar även Sjöström (2.2) upp 

och menar att sociala medier är tids- och personalkrävande. Detta kan även hänföras till 

Norrtälje kommuns och Vårdförbundets tankar om att sociala medier är tidskrävande då 

informationen ständigt måste uppdateras. Enligt Vårdförbundet så finns det även en risk att 

kravet på snabba svar kan påverka att verksamheter känner att de snabbt måste bemöta vilket i 

sin tur kan påverka att informationen inte alltid är genomtänkt och korrekt. När det gäller 

Vings och myndigheternas tankar om att informationen inte alltid är källkritisk så menar 

Bucher (2.2) att sociala medier har bidragit till en förändring av kommunikationen. Det ställs 

idag högre krav att den enskilda individen själv ska vara aktiv och söka information och 

samtidigt bedöma källans trovärdighet. 

 

Att alla upplever snabbheten med att sprida information som den främsta fördelen kan bero på 

att sociala medier har bidragit till att allt fler människor kan producera och sprida information. 
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Idag är det inte bara journalister och traditionella medier som förmedlar information och 

granskar verksamheter utan även en privatperson kan snabbt få sitt missnöje uppmärksammat 

och spritt till många människor. Detta bidrar till att verksamheter är i ett mer utsatt läge än 

tidigare då de måste hinna uppmärksamma och bemöta information från alltfler olika källor. 

Innan sociala mediers genomslag var det kanske viktigast för verksamheter att bygga goda 

relationer till ett antal massmedier men idag kan alla vara med och påverka debatten. Att de är 

positiva till sociala mediers snabbhet kan alltså bero på att de ser möjligheter med att själva 

styra debatten och förhoppningsvis kunna förebygga eller minimera krisens utsagor. Detta kan 

även förklaras utifrån att verksamheterna ser dialog och relationsskapande som en viktig 

fördel. Men kraven på, och möjligheten till att snabbt sprida information kan dock sätta 

verksamheterna i utsatta lägen då det kan vara lättare att råka publicera felaktig information i 

pressade lägen. Det kan innebära att de själva förvärrar krisen genom ett alltför snabbt 

agerande. Sociala mediers snabbhet kan alltså leda till att verksamheter är i ett ännu större 

behov av en noggrann och flexibel kriskommunikationsplan med framtagna strategier, 

handlingsmönster och kommunikationsval som grundar sig utifrån varje specifik kris. Det är 

dock intressant att reflektera över om sociala medier egentligen är ett bra verktyg för att 

bedriva proaktiv kriskommunikation. Självklar kan verksamheterna nå många via sociala 

medier men för att lycka med detta förutsätts det aktivitet av mottagarna genom att de väljer 

att prenumerera på verksamhetens sida. Mediet lämpar sig kanske bäst att använda när en kris 

väl har inträffat då mottagarna med stor sannolikhet söker upp verksamheten för att ta del av 

kommunikationen. För att lyckas med ett proaktivt arbeta krävs det däremot lika stor 

delaktighet av mottagaren och att verksamheten faktiskt lyckats få folk till deras sida.  

 

4.3 Resultat och analys: För- och nackdelar med 
kriskommunikationskanaler  

 

Det är tydligt att alla verksamheter ser stora fördelar med att använda sociala medier som en 

kanal vid kriser, speciellt i kombination med andra typer av kanaler så som den egna 

webbplatsen och traditionella medier. Det som skiljer myndigheterna mot de övriga är det ser 

sin egen webbplats som den största kanalen och även den som de prioriterar högst vid en 

eventuell kris. De ser att webbplatsen hänger ihop med sociala medier, allt det lägger upp på 

sociala medier ska även finnas på webbplatsen för att inte exkludera någon.   
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Det är webben som är viktigast, till och med om det skulle bli ett strömavbrott så prioriteras den.

