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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur fyra organisationers 

kriskommunikation kan se ut med dagens kommunikationsteknologi. Kommunikationsteknologi 

defineras i undersökningen som sociala medier, mer specifikt Facebook. För att uppnå 

undersökningens syfte har fyra organisationers Facebook feed under pågående kriser undersökt 

genom att analyser hur de väljer att hantera information både från sig själva och från sina 

intressenter. De fyra organisationer som har undersökts är Karlstad kommun, Halmstad kommun, 

SJ AB och Värmlandstrafik. Två frågor har ställts för att uppnå syftet: 

1. Hur arbetar dessa fyra organisationer med sin kriskommunikation på Facebook? 

2. Finns det skillnader och likheter mellan organisationernas sätt att hantera sin kriskommunikation? 

Det teoretiska ramverket för undersökningen presenterar tidigare forskning inom ämnet, teorier och 

begrepp inom litteraturen. Teorier som har använts för uppsatsen inkluderar situational crisis 

communication theory, en teori som baserar sig på att organisationer använder sig av kategorisering 

av kriser för att välja en respons på en kris; komplexitetsteorin, som bygger på antagandet att varje 

kris är unik och därmed måste hanteras som sådan samt även command and control-principen och 

Action-Nets som är teorier om hur organisationer använder sig av sociala nätverk och dess 

intressenter för att hantera information under en kris. 

 

Metoderna som har används för undersökningen är dels en kvantitativ innehållsanalys av de fyra 

organisationernas Facebook feed under en kris, under tidsramen 2009-01-01 till 2012-12-24. 

Dessutom gjordes en kvantitativ innehållsanalys av specifika meddelanden under dessa perioder från 

varje organisation. 

 

Resultatet visar att Karlstad kommun, Halmstad kommun, SJ AB, men inte Värmlandstrafik 

använder sig av både situational crisis communication theory och komplexitetsteorin i sina 

krisrelaterade meddelanden. Resultatet visade också på att organisationerna använder sig av den mer 

traditionella kriskommunikationen command and control-principen, i och med att de följde en 

militärisk hantering av informationsflödet. Undersökningen visar att flera av organisationerna 

använder sig av situational crisis communications theory. Undersökningen visar dessutom att 

organisationerna använder sig av komplexitetsteorin. 

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

Komplexitetsteorin. 



Abstract 
The purpose of this essay have been to gain a better understanding of how four different 

organizations utilize today’s communication technology in their crisis communication. Today’s 

communication technology referrers to social medias, more specifically Facebook. To complete the 

purpose of this essay, the four organizations crisis communication has been studied during a crisis 

and how they chose to handle the flow of information during a crisis. The four organizations that 

have been picked for the essay is the municipality of Karlstad, the municipality of Halmstad, SJ AB 

and Värmlandstrafik. These organizations uses Facebook in their crisis communication and the essay 

have thereby used that information in the study. Two questions were asked to help the essay reach 

its purpose: 

1. How do these four organizations work with their crisis communication on Facebook? 

2. Is there any similarities or differences between these organizations and how they communicate 

during a crisis? 

The theoretical framework for the essay presents early studies within the subject, different theories 

and concepts within crisis communication. Theories that have been used are situational crisis 

communication theory, a theory that builds around the concept of categorizing crises and choosing a 

proper response to the crisis. Complexity theory, which builds around the concept that every crisis is 

unique and therefore cannot be handled in the same way as a previous crisis. Command and control, 

as well as Action-nets, which is a theory about how organizations use social medias to communicate 

during a crisis. 

The methods used for the essay have been a quantitative content analysis of the four different 

organizations Facebook feed during a crisis, between 2009-01-01 and 2012-12-24. A qualitative 

content analysis was also conducted on parts of the data gathered from the quantitative analysis. 

The results from both analysis showed that the municipality of Karlstad, the municipality of 

Halmstad and SJ AB all used both situational crisis communication theory and complexity theory in 

their crisis related messages. At the same time it also showed that Värmlandstrafik is lacking within 

crisis communications. It also showed that all organizations still used a more traditional crisis 

communication, command and control, in the way they used the flow of information during a crisis. 

In conclusion: The studies have given a better understanding for how important it is for an 

organization to use social medias during a crisis. 



Keywords: Crisis communication, Social Medias, Situational crisis communication theory, 

Complexity theory. 
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1. Inledning och problembakgrund 
En kris är något som alla har varit med om, vare sig det är en större kris i samhället eller en personlig 

kris som vi har löst på egen hand. Men vad händer egentligen när vi vaknar en dag och märker att 

det inte finns något vatten att dricka ur kranen eller att bussen till jobbet inte går som vanligt? När 

något som vi tar för givet inte längre fungerar, vart vänder vi oss då? Vems fel är det, hur snart 

kommer det att lösas och vem vänder vi oss till under denna period? Om vattnet inte fungerar 

vänder vi oss till kommunen, om bussen inte går vänder vi oss till bussbolaget, antingen genom 

telefon eller genom internet. Samtidigt ställs organisationer inför en utmaning då kriser måste lösas 

snabbt, annars riskerar man att förlora både ekonomiska och socialt kapital. Som slutligen resultera i 

att intressenter förlorar all tro till en organisation. 

 

Under de senaste åren har sociala medier blivit en allt större del av vår vardag(Howard, Rainie & 

Jones 2001). Vi bloggar, vi twittrar och vi lägger upp saker på Facebook. Det är dock inte bara 

privatpersoner som har blivit allt mer aktiva under denna period, utan även organisationer som 

exempelvis kommuner och resebolag. Det har också blivit vanligare att dessa organisationer delar 

med sig av sin kriskommunikation på sociala medier(Eriksson 2012). Men hur aktiva ska dessa 

organisationer vara på sociala medier? Finns det risker med att finnas på ett medium som Facebook, 

där vem som helst kan dela med sig av information och åsikter. 

 

Sociala medier bygger i grunden på interaktion och dialog mellan olika grupper av personer (Kaplan 

& Heanlein 2010). Kommunikation under en kris är livsviktigt, detta vet både kriskommunikatörer 

och intressenter. Man vill få ut vital information snabbt och till så många intressenter som möjligt 

för att undvika panik eller att felaktig information börjar spridas(Hobbs 1994). Samtidigt står 

organisationer inför en utmaning då erfarenhet inom kriskommunikation är enkelt att inskaffa, men 

det saknas teorier och empirisk data kring ämnet. Eriksson (2012) skriver” There is a need for 

research leading to a more comprehensive model approach; one which describes and explains how 

organizations practice on-line crisis communication and why they do it as they do.”(p. 310) 

Organisationer som på senare tid har insett vikten av kommunikation på sociala medier är först och 

främst organisationer som är en viktig del av sina intressenters vardagliga liv, så som kommuner, 

resebolag, elbolag och dylikt(Howard, Rainie & Jones 2001). 

Samtidigt ställs organisationer inför ett problem då dagens kommunikationsteknologi inte bara 

erbjuder en möjlighet för organisationen att dela med sig av information, utan även deras 



intressenter. Resebolag ställs inför missnöjda kunder som skriver på deras Twitter eller Facebook 

feed, där även potentiella kunder kan ta del av dessa klagomål. Samma situation uppstår även för 

kommuner och andra liknande organisationer. 

Det finns flera olika teorier om hur kriskommunikationen ska hanteras. Det finns dock två teorier 

som står i kontrast till varandra inom kriskommunikationen. Dessa två är situational crisis 

communications theory (Coombs 2009) och komplexitetsteorin (Gilpin & Murphy 2009). Skillnaden 

mellan dessa två är att situational crisis communications theory, förkortat SCCT, bygger på att man 

som organisation ska förbereda sig inför en kris med hjälp av planering och kategorisering av kriser. 

Man ska kunna kategorisera en kris och utifrån kategoriseringen välja en krisplan som ska användas. 

Komplexitetsteorin bygger på att man, i kontrast till situational crisis communications theory 

(Coombs 2009), förbereder sig genom att förbättra organisationens egenskaper att improvisera och 

hantera en kris utan att ha en förbered plan. Enligt komplexitetsteorin är en kris unik och ska 

därmed hanteras annorlunda vid olika tillfällen. Dessa två teorier förklaras mer ingående under det 

teoretiska ramverket för undersökningen. 

Ett problem som organisationer ställs inför är den brist på empirisk forskning som fortfarande finns 

inom forskningen kriskommunikation. Detta påpekas av flera forskare inom ämnet , exempelvis 

Botan & Hazleton (2009) som skriver ”There is ample room for further research and theory 

development in both the area of crisis response form and content”( p. 187) samt Eriksson (2012) 

och Coombs (2010). Forskning inom kriskommunikation saknar oftast verifierade teorier eftersom 

en kris är svår att förutse, vilket gör dem svåra att undersöka direkt för forskarna. Dock finns 

fortfarande möjligheten att undersöka en kris efter att den har varit, då forskare kan ta del av 

krisinformation som organisationer delar ut. Detta leder till att forskare saknar stark empirisk data 

kring ämnet. Organisationer som använder sig av sociala medier eller internet i sin 

kriskommunikation måste alltid överväga för- och nackdelarna med att dela med sig av all 

information runt en kris. För mycket information kan leda till att intressenter får panik eller förlorar 

all tro på organisationen, medan för lite information kan även det leda till panik eller en minska tro 

på organisationen.(Hobbs 1994) 

 

 

 



2. Syfte och Frågeställning 
Mot bakgrunden av ovanstående diskussion är syftet med undersökningen att genomföra en 

fallstudie på fyra organisationer och hur de använder sig av Facebook i sin kriskommunikation när 

krisen redan har inträffat. Utifrån bakgrunden av situational crisis communications theory och 

komplexitetsteorin inom kriskommunikation, samt command and control principen och action-nets. 

För att genomföra fallstudien har forskaren valt ut fyra organisationer. 

 

Karlstad kommun, Halmstad kommun, SJ AB och Värmlandstrafik. 

 

Dessa organisationer har valts utifrån att de alla spelar en stor roll i vardagen för sina intressenter 

och att en kris inom dessa organisationer har stor effekt på intressenter i och utanför organisationen. 

För att genomföra fallstudien har jag tagit utgångspunkt i följande frågor; 

 

• Hur arbetar dessa fyra organisationer med sin kriskommunikation på Facebook? 

• Finns det skillnader och likheter mellan organisationernas sätt att hantera sin 

kriskommunikation? 

2.1. Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till Facebook, eftersom det är ett stort socialt media som används 

dagligen av en majoritet av den svenska befolkningen. 

I undersökningen syftar samlingsbegreppet sociala medier främst på Facebook, bloggar, Twitter och 

Youtube. Denna begränsning har gjorts för att sociala medier innefattar mycket mer än bara dessa få 

kanaler, men det är framförallt dessa som används av de fyra organisationer som undersöks. Detta 

beslut grundas på resultaten från förundersökningen av organisationerna på Facebook. 

2.2. Begreppsförklaring 
I detta avsnitt definieras de begrepp som används i studien. 

Kris 

En kris är något som baserar sig på åsikt och syn. Vad vi vanligtvis tänker en kris är gör det väldigt 

enkelt för oss att se när en kris uppstår. Få personer skulle kunna säga att en industribrand eller 

tågolycka inte är en kris. Det är dock viktigt att påpeka att en kris är något som ligger i intressenteras 

ögon. Om de ser en kris inom en organisation trots att organisationen inte gör det, är organisationen 

fortfarande i en kris. Exempel på kriser som uppstår på grund utav intressenternas åsikt är Toyotas 



kris 2009, där deras gaspedaler fastnade vilket lede till personliga skador och dödsfall. Toyotas 

ledning hade problem med att se situationen som en kris, utan ansåg snarare att det var ett problem. 

Dock såg intressenterna situationen som en kris. Mer specifikt kan man definiera en kris som en 

tidpunkt då en organisation står inför risken att förlora både socialt- och ekonomiskt kapital. 

(Coombs 2012) 

 

kriskommunikation 

Med kriskommunikation syftar man på den kommunikation som sker mellan organisationer, 

intressenter eller olika grupper under den period som en kris håller på. Detta betyder att all 

kommunikation, såväl intern som extern, är kriskommunikation under den tid som krisen pågår. 

Kriskommunikation är bara en del av krishantering, som är en samlingsterm för det arbete som 

genomförs före, under och efter en kris. (Coombs 2012) 

 

Sociala medier 

Sociala medier är medier som personer kan använda sig av för att kommunicera med varandra, mer 

specifikt kan man säga att det är platser på internet där man kombinerar aktiviteter som innefattar 

teknologi, social interaktion och användargenererat material. Sociala medier kan vara allt från 

bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk, delningstjänster, ljud/bild/video tjänster med community-

inslag, med mera. 

Exempel på sociala medier: 

• Facebook 

• Twitter 

• Youtube 

• Bloggar 

(Kaplan & Heanlein 2010) 

 

Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk som har fler än 500 miljoner användare över hela världen. Genom 

Facebook kan man kommunicera med sina vänner, planera evenemang, dela med sig av bilder/film 

och skicka olika webblänkar. Man kan skapa grupper och sidor för personer eller företag. Facebook 

används idag av både privatpersoner och organisationer och är ett av världens största sociala 

nätverk. (www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm)(2013) 

http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm)(2013)


2.3. Disposition 
Kapitel 1 inleds med en kort bakgrund och redogörelse för problemområdet som kommer att 

behandlas. Därefter presenteras syftet med uppsatsen samt även frågeställningen som studien utgår 

ifrån. Vidare definieras avgränsningar som kommer göras för att genomföra studien samt även 

definition av begrepp som är frekvent återkommande genom uppsatsen. Samt disposition som syftar 

till att ge en översikt över uppsatsen och leda läsaren genom texten. 

I kapitel 2 behandlas de teorier, begrepp och forskning som förekommer i tidigare vetenskaplig 

litteratur och som är relevanta för undersökningen. I kapitel 3 presenteras sedan själva studien, den 

empiriska bakgrunden och de metoder som har använts. 

I kapitel 4 presenteras studiens resultat och analys av detta. Här kopplas teorierna tillsammans med 

den empiriska data som studien har givit för att skapa en diskussion om resultatet, samt framtida 

forskningsområden. Kapitlet tar även upp resultatets potentiella betydelse för arbetslivet inom 

kommunikationsområdet. 

3. Teoretiska ramverk 
Här presenteras de teorier som ligger som grund för undersökningen. Inledningsvis beskrivs 

generella teorier om organisationer och kommunikation. Sedan förklaras två teorier inom 

kriskommunikation, specifikt situational crisis communication theory (Coombs 2009) och 

komplexitetsteorin (Gilpin & Murphy 2009). Därefter förklaras slutligen command and control 

principen och action-nets (Eriksson 2012), två teorier som fokuserar på kommunikationen över 

internet. 

3.1. Organisationer 
En organisation är inte bara privata företag, som även i organisationslitteratur kallas för 

affärsorganisationer. En organisation inkluderar även offentliga och ideella organisationer, så som 

fabriker, kontor, sjukhus, fängelser, kyrkor, skolor, tidningar, humanitära organisationer, 

idrottsföreningar, politiska partier och fackliga organisationer med mera (Heide, Johansson & 

Simonsson 2011). Den primära tanken med en organisation är att den skapar ett mervärde genom 

samarbetet mellan olika individer, vilket gör att organisationen kan komma längre än individernas 

summerade insatser. Organisationer kan ses som levande organismer eller individer då de konstant 

förändras beroende på sin omgivning. För att en organisation ska kunna överleva i dagens konstant 

förändrande samhälle måste även organisationen vara i konstant förändring, dock behöver de 



samtidigt hitta en balans mellan stabilitet och förändring, annars kommer de inte överleva.(Coombs 

2012) 

Heide, Johansson och Simonsson (2011 p. 38)skriver att ”I litteraturen existerar det numera två 

övergripande sätt att uppfatta organisationer - organisationer som öppna system och organisationer som socialt 

konstruerade betydelse- och meningssystem.”. Öppna system är den uppfattning som oftast förekommer i 

dagens forskning. Man ser en organisation som ett objektivt fenomen som existerar i en konkret, 

objektiv, oberoende och given omgivning. Organisationens omgivning existerar alltså utanför 

organisationen och därmed förändras en organisation beroende på dess omgivning. Ett öppet 

system innebär att det är ett ständigt byte av information, material och produkter. Att en 

organisation är ett socialt konstruerat betydelse- och meningssystem syftar på att organisationens 

medlemmar istället skapar dess omgivning genom sin sociala interaktion. Det som människor 

uppfattar som sin verklighet är skapat av mänskliga handlingar och val. Detta betyder inte att 

materiella ting så som hus, bil, båt osv inte finns, utan att de är obetydliga om vi som människor inte 

har givit dem betydelse. 

Organisationer av alla slag ställs inför olika sorters kriser från tid till tid. Om organisationen i sig inte 

klarar av att hantera krisen på rätt sätt ställs de inför ett problem då deras intressenter kommer 

förlora tron på organisationen, vilket i sin tur kommer leda till att organisationen förlorar både 

socialt- och ekonomiskt kapital. Detta kommer förklara mer i kapitlet om olika teorier inom 

kriskommunikation.(Heide, Johansson och Simonsson 2011) 

3.2. Kommunikation 
Kommunikation är allt annat än enkelt. Många personer kan tycka att det är väldigt enkelt att 

kommunicera med varandra. Om person A säger en sak så antas det att Person B ska förstå exakt 

var person A menade med sitt meddelande, men trots detta uppstår det alltid brister inom 

kommunikation då person A och person B kan ha helt olika värderingar, erfarenheter och kunskap, 

vilket leder till att ett meddelande tolkas olika av dessa två. Egentligen är kommunikation en av de 

mest komplexa handlingar som vi genomför varje dag. Vi kan alla relatera till de situationer där vi 

har sagt en sak och det har tolkats helt annorlunda av personen vi kommunicerar med. Samtidigt 

förändras också kommunikation genom tiden. Ett meddelande som i dagens samhälle kan anses vara 

trevligt eller snällt kunde ha helt andra implikationer för 50 år sedan. Inom 

kommunikationsforskningen finns det en teori, som än idag används frekvent av olika organisationer 

och grupper. Denna teori kallas för sändare-mottagare-modellen och bygger på just antagandet att all 



information tolkas på samma sätt. Man menar på att alla personer tolkar ett meddelande på samma 

sätt, oavsett sin omgivning, erfarenheter, kunskap och förutsättningar. Detta är ett förlegat sätt att se 

på kommunikation som oftast leder till mer problem än lösningar. 

Kommunikation spelar en viktig del inom krishantering, eftersom en kris kräver att både 

organisationerna och intressenterna får information om krisen, vilket genomförs tack vare 

kommunikation. En organisation kan ställas inför ett problem så som att en tillgång organisationen 

erbjuder sina intressenter plötsligen inte är tillgänglig, exempelvis el eller vatten från kommuner. För 

att organisationen snabbt ska lösa detta, och kaos inte ska uppstå bland intressenterna, så måste 

organisationen kommunicera med sina intressenter och samarbetspartners för att lösa krisen. 

Forskaren kommer förklara mer om detta i kapitlet om teorier inom kriskommunikation 

Det synsätt som kommer användas i denna undersökning innebär att kommunikationen både 

generellt och inom organisationer är en komplex och kreativ process där individer konstruerar och 

tolkar innehållet med hjälp av sina erfarenheter och förutsättningar. All kommunikation, oavsett om 

den består av en dialog mellan två personer, ett möte, ett meddelande på Facebook eller liknande, 

bygger på att när människor kommunicerar så skapar de en social verklighet som innehåller 

erfarenheter, identitet, relationer och betydelse. Dessa konstruerade sociala verkligheter är både 

gemensamma och individuella, dock kvarstår fortfarande problemet med att ett meddelande kan 

tolkas olika av olika personer, men det är samtidigt en förutsättning för att kommunikationen ska 

fungera och utvecklas vidare. (Heide, Johansson & Simonsson 2011) 

3.3. Krishantering 
Krishantering är i grunden en samling av olika faktorer som används för att förhindra eller minska 

den skadan som en kris kan ha på en organisation. Men andra ord är krishanteringens mål att hindra 

eller minska den negativa effekten en kris har för organisationen, intressenter och branschen som en 

helhet (Coombs 2012). Krishantering har utvecklats från att vara en förberedelse inför 

krissituationer, till att ha blivit det arbete som genomförs både innan, under och efter en kris. 

Kriskommunikationen kan delas upp i fyra relaterade faktorer: förebyggande åtgärder, förberedelse, 

hantering och summering (Coombs 2012). 

3.3.1. Förebyggande åtgärder 

Förebyggande åtgärder är de handlingar som en organisation kan ta för att undvika eller minska 

effekten av en kris. Kriskommunikatörer har som uppgift att upptäcka signaler och därmed 

genomföra handlingar som kan förhindra att en kris uppstår(Coombs 2012). Genom att upptäcka 



problemet innan allmänheten får veta det kan man som organisation undvika att krisen uppstår. Om 

en organisation lyckas med detta, får oftast media eller allmänheten inte veta det, då det aldrig 

uppstod en kris. 

3.3.2. Förberedelse 

Förberedelse är den mest kända delen av krishantering, eftersom den innefattar krishanteringsplan 

(CMP). Om det är något alla vet om krishantering, så är det att varje organisation bör ha en 

krishanteringsplan. En krishanteringsplan är bara en liten del av krishanteringen. Många tror att det 

är själva processen, men mycket av det arbete som genomförs inom krishantering stannar internt 

inom organisationen. Förberedelse innefattar att man som organisation upptäcker olika svaga 

punkter inom organisationen där en kris kan uppstå, att man väljer ut och tränar en grupp personer i 

krishantering samt även utbilda en talesman, att man skapar en krisportfolio och slutligen att man 

förbättrar de krisrelaterade kommunikationskanaler man använder sig av (Coombs 2012). 

3.3.3. Hantering 

Hantering är en av de viktigaste delarna inom krishantering. När vi pratar om hantering inom 

krishantering syftar vi på tillfället då en organisationen använder sig av de förberedelser som har 

genomförts inför krisen. En kris kan vara en simulering (alltså ett tillfälle för medlemmar av 

organisationen att öva) eller en äkta kris. De planer som organisationen har genom förberedelsen 

måste testas på en reguljär basis annars kan de bli föråldrade (Coombs 2012). Ett test involverar att 

man testar hur bra en krishanteringsplan fungerar, hur effektiv den grupp man har utbildat är och 

hur bra talespersonen är. Det samma gäller under en riktig kris, dock är effekterna äkta.  Hantering 

under en kris är något som media och intressenter uppmärksammar, speciellt inom media som 

väldigt ofta tar en krishanteringsplan för en organisation och ifrågasätter 

krishanteringsplanen(Coombs 2012). Dock är det viktigast att man som organisation handlar snabbt 

och löser krisen innan den blir ett allt för stort problem. En annan viktigt del av hanteringen är 

också återhämtningen från en kris. Detta är den del då organisationen försöker att återgå till att 

fungera som vanligt igen, i alla fall så snabbt som det finns möjlighet till. Denna period är också ett 

ekonomiskt slukhål, då organisationen inte fungerar till 100 % än (Coombs 2012) 

3.3.4. Lärdom 

Den sista delen av krishantering är de lärdomar en organisation kan ta av en kris, simulerad eller 

äkta. Detta är perioden efter en kris då organisationen kan studera närmare vad man gjorde rätt och 

vad man gjorde fel. Denna lärdom kan sedan användas för att förbättra det förebyggande arbetet, 



förberedelsen och hanteringen av en kris. Organisationen tar in all lärdom och förbättrar sin 

krishantering för framtiden (Coombs 2012). 

4. Teorier inom kriskommunikation 
”Crisis management is a critical organizational function. Failure can result in serious harm to stakeholders, losses for 

and organization, or end its very existence” – Timothy Coombs 2007 Crisis management and 

Communication 

I dagens samhälle ställs företag och organisationer hela tiden inför olika kriser, både inom och 

utanför sin organisation. Med internets framfart och nya sociala medier som har stigit fram under de 

senaste åren har kriskommunikationen förändrats. Forskare och kommunikatörer har ställt sig frågan 

om den traditionella kriskommunikationen fortfarande fungerar eller om ett nytt tankesätt gentemot 

kriskommunikation behövs. Samtidigt som denna diskussion blir allt större och viktigare har även en 

teori som utmanar de gamla traditionerna växt fram. Denna sektion har som mål att ge en inledande 

förklaring till två teorier inom detta ämne, först kriskommunikationsteorin som kallas situation crisis 

communication theory, eller SCCT som förkortning. Den andra teorin som denna sektion kommer 

att upplysa är komplexitetsteorin, en ny teori inom kriskommunikation. Sektionen tar även upp en 

diskussion huruvida dessa två teorier kan användas i dagens kriskommunikation med specifik fokus 

på sociala medier. 

4.1. The Situation Crisis Communication Theory 
Inom kommunikation har man under en längre tid varit eniga om att situationen har effekt på de 

kommunikativa svar vi kan ge på kriser. Situationens kraft har influerat studier inom både retorik 

och mellan-personlig kommunikation. Benson (1988) erkänner kraften av kommunikation och 

situationens kraft inom kriskommunikation. Benson(1988) menade på att kriskommunikation kunde 

minska skadan från en kris om den hanterades på rätt sätt eller förstora skadan ett flertal gånger om 

man hanterade den felaktigt. Benson(1988) tillsammans med forskare så som Ice(1991), 

Hobbs(1995) och Hearit(1994) anser att kriser kan delas in i flera olika kategorier. Benson(1988) 

argumenterade att man utifrån dessa kategorier kan förstå vilken sorts kris man har att hantera, och 

därmed välja den strategi som är effektivas mot krisen. Bensons(1988) vision av den framtida 

forskningen inom kriskommunikation var att man skulle ta fram bättre sätt att identifiera 

krissituationer, samla in alternativen för en respons och bestämma vilken respons som egentligen 



fungerade effektivas med en specifik kris. situation crisis communication theory, eller SCCT 

försöker att fullfölja Bensons(1988) vision. Inom SCCT finns det tre viktiga element. 

• En lista av krishanterings strategier 

• Ett system för att kategorisera kriser 

• En metod för att matcha krishanterings strategi eller strategierna med krissituationen. 

Dessa tre skapar grunderna till vad som idag är SCCT. Det finns även fyra viktiga teorier inom 

kriskommunikation som har blivit en viktig del av SCCT. Uppsatsen kommer förklara dessa fyra 

kortfattat då de är en viktig del av SCCT.  

4.1.1. Corporate Apologia 

Corporate apologia forskningen var den första forskningen som systematiskt identifierade 

krishanterings strategier. Apologia är en etablerad del av självförsvar där individen använder 

specifika mönster för att försvara sig mot attacker på deras person. Dionsiopolous och 

Vibbert(1988) var de första att föreslå att apologia kunde användas för organisationskommunikation. 

Enligt dem är en organisation liknande till en person, med en egen personlighet och karaktär, en 

organisation anses helt enkelt vara en person av de olika intressenter som har kontakt med 

organisationen. Dionsiopolous och Vibbert(1988) lade tidigt fram en ram för att analysera innehållet 

i krismeddelanden. Då Dionsiopolous och Vibbert(1988) inte specifikt föreslog att man kunde 

använda apologia för kriskommunikation, öppnade de fortfarande dörrarna för hur apologia skulle 

kunna användas inom kriskommunikation. Detta lede till att tre forskare genomförde flera 

undersökningar inom ämnet. Dessa tre forskare var Ice(1991), Hobbs(1995) och Hearit(1994). 

Ice(1991) var först att publicera forskning inom ämnet. Han visade att apologia ger företag redskap 

för att identifiera, kategorisera och analysera olika krismeddelanden eller responser. Hobbs(1995) 

byggde vidare på detta och använde sig av apologia för att fokusera på identifikation inom 

kriskommunikation. Enligt Hobbs(1995) är identifikation lika med relation mellan organisationen 

och dess intressenter. Krishantering kan användas för att återställa identifikation eller återställa 

relationen mellan organisationen och dess intressenter. Både Ice(1991) och Hobbs(1995) 

uppmärksammade att de fanns fyra sätt som organisationer kunde svara på en kris till sina 

intressenter. Detta fyra var: 

• Förnekelse – Att organisationen tar inget ansvar för krisen 



• Förstärkning – Organisationen tar på sig ansvaret men kopplar samtidigt organisationen till 

något positivt 

• Differentiering – Organisationen tar krisen bort från större kontext 

• Transcendental – Organisationen placerar krisen i en högre kontext 

Både Ice(1991) och Hobbs(1995) arbete var knappast teorier, utan visade istället på hur Corporate 

apologia kunde användas inom organisationen för att förstå krishantering. Det var Hearit(1994) som 

tog forskningen ett steg längre och utvecklade en ram och en vokabulär för att interagera Corporate 

apologia i organisationer. Hearit(1994) menade på att den viktigaste delen i Corporate apologia var 

en organisations legitimitet. Enligt Hearit(1994) bygger en organisation upp legitimitet genom att 

möta både sina egna förväntningar och förväntningarna av organisationens olika intressenter. 

4.1.2. Corporate Impression management 

Allen och Caillouet(1994) har samma syn på legitimitet som Hearit(1994). Enligt dem är kriser 

sammanlänkade med en organisations legitimitet, legitimitet är enligt dem en organisations 

intressenters och deras åsikter om en organisation. Om organisationen håller sig till sociala normer 

och regler är det en bra organisation. Därmed kan en kris leda till att en organisation inte längre 

anses uppehålla de sociala normer som finns, därmed förlorar de legitimitet hos sina intressenter. 

Genom olika sorters kommunikativt arbete kan en organisation på så sätt antingen visa att det inte 

finns någon kris(inga sociala normer har blivit brutna), få intressenter att anse att krisen inte är så 

stor(brottet är minimalt, om ens obefintligt) eller att intressenterna ser organisationen i ett positivare 

ljus(man följer fortfarande de sociala normerna). För att uppnå detta vände sig Allen och 

Caillouet(1994) till impression managment för att skapa en lista av potentiell kris reaktionen för 

organisationer. Deras forskning påbörjade en förändring inom ämnet där impression managment 

sakta blev en del av kriskommunikation. Den empiriska data som de tog fram stärker Ices åsikt om 

att organisationer kan använda sig av olika krismeddelande för olika intressenter under en kris. 

4.1.3. Image restoration theory 

Inom Image restoration theory har man producerat den största mängden forskning inom ämnet 

kriskommunikation. William Benoit, en forskare inom ämnet, förde samman olika koncept från 

kommunikation och från sociologi för att skapa Image restoration teorin. Enligt teorin så uppstår 

det tillfällen då en organisation anklagas för att ha brutit den sociala normen i området där de 

befinner sig. Detta kan leda till att en organisations rykte blir skadad och därmed förlorar 



organisationen legitimitet hos sina intressenter. Genom att använda kommunikations strategier för 

att förklara brottet mot normen och samtidigt bygga upp sin image igen, kan en organisation 

motverka detta. Benoit(1994) identifierade fem olika generella image återställnings strategier. Dessa 

fem är: 

• Förnekelse – Att organisationen tar inget ansvar för krisen 

• Undviker ansvar – Organisationen försöker minska sitt ansvar för krisen. 

• Förminskning – Organisationen får krisen att verka mer positiv 

• Förebyggande arbete – Organisationen tar steg för att krisen inte ska hända igen. 

• Förödmjukelse – Organisationen tar på sig ansvaret för krisen och ber om ursäkt 

4.1.4. Attribution Theory 

En annan viktig del av SCCT är attribution theory. Enligt attribution teorin kommer en kris, hur väl 

den än hanteras, alltid vara negativt. När en organisations intressenter utsätts för en negativ händelse 

försöker de förstå situationen och därmed också förstå vem det är som har orsakat krisen. I värsta 

fall anser intressenterna att organisationen är orsaken till krisen, vilket leder till både ekonomisk och 

social förlust. Medan i bästa fall anser de att de var någonting som organisationen själv inte kunde 

kontrollera, som vädret t.ex. Attribution theory är i grunden en teori inom socialpsykologi, men har 

används för att skapa en bättre överblick av SCCT. 