    Pär Lindqvist (Skellefteå kommun) 

 
Jag tror att det är många som förväntar sig att webben är först uppdaterad om det är något som 
händer och man vill ha senast information.    
       Anna Jarnebeck (Norrtälje kommun) 

 

Ving och de idéburna organisationerna prioriterar traditionella medier i kombination med 

sociala medier högst men det påpekar ändå att det beror på vad det är för typ av kris. Ving är 

dock mer inne på att de kommer att använda de traditionella medierna vid behov av eventuell 

kriskommunikation. Alla tre ser att kanaler kompletterar varandra och att de därmed kan få 

större genomslagskraft genom att använda sig av flera olika kanaler. Unionen tar upp ett 

exempel från SAS-krisen 2012 där de kompletterade traditionella medier med sociala medier. 

Twitters snabbhet gjorde att de kunde förmedla information ifrån förhandlingarna till många 

journalister samtidigt. LKABs resonemang skiljer sig något från de övrigas då de ser att det är 

viktigast för dem att alltid först informerar via intranätet för att sedan vända sig till pressen. 

 

Myndigheterna, företagen och Unionen ser även en fördel med att det är de själva som styr 

informationen via sociala medier och möjliggör för att de kan driva sin egen tes. Dessutom tar 

myndigheterna, företagen samt Vårdförbundet upp möjligheten att snabbt nå många genom 

sociala medier. Ving och myndigheterna menar även att det är en fördel att de kan hålla en 

dialog med kunderna och att de alltid har någonstans de kan vända sig.   
 

När det gäller allvarliga saker så hinner vi inte alltid ta emot samtal och då kan sociala medier 

vara ett väldigt bra ställe att få ut information som många kan gå in och ta del utav den. 

       

        Rober Gunnarsson (Ving) 

 

Unionen är ensam med att ta upp fördelar med att sociala medier kan bidra till äkthet och 

indiciet, det vill säga tillförlitlighet. 

 
Tar vi SAS-krisen som exempel, så efter det att avtalet var slutet så satt vår förbundsordförande i 

morgonsoffan och berättade om hur det var på plats i Köpenhamn under förhandlingarna och då 

kunde vi samtidigt på Twitter skicka ut bilder av hur det såg ut under förhandlingarna. Detta gav 

äkthet och indiciet till det hon sa, något som var väldigt framgångsrikt och plockades upp i 

medierna.  

        Johan Ulvenöv (Unionen) 
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Organisationerna menar dock att det även finns en risk att använda sig av sociala medier om 

inte informationen stämmer överens med den information som ges till journalisterna. Det 

gäller alltså att organisationerna är konsekventa i det som de själva skriver på sociala medier 

och säger till de traditionella eftersom att informationen via sociala medier sprider sig snabbt 

och kan förvärra krisen. Unionen menar att det alltså finns en risk om verksamheter inte vet 

hur det ska hantera sociala medier och säger olika saker till olika medier. Dessutom menar 

Norrtälje kommun att det kan vara en nackdel med att sociala medier inte når alla samt att det 

krävs att verksamheterna finns där för att svara på frågor om man har gått ut med information. 

När det kommer till traditionella mediers fördelar tar samtliga upp att de når många personer 

och olika typer av målgrupper på grund av den stora genomslagskraften.   

 
Traditionella medier har ett ohyggligt genomslag, exempelvis så lyssnar omkring en miljon på 

ekot och två miljoner tittar på rapport. På vår webbplats så har vi kanske åttiotusen besökare 

och omkring åttatusen gillare på Facebook. 

       Cecilia Sandahl (Vårdförbundet) 

Skellefteå kommun anser även att traditionella medier kan ha en högre trovärdighet 

jämförelsevis med sociala medier, dock menar de att de i själva verket inte borde ha det 

eftersom att verksamheter själva kan stå bakom det som skrivs i sociala medier. När det gäller 

traditionella mediers nackdelar anser företagen att det är svårt att ha koll på vilken typ av 

information som sänds ut eftersom det inte är de själva som står bakom informationen. I linje 

med detta menar Unionen att traditionella medier gör en låst eftersom att det kan vara svårt att 

bryta en vinkel som journalisterna har bestämt sig för genom journalistkontakter och 

information. Han menar att det därför kan vara bra att komplettera traditionella medier med 

sociala medier för att driva sin egen tes. Vidare menar Vårdförbundet att det gäller att vara 

väldigt tydlig i sin information till traditionella medierna så att det inte uppstår missförstånd 

och publiceras felaktig information.  