4.1.5. Summering 

Sammanfattningsviss kan vi se att situation crisis communication teorin sammanför idéer från flera 

olika forskningsområden inom kommunikation och framförallt kriskommunikation för att skapa ett 

sammanhängande synsätt på hur organisationer ska hantera kris situationer och minimera den 

permanenta skadan till en organisations rykte. SCCT bygger på att organisationer snabbt och 

effektivt kategoriserar krisen eller kriserna innan man börjar med det förebyggande arbetet. Man kan 

även se att flera tidiga forskare, så som Ice(1991), Hobbs(1995), Hearit(1994), Allen & 

Caillouet(1994) och Dionisopous & Vibbert(1988) inom ämnet har tagit fram forskning som har 

hjälpt till att skapa situational crisis communication theory. Situational crisis communication theory 

är i grunden en traditionell teori inom kris kommunikation som kan se sina rötter i det mer 

militäriska och byråkratiska tankesättet med command and control principen som grund. Man vill 

kunna kontrollera flödet av information och på så sätt även implementera de planer som man har 



skapat för krisen inom organisationen. Fyra teorier ligger till grunden för SCCT. Dessa fyra är 

Corporate apologia som skapades av Dionisopolous & Vibbert(1988) och har sin grund i en individs 

självförsvar i situationer som är attacker på ens person. Dionisopolous & Vibbert(1988) menade på 

att en organisation kan liknas med en individ och därmed kan en organisation försvara sig på samma 

sätt som en person under en kris, genom att arbeta mot att återställa eller uppehålla den 

identifikation som organisationen hade innan krisen började. Deras arbete inom ämnet lede till att 

flera andra forskare undersökte kriskommunikationen, så som Ice(1991), Hobbs(1995), 

Hearit(1994), Allen & Caillouet (1994), Coombs (2009) och Eriksson (2012). Den andra teorin inom 

situational crisis communication theory är Corporate Impression management som skapades av 

Allen & Caillouet(1994) och har sin grund i synen på organisationer och framförallt legitimitet. 

Enligt Allen & Caillouet(1994) har en organisation en legitimitet som grundar sig till att en 

organisation håller sig till sociala normer och värderingar. Under en kris ifrågasätts dock 

organisationens legitimitet och det är då upp till organisationen att återställa denna legitimitet genom 

arbeten kring kriskommunikationen och olika sociala normer. Image restoration är den tredje teorin 

inom situational crisis communication theory och är det område som har producerat störst mängd 

forskning inom ämnet kriskommunikation. William Benoit(1994) som skrev teorin, menade på att 

ibland uppstår det tillfällen då en organisation anklagas för att ha brutit mot de sociala normerna i 

samhället. Det är de upp till organisationen att visa att dessa sociala normer inte har blivit brutna och 

på så sätt bygga om sin image igen. Den sista teorin inom situational crisis communication theory är 

attribution theory, som grundar sig mer i sociologiska studier än kommunikation. Attribution theory 

menar på att när en organisations intressenter utsätts för en kris så kommer de att försöka förstå 

situationen, detta kan leda till att intressenter anser att det är organisationens fel att krisen har 

inträffat. Attribution theory menar också på oavsett hur en kris hanteras, så är den alltid negativ, 

oberoende av resultatet. 

4.2. Komplexitetsteorin 
”What is striking is that crises can have small, volitional beginnings in human action. Small events are carried 

forward, cumulate with other events and over time systematically construct an environment that is a rare combination of 

unexpected failures” – Karl E.Weick 

Tidigare i texten beskrevs det hur kriskommunikation har ett väldigt statiskt sätt att hanteras. 

Organisationer och kriskommunikatörer kategoriserar oftast kriser efter samma eller liknande 

tankesätt som det som beskrev inom situational crisis communication theory. Men under de senaste 



åren har en annan teori växt fram, en teori som kan ses som en kontrast till SCCT och den 

traditionella kriskommunikationen. Denna teori är komplexitetsteorin, som i kontrast till SCCT 

bygger mer på förmågan att vara flexibel och förändra sina planer efter krisen natur, snarare än att 

kategorisera krisen och utifrån det hitta en lösning. Komplexitetsteorin bygger på tankesättet att en 

kris är ingenting som går att förutse. Självklart kan visa kriser förutses, så som kriser skapade på 

grund utav en organisations handlingar, men samtidigt kan man aldrig förutse hur en kris utvecklas. 

Kriser kan i grunden börja som någonting helt meningslöst och knappast någonting som en 

organisation egentligen ska behöva bry sig om, men över tid så läggs flera små kriser samman vilket 

slutar i en katastrofal blandning av misslyckanden som kan leda till att en organisations slutar 

existera. Med hjälp av komplexitetsteorin vill forskare och förespråkare för teorin ge organisationer 

ett verktyg som kan användas för att hantera eller helt och hållet undvika kriser. Det är också viktigt 

att nämna att komplexitetsteorin inte bara är begränsad till kriskommunikation, utan finns inom 

många forskningsområden. Denna text kommer dock ta upp komplexitetsteorin med perspektiv på 

kriskommunikation. 

4.2.1. Att förändra Kriskommunikationen 

Snowden (2000) föreslår att ett sätt att ändra på det nuvarande synsättet på kriskommunikation och 

organisationers problem är ”Take an existing issue and associated organic practice, rewieving it in a 

context of complexitiy theory, and applying the revisions in a visible way that on articulation enables 

a shift in thinking and understanding”( p. 55) Det Snowden menar är att man ska ta ett befintligt 

problem och använda sig av komplexitetsteorin för att på så sätt skapa en förändring i både tankesätt 

och förståelse av problemet. Genom att använda Snowdens(2000) tankesätt kan vi erbjuda nya 

lösningar på gamla problem. 

Ett av de första stegen vi behöver ta är att definiera de tankesätt som ligger till grunden för dagens 

kriskommunikation. De tre grundkategorier som används för att kategorisera kriser är: 

• Filosofiska antaganden – Ett mer ”Det är så de funkar” tankesätt. Det finns en möjlighet att 

kontrollera händelser eller perspektiv på händelser genom att influera själva systemet kring 

det direkt. Saker så som osäkerhet eller ovetskap är stadier som man som organisation inte 

vill vara en del av, vilket kan undvikas genom planering och olika kommunikativa arbeten. 

Stabilitet är ett stadie man söker efter och är det stadie man vill hamna i efter en kris. 

• Antagande om organisationer – Ett sätt att se på organisationer och deras karaktärsdrag. En 

organisation kan liknas vid ett maskineri. Det finns klara gränser mellan en organisations 



interna och externa del, där bland intressenter. En organisation borde lära sig så mycket som 

möjligt angående sin omgivning för att kunna adaptera där efter. Kulturen inom en 

organisation går att identifiera och mätta och kan även manipuleras om det så kräver. 

• Antagande om kriskommunikation – Ett synsätt om kriser och hur organisationer kan 

hantera dessa. Den viktigaste uppgiften för kriskommunikation är att undvika att en 

organisation förlorar sina tillgångar eller att organisationens legitimitet sjunker efter en kris. 

Det bästa sättet att hantera kriskommunikation är att centralisera det kring en källa och en 

krisgrupp. Effektiv kriskommunikation grundar sig i att man under kritiska stadier av krisen 

följer en detaljerad plan som har blivit förbered i förväg. Slutligen kommer en organisation 

lära sig av krisen genom att studera informationen som har samlats in under krisen, efter att 

den väl har blivit hanterad och därmed uppdatera sin krisplan utifrån informationen. 

Dessa antagande gör dock att man får en begränsad syn på kriskommunikation. Kriskommunikation 

blir nedbrutet till enkla, små bitar vilket gör att man eliminerar paradoxer, förändringar och 

ovetskap, snarare än att man accepterar det faktum att visa saker går inte att kontrollera eller förutse. 

Detta står i direkt kontrast till tankesättet inom komplexitetsteorin vilket uppmärksammar ovisshet 

och avsaknaden av stabilitet inom de flesta system. Oavsett hur familjära vi är med ett system kan vi 

aldrig förutse hur eller i vilken riktning ett system kommer utvecklas. System är inte alltid komplexa, 

men genom relationen mellan observatör och systemet, som bygger på tankesättet att man som 

observatör aldrig riktigt kan förstå hur ett system funkar, skapas tankegången att systemet är 

komplex eftersom vi aldrig riktigt kan förstå hur det kommer utvecklas. Dessa karaktärsdrag är 

viktiga när man tittar på kriskommunikationen ur ett komplexitets synsätt, då en organisations 

intressenter aldrig riktigt kan förstå hur organisationen ska reagera på en händelse, vilket skapar en 

bild av att organisationen är ett komplext system. 

 

4.2.2. Praktik 

Hur ska man då applicera komplexitetsteorin inom kriskommunikation och inom en organisation? 

Ett av de sätt som oftast förespråkas är att man som kriskommunikatör ska förbereda sig, inte 

genom att ha färdiga planer eller kunna kategorisera kriser, utan genom att använda sig av olika 

scenarion och liknande för att utbilda sig själv och förbättra sin förmåga att vara flexibel när det 

kommer till kriser. Man ska snabbt kunna förändra sin plan beroende på hur en kris förändras och 

utvecklas. Komplexitetsteorin bygger på att man ska hitta en balans mellan kaos och ordning, mellan 



lugnet och stormen där man som organisation kan effektivt och snabbt hantera en kris med bästa 

möjliga resultat. Improvisation kan skrämma många organisationer, eftersom de enligt Botan & 

Hazleton(2006) misstar improvisation för outbildade val eller lösning. Botan & Hazleton(2006) 

menar på att lyckad improvisation kräver en blandning av färdighet och erfarenhet, eller som Karl E. 

Weick(2001) skriver ”When it is assumed that survival depends on variation, then a strategy 

becomes a threat because it restricts the experimentation and the chance to learn that old 

assumptions no longer work”( p. 151). Improvisation arbetar med att hantera det oväntade, vilket är 

något som är vanligt inom kriskommunikation. 

4.2.3. Summering 

Komplexitetsteorin inom kriskommunikation bygger på antagandet att varje kris är unik och måste 

därmed hanteras annorlunda från andra kriser. Många teorietiker och författare menar att man aldrig 

kan förbereda sig fullt ut för en kris, eftersom kriser kan, likväl som människor, utvecklas och 

förändras. En kris som börjar som en strejk i en fabrik kan leda till ett fullskaligt krig om löner inom 

hela yrket. Därför kan man inte som organisation ha färdiga planer för kris hantering, man kan 

förbereda sig, men man kan aldrig använda samma plan för två olika kriser. Komplexitetsteorin 

bygger på flexibilitet och förståelse för händelseförlopp. Om man förstår varför en kris händer eller 

vart den är på väg, kan man på så sätt ändra sin krisplan för att hantera krisen bättre. Dock ska det 

också tänkas på att komplexitetsteorin inte är den stora teorin inom kris hantering och därmed står 

man inför en utmaning att ändra den mer traditionella synen på kris hantering, som är en motsats till 

komplexitets teorin där man snarare vill vara förbered på allt och följa visa specifika planer. 

Ett sätt för en organisation att få kunskap inom komplexitets teorin är för organisationen att lära sig 

improvisera. Detta kan tränas på genom olika simulerade kris situationer som organisationens kris 

grupper får testa på och där genom få lära sig att improvisera och fatta beslut för att lösa situationer 

i fråga. 

5. Skillnader/jämförelse 
Genom denna text har jag försökt förklara skillnaden mellan en mer traditionell teori inom 

kriskommunikation och ett nyare tankesätt inom samma ämne, men vad är egentligen skillnader 

mellan dessa två och när ska de användas?  

Det finns inget egentligt svar på denna fråga, då det forskningsområde som är kriskommunikation 

saknar forskning med mycket empirisk data, eftersom organisationer sällan vill ge ut information om 



hur de hanterade en kris. Samtidigt är kriser någonting som händer från tid till tid och inte är 

någonting konstant, vilket gör att forskare har svårt att studera de mer närgående. Forskningen inom 

ämnet fokuserar mer på kvalitativa undersökningar och intervjuer med olika kriskommunikatörer 

och ledare för organisationer. Lyckligtvis genomförs det mycket forskning inom ämnet och sakta 

kan man se att flera teorier uppstå. 

Om man ska kolla närmare på skillnaderna mellan situational crisis communication theory och 

Komplexitetsteorin kan man direkt se att de är väldigt olika i sina tankesätt, För enkelthetens skull 

har jag valt att punkta upp dem. 

Situational crisis communication theory 

• Är specifikt skapad för organisationer och deras krishantering. 

• Förespråkar att man kategoriserar olika kriser för att lättare skapa färdiga krisplaner för sin 

organisation. Detta görs genom att använda sig av bland annat Corporate apologia, 

Corporate Impression management och Image restoration, som alla erbjuder olika kategorier 

som kan hjälpa en organisation att förbereda sig för en kris. 

•  SCCT förespråkar stabilitet och kontroll i form av just kategorisering eller specifika planer. 

 

Komplexitetsteorin 

• Komplexitetsteorin är något som sträcker sig över flera olika forskningsområden, inte bara 

kriskommunikation. 

• Komplexitetsteorin förespråkar att man undviker kategorisering, då kriser egentligen inte kan 

sättas in i kategorier eftersom de är fundamentalt olika och kan jämföras med hur olika vi 

som människor är i vår personlighet. 

• Komplexitetsteorin menar att man snarare ska förbättra sin förmåga att improvisera och 

komma till insikten att man aldrig kommer kunna ha full kontroll. Man ska snarare använda 

det för att hitta en balans mellan kaos och ordning, mellan storm och lugn. 



6. Framtidens kriskommunikation - Command and control 

eller Action-nets. 
Under det senaste decenniet har man sett en förändring inom kriskommunikation då internet, och 

framförallt sociala medier har blivit en viktig del av vår vardag. Om ett bostadsområde blir utan 

vatten vill vi som människor snabbt ha svar på vad som är fel, vad vi kan göra för att minska 

skadorna och hur länge det kommer ta att åtgärda problemet. Som kriskommunikatör är det viktigt 

att man kan använda sig av just sociala medier för att förmedla information. Intressenter till en 

organisation vill snabbt ha svar på vad som har hänt, helst inom en till två timmar, annars börjar 

man som intressent bli orolig vilket kan leda till att en kris blir större än vad den egentligen är.  

En viktig fråga inom ämnet är just hur kriskommunikation och de olika teorierna runt det har för 

effekt på hantering av information över internet under en kris. Kriskommunikation är fortfarande 

starkt influerat av teorier så som SCCT vilket förespråkar regler och gränser mellan intern- och 

extern kommunikation under en kris. Medan nyare teorier kring kriskommunikation så som 

komplexitetsteorin förespråkar att man tar ett steg bort från detta och istället kommer till insikten av 

att man aldrig kan ha full kontroll. Eriksson (2012) skriver ”Such thinking helps us move away from 

asking the classic question(in crisis management) of who is responsible during the crisis, to asking 

what needs to be done and how it can be achieved in the nature of the crisis”(p. 310). Eriksson 

menar att nya tankesätt och teorier kan leda till att man snarare fokuserar på att lösa krisen snabbt, 

än att försöka förstå vem eller vad som orsakade krisen. 

6.1. Command and Control 
Kriskommunikationen tar sin bakgrund från både militäriska och byråkratiska tankesättet, vilket syns 

inom de mer traditionella teorierna, där man oftast använder sig av command and control 

mentaliteten. Genom att begränsa flödet av information kan man på så sätt hålla mer kontroll över 

situationen och hitta den mest optimala lösningen för krisen. SCCT tar upp detta flera gånger i form 

av Corporate apologia, corporate impression managment och image restoration. Dock kan detta ses 

som gammaldags, då dagens samhälla, med sociala medier, oftast kräver att informationen snabbt 

ska komma ut. Genom command and control principen vill oftast en organisation centrera sin 

kriskommunikation runt en källa, så som en specifik hemsida eller ett specifikt socialt medie. Man 

vill också att all kriskommunikation kontrolleras av en specifik grupp av kommunikatörer, allt för att 

undvika att felaktig information eller rykten börjar spridas. I grund och botten bygger command and 

control principen på att man som informatör har full kontroll över informationsflödet och därmed 



kan effektivt hindra att organisationen förlorar valititet, legitimitet eller image under en kris. 

Command and control är ingen term som används inom litteraturen, utan används i denna uppsats 

för att enklare förklara den mer traditionella kriskommunikationen, i kontrast till Action-nets. 

6.2. Action-nets 
 I kontrast till command and control principen och SCCT bygger komplexitetsteorin och liknande 

teorier inom ämnet på att man snarare använder sig av sina intressenter för att skapa ett nät av 

information, eller Action-nets(Eriksson 2012) Dessa så kallade action-nets samlar in information och 

förmedlar den till organisationen, till exempel vid en vattenläcka, då organisationen får veta genom 

Facebook eller Twitter att visa områden har vatten och visa inte, vilket resulterar i att man snabbare 

hittar problemet och löser krisen. Istället för att som inom command and control principen där man 

har en punkt eller hubb där all information samlas och hämtas, startar man istället små, mindre 

stabila hubbar hos olika intressenter så som kunder, tidningar, hemsidor eller sociala medier, som 

sedan leder information vidare till både intressenter och till organisationen i sig. Man släpper 

kontrollen över informationsflödet i utbyte mot att man istället får mer information och aktiverar 

sina intressenter runt krisen.  

Vilken teori man ska använda och på vilket sätt beror i grunden på vilket organisation som man 

egentligen tillhör. Visa organisationer kan få positiva resultat av att använda sig av command and 

control principen, då informationen som kan komma ut kan vara mer skadlig för organisationen. 

Medan andra organisationer har mer nytta av att använda action-nets principen och på så sätt lösa 

sin kris snabbare med hjälp av sina intressenter. 



7. Avslutning 

I detta avsnitt har jag förklarat de teorier som ligger till grunden för undersökningen och get en 

översikt av viktiga delarna av dem. Jag har förklarat teorier bakom organisationer och 

kommunikation, samt krishantering. Jag har även redogjort för två teorier inom kriskommunikation, 

närmare bestämt situational crisis communication theory och Komplexitetsteorin. Slutligen har jag 

också förklarat två nyare teorier inom kommunikation på internet, Action-nets och Command and 

Control principen.  

8. Metod 
I detta avsnitt kommer forskaren att presentera sitt val av metod, urval och genomförande. 

Forskaren kommer även att redogöra för utformningen av de olika frågeställningarna inom de 

metoder som forskaren har valt. Forskaren kommer även att ta upp en diskussion kring reliabilitet 

och validitet i avsnittet. 

8.1. Val av metoder – Kvantitativ och Kvalitativ innehållsanalys 
De två metoder som kommer att användas för denna undersökning är kvalitativ innehållsanalys och 

kvantitativ innehållsanalys.  Varför forskaren har valt kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

innehållsanalys till undersökning är eftersom sociala medier är medier med mycket text och bild, 

därmed ger en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys information direkt från det mediet som man 

undersöker, i kontrast till enkätundersökningar och intervjuer. Genom både kvalitativa och 

kvantitativa innehållsanalyser får forskaren fram en stor kvantitet av empirisk data som kan användas 

i undersökningen. Vilket är viktigt för frågeställningen då endast ett fåtal tillfällen inte ger nog med 

information om en organisation eller situation för att forskaren ska kunna undersöka 

frågeställningen om hur organisationer använder sig av Facebook i sin kriskommunikation. 

Innehållsanalys ett effektivt sätt att undersöka information som organisationer skickar ut under en 

kris, då man kan enkelt gå tillbaka i historiken som finns på internet och studera de olika 

meddelanden närmare. forskaren insåg även tidigt att organisationer inte är villig att dela med sig av 

information om hur de hanterade en kris medan den fortgick, vilket är ett återkommande problem 

för forskare så som Ice, Hobbs, Hearit och andra inom ämnet kriskommunikation. På grund av den 

insikten valde forskaren att inte kontakta organisationerna direkt och genomföra intervjuer, eftersom 

organisationen i sig inte vill öppna upp gamla sår och därmed inte diskuttera äldre kriser och hur 



man egentligen hanterade dem. Samtidigt skulle man behöva komplettera denna undersökning med 

intervjuer, då man i kombination med empiriska data man får fram från den kvantitativa och 

kvalitativa innehållsanalysen kan få en bättre förståelse för hur organisationen i sig arbetar med 

kriskommunikation. Forskaren har dock inte valt att göra detta på grund utav den begränsade 

mängden tid forskaren har att genomföra undersökningen. 

8.2. Urval 
Syftet med studien är som tidigare påpekat att undersöka hur fyra organisationer, mer specifikt 

Karlstad Kommun Halmstad Kommun, SJ AB och Värmlandstrafik använder sig av sociala medier i 

sin kriskommunikation. För att kunna genomföra denna undersökning måste undersökningen därför 

definiera vad som faller inom ramen för kris relaterat meddelanden och även varför forskaren har 

valt att undersöka dessa organisationer. Varför forskaren valde Karlstad kommun och Halmstad 

kommun är eftersom dessa två organisationer är bland de aktiva av alla kommuner i Sverige med sin 

kommunikation på Facebook. Både Karlstad kommun och Halmstad kommun har under flera år 

varit aktiva med sin kommunikation på sociala medier. De har även varit väldigt aktiva med sin 

kriskommunikation och visar på en ny förändring inom kriskommunikation på internet. Båda är 

också organisationer som spelar en stor roll i det vardagliga livet för sina intressenter och det är först 

efter att någonting som organisationen tar hand om slutar fungera som en kris uppstår och deras 

intressenter uppmärksammar detta. SJ AB valdes eftersom de är en av Sveriges största organisationer 

och spelar en stor roll i det vardagliga livet för många människor. SJ AB får ofta stå ut en väldigt 

negativ inställning från sina intressenter och därmed är det intressant att undersöka hur de hanterar 

sin kriskommunikation och om det kan ha något att göra med den negativa synen bland deras 

intressenter. Värmlandstrafik valdes eftersom de är en mindre organisation än SJ AB men har 

fortfarande samma arbetsområden, om något mindre. Forskaren vill undersöka och se om det finns 

någon skillnad mellan dessa två organisationer och deras kriskommunikation. 

Hur undersökningen definierar ett krismeddelande i denna undersökning är relativt enkelt. Ett 

krismeddelande är ett meddelanden som organisationen skickar ut under eller efter en kris för att 

informera om en pågående kris eller hantera en pågående kris. Krisen måste vara av den graden att 

de rubbar den vardagliga rutin som organisationens intressenter har, så som vattenläckor, elbrist, 

värmebrist, förseningar i tåg, ombyggnader som hindrar framfart eller större kriser så som 

skottlossning, bränder eller krascher av fordon. 



Forskaren har valt att göra ett strategiskt urval för denna studie, då de utvalda organisationer inte har 

ett allt för stort utbud av krisrelaterade meddelanden och därmed behöver forskaren få med så 

mycket som möjligt i undersökning för att få en förståelse för organisationerna. Fördelen med att 

göra ett strategiskt urval är att undersökningen kan framhäva de meddelanden som relateras till 

kriser av en större skala, alltså sådant som organisationen inte är förbereda på eller som de inte 

hanterar under en reguljär basis. Samtidigt finns den en nackdel då undersökningen kan missa 

meddelanden som enligt organisationen är krisrelaterade men som inte faller inom ramen för de 

kriterier för kriser som finns för undersökningen. 

Undersökning genomförs på meddelanden som organisationerna har lagt upp på sina Facebook feed 

mellan 2009-01-01 till 2012-12-24 

 

8.3. Etiska Aspekt 
När man genomför en undersökning som involverar personer eller organisationer måste man som 

forskare vara väldigt noga med att erbjuda dessa personer eller organisationer anonymitet, utifall 

organisationerna eller personerna som man har undersökt inte vill att deras namn eller information 

ska finnas med i en uppsats där vem som helst kan läsa om det. Dock har forskaren under denna 

undersökning valt att inte erbjuda organisationerna anonymitet, då all information som har 

undersökt redan finns tillgängligt på ett socialt nätverk, där vem som helst kan ta del av 

informationen. Därmed har organisationerna redan valt att avsäga sig anonymitet, eftersom de redan 

finns på ett socialt nätverk och all information som har används redan finns tillgängligt för 

allmänheten att studera.  

8.4. Kvantitativ Innehållsanalys 
”Med (kvantitativ) innehållsanalys menar vi här dataregistrering och analystekniker som inriktar sig på ett 

systematiskt, objektivt och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett budskap.” (Ostbye, Knapskog, Helland, 

Larsen 2003) 

En kvantitativ Innehållsanalys är när man, med hjälp av kodnings scheman, undersöker olika mediala 

inslag, så som reklam, text m.fl. Genom att skapa ett schema som man kan följa och sedan skriva in i 

ett statistikprogram (Exempelvis SPSS) kan man på så sätt få fram statistik över ett specifikt ämne. 

En kvantitativ innehållsanalys används som effektivast när man: 

• Ska undersöka ett större område, så som kommunikationen på sociala medier. 

• Ska undersöka något över en längre tidsperiod. 



• Vill få fram statistik eller empirisk data som man kan undvika att nyansera. 

Det finns självklart flera för och nackdelar med en kvantitativ innehållsanalys, för att nämna några av 

dessa: 

Fördelar 

• Man kan undersöka större mängd data under en längre period. 

• Genom att få fram statistik på olika organisationer kan man enklare jämföra dessa mot 

varandra eller mot tidigare forskning. 

• Andra forskare kan använda sig av samma kodschema och genom det få samma svar som 

tidigare undersökningar. 

 

Nackdelar 

• Man kan inte gå in på djupet och undersöka närmare i det ämne man har valt 

• Man får endast information om från meddelanden, vilket gör det svårt att få en nyanserad 

bild. 

• Ibland kan det vara olika personer som skriver för en organisation, vilket gör det svårt att få 

fram mönster eller kan förändra kommunikationen helt under en kort period. 

Ett kodschema för en kvantitativ innehållsanalys kan variera kraftigt, dock brukar man gemensamt 

säga att det ska påminna mycket om programmerings schema för mjukvara. Genom att använda sig 

av enklare variablar med endast ett fåtal svars alternativ, får man fram ett effektivt schema som gör 

att man kan jobba sig igenom en stor mängd data under en kort period. Dock måste man också 

tänka på att schemat inte blir för enkelt heller, då man vill få fram information som man kan 

använda sig av i sin forskning och inte bara statistik som inte ger svar på den egentliga 

frågeställningen. För denna undersökning har man valt att använda sig av ett schema till den 

kvantitativa delen av undersökningen. (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003) Metodbok för 

Medievetenskap. 



8.4.1 Kvantitativinnehållsanalys av organisationers kriskommunikation på 

Facebook. 

Nästan alla frågor som har tagit med i kodschemat fyller samma funktion i det att de alla kan 

kopplas tillbaka till SCCT eller komplexitetsteorin och dess grunder.  Här följer en förklaring på vad 

varje variabel fyller för funktion och varför forskaren har valt dessa som en del av undersökningen, 

samt även ge en förtydligande beskrivning av analysenheten och exakt hur många som togs fram för 

varje organisation. 

Analyseneheten 

Analyseneheten är som tidigare påpekat meddelanden som varje organisation har lagt upp på deras 

Facebook sida. Varje enhet är valt utifrån de kriterierna som presenterades tidigare för ett 

krisrelaterat meddelande. Eftersom varje organisation som har undersökts har genomgått en varierar 

mängd kriser samt varit aktiva med sin kommunikation på olika grader kommer inte undersökningen 

att begränsa sig till ett specifikt antal, utan istället ta fram de meddelandena som faller inom 

kriterierna för undersökningen mellan tidsrammen 2009-01-01 till 2012-12-24. I undersökningen 

analyserades sammanlagt 97 enheter, mer specifikt 20 enheter för Karlstad kommun, 28 enheter för 

Halmstad kommun, 39 enheter för SJ AB samt 10 enheter för Värmlandstrafik. 

1A och 1B – Identifikationsvariablar 

 1A och 1B fyller en enklare funktion i det att de är identifikationsvariabler, vilket betyder att man 

använder sig av dessa två för att identifiera vilken post det är som man har undersökt på Facebook. 

Kombinationen datum och antal kommentarer gör att man kan undersöka flera poster på samma 

dag, då vissa kommuner är väldigt effektiva i att uppdatera om en kris flera gånger under samma dag. 

2A, 2B, 2C och 2D – Länkningar vidare till andra medier 

Om vi går vidare till variabel 2A, 2B, 2C och 2D så är tanken med dessa variablar att forskaren ska 

kunna studera närmare om organisationer använder sig av Action-nets eller command and control 

principen. Genom att titta på hur ofta en organisation länkar vidare till andra medier och vilka 

medier dessa är kan forskaren studera om de försöker aktivt bygga Action-nets bland sina 

intressenter eller om de försöker behålla kontrollen över informationsflödet med command and 

control principen. 

3 – Tidsram 

Variabel 3 bygger på det antagande att en organisation informerar sina intressenter om hur länge en 

kris kommer vara. Detta kan betyda allt från att de berättar att krisen kommer vara löst inom en 

timme, till att organisationen informera om att de för tillfället inte har någon aning om när krisen 



kommer att vara löst. Denna variabel är viktigt då den går att koppla till både situational crisis 

communications theory och komplexitetsteorin i det att båda teorierna förespråkar att man får ut 

information snabbt. Dock förespråkas hanteringen av detta på olika sätt beroende på den teorin som 

organisationen använder sig av. Inom SCCT och de fyra viktiga teorierna, Corporate Apologia, 

Corporate Impression management, Image restoration theory och Attribution theory förespråkar 

man att organisationer ska snabbt få ut information för att på så sätt undvika att organisationens 

identitet blir negativ hos dess intressenter. Man visar att organisationen har kontroll över krisen 

genom att informera om hur länge krisen kommer att vara. Inom Komplexitetsteorin vill man snarar 

få ut information snabbt så att man kan lösa krisen. Genom att informera sina intressenter kan man 

också skapa Action-nets inom visa aspekt då intressenterna kan informera att krisen inte är löst i 

deras område och på så sätt informera organisationen om att det fortfarande finns ett problem. 

4 – Information om krisen. 

Variabel 4 bygger på samma antagande som variabel 3, dock med skillnaden att organisationen 

istället informerar sina intressenter om vad som har hänt, vilka platser det är problem på och vilka 

som kan vara utsatta för faran som krisen innefattar. Denna variabel är även den viktigt då den kan 

kopplas till Action-nets eller command and control principen. En organisation som delar med sig av 

all information runt en kris försöker skapa Action-nets då intressenter som har mycket information 

kommer dela detta vidare till andra intressenter. Samtidigt om organisationen undviker att dela med 

sig av information runt krisen försöker man då istället behålla en kontroll över informationsflödet, 

vilket direkt kopplas till command and control principen. 

5 – Krishjälp till Intressenter 

Variabel 5 gör antagandet att organisationen erbjuder hjälp till sina intressenter, så som kontakt 

uppgifter till andra organisationer eller intressenter, ersättningsbussar eller tåg, vattentankar eller 

annat som kan hjälpa intressenterna att ta sig igenom krisen och fortsätta med sina vanliga liv. Att en 

organisation erbjuder hjälp till sina intressenter eller inte kan kopplas till SCCT eller 

Komplexitetsteorin. SCCT förespråkar att man ska hjälpa sina intressenter för att man som 

organisation inte ska förlora sin identitet, eller som Allen och Caillouet(1994) förespråkar inom 

Corporate Impression management att organisationen ska få intressenter att inse att krisen inte är så 

stor(Att brottet mot de sociala normerna är minimala och organisationen har redan åtgärdat 

problemet). Även Komplexitetsteorin förespråkar detta då man vill fokusera på att lösa krisen så 

snabbt som möjligt. Avsaknad av information från organisationen till intressenter kan även det vara 



en del av SCCT, då organisationen kan välja att förneka sitt ansvar till krisen, något som är en del av 

Image restoration theory. 