 

Myndigheternas resonemang om att webbplatsen är ett bra ställe att publicera fakta och 

information till intressenterna och att de dessutom styr över informationen liknar Eriksson 

(2.4) tidigare forskning. Han menar att många verksamheter idag använder sig av sina egna 

webbplatser för att sprida mer ingående information till intressenterna. De kan alltså genom 

sin egen webbplats styra över informationen och försäkra sig om att det som sänds ut till 

människor också är den information som enligt dem stämmer och har hög kvalitet. Dessutom 

så kan Norrtälje kommuns tankegångar om att många förväntar sig att webben är först 
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uppdateras kopplas till Coombs (2.4) forskning om att det idag är många som söker fakta och 

information via internet. Verksamheternas resonemang om att det går snabbt att sprida 

information till många via sociala medier kan kopplas till Schultz och Glocka (2.4) som 

menar att sociala medier bidrar till effektiv kriskommunikation så verksamheter snabbt kan 

sprida information och skapa dialog. Schultz och Glocka (2.4) menar också att traditionella 

medier upplevs som mer trovärdiga och att människor i huvudsak pratar mer om det som står 

i traditionella medier vilket även Skellefteå kommun påpekade. Samtliga verksamheters 

resonemang om att traditionella medierna har ett stort genomslag kan härledas till forskning 

gjord av Karlsson (2.4) som menar att traditionella medierna når till den stora massa och att 

verksamheter genom att använda sig av medier kan försäkra sig om att publiken får kännedom 

om krisen. Organisationernas resonemang om att det finns en risk om verksamheter inte vet 

hur de ska förhålla sig till sociala medier och informationen skiljer sig mellan sociala medier 

och traditionella kan kopplas till Coombs tankar (2.1.2) om att det är viktigt att vara 

konsekventa i informationen mellan olika kanaler för att informationen ska kännas trovärdig.  

 

Jag finner det intressant att det enbart är myndigheterna som lyfter fram sin egen webbplats 

som den högst prioriterade kriskommunikationskanalen och att de ser stor potential med att 

kombinera webbplatsen med sociala medier. Myndigheternas resonemang kan 

sammankopplas med att det idag finns ett krav på att myndigheter ska vara tillgängliga för 

interaktion med allmänheten alla timmar på dygnet. Genom att prioritera traditionella 

massmedier som utkommer vid specifika tidpunkter varje dag och dessutom inte tillåter 

medborgarna att interagera direkt med myndigheterna kan detta krav inte uppfyllas. Kravet 

kan alltså ha att göra med att det enbart är myndigheterna som prioriterar webbplatsen innan 

traditionella medier. Att både företagen och organisationerna ser större potential i att 

kombinera traditionella medier med sociala medier som kriskommunikationskanaler kan 

tolkas som om det anser att det är viktigt att snabbt ha möjlighet att förmedla sin egen 

information samtidigt som de vill nå åt de traditionella mediernas förmåga att nå många för 

att få genomslagskraft med sin information. Det kan alltså tolkas som om fördelen med 

sociala medier som kriskommunikationskanal är att verksamheter inte måste vänta på att 

traditionella medier ska ta upp deras information och föra deras talan. Det kan alltså så fort de 

får ny information förmedla den utan att vänta på traditionella medier. Att samtliga 

verksamheter ser en risk med att använda sig av traditionella medier eftersom de inte har 

kontroll på budskapet och att det lätt kan spridas felaktig information kan tyda på en undertro 

på journalisters objektivitet. En intervjuperson uttryckte till och med att traditionella medier 
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alltid vill måla upp en David och en Goliat vilket visar på att de ser en risk med att enbart 

förlita sig på att traditionella medier för deras information vidare. Däremot kan det finnas en 

risk om verksamheter i största utsträckning använder sig av sociala medier för att 

kommunicera. Dels utesluts vissa personer som inte befinner sig där men dessutom är det 

deras fakta som sänds ut och de traditionella mediernas krav på objektivitet kan gå förlorad.   
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5 Slutsats 
 