6 – Länkar till sammarbetspartners 

Variabel 6 är en del av undersökningen eftersom många organisationer har sammarbetspartners om 

tar hand om olika delar, så som infrastruktur, leverans av speciella tillgångar eller liknande. Inom 

organisationer så som kommuner eller resebolag är det ovanligt att organisationen i sig tar hand om 

allt, därmed är det viktigt att undersöka om de kopplar samman sina krismeddelanden med sina 

sammarbetspartners, eftersom detta är ett sätt att bygga Action-nets. Om organisationen undviker 

att länka vidare kan det istället visa på ett mer command and control tankesätt då organisationen i sig 

vill ha mer kontroll över flödet av information och därmed inte ge sina intressenter flera olika platser 

att få information på. 

8.5. Kvalitativ Innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys, i kontrast till en kvantitativ innehållsanalys är när man istället väljer 

några enstaka mediala inslag att studera, så som ett pressmeddelande eller en specifik reklamfilm. 

Genom att ställa sig vissa frågor som forskaren vill ha svar på undersöks dessa inslag närmare och 

forskaren försöker förstå mening bakom dem. Man vill genom att studera inslagen närmare förstå 

vad avsändaren vill få fram med meddelanden, snarare än att fokusera på vad exakt som sägs. En 

kvalitativ undersökning är effektiv om man vill förstå vad som ligger bakom ett meddelande och om 

man vill få en djupare förståelse för det. Det finns även för- och nackdelar med en kvalitativ 

innehållsanalys, dessa är: 

Fördelar: 

• Man får en djupare förståelse för meddelandet som avsändaren har get ut. 

• Man får en känsla för helheten i meddelandet 

• Man har möjlighet att plocka isär fraser eller specifika ord för att förstå deras mening för 

meddelandet 

Nackdelar: 

• Den information man tar fram är oftast väldigt nyanserad och beror mycket på vad man själv 

som undersökare har för åsikter. 



• Man måste begränsa sig till ett mindre område, vilket gör att man knappast kan få en generell 

bild av kommunikationen, om inte undersökningen görs över många år. 

En Kvalitativ innehållsanalys görs genom att man tar fram flera olika frågor som man vill ha svar på, 

dessa självklart med relevans till syftet av undersökningen.  En kvalitativ innehållsanalys kan även 

den varier kraftigt i dess uppbyggnad, men dock är det fördelaktigt om man använder sig av flera 

frågor som kan tolkas, eftersom själva analysen till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys ska 

undersökas djupare. Man vill få fram information om vad som ligger bakom meddelandet, vad 

avsändarna har för mål med meddelandet och om det finns några aspekter som kan tolkas på ett 

eller flera olika sätt. De frågor som har tagits fram för undersökningen bygger på en koppling 

framförallt till SCCT, command and control principen, Action-nets och Komplexitetsteorin. 

(Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003) 

8.5.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en Kvalitativ innehållsanalys av de texter och 

meddelanden som organisationer lägger upp på Facebook under och efter en kris. Med hjälp av de 

olika kriterierna inom urvalet som tidigare förklarades kommer forskaren att välja kris meddelanden 

från organisationernas Facebook feeds. Genom att sedan ta dessa meddelanden och studera dem 

närmare mot både situational crisis communication theory och Komplexitetsteorin, samt även 

command and control principen och Action-nets ska forskaren försöka förstå vilka teorier som 

organisationen visar mest tendens mot och hur de använder sig av olika aspekter av teorierna för sin 

kommunikation. För att förtydliga så använder sig uppsatsen inte av en specifik kvalitativ 

innehållsanalys, så som diskursanalys, retorisk analys eller semiotik. Den kvalitativa innehållsanalysen 

och resultatet som följer tar sitt avstamp i de kriskommunikativa teorierna som presenterades i det 

teoretiska ramverket. 

Utifrån denna ståndspunkt ska undersökningen titta närmare på fyra aspekter: 

• Meddelanden där organisationen undviker att dela ut relevant information till sina 

intressenter, så som kontakt uppgifter till organisationer eller andra intressenter och olika 

platser där intressenter kan få hjälp. 

•  Meddelanden där organisationen försöker flytta skulden från sig själva till en annan 

grupp/organisation eller försöker förminska sitt ansvar runt krisen. 



•  Kan man se tendenser till kontrollerad, planerad kommunikation eller varierar strukturen av 

de kommunikativa meddelandena under och efter krisen. 

• Hur flödet av information hanteras av organisationen, mer specifikt om de väljer att använda 

sig av command and control principen eller Action-nets i sin kommunikation. 

 

Skälet till att forskaren har valt att studera om organisationen delar med sig av information till sina 

intressenter är att det är en stor del inom situational crisis communication theory och även 

komplexitetsteorin. Dock ska man inte glömma, som tidigare påpekat i det teoretiska ramverket, att 

dessa två teorier har olika sätt att se på hur kommunikationen ska hanteras och varför den ska 

hanteras på så sätt. Genom den Kvalitativa undersökningen kan forskaren få en bättre förståelse för 

det och därmed se vilka tendenser organisationerna visar upp. 

Att organisationerna undviker att ta på sig skulden för en kris eller försöka flytta den till en annan 

organisation är en av många kriskommunikativa planer som förespråkas inom situational crisis 

communication theory och därmed en viktig del av undersökningen då en organisation som gör 

detta visar på tendenser till situational crisis communication theory. Samtidigt om organisationen 

istället fokuserar helt på att lösa krisen, visar de istället tendenser till Komplexitetsteorin, då man 

snarare fokuserar på att lösa krisen så snabbt som möjligt. 

Kan man se tendenser hos en organisation och dess kommunikativa meddelanden som verkar vara 

planerad och återkommande om kriserna påminner varandra kan man också se tendenser till 

situational crisis communication theory, eftersom teorin i sig förespråkar att man kan kategorisera 

kriser och därmed ha förbereda planer för kriskommunikationen. I kontrast till detta kan varierande 

meddelanden trots att krisen är liknande en tidigare tyda på komplexitetsteorin och dess hantering av 

en kris. 

Slutligen vill forskaren titta närmare på hur organisationerna hantera flödet av information under 

och efter en kris. Genom att titta närmare på detta kan forskaren förstå om organisationen använder 

sig av Action-nets, som skapar ett fritt flöde av information med ostabila hubbar eller om 

organisationen vill kontrollera informationsflödet genom command and control principen. 

Efter undersökningen framkom det att Värmlandstrafik saknade inlägg som kunde studeras utifrån 

de frågor som har lagts fram i den kvalitativa undersökningen. Detta kan ha effekt på det slutliga 

resultatet av undersökning, eftersom undersökningen inte kan anses vara genomförd för 



Värmlandstrafik. Dock ger detta samtidigt intressanta resultat som presenterar senare i uppsatsen 

under Resultat och analys. 

8.6. Genomförande 
Under en längre period undersöktes organisationernas Facebook feed genom att forskaren gick 

igenom deras historik och tog fram de meddelandena som föll inom kriterierna för ett 

krismeddelande. Med hjälp av det kvantitativa kodschemat och de kvalitativa undersökningarna 

genomfördes undersökningen. Varje organisations Facebook feed undersöktes mellan 1 januari 2009 

fram till 29 december 2012. Eftersom aktiviteten bland organisationerna på Facebook har varit olika 

under flera år och forsätter att vara det fick undersökningen fram olika mängder data för varje 

organisation. Den här mängden baserades som tidigare sagt på de kriterier för ett krismeddelande 

och därmed variera de i antalet meddelanden som undersöktes. Eftersom den informationen som 

delas med på Facebook inte kräver någon sekretess eller anonymitet erbjöds inte heller detta till 

organisationerna. För att lätta undersöka den empiriska data som togs fram vid ett senare tillfälle 

sparades allt i Microsoft Excel, eller som skärm dumpar. Både statistiken och skärm dumparna som 

togs fram kommer att presenteras i en senare del av arbetet. För att även försäkra om att inget 

meddelande hade blivit missat eller felaktig information hade skrivits in genomfördes den 

kvantitativa undersökningen två gånger med samma resultat. 

8.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekt inom vetenskaplig forskning. Dessa två begrepps 

används för att värdera kvalitén i en undersökning. Generaliserbarhet är även det ett viktigt aspekt 

som undersöker i vilket mån en studies resultat är allmängiltiga. För att en vetenskaplig 

undersökning ska ha hög validitet krävs det att studien kan visa på giltighet och styrka i resultaten 

samt i vilken utsträckning analyserna speglar det undersökning ansåg sig studera. Hög validitet 

kräver att undersökningen jag har genomfört studerar vad jag avsåg studera. Men andra ord det som 

står skrivet i syftet och problembeskrivningen. 

Reliabilitet i en studie syftar på om resultaten är konsist och tillförlitliga i relation till frågan om 

undersökningen kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Reliabilitet handlar 

om att se om studien har genomförts rätt sätt. Har studien tillämpat och valt rätt metoder för den 

undersökning som ska genomföras. Om undersökningen genomförs vid en annan tidpunkt och av 

andra forskare ska resultaten fortfarande vara liknande eller identiska. Generaliserbarhet handlar om 

hur relevant studien är för både området som undersökts samt för den frågeställning som har ställts. 



För att stärka validiteten i undersökningen har jag använt mig av en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys, vilket kallas metodtriangulering. Med den teoretiska ramverket som grund har frågor 

utformas som ger relevant information för frågeställningen. Genom att använda det teoririska 

ramverket i analysen hoppas forskaren kunna ge studien en hög validitet, eftersom andra forskare 

kan genomföra samma undersökning på liknande organisationer och fortfarande få samma resultat. 

Reliabilitet av undersökningen kan diskuteras, då undersökningen i sig skulle kunna genomföras på 

samma organisationer vid en senare tidpunkt och ge helt annorlunda resultat från den tidigare 

undersökningen. Detta beror på att kriskommunikation är ett område som är i konstant förändring, 

samt att organisationerna i sig är i konstant förändring. Dock finns det en hög reliabilitet, eftersom 

andra forskare skulle kunna genomföra undersökningen på andra organisationer av samma storlek 

eller inom samma bransch och fortfarande få liknande svar. 

9. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet i relation till det teoretiska ramverket. För att göra 

det lättöverskådligt presenteras analysen i samma tema som resultaten. Resultatet för den 

kvantitativa innehållsanalysen kommer också att presenteras i ett diagram där grönt representerar 

antalet tillfällen som undersökningen av en enhet gav ett negativt svar, medan gult representerar de 

tillfällen som undersökningen gav ett positivt svar. Varje analysenhet är som tidigare påpekat ett 

inlägg av organisationen på deras Facebook sida, medan varje stapel utgör en specifik fråga som 

tidigare presenterades under metodkapitlet. För att förtydliga: 

• Hemsida – Har organisationen länkat vidare till hemsidan i sitt meddelande? 

• Twitter – Har organisationen länkat till Twitter i sitt meddelande? 

• Youtube – Har organisationen länkar till Youtube i sitt meddelande? 

• Nyheter – Har organisationen länkat vidare till relevanta nyheter i sitt meddelande? 

• Tidsram – Har organisationen sagt en tidsram för när krisen kommer vara löst i sitt 

meddelande? 

• Information – Har organisationen informerat intressenter om vad det är som händer i sitt 

meddelande? 



• Hjälp – Erbjuder organisationen hjälp till sina intressenter, så som kontaktuppgifter, 

vattenbilar, extrabussar eller liknande i sitt meddelande? 

• Länk – Länkar organisationen vidare till några sammarbetspartners i sitt meddelande? 

Forskaren kommer att presentera varje organisation och empiriska data från undersökningarna var 

för sig och slutligen presentera en sammanfattning av varje organisation. Efter det redogör forskaren 

för de slutsatser som jag har gjort utifrån de frågor som har varit grunden till hela undersökningen. 

Forskaren kommer även att redovisa för reflektioner om de olika organisationerna. 

9.1. Karlstad Kommun 
Analys av Karlstad Kommun Kvantitativ innehållsanalys 

 

Tabell 9.1.1. - Karlstad Kommun resultat av den kvantitativ undersökning 

Efter att ha genomfört den kvantitativ innehållsanalys av Karlstad kommun och deras Facebook 

sida, mer specifikt de poster som de lägger upp på Facebook sidan som faller inom kriterierna för en 

kris relaterar meddelanden kan man urskilja olika saker. Av de 20 olika posterna som man har 

undersökt har Karlstad kommun endast på 2 av dessa länkat vidare till deras hemsida, vilket är 

väldigt lite i jämförelse med de andra organisationerna som har undersökts.  Att Karlstad kommun 

väljer att inte länka vidare till sin hemsida under en kris period ställer dem inför ett problem då de 

missar möjligheten att ha mer kontroll över sin kommunikation, samtidigt så fokuserar de hela sin 

kommunikation på Facebook, vilket kan vara ett bra val då det finns endast en plats där intressenter 

kan få information om krisen och därmed undviker Karlstad kommun att deras intressenter får 



felaktig information. Samtidigt kvarstår problemet med att Facebook sidan kan sluta fungera och 

därmed lämnar man sina intressenter utan en källa med information. Detta sätt att hantera 

information förklara Eriksson(2012) med att man kan jämföra organisationer med en maskin, som 

har specifika gränser mellan extern och intern kommunikation. Samtidigt jämför även 

Eriksson(2012) en organisations kommunikation med ett mer militäriskt tankesätt, vilket kan 

återkopplas till command and control principen. 

Karlstad kommun väljer inte att länka vidare till Nyheter, Twitter eller Youtube. Detta är inte 

ovanligt då organisation oftast försöker hålla sig till en kanal och därmed undvika att intressenter ska 

behöva gå till flera olika platser för kris information. Man kan även se tendenser till command and 

control principen där Karlstad undviker att dela sina intressenter mellan olika kanaler, därmed 

behåller de mer kontroll över situationen och flödet av information(Eriksson 2012). Baksidan med 

detta är att de missar möjligheten att skapa ett flöde mellan olika kanaler och därmed kan man inte 

heller skapa starka Action-nets(Eriksson 2012), vilket har blivit allt viktigare i dagens kommunikativa 

arbete. 

Karlstad kommun informerar sina intressenter om hur länge en kris ska vara i 11 av deras 20 inlägg. 

Detta är inte ovanligt inom kris kommunikation då ovetskapen om hur länge en kris kommer att 

vara leder till att intressenter blir oroliga och börja ifrågasätta organisationens styrka i att hantera 

krisen. Genom att snabbt och effektivt informera om krisen undviker de att organisationen får ett 

negativt rykte på grund utav krisen, eller som Botan & Hazleton (2009) skriver ” ”Getting the word 

out” means letting stakeholders, primarily the media, know what information the organization-in-

crisis has about the crisis event. The objective is the fill the information vacuum with accurate 

information.”(p. 172) Det Botan & Hazleton syftar på är att bristen på information lämnar ett 

vakuum som leder till att intressenter blir oroliga om vakuumet inte fylls. 

På samma sätt kan man även se att Karlstad kommun har informerar sina intressenter om vad krisen 

egentligen gäller. Detta har de gjort på varje inlägg som har lagts upp på deras Facebook sida. Detta 

har egentligen samma effekt som att de informerar om hur länge en kris kommer att vara, då de 

lugnar ner deras intressenter och även gör att organisationen undviker att få en allt för negativ bild 

från händelsen. Man kan se tydliga tecken på komplexitets teorin i det att Karlstad kommun 

undviker att hålla tillbaka information och istället fokuserar på att lösa krisen så snabbt som 

möjligt(Gilpin & Murphy 2009), istället för mer traditionell kris kommunikation där man istället tar 

reda på vem eller vilka som har gjort fel först, sen löser man krisen. 



I 17 av de 20 inläggen som har undersökt så erbjuder Karlstad kommun hjälp till sina intressenter, 

vilket är en klar majoritet. Samtidigt så är det fortfarande under 3 av dessa inlägg som de inte har 

erbjudit hjälp, vilket inte beror på att organisationen i sig inte vill hjälpa sina intressenter, utan att det 

snarare inte finns möjlighet för dem att göra så i exakt den delen av krisen. Man kan även här se 

tendenser till Corporate Impression management från SCCT, då organisationen vill snabbt och 

effektivt erbjuda sina intressenter hjälp och därmed få organisationen att lysa i ett positivt ljus, eller 

som Allen & Caillouet (1994) skriver ”An organization will use communication … to have the 

stakeholders view the organization more positively(the organization still follows the social rules)”.(p. 

179) Genom att följa de sociala normer och lösa problemet snabbt, kan deras intressenter fortsätta 

med sin vardag och organisationen återställer sin status bland sina intressenter. 

Karlstad Kommun länkade endast en gång vidare till sina sammarbetspartners under sina kris 

meddelanden, vilket är ovanligt med tanke på att organisationen i sig oftast har kontakt med många 

andra organisationer, så som vägverket, elverk osv. Dessa organisationer är en viktigt del av 

hanteringen av en kris och därmed skapas en brist i informationen till intressenterna. Samtidigt kan 

det finnas två skäl till varför Karlstad kommun inte gör detta. Det första skälet är att deras 

sammarbetspartners saknas en hemsida eller liknande sida på sociala medier som har relevans för 

krisen och därmed vill man inte som organisation dela med sig av onödig information, speciellt inte 

under en kris då man vill hålla informationsflödet så relevant som möjligt. Det andra skälet kan vara 

att Karlstad kommun och även deras sammarbetspartners vill att det endast ska vara en kanal där 

intressenter kan få information om krisen. Genom att anta ett command and control tankesätt kring 

det kan man därmed kontrollera flödet av information och även se till att varken negativ eller 

felaktig information kommer ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karlstad Kommun Kvalitativa Innehållsanalys 

 

Figur 1 – Karlstad Kommun 

 

Om man tittar närmare på figur 1 kan man snabbt se att detta inte är en kris som har orsakats av 

Karlstad kommun som en organisation. Det faktum att det har varit skottlossning inom ett 

bostadsområde är inget som organisationen i sig har kontroll över. Det finns samtidigt förebyggande 

arbete som kan genomföras runt detta genom kontakt med polis och liknande. Samtidigt är det inget 

som går att förutse och därmed inget man som organisation egentligen kan förbereda sig på. 

Karlstad kommun väljer dock att aktivt gå ut med mycket information angående arbetet runt krisen, 

med exakta tider, olika platser där de kommer finnas medlemmar av organisationen eller medlemmar 



av andra organisationer tillgängliga för att lugna ner intressenter. Som en organisation väljer man här 

att snabbt och effektivt gå ut med att försöka åtgärda krisen med alla möjliga medel, vilket i sig 

förespråkas av Eriksson(2012) där man som organisation istället ska försöka lösa krisen innan man 

tar reda på vem som har gjort fel. Om man tittar på situationen ur ett SCCT (Coombs 2009) 

perspektiv kan man se att organisationen är förbereda på situationer som denna och har redan klara 

planer för hur det ska hanteras, vilket de även själva påpekar i sina meddelanden. Samtidigt är detta 

en situation som gynnas mer av ett komplexitets teorietiskt perspektiv(Gilpin & Murphy 2009), då 

under situationer som dessa blir människor väldigt icke rationella och därmed måste man som 

organisation vara bered på att förändra sin kriskommunikation utifrån denna vetskap. Oavsett hur 

man ser på det förespråkar båda teorierna att man snabbt ska få ut information för att lugna sina 

intressenter, vilket Karlstad kommun har gjort.  

Meddelandet är ett militäriskt sådant, där man håller sig till en need-to-know basic med endast vital 

information, man hänvisar också till specifika platser eller personer som kan kontaktas med frågor, 

vilket är något som är vanligt inom den traditionella command and control principen av 

kriskommunikation(Eriksson 2012). Dock kan den sortens kommunikation ses som positiv under en 

situation som denna, då för mycket information eller olika källor kan leda till att man istället för att 

få kontroll över situationen, förlorar den och på så sätt skapar mer kaos bland sina intressenter. 



 

Figur 2 – Karlstad Kommun 

Om vi går vidare till figur 2 kan vi se att det är en helt annan situation. Organisationen ställs inför en 

situation där deras intressenter står utan värma i sina boenden, något som kan leda till stora problem 

och att organisationen förlorar mycket av sin identitet hos sina intressenter(Hearit 1994). Det mest 

uppenbara man kan se med meddelandena är att kommunen har valt att lämna över tillgången till sitt 

Facebook konto till en annan organisation, mer specifikt Karlstads Energi. Karlstads Energi är dock 

ägt av Karlstad kommun och därmed innefattas de i samma organisation, även om den hierarkiska 

strukturen är annorlunda. I sitt meddelande är man noga med att informera om vilka områden som 

står utan värme och hur snart man har planerat på att lösa detta. Man kan se tydliga mönster i hur 

mycket information man delar ut och hur man hanterar situationen ur ett kommunikativt perspektiv. 

Genom att meddelandena är väldigt lika varandra, trots att det är två olika kommunikatörer som har 

skrivit dem och det faktum att man endast delar med sig av information som kan vara viktigt för 

intressenterna använder man sig här av ett SCCT(Coombs 2009) perspektiv på sin kommunikation. 

Man använder sig också av ett command and control tankesätt genom att man använder sig av 

specifikt Facebook och sin sida för att få mer information från sina intressenter, därmed använder 

man sig bara av en hubb snarare än flera olika. (Eriksson 2012) 



 

Figur 3 – Karlstad Kommun 

Om man tittar närmare på figur 3 kan man här se att situationen är väldigt lik den från figur 2. 

Organisationens intressenter står utan vatten istället för värme, något som kan leda till att 

organisationens identitet blir mer negativ, eller som Benoit(1995) skriver ”Situations arises where an 

organization is accused of bad/objectionable behavior. The situation can damage an organization’s 

reputation”.(p. 179-180) Även här väljer Karlstad kommun att använda sig av begränsad mängd 

information. Man informerar sina intressenter om vad som har hänt, hur snart det kommer vara löst 

och vad intressenterna kan göra för att åtgärda problemet. Detta system av information används på 

flera olika andra, liknande situationer. Man kan se att ur ett SCCT perspektiv gör Karlstad kommun 

helt rätt, då de använder sig av en redan fungerande plan för deras kriskommunikation(Coombs 

2009). Samtidigt använder man sig också av sina intressenter för att få information om vilka 

områden som fortfarande är utan vatten eller har fortsatta problem. Detta kan anses vara av Action-

net principen, eftersom man använder sina intressenter för att få information(Eriksson 2012). 

Samtidigt påminner det mer om command and control principen eftersom man inte använder sig av 

olika intressenter för att skapa mindre hubbar utan snarare använd sin egna Facebook sida som den 



hubben där intressenter kan dela med sig av information. Detta ger dem mer kontroll över 

situationen i sig och även flödet av information. 

Sammanfattning av Karlstad Kommun 

Efter att ha genomfört undersökningen på Karlstad Kommun och deras kris relaterade 

kommunikativa arbete kan man urskilja flera olika aspekter som går att kopplas till olika teorier inom 

kriskommunikation. Bland det först är att organisationen i sig är väldigt bra på att informera sina 

intressenter om hur länge en kris kommer att fortsätta, vad krisen innefattar och vad intressenter kan 

göra för att undvika att krisen blir allt för problematisk för dem själva. Genom att studera det 

informativta arbetet kan man se flera tendenser till Action-nets principen i det att organisationen ger 

sina intressenter all information de behöver så att dessa sedan kan dela det vidare till andra, därmed 

skapa minde hubbar med informationsflöde(Eriksson 2012). Samtidigt är det också något som är 

uppenbart inom situational crisis communication theory och dess olika kategorier. Om man tittar 

närmare kan man se att organisationen erkänner att en kris har uppstått, men att inga sociala normer 

har blivit brutna utan att organisationen snart kommer ha problemet löst, eller som Ice (1991) och 

Hobbs (1995) föreslog som en av de många alternativ på hur en organisation kan hantera en kris, 

nämligen Förstärkning. Med förstärkning menade Ice(1991) och Hobbs(1995) att organisationen tar 

på sig ansvaret, men kopplar det till något positivt. Nackdelen och fördelen med att dela med sig av 

mycket information så som Karlstad kommun gör är att intressenterna kan bli arga och få en mer 

negativ bild av organisationen om den information som de har blivit tilldelad inte stämmer, som 

exempelvis att organisationen har sagt att vattnet ska vara tillbaka vid 12:00. Om då inte 

organisationen har vattnet tillbaka vid 12:00 kommer intressenterna börja ifrågasätta organisationens 

kapacitet att lösa krisen och därmed kommer organisationen få en mer negativ image(Hearit 1994). 

Många av de kriserna som organisationen har ställts inför under åren är sådana kriser som en 

kommun kan planera och förbereda sig inför. Självklart man vilken organisation som helst förbereda 

sig inför alla sorters kriser, men beroende på vilken sorts organisation det är har man olika kriser 

som tar prioritet när det kommer till förberedelse. Att Karlstad kommun är förbered för de kriser 

som har inträffat gör det uppenbart att organisationen i sig har en plan för sin krishantering, något 

som förespråkas av mer traditionella forskare inom ämnet så som Ice(1991), Hobbs(1995), 

Hearit(1994) ,Coombs(2009). Samtidigt är det inte vanligt för organisationen att gå ifrån dessa planer 

och bryta sina intränade mönster, vilket talar emot användningen av komplexitetsteorin(Gilpin & 

Murphy 2009), som förespråkar flexibilitet i hur organisationer hanterar sin kriskommunikation. 



Sammanfattningsvis kan man se att Karlstad kommun visar större tendenser till situational crisis 

communication theory(Coombs 2009) och command and control principen än vad de gör till 

komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) och Action-nets(Eriksson 2012). Även om 

organisationen har i sina meddelanden lyckas att skapa Action-nets(2012) genom deras intressenter 

är detta snarare en positiv effekt av deras intressenters arbete och ingenting som organisationen i sig 

verkar sträva efter. 

9.2. Halmstad Kommun 
Kvantitativ innehållsanalys av Halmstad kommun 

 
Tabell 2 - Halmstad Kommun resultat av den kvantitativ undersökning 

Efter att ha genomfört en kvantitativ innehållsanalys av Halmstad kommun och deras Facebook 

sida, mer specifikt de olika inläggen som organisationer lägger upp som faller under kriterierna för 

ett kris relaterat meddelande, kan man se flera olika saker. Sammanlagt fick man fram 28 olika inlägg 

som undersöktes. Av dessa 28 inlägg länkade Halmstad 15 gånger till den egna hemsidan, något som 

inte är vanligt bland kommuner under just kris situationer. Effektivt länkar de mer än 50 % av sina 

inlägg vidare till sin hemsida, därmed skapar man en aktivitet hos sina intressenter som inte bara 

kräver att de ska aktivera sig mer för att få fram all information kring en kris, utan man ger dem 

också en säkerhet, då risken kvarstår att Facebook kan vara otillgänglig under en period och därmed 

kan deras intressenter då istället söka sig vidare till hemsidan istället för information. 

Halmstad undviker att länka vidare till Twitter eller Youtube, detta på grund utav att organisationen i 

sig inte är allt för aktiv på dessa hemsidor, vilket i sig gör det svårt för organisationen att föra 

meddelanden vidare genom olika sociala medier. Dock har de ett fåtal gånger länkat vidare till 



nyheter angående en kris, något som i sig påminner mer om ett action-net tänkande. Eftersom de då 

släpper kontrollen av information och istället ser till att deras intressenter får så mycket information 

som möjligt angående en kris, skapar de action-nets som sedan kan leda till att deras intressenter 

skapar eller skicka mer information som organisationen kan använda sig av(Eriksson 2012). 

Detta blir allt mer uppenbart om man tittar närmare på hur de delar med sig av information kring 

krisen, då Halmstad, till skillnad från många andra organisationer, alltid delar med sig av information 

till sina intressenter. Detta är också ett sätt att skapa eller stärka action-nets(Eriksson 2012), då man 

på så sätt ger sina intressenter möjligheten att tolka och dela information både med varandra och 

med organisationen. Samtidigt undviker man även att skapa ett vakuum då man snabbt fyller det 

med information, eller som Botan & Hazleton (2009) skriver ” ”Getting the word out” means letting 

stakeholders, primarily the media, know what information the organization-in-crisis has about the 

crisis event. The objective is the fill the information vacuum with accurate information.” (p. 172). 

Halmstad kommun undviker dock att informera sina intressenter om just hur länge en kris kommer 

vara, vilket är oväntat med tanke på hur mycket information de vanligtvis ger sina intressenter. 

Samtidigt kan detta vara en taktik i sig då man inte vill ge sina intressenter falska förhoppningar, 

vilket i sig kan leda till mer kaos eller skapa en mer negativ bild av organisationen hos intressenter. 

Detta kan dock även vara på grund utav bristande information från organisationens egen sida, då de 

kan sakna information angående hur länge en kris kommer att vara. Dock visar undersökningen på 

att Halmstad kommun oftast har bra information om just detta och snarare väljer att inte dela med 

sig av informationen till sina intressenter. 

Om man istället tittar närmare på hur ofta de erbjuder hjälp till sina intressenter kan man se att av 28 

olika inlägg så erbjuder de hjälp till sina intressenter på 18 av dessa inlägg, något som inte är oväntat 

eftersom Halmstad kommun, som vilken annan organisation som helst, vill behålla sitt rykte trots en 

kris. Att erbjuda hjälp under en kris är ett vanligt sätt inom Komplexitets teorin där man istället 

försöker åtgärda krisen innan man tar reda på vem eller vilka som har orsakat krisen(Gilpin & 

Murphy 2009). 

Slutligen så kan man se att Halmstad kommun länkar till sina sammarbetspartners under 2 av 28 

inlägg, vilket är väldigt lite. Samtidigt kan detta bero på flera olika saker, bland de vanligaste 

orsakerna är det faktumet att organisationen i sig som Halmstad kommun sammarbetar med saknar 

en aktiv sida som de kan länka till, eller så saknar sammarbetspartners hemsida relevans för krisen. 

Man kan även se att, i kombination med deras begränsade information runt tidsperioden för en kris 

att även Halmstad kommun använder sig av command and control principen, då de med hjälp av 



dessa avgränsningar framhäver sig själva som den organisationen som har informationen runt en 

kris. 

 

Halmstad Kommun Kvalitativ Innehållsanalys 

 

Figur 4 – Halmstad Kommun 

Om man tittar närmare på figur 4-6 kan man snabbt se att Halmstad kommun står inför en väldigt 

stor kris, då en av de större fabrikerna som finns inne i centrala Halmstad har börjat brunnit och 

rökbildningen som skapas av detta kaos har börjat spridit sig över olika delar av staden. Man är 

väldigt snabb som organisation att gå ut med information angående krisen och informera sina 

intressenter om olika åtgärder som de kan ta för att skydda sig själv. Det är uppenbart att detta inte 

är en kris som organisationen i sig hade förberett sig på och ställs därför inför en ny utmaning. Man 

är också väldigt noga att påpeka att det finns flera olika platser där intressenter kan vända sig till för 



att få information, så som räddningsverket, radio, telefon, kommunens hemsida eller de olika sociala 

medierna som kommunen använder sig av för att få information eller hjälp om de har olika frågor. 

Detta talar om ett mer nytänkande i kommunikationen då organisationen använder sig av flera olika 

hubbar för att skapa ett flöde av information och på så sätt skapa Action-nets(Eriksson 2012). 

Samtidigt är dessa Action-nets ingen naturlig uppkomst som har skapats genom kommunikation, 

utan snarare ett sammarbete mellan Halmstad kommun och andra organisationer, vilket i sig pekar 

på ett allt mer traditionellt tankesätt med command and control, alltså en kontroll över 

informationsflödet och framförallt vart intressenter kan få sin information(Eriksson 2012). 