För att uppnå studiens syfte har tre frågeställningar tagits fram vars resultat presenteras nedan.  

 

5.1 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika 
verksamheternas arbete med proaktiv kriskommunikation och 
sociala mediers roll i det arbetet?  

 

Samtliga verksamheter har kriskommunikationsplaner vilket kan se som ett proaktivt 

arbetssätt då det tvingar verksamheterna att bli medvetna och planera inför eventuella kriser. 

Det som skiljer organisationerna från företagen och myndigheterna är att de har mer flexibla 

kriskommunikationsplaner som anpassas utifrån den specifika krisen genom framtagning av 

strategier och handlingsmönster för olika scenarion som kan uppkomma. Vilket kan tyda på 

ett mer utförligt proaktivt arbete än resterande verksamheter då de inser vikten av att bemöta 

olika problem på olika sätt och inte ser kriskommunikationsplanen som ett statiskt dokument. 

Det framkommer även att alla förutom LKAB och Vårdförbundet har med sociala medier i sin 

kriskommunikationsplan medan Norrtälje kommun och Unionen inte skiljer på 

kommunikationen i sociala medier och övriga kanaler. Dock framkommer det att samtliga 

kriskommunikationsplaner är reaktivt utformade, alltså beskriver hur de ska agera när en kris 

väl uppstått. Vilket kan sammankopplas med att samtliga verksamheter mer eller mindre 

definierar kriser som oförutsägbara händelser som är svåra att bemöta och motverka. Alla 

förutom LKAB bedriver ett omfattande omvärldsbevakningsarbetet både genom traditionella- 

och sociala medier för att uppmärksamma problem i omgivningen. Sociala medier beskrivs 

som ett bra sätt att driva dialog, skapa relationer samt bemöta problem som uppmärksammats. 

Verksamheterna försöker att agera proaktivt och sociala medier används som ett sätt att både 

uppmärksamma, bemöta och skapa långsiktiga relationer med sina intressenter. Samtliga 

verksamheter försöker alltså bedriva ett proaktivt kriskommunikationsarbete genom daglig 

omvärldsbevakning och bemöta det som uppmärksammats i omgivningen. Dessutom arbetar 

alla, med undantag av LKAB, med att skapa relationer och bemöta missnöje i sociala medier, 

vilket är ett proaktivt agerande. Däremot är det värt att påpeka att verksamheternas definition 

av kris och reaktiv kriskommunikationsplan ändå antyder på att de inte ser det egna agerandet 

som en möjlig orsak till kriser vilket medfört att de inte lagt någon vikt vid att aktivt arbeta 

för att proaktivt förhindra kriser.     
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5.2 Vilka för- och nackdelar ser myndigheterna, företagen och de 
idéburna organisationerna med att använda sociala medier vid 
en eventuell kriskommunikation? 

 

Samtliga verksamheter är enade om att sociala medier möjliggör för att snabbt publicera 

information och nå många på samma gång. Dessutom är de positiva till att de bidrar till 

tvåvägskommunikation och dialog med sina intressenter. Myndigheterna är positiva till 

användningen av sociala medier eftersom de är säkra på att folket finns där samtidigt som det 

är enkelt att bevaka, bemöta och stilla folks oro genom att besvara frågor. Även Ving är 

positiv till möjligheten att besvara frågor, bygga relationer och bemöta intressenternas 

missnöje. Detta menar de är ett sätt att agera proaktivt då goda relationer underlättar om 

företaget skulle hamna i en framtida krissituation eftersom att kunderna då kan bli 

ambassadörer för förtaget. Myndigheterna, Ving och Vårdförbundet tar även upp fördelen 

med att budskap lätt sprids och nå fler genom att publiken delar budskapen vidare. Detta 

menar myndigheterna och Ving skapar mindre jobb då de slipper svara på samma frågor från 

flera personer. Dock menade samtliga verksamheter att snabbheten även kan vara negativ då 

rykten och felaktig information sprids snabbt vilket gör det svårt att hinna bemöta allt. 

Myndigheterna och Ving tar även upp risken med att information som inte är källkritisk och 

sanningsenlig lätt kan spridas. LKAB, Norrtälje kommun och Vårdförbundet menar även att 

sociala medier är resurskrävande och kräver ständigt uppdaterad information. Vårdförbundet 

påpekar också att det är viktigt att information som ges ut är väl genomtänkt trots tidsbristen 

eftersom det annars kan bidra till att kriser förvärras. Utifrån intervjuerna är det tydligt att alla 

förutom LKAB ser stora fördelar med att använda sociala medier för att bedriva 

kriskommunikation vid en eventuell kris och ser fler fördelar med sociala medier än 

nackdelar.  

  

5.3 Hur ser myndigheterna, företagen och de idéburna 
organisationerna på social mediers roll i förhållande till andra 
kommunikationskanaler vid en eventuell kris? 

 

Myndigheterna, företagen och Unionen ser en fördel med att använda sociala medier som 

kriskommunikationskanal då de själva styr informationen och kan driva sin egen tes. 

Dessutom menar myndigheterna, företagen och Vårdförbundet att sociala medier är bra 

eftersom de snabbt når många genom kanalen. Myndigheterna och Ving är positiva till att de 
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kan hålla en dialog med intressenterna och att kunderna alltid kan vända sig till 

verksamheterna och ställa frågor. Unionen ser också sociala medier som en kanal som kan 

bidra med äkthet och indiciet till kriskommunikationen eftersom de kan visa upp exempelvis 

bilder på hur de faktiskt arbetar under krisen. Dessutom menar de att sociala medier hjälper 

till att få genomslag i traditionella medier. Norrtälje kommun menar dock att sociala medier 

inte når alla och att det krävs att de är där och svarar på frågor om de gått ut med information. 

När det kommer till traditionella medier så lyfter samtliga fram den otroliga 

genomslagskraften som en stor fördel. Dessutom menar Skellefteå kommun att traditionella 

medier har större trovärdighet än sociala medier. Nackdelarna som företagen ser med 

traditionella medier är att de inte har kontroll på vad som sänds ut då de inte själva står bakom 

informationen. Unionen menar även att traditionella medier gör dem låsta då det är svårt att 

bryta journalisternas vinkel. Vårdförbundet anser att det krävs att informationen till 

traditionella medier är tydlig så det inte uppstår missförstånd. Verksamheterna ser alltså fler 

fördelar med att använda sociala medier än traditionella. Alla förutom LKAB är positiva till 

användningen av sociala medier och tänker sig använda dem i kombination med andra kanaler 

vilket betyder att sociala medier ges en stor roll i förhållande till andra kanaler. Däremot är 

det ingen som enbart tänker använda sociala medier vid en eventuell krissituation. 

Myndigheterna kommer att kombinera den egna webbplatsen med sociala medier och 

prioriterar webbplatsen allra högst även om de ser sociala medier som en viktig kanal. Ving 

och organisationerna uppger att de ska använda sig av traditionella medier i kombination med 

sociala medier. De anser att alla kanaler kompletterar varandra och att de får större 

genomslagskraft om de använder många olika kanaler.     
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6  Slutdiskussion 
 