 

Figur 5 – Halmstad Kommun 

Kommunikationen som genomförs av organisationen är väldigt lik den som förespråkas inom 

Komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009), då man använder sig av mer varierande val av 

meddelanden och försöker ge sina intressenter många olika kanaler att används sig av under krisen, 

så som viktiga personer inom kris arbetet, hemsidor och kartor över områden som har blivit 

avstängda. Samtidigt kan detta lika gärna vara en redan uppbygg plan av organisation, eftersom 

mycket information inte alltid förespråkar Komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009), utan kan 

även vara en del av SCCT då man även där kan välja att dela med sig av all information.(Coombs 

2009) 



 

Figur 6 – Halmstad Kommun 

Det är värt att påpeka att detta är en kris som inte är skapad av organisationen, eftersom fabriken var 

både ägd av ett privat företag och samtidigt kan man inte kontrollera vart bränder uppstår. Ändå 

ställs organisationen inför ett problem då situationen kan, om den hanteras fel, leda till att 

organisationen får skulden för det och därmed kommer den identitet som organisationen har hos 

sina intressenter att bli allt mer negativ(Hearit 1994), något som all kriskommunikation i grunden går 

ut på att undvika, vare sig det är Komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) eller SCCT(Coombs 

2009). 

Slutligen ska man inte glömma att det var kris kommunikationen under denna kris som lede till att 

Halmstad Kommun blev omnämnd inom ett flertal olika medier för deras snabba och effektiva 

hantering av krisen och framförallt kommunikationen runt den. 

 



 

Figur 7 – Halmstad Kommun 

Om man går vidare och tittar närmare på figur 7 ser man snabbt att detta är en situation som 

Kommuner riskerar att råka ut för mer ofta än större bränder i fabriker. Ett fel har uppstått i 

reningsverket som förser större delen av kommunen med vatten vilket har lett till att PH-värdet är 

allt för högt i vattnet. Organisationen måste därmed snabbt gå ut med information till sina 

intressenter för att på så sätt undvika att dessa far illa på grund av användningen av vatten. Man är 

snabb med att varna sina intressenter om hur farligt det kan vara att använda vattnet och vilka 

skador det kan leda till. Man påpekar också snabbt vart intressenterna ska vända sig ifall de har 

intagit vattnet och tror sig har blivit dåliga av det. Man informerar också om vilka områden som är 

drabbade och påpekar att flödet av information kommer vara kontinuerligt. Organisationen i sig 

väljer här att använda sig av mer command and control snarare än Action-nets(Eriksson 2012), då 

man använder sig endast av Facebook för sitt flöde av information och därmed får man mer kontroll 

på vad som sker och vilka som egentligen far illa av händelsen. Samtidigt kan man också se att flera 

av intressenterna har varit aktiva med att dela informationen vidare genom en av Facebooks många 

möjligheter, som tillåter att man delar poster mellan sina vänner. Detta skapar ett flöde som 

påminner om Action-nets(Eriksson 2012). Dock verkar inte organisationen ta vara på detta, så 

effekten verkar snarare vara en positiv effekt av intressenternas egna arbete och val. Flödet av 

meddelanden följer ett specifikt mönster, vilket förespråkas av SCCT, då man vill använda sig av 

olika redan förbereda planer för att hantera en viss sorts kris(Coombs 2009). 

 

 

 



Sammanfattning av Halmstad Kommun 

Sammanfattningsvis kan man se flera olika saker om man tittar närmare på Halmstad kommun och 

deras kris relaterade kommunikativa arbeten. Bland det första man märker är att organisationen, i 

kontrast till liknande organisationen så som Karlstad kommun, inte informerar sina intressenter om 

hur länge de tror att en kris ska vara. Organisationen i sig undviker väldigt ofta att dela med sig av all 

information om en kris, utan håller sig istället till att informera om endast de viktigaste. Detta kan 

vara organisationens sätt att undvika att mer kaos skapas när intressenter för mycket information 

eller felaktig information, så som tider som organisationen har lovat men inte kan hålla. Detta är allt 

vanligt inom command and control(Eriksson 2012) principen och den traditionella kris 

kommunikationen. Man kan också se att de kriserna som Halmstad kommun får hantera är oftast 

situationer där organisationen i sig inte har gjort något fel, utan att det är en annan organisation som 

har brutit normen. Om man tittar på detta ur ett SCCT(Coombs 2009) perspektiv kan man se att 

Halmstad kommun använder sig av dessa situationer för att stärka sin position och visa på att 

organisationen uppehåller de olika värderingarna och sociala normer som finns hos deras 

intressenter. Speciellt Corporate Impression management pratar om detta, då Allen och 

Cailluoet(1994) menar på att en organisation kan under en kris visa att man fortfarande värdera de 

sociala normerna och på så sätt återställa den imagen som man hade tidigare. 

Samtidigt finns det även tendenser inom Halmstad kommuns kommunikativa arbete som påminner 

mycket om komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) och mer specifikt Action-nets(Eriksson 

2012). Under den stora branden 2012 använda sig organisation av flera olika aktörer för att få ut 

information till sina intressenter, man skapade på så sätt Action-nets med olika hubbar där 

medborgare kunde ta del av information angående krisen och hur den hanterades(Eriksson 2012). 

Krisen i sig var också en sån kris som få organisationen kan förbereda sig på, och därmed något man 

oftast inte har en krisplan för. Även om man hade en plan för situationen i sig är en brand något 

som kan förändras väldigt lätt på grund utav faktorer så som vind och väder. Trots detta verkade 

organisationen hela tiden ha situationen under kontroll, vilket talar för ett mer komplext tänkande 

kring kriskommunikationen med en vilja att förändra eller helt gå ifrån den planen som man hade 

innan. 

I grunden kan man se att Halmstad kommun visar tendenser till både SCCT(Coombs 2009) och 

komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) i sitt kommunikativa arbete, vilket inte är ovanligt då 

dessa två teorier inte går emot varandra, utan kan snarare användas beroende på vilken situation som 

uppstår. Man kan också se att Halmstad kommun har mer tendenser till att använda sig av den mer 



traditionella command and control principen i sitt arbete, då de få tendenser till Action-nets snarare 

är en positiv effekt från det arbete som organisationens intressenter har genomfört(Eriksson 2012). 

9.3. SJ AB 
Analys av SJ AB Kvantitativ innehållsanalys 

 

Tabell 3 - SJ AB resultat av den kvantitativ undersökning 

Efter att ha genomfört den kvantitativa innehållsanalysen av SJ AB och deras Facebook sida, mer 

specifikt de olika poster som de lägger upp på sin Facebook sidan som faller inom kriterierna för ett 

kris relaterat meddelande, kan man urskilja flera olika saker. En av de saker som undersökningen 

väldigt tidigt tog fram var att av de 39 olika meddelanden så länkar SJ vidare till deras hemsida 21 

gånger, vilket effektivt är mer än 50%, något som andra organisationer oftast inte gör. Genom att 

länka vidare till sin hemsida skapar SJ AB inte bara mer aktivitet på deras Facebook sida, utan ger 

deras intressenter en ytterligare plats för att ta del av viktigt information. Detta är väldigt smart då 

man samtidigt också förebygger en brist av ny information om det vore så att Facebook slutade 

fungera under en period. Man förlitar sig alltså inte helt på Facebook utan även sin hemsida. 

Man kan dock se från undersökningen att SJ AB inte länkar vidare till varken Twitter, Youtube eller 

nyheter på sin Facebook sida, något som inte är ovanligt då få organisationer verkar göra detta. 

Trots att de har en Twitter sida som är lika aktiv som deras Facebook sida undviker SJ AB att länka 

vidare till den. Skälen kan vara många, men verkar tyda på att de undviker att skicka sina intressenter 

vidare till ett annat socialt medie, utan att de snarare vill skicka dem till hemsidan. Detta påminner 

mer om command and control(Eriksson 2012) principen som är ett återkommande tema inom 



SCCT(Coombs 2009). Genom att kontrollera flödet av information och vart de leder deras 

intressenter, kan SJ AB på så sätt behålla mer kontroll över situationen. Samtidigt stöter de här på ett 

problem då genom att man inte gör kopplingar mellan Facebook och Twitter, då missar chansen att 

skapa ett utvecklande flöde av information där intressenter lättare informera organisationen eller 

varandra om olika händelser. Detta kan egentligen bero inte bara på kriskommunikationen, utan kan 

snarare vara en försvarsmekanism som organisationen använder sig av för att negativ information 

inte ska sprida sig lika mycket. SJ AB, som många andra organisationer inom Sverige som hanterar 

tåg och liknande kollektivtrafik, har ett konstant flöde av negativ information från olika missnöjda 

intressenter, vilket skapar en negativ bild av organisationen i sig. Genom att då använda command 

and control(Eriksson 2012) principen undviker de att det sprider sig att för snabbt. 

Om man istället tittar närmare på huruvida SJ AB informerar om hur länge krisen kommer vara eller 

inte, så kan man även där se att det är 21 ja och 18 nej, vilket visar återigen på mer än 50 % positivt 

respons. Oftast är detta dock inte specifik information om exakt när krisen ska lösas, utan snarare en 

tidsram som informerar deras intressenter om ungefär hur länge krisen kommer att fortgå. Eftersom 

ett av det vanligaste problemet som SJ AB stöter på är just försening av tåg eller förändringar i 

tidstabeller så är det inte konstigt att de är bra på att informera. Varför finns det dock så många där 

de inte informerar om en tidsram. Ett av de vanligaste skälen är att man saknar information om det 

eller att organisationen inte vet exakt hur länge krisen kommer vara, vilket är ett vanligt problem 

inom kriskommunikation och kan skapa problem för organisationen, då intressenter kan förlora sin 

tro på organisationen och därmed förlorar organisationen legitimitet(Hearit 1994). 

SJ AB är dock väldigt duktiga på att dela med sig av information angående kriserna. Av de 39 olika 

inläggen som undersöktes delade de med sig av information på 37 stycken och undvek att göra det 

på endast 2 stycken. Detta kan ses som ett sätt för SJ AB att använda sig av command and control 

principen igen, eftersom de delar med sig av information kan de även kontrollera vilken information 

som kommer ut, därmed kontrollera flödet. Samtidigt skapar detta även Action-nets(Eriksson 2012), 

då denna information oftast delas vidare bland användare som informerar varandra och sedan ger 

feedback tillbaka till organisationen. Det en oväntad synergi som skapas mellan dessa två och på så 

sätt kan de hålla sin intressenter lugna med information och därmed undvika att kaos eller mer 

negativ publicitet sprids om organisationen. 

Om man tittar vidare på undersökningen kan man se att SJ AB erbjuder hjälp till sina intressenter 20 

gånger av 39, vilket inte är allt för mycket egentligen men samtidigt finns det olika sorters kriser som 

ibland kanske inte erbjuder en organisation möjligheten att hjälpa sina intressenter. I SJ ABs fall är 



oftast detta förseningar eller rubbningar i det dagliga tågschemat som inte alltid är enkelt att erbjuda 

ersättningsbussar för eller liknande. Samtidigt erbjuder de hjälp i de tillfällen som ges, vilket är ett 

effektivt sätt att ta vara på sitt rykte som organisation och därmed undvika att organisationens rykte 

blir allt för mycket sämre(Allen & Caillouet 1994). Man ser tendenser till Corporate Impression 

management(Allen & Caillouet 1994) från SCCT(Coombs 2009) i detta arbete, då SJ AB får sina 

intressenter att se organisationen i ett positivt ljus, eftersom man fortfarande följer de sociala 

normerna och löser problemen så att intressenterna kan fortsätta med sin vardag. 

SJ AB länkar oftast inte till sina sammarbetspartners, vilket är ovanligt att se med tanke på att 

organisationen i sig har många arbetspartners får att hålla både järnväg och annan infrastruktur kring 

organisationen i fungerande skick. Samtidigt är det inte ovanligt för dessa sammarbetspartner att 

varken vara aktiva på internet eller Facebook. Oftast har de en hemsida man kan gå till, men bristen 

på information om kriser eller liknande är bristande. Samtidigt är det också så att SJ AB själv är de 

som framförallt har kontakt med sina intressenter och därmed finns inte behovet att leda vidare till 

deras sammarbetspartners under krisens gång. De kontrollerar återigen informationsflödet genom 

att vara den enda kanalen för information angående krisen. 

SJ AB Kvalitativ Innehållsanalys 

 

Figur 8 – SJ AB 

Om man tittar närmare på figur 8-9 ser man att detta är en situation som organisationen i sig borde 

vara förbered på, eftersom det inte är vanligt att tåg åker av sina spår, men det är samtidigt inte 

omöjligt. Förebyggande arbete genomförs kontinuerligt för att undvika detta av båda SJ AB och av 

de organisationer som de sammabetar med. Trots det står organisationen inför en situation där två 



tåg har spårat under en kort tid, vilket leder till att deras intressenter står och funderar på om det är 

säkert att resa med organisationen. För att motverka att man får ekonomiska och sociala förluster 

måste organisationen snabbt hantera situationen och försäkra sina intressenter om att det inte är 

någon fara. För att göra detta har man valt att använda sig av en del av SCCT(Coombs 2009), mer 

specifikt den som finns inom Image restoration theory(Benoit 1995). Inom image restoration theory 

finns det som tidigare nämnt fem olika sätt en organisation kan bygga upp sin image igen, något som 

SJ behöver göra efter denna kris. Man väljer att ta på sig ansvaret för krisen och ber om ursäkt för 

händelsen, som förespråkat av William Benoit (1994). Samtidigt är man också snabb med att 

påminna sina intressenter om att det är väldigt ovanligt med tåg som spårar ur, något som också 

förespråkas inom SCCT(Coombs 2009), mer specifikt inom Corporate Apologia(Dionisopolous & 

Vibbert 1988), där man kan som organisation använda sig av Förstärkning. Med förstärkning så tar 

organisationen på sig ansvaret för krisen men kopplar det samtidigt till något positivt, i detta fall att 

de är väldigt ovanligt att tåg spårar ur och att de fortfarande är det säkraste sättet att resa på. Man 

kan också se att SJ AB informerar mer exakt om vad som har hänt, hur många som är skadade och 

vart intressenter kan vända sig för hjälp. 



 

Figur 9 – SJ AB 

Dock hänvisar man även vidare till andra organisationer, så som SOS Alarm och Norska polisen. 

Om man tittar på hur SJ AB leder vidare till andra organisationer kan man se tendenser till en annan 

del av Image restoration theory(Benoit 1995). Ett av de andra alternativen som image restoration 

theory förespråkar är att man som organisation undviker att ta ansvar för krisen. SJ AB skriver sitt 

meddelande på ett sånt sätt att de verkar ta ansvar för krisen, men samtidigt försäkrar de sig om att 

de inte får ta allt ansvar för krisen genom att förra intressenter och media vidare till andra 

organisationer. Meddelandet är ett väldigt militärsikt sådant, där man håller sig till en need-to-know 

basic med endast vital information, man hänvisar också till specifika platser eller personer som kan 

kontaktas med frågor, vilket är något som är vanligt inom den traditionella command and 

control(Eriksson 2012) principen av kriskommunikation. Dock kan den sortens kommunikation ses 

som positiv under en situation som denna, då för mycket information eller olika källor kan leda till 

att man istället för att få kontroll över situationen, förlorar den och på så sätt skapar mer kaos bland 

sina intressenter. 



 

Figur 10 – SJ AB 

Om vi tittar närmare på figur 10 kan vi se att SJ AB här informerar sina intressenter om banarbete 

som kommer att genomföras av både Trafikverket och Banedanmark, den danska motsvarigheten 

till trafikverket. Här informerar SJ AB kort och koncist om vilka linjer det gäller och hur länge. Man 

länkar också vidare till hemsidan. Denna typ av meddelande skickas ut ofta av SJ AB för att 

informera sina intressenter och man kan snabbt se ett mönster bland dem då de håller samma 

mängd information, samma sätt att skriva på och alltid med en länk till hemsidan. Detta är ett sätt att 

hantera information som förespråkas inom SCCT(Coombs 2009), då organisationen har 

kategoriserat detta som en specifik kris och hanterar därmed informationen efter en viss plan. Att 

dessa meddelander skiljer sig från varandra har inte observerats på SJ ABs Facebook feed, vilket 

återigen styrker antagandet om att det är ett mer traditionellt sätt att hantera informationen. Genom 

att leda sina intressenter vidare till sin hemsida skapar man också kontroll över flödet av information 

och vart intressenter kan få information, vilket återigen kopplas till mer traditionell 

kriskommunikation, i detta fall command and control(Eriksson 2012) principen. 