Det har framkommit att det finns en stor förförståelse för sociala mediers för- och nackdelar 

och att verksamheterna aktivt arbetar med att omvärldsbevaka, ta fram strategier, skapa 

relationer och föra dialoger med sina intressenter via sociala medier. Det vill säga att de 

arbetar med sociala medier på ett sätt som liknar teorierna för framgångsrik issues 

management (2.1.3). Däremot ser jag en okunskap om vad proaktivt 

kriskommunikationsarbete egentligen innebär. Det framgår tydligt att verksamheterna 

resonerar mycket kring ett proaktivt arbete när en kris väl har uppstått och hur viktigt det är 

att snabbt föra sin talan och styra krisens framtida utformning. Medan ingen beskriver ett 

proaktivt arbete för att förhindra att möjliga kriser uppstår. Jag ser att det kan hänga ihop med 

verksamheternas definition av kris, som beskrivs som stora händelser som uppkommer 

utifrån, så som olyckor och stora störningar i samhället. Det i sin tur leder till reaktiva 

kriskommunikationsplaner där ingen vikt läggs på att aktivt arbeta för att möta problem innan 

de utvecklats till något stort. Självklart är det också av stor vikt att agerar proaktivt när en kris 

väl uppstått genom att försöka att påverka krisen i den riktning som man själv vill. Men 

frågan är om det inte är ännu viktigare att arbeta proaktivt i den bemärkelsen att ta fram 

planer för hur krissituationer ska undvikas. Egentligen är det inte så konstigt att det 

förekommer okunskap om just proaktivt kriskommunikationsarbete eftersom majoriteten av 

alla forskning gäller hur verksamheter ska eller har agerat under en kris. Det kan däremot 

diskuteras om detta synsätt är på väg att förändras i och med att sociala medier får en allt 

större roll som informationsförmedlare. Dagens teknologi gör det enklare att omvärldsbevaka, 

vilket i sin tur gör det lättare att uppmärksamma eventuella problem i omgivningen innan de 

vuxit sig stora. Däremot ökar risken att rykten och missnöje hos både privatpersoner och 

medier snabbt sprida vilket försätter verksamheter i en mer utsatt situation än tidigare. 

Därmed blir det ännu viktigare att verksamheter i förväg också tar fram strategier för hur de 

ska bemöta olika typer av problem i omgivningen. Det ska jämföras med tiden innan sociala 

medier då traditionella medier ensam satte agendan och hade ett mycket stort inflytande på 

samhällsdebattens utformning. Förståelsen för denna förändring framkommer tydligt under 

intervjuerna med samtliga verksamheter och det är därför förvånande att det inte lett till mer 

resonemang hos dem om hur det kan arbeta proaktivt för att motverka att kriser uppkommer. 

För att medvetet arbeta enligt teorier om framgångsrikt issues management behöver 

verksamheterna börja med att diskutera sin definition av en kris och sedan omdefiniera sina 

kriskommunikationsplaner för att anpassa dem utifrån dagens interagerade samhälle och dess 
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möjligheter att agera innan de blir tvungna att reagera. Det gäller för verksamheter att förstå 

att de befinner sig i kris så fort enstaka intressenter anser att de befinner sig i en kris och att de 

inte har råd att låta bli att anpassa sig till dagens omgivning och intressenters utveckling.  

 

När det gäller synen på sociala medier så visar studien att de största likheterna återfinns 

mellan de två myndigheterna. Detta kan bero på att myndigheterna snabbare tvingats adaptera 

sig efter de nya mediekanalerna då deras målgrupper är heterogena och finns på många olika 

kanaler. För att nå alla inom kommunen blir det alltså viktigt att snabbt anpassa sig till de 

mediekanaler som allmänheten prioriterar och återfinns på.  

  

7 Framtida forskning 
 

Den tekniska utvecklingen går fort och allt fler människor och organisationer använder sig av 

sociala medier i allt större utsträckning idag anser jag att det är intressant att fortsätta studera 

utvecklingen av proaktiv kriskommunikation kopplat till sociala medier. Det skulle vara 

spännande att om några år genomföra samma typ av studie för att se om verksamheters 

arbetssätt förändrats. Jag finner det även intressant att granska några specifika fall där sociala 

medier använts i ett proaktivt, förebyggande arbete för att förhindra en kris.  
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9 Bilaga 1: Intervjupersoner 
 

 
Skellefteå kommun: Maria Holm, webbutvecklare och Pär Lindqvist, informationsenheten.  

Intervjun ägde rum den: 2013-03-07 och 2013-03-12 

Norrtälje kommun: Anna Jarnebeck, webbredaktör samt kommunikationsansvarig för 
sociala medier på näringsliv och kommunikationsavdelningen.  

Intervjun ägde rum den: 2013-03-08   

Ving: Robert Gunnarsson, Ansvarig för sociala medier.  

Intervjun ägde rum den: 2013-03-03 

LKAB: Kajsa Lindmark, webbansvarig kommunikatör.  

Intervjun ägde rum: 2013-02-27 

Unionen: Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i digitala medier samt pressfunktion.  

Intervjun ägde rum den: 2013-02-27 

Vårdförbundet: Sanna Carlheimer, webbkommunikatör och Cecilia Sandahl, presschef. 

Intervjun ägde rum den: 2013-03-12 
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10  Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Bakgrund: 
Namn och position.  

• Kan du förklara hur ni definierar ordet kris? 

Kriskommunikationsplan 

• Kan du beskriva vad er kriskommunikationsplan innehåller samt vilken roll sociala 
medier har i den? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.4 om kriskommunikationsplan) 
 

• Beskriver ni i er kriskommunikationsplan hur ni proaktivt ska arbeta i sociala medier 
för att förebygga en eventuell kris? I så fall, på vilket sätt? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.4 om kriskommunikationsplan) 

Strategisk kriskommunikation  

• Omvärldsbevakar ni för att upptäcka problem i er omgivning?  
- i så fall, på vilket sätt och i vilka medier?  
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 om issues management) 
 

• Hur arbetar ni strategiskt med er kommunikation för att möta eventuella problem ni 
sett i er omvärldsbevakning? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 om issues management) 
 

• Försöker ni skapa dialog och bygga relationer med era intressenter? I så fall, på vilket 
sätt gör ni det och varför? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 om issues management och tvåvägs symmetrisk 
och asymmetrisk Public Relations-modell) 
 

• Strävar ni efter att agera proaktivt istället för reaktivt vid en eventuell krissituation? I 
så fall, på vilket sätt och varför? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 om issues management) 
 

• På vilket sätt är ni idag förberedda om en eventuell krissituation skulle uppstå? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 om issues management) 

Sociala medier  

• Vilka olika sociala medier använder ni? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3 om för- och nackdelar med sociala medier) 
 

• Vilka fördelar ser ni med att bedriva kriskommunikation via sociala medier? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3 om för- och nackdelar med sociala medier) 
 

• Vilka nackdelar ser ni med att bedriva kriskommunikation via sociala medier? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3 om för- och nackdelar med sociala medier) 
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• På vilket sätt tänker ni er att ni ska arbetar med sociala medier vid en eventuell 

krissituation?  
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3 om för- och nackdelar med sociala medier) 

Kriskommunikationskanaler  

• Vilka kommunikationskanaler tänker ni att ni ska använda vid en eventuell 
krissituation? 
– Varför just dessa?  
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.4 om för- och nackdelar med olika 
kriskommunikationskanaler) 
 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda de traditionella 
massmedierna som kommunikationskanal i en eventuell kris? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.4 om för- och nackdelar med olika 
kriskommunikationskanaler) 
 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda de sociala medierna som 
kommunikationskanal vid en eventuell kris?  
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.4 om för- och nackdelar med olika 
kriskommunikationskanaler) 
 

• Vilken kommunikationskanal prioriterar som allra viktigast vid en eventuell 
krissituation och varför? 
(Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.4 om för- och nackdelar med olika 
kriskommunikationskanaler 
 

 

 
 

 

 