 

Figur 11 – SJ AB 

Tittar vi närmare på figur 11 och 12 kan vi se att här ifrågasätter en av organisationens intressenter 

om SJ AB har brutit mot lagen genom att sluta sälja biljetter på sina tåg. Detta är en ovanlig kris då 

organisationen nu står inför en risk att förlora tron från sina intressenter, eftersom ett lagbrott är ett 

brott mot sociala normer och om det kommer fram att organisationen har brutit mot de sociala 

normerna så kan de förlora sin image hos sina intressenter. SJ AB hanterar detta genom att hänvisa 

sina intressenter till andra organisationer, mer specifikt Konsumentombudsmannen. SJ AB skriver i 

sitt första meddelande att ”Detta är ett ärende som sänts in till konsumentsombudsmannen (KO)” 

Man fortsätter även att i senare meddelande lägga fram statistik och fakta om varför man just har 



valt att göra detta. SJ AB skriver mer specifikt att ”Endast 1 % av resenärerna köper biljett ombord 

och efterfrågan minskar.” Detta är ett sätt som förespråkas inom situational crisis communication 

theory, mer specifikt skriver Allen och Caillouet (1994) ett av de kommunikativa arbetena som 

organisationerna kan göra för att lösa krisen är att får intressenterna att inse att krisen inte är så stor 

(Att brottet mot den sociala normen är inte så stor, om ens obefintlig). SJ AB pratar även om att 

man som organisation har konstant kontakt med handikappsorganisationerna angående hur denna 

situation ska lösas för de som inte har fysisk möjlighet att köpa sina biljetter innan de går på tåget. 

 

 

Figur 12 – SJ AB 

 SJ AB skriver ”Tillsammans med handikapporganisationerna via vårt handikappråd som vi har 

löpande dialog med.” Detta kan återigen kopplas till SCCT(Coombs 2009) och delar inom SCCT. 



Ett bra exempel är Corporate apologia, där Ice(1991) och Hobbs(1994) föreslår att en organisation 

ska använda sig av förstärkning. Med detta menar de att organisationen tar på sig ansvaret men 

kopplas samtidigt organisationen till något positivt, I detta fall SJ ABs fortlöpande samtala med 

handikapporganisationerna. 

Sammanfattning av SJ AB 

Sammanfattningsvis kan vi se att SJ AB är en organisation som länkar vidare till sin hemsida väldigt 

ofta i sina krismeddelanden på Facebook. Mer än 50 % av de meddelanden som SJ AB lägger upp på 

sin Facebook feed länkar intressenterna vidare till hemsidan där de kan få mer information om 

krisen. Genom att göra detta skapar SJ AB kontroll över informationsflödet som kan liknas med det 

som förespråkas inom command and control principen och den mer traditionella kommunikationen. 

Eriksson (2012) skriver ”this classic approach relies on a definition of crisis management as a 

function of command. From this point of view, the aim of crisis management, briefly stated, is to 

“avoid or limit the loss of organizational assets”.”(p. 313) Genom att SJ AB skickar sina intressenter 

vidare till sin egen hemsida och inte en annan organisations förlorar inte SJ AB en av sina tillgånger 

som en organisation, I detta fall sina intressenter. Mycket av SJ ABs arbete inom sin 

kriskommunikation kan kopplas till SCCT(Coombs 2009) i det aspektet att organisationen väldigt 

ofta är försiktiga med att lägga skulden från en kris på en annan organisation. En av dessa aspekter 

är SJ ABs val av att svara på meddelanden från sina intressenter på ett sätt att man undviker att ta på 

sig skulden för krisen eller förminskar krisen. Allen och Caillouet (1994) skriver att ett av de 

kommunikativa arbetena som organisationerna kan göra för att lösa krisen är att får intressenterna 

att inse att krisen inte är så stor (Att brottet mot den sociala normen är inte så stor, om ens 

obefintlig), vilket är något som är uppenbart i mycket av SJ ABs kommunikativa arbete. 

Samtidigt är organisationen väldigt bra på att erbjuda sina intressenter olika sorters ersättningar eller 

hjälp för problem som har uppstått, så som ersättningsbuss eller tåg. Detta är inte ovanligt inom kris 

arbete för en organisation som SJ AB och kan kopplas till både ett SCCT (Coombs 2009) perspektiv 

eller till komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) i det aspektet att man som organisation ska lösa 

krisen snabbt för att undvika problem eller som Hearit(1994) menade på när han talade om en 

organisations legitimitet och hur en organisation kan förlora denna om de inte möter 

förväntningarna hos sina intressenter. Om ett tåg inte går är förväntningarna att det ska finnas någon 

sorts ersättning för detta hos de som skulle åka med tåget och eftersom SJ AB oftast erbjuder en 

sorts ersättning undviker de därmed att förlora legitimitet.  



9.4. Värmlandstrafik 

 
Tabell 4 – Värmlandstrafik resultat av den kvantitativ undersökning 

Både den Kvantitativa och Kvalitativa innehållsanalysen som genomfördes för Värmlandstrafik AB 

och deras Facebook sida gav väldigt lite att undersöka ur ett kris kommunikativt perspektiv. Endast 

10 olika meddelanden på den kvantitativa delen och inga meddelanden i den kvalitativa delen. I 

efterhand är det lätt att påpeka att förundersökningen av organisationen var felaktig då deras kris 

kommunikation verkare vara obefintlig. Men varför är det just så? Hur kommer det sig egentligen att 

Värmlandstrafik har en nästan obefintlig kriskommunikation trots att de oftast uppstår lika många 

problem för organisationen som de gör för andra organisationen inom samma bransch.  

Skälet till att deras kriskommunikation på Facebook är bristande kan vara det att organisation i sig 

inte anser att de har möjlighet eller behov av att ha en kriskommunikation som är aktiv. Samtidigt 

kan organisationen använda sig av andra medier så som radio eller tv för att nå ut till sina 

intressenter. 

Om man dock kollar på de 10 meddelandena som undersöktes kan man se att Värmlandstrafik 

länkar till sin hemsida i 8 av dessa 10, vilket tyder på att organisationen snarare använder sig av 

Facebook som ett sätt att skicka sina intressenter vidare till sin hemsida under en kris. I endast ett av 

sina meddelanden erbjuder Värmlandstrafik hjälp till sina intressenter eller informerar om just hur 

länge krisen kommer att vara. Att undvika att hjälpa sina intressenter eller att dela ut relevant 

information är något som både SCCT(Coombs 2009) och komplexitets teorin(Gilpin & Murphy 

2009) föreslår att organisationer inte gör. Båda teorierna anser att detta är direkt skadligt för 

organisationen som helhet och kan leda till att intressenterna förlorar tron på organisationen, som 



Hearit (1994) påpekade så kan en kris leda till att intressenter ifrågasätter legitimitet hos en 

organisation och det är genom bra kriskommunikation som man kan undvika detta. Om då 

organisationen inte har någon sådan kommunikation då har den heller inget sätt att se till att 

legitimitet av organisationen inte faller. Värmlandstrafik har med största sannolikhet även de en 

kriskommunikation och krisplaner. Men med tanke på hur stort internet och sociala medier har blivit 

de senaste åren är det fortfarande förvånande att de inte har en aktiv kriskommunikation på 

Facebook. 

10. Slutsats 
I detta avsnitt kommer forskaren att svara på de frågeställningarna som undersökningen har haft 

som utgångspunkt för hela studien. Forskaren kommer även presentera egna reflektioner och förslag 

på framtida forskning inom ämnet kriskommunikation. 

Hur arbetare dessa fyra organisationer med sin kriskommunikation på Facebook? 

Hur dessa fyra organisationer arbetar med kriskommunikation på Facebook varierar väldigt kraftigt 

från organisation till organisation. Både Karlstad Kommun, Halmstad kommun och SJ AB är väldigt 

aktiva med sin kriskommunikation på Facebook. Genom informativa meddelanden informerar de 

sina intressenter om hur länge krisen förväntas pågå, vilka åtgärder de som organisation tar för att 

lösa krisen, vart intressenterna kan vända sig för att få hjälp och även vilka åtgärder intressenterna 

själva kan ta för att undvika att krisen blir allt för stor för just dem. De informerar både under och 

efter en kris om det arbete som genomförs och använder sig även av sina egna hemsidor för att 

skapa ett flöde av information. I kontrast till detta saknar Värmlandstrafik en aktiv 

kriskommunikation på Facebook, vilket skapar en brist av information för de intressenter som 

befinner sig på det sociala mediet och försöker få information från organisationen i sig.  

Finns det skillnader och likheter mellan organisationernas sätt att hantera sin kriskommunikation? 

Som tidigare påpekar finns det många skillnader och likheter mellan hur organisationerna hanterar 

sin kriskommunikation. Karlstad kommun, Halmstad kommun och SJ AB visar alla på traditionell 

kriskommunikation som kan kopplas till situational crisis communication theory. Organisationerna 

hanterar information på ett sätt så att de undviker att organisationerna förlorar allt för mycket 

legitimitet eller identitet hos sina intressenter. Genom att man erbjuder hjälp och information till 

sina intressenter visar man på att organisationerna har kontroll över situationen och att den därmed 

kommer att vara löst. Det kommunikativa arbete varierade också beroende på vilken sorts kris det 

var organisationerna stod inför, men alla visade också tendenser till command and control principen 



i sin kommunikation genom att de kontrollerade flödet av information. Man erbjöd sina intressenter 

en eller två olika platser där dessa kunde ta del av information angående krisen och på så sätt får 

man mer kontroll över flödet av information. Samtidigt visade Halmstad kommun, I kontrast med 

de andra organisationerna, på ett mer Action-net orienterat kommunikativt arbete, då de under den 

stora branden i kommunen gav sina intressenter flera olika platser där de kunde ta del av 

information. Detta gjorde också att deras intressenter skapade Action-nets genom att dela 

informationen vidare på Facebook genom en av de funktioner som finns på det sociala mediet. 

Halmstad kommun var också den organisation som visade på mest tendenser till 

Komplexitetsteorin, då de under samma situation som tidigare nämnt varierade sin kommunikation 

utifrån situationen och därmed undvek att följa en fast krisplan, vilket är en viktig aspekt av 

Komplexitetsteorin. 

11. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Genom uppsatsen gång har forskaren flera gånger påpekat hur stor del sociala medier spelar i 

vardagen för olika människor. Organisationer har en allt större möjlighet att hålla kontakt med sina 

intressenter genom dessa sociala medier. Samtidigt ställs de även inför ett problem då, som tidigare 

påpekat, det också finns en stor risk att negativ information och rykten sprids över dessa sociala 

nätverk. Det är upp till varje organisation att välja hur man ska hantera detta. 

Kriskommunikationen är ett ämne som fortfarande är bristande inom visa områden. Det finns inget 

rätt och fel sätt att genomföra sin kriskommunikation på. Som kriskommunikatör för en 

organisation verkar det vara mer en djungel av olika teorier och frågor, snarare än svar och lösningar. 

Samtidigt kan man som organisation ta del av de olika teorierna som har kommit fram under de 

senare åren och använda dessa för att skapa en egen krishantering. Organisationer liknas ibland med 

personer, i det att de också har en personlig image som de vill uppehålla (Dionisopolous & Vibbert 

1988). Dionisopolous & Vibbert (1988) argumentera med att en organisation ses som en person av 

organisationens intressenter och eftersom en organisation då kan liknas med en person, behöver 

organisationen också ha en personlig krisplan, snarare än en generell som används för alla 

organisationer av samma slag. 

Det är uppenbart efter studien att organisationer använder sig inte bara av en specifik teori inom 

kriskommunikation, utan snarare blandar mellan flera olika. Många organisationer och speciellt de 

som undersöktes i denna uppsats använder sig inte bara av SCCT(Coombs 2009), utan också av 

komplexitetsteorin(Gilpin & Murphy 2009) i sin kriskommunikation. Om organisationer kan ta vara 



på den möjlighet som sociala medier ger, och använda sig effektivt av de olika teorierna och 

forskningen inom kriskommunikation, kan organisationer blir så bra på att hantera en kris, att 

intressenterna snarare ser det som en positiv del, än en negativ. 

Genom att titta närmare på de olika studierna och sätt som andra organisationer hantera sina kriser 

kan organisationer och deras kriskommunikatörer lära sig att hantera en kris, och samtidigt inse hur 

viktigt sociala medier är för framtidens kriskommunikation 

12. Förslag på framtida forskning 
Ett återkommande tema inom krishantering och mer specifik kriskommunikation är bristen på 

solida teorier och lösningar. Kriskommunikation är ett område som är i konstant förändring 

samtidigt som det är en vital del för varje organisation. Timothy Coombs förklarar det med 

orden”Merck, BP, Enron, Bausch & Lomb, Hurricane Katrina, and the 9/11 attacks are all 

reminders that no organization is immune to crises. If no organization is immune, then all 

organizations should be prepared.”(Coombs 2012 p. 1). Om ingen organisation är immun mot kris, 

då behöver varje organisation vara förbered på kris. Kriskommunikationen har blivit allt större 

under senare år med framfarten av sociala medier. Eftersom det är ett ämne som fortfarande saknar 

mycket forskning behövers det mer forskning inom ämnet, både såväl inte kriskommunikation som 

en helhet och kriskommunikation på sociala medier. Ett intressant område att undersöka inom just 

kriskommunikation vore hur en organisation kan integrera både traditionell kriskommunikation som 

situational crisis communication theory samt command and control principen med mer nytänkande 

teorier som komplexitetsteorin samt Action-nets. Resultatet av en organisation som skulle kunna 

genomföra detta vore intressant att se. Samtidigt erbjuder sociala medier ett helt nytt område för 

organisationer och forskare att undersöka. 
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Kodschema för Kvantitativ innehållsanalys 

1.Identifikationsvariabler 

1A. Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD 

1B. Antal kommentarer 

2. Sociala medier 

2A. Länk till organisationens hemsida:    Ja (1) Nej (2) 

2B. Länk till Twitter:     Ja (1) Nej (2) 

2C. Länk till Youtube:     Ja (1) Nej (2) 

2D. Länk till Nyheter:     Ja (1) Nej (2) 

3. Tidsram:      Ja (1) Nej (2) 

4. Information om krisen:     Ja (1) Nej (2) 

5. Krishjälp till Intressenter:    Ja (1) Nej (2) 

6. Länkar till samarbetspartners:    Ja (1) Nej (2) 

Kodinstruktion 

• 1.Identifikationsvariabler 

• 1A.  Datum 

• Datumet som organisationens postade sitt meddelande. År-månad-dag. 

• 1B. Antal kommentarer 

• Hur många intressenter har kommenterat på inlägget 

• 2. Sociala medier 

• För att undersöka kopplingen till andra sociala medier undersöker jag hur många 

länkar till andra webbplatser som används under en kris. 

• 2A.  Länk till organisationens hemsida. 

• 2B.  Länk till Twitter 

• 2C.  Länk till Youtube 

• 2D.  Länk till Nyhetsmedier 



• 3. Tidsram  

• Informerar organisationen om hur länge krisen kommer vara. 

• 4. Information om krisen 

• Informerar organisationen specifikt om krisen och vad den innefattar. 

• 5. Krishjälp för intressenter 

• Erbjuder organisationen hjälp till de intressenter som har blivit påverkade av 

krisen. 

• 6. Länkar till samarbetspartners 

• Finns det länkar till samarbetspartners som ortens lokala Räddningstjänst,El- och 

vattenleverantörer m.m 

 


