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Problem: Companies are becoming more active in social media. They use 

channels such as Facebook, to communicate and interact with their 

environment. In connection with this, companies must also be prepared to 

deal with crises in social media. Previous research shows no clear guidelines 

on how companies can work in social media to prevent crises. 

 

Purpose: The purpose of this qualitative study is to examine how companies 

in the communications industry can work with Facebook to prevent crises. 

We hope that our study can provide new perspectives and guidance on how 

companies can work with emergency communication for prevention. 

 

Methodology: We used a qualitative research to arrive at our results. This 

meant we got an insight into the complex world that companies are working 

in. We interviewed six companies working in the communications industry. 

The material has been analyzed and reviewed in accordance with accepted 

practices. 

 

Conclusions: By analyzing the empirical material, we found out many 

interesting results. The results show that the companies we investigated are 

not working to prevent crises in social media to any great extent. They rather 

uses social media for marketing and commercial purposes. Companies need 

to develop strategies that can prevent crises from occurring 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Under det senaste året har flertalet incidenter drabbat organisationer och satt förtroendet 

för deras varumärken på prov. Ett av de mest kända fallen är Findus. De fick motstå 

massiv kritik i media då hästkött påträffades i deras produkter. Ett annat företag som 

också hamnat i blåsväder är Parken Zoo. Uppdrag Granskning avslöjade hur djurparken 

systematiskt avlivat, och också hanterat avlidna djur, på högst olämpliga sätt. Parken 

Zoo:s Facebooksida fick därefter många upprörda och arga kommentarer, direkt riktade 

till parkens organisation. Parkens tidigare slogan “Räddar världens djur” ersattes snabbt 

i sociala medier till “Slaktar världens djur”. Företags offentliga misstag, snedsteg och 

dåliga service från offline-världen letar sig idag in i sociala medier på bara några 

minuter. Till exempel i form av arga blogginlägg, forum-baserade diskussioner och 

organiserade nät-attacker. Trots möjligheterna att digitalt sprida negativa rykten och 

dåliga upplevelser om ett företag kan fenomenet också gynna företagen. Detta genom 

att öppna upp för en dialog där feedback kring företaget och dess utlåtanden kan 

hanteras. Sociala medieplattformar, såsom Facebook, gör det möjligt för företag att 

samla information om sina besökare. Genom det kan företag skaffa sig insikt om vad de 

vill ha, hur de ska agera och resonera kring saker och ting. Informationen kan sedan 

komma till användning för att strategiskt bygga relationer och skapa förtroende hos 

användarna. Det kan via andra kanaler vara svårt och mer tidskrävande, men framför 

allt också långsammare och dyrare (Champoux et al, 2012).    

Internet har gett nya förutsättningar för att kommunicera, och tillgången till 

information ökar hela tiden. Det innebär att företagen arbetar efter nya villkor och de 

nya medierna innebär interaktivitet på ett helt annat sätt (Falkheimer & Heide, 2007). 

Internet har skapat nya förutsättningar för fenomen som sociala medier. Användandet av 

sociala medier i Sverige har ökat stort under de senaste åren. Nästan 26 procent av den 

svenska befolkningen mellan 9-79 år använder sig av sociala medier dagligen. Den 

största gruppen användare är mellan 15-24 år, varav 64 procent använder sig av sociala 

medier dagligen (Steinfield et al. 2009). Facebook startade 2004 och har just nu mer än 
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800 miljoner användare globalt och är det i särklass största och mest använda sociala 

mediet (Bird et al, 2012). I Sverige är användarantalet nästan fem miljoner (4 761 760) 

stycken (Social Bakers, 2013).  

Sociala medier har gjort det möjligt att nå ut till flera miljoner människor världen 

över, på bara några minuter. Många forskare menar att sociala mediers intåg har 

demokratiserat kommunikationen. Makten har gått från marknadsförarna till 

användarna. Sociala medier har förändrat kommunikationen och hur företag bemöter 

kriser. En studie av American Red Cross Survey visar exempelvis att amerikanerna 

förlitar sig mer och mer på sociala medier. Det är där man söker hjälp och delar 

information vid en kritisk situation. Det blir en självklarhet för många företag och 

organisationer att vara aktiva i sociala medier (Laad & Lewis, 2012). Siffror visar att det 

endast är hälften av alla svenska börsnoterade företag som bevakar de sociala medierna 

i krisberedskap (Försäkringsbolaget IF, 2010). Däremot visar studier på att 25 procent 

av svenska företag satsar allt mer resurser och budgeterar för specifika aktiviteter 

relaterade till sociala medier. De vanligaste anledningarna till ökad aktivitet i sociala 

medier är för att upprätthålla kontakt med människor, skaffa nya kunder, odla relationer 

med befintliga kunder och kommunicera med olika kundgrupper (Fredriksson, 2010). 

Av en rapport framgår att 81 procent, av alla företag som ingick i studien, använder 

Facebook i kommunikationsarbetet, vilket är en ökning med fyra procent från 2012 

(Hammer & Hanborgs, 2013). Sociala medier har på senare tid med största sannolikhet 

påverkat kriskommunikationen för företag. Det finns tydliga indikationer på att det sker 

en ökning av användandet av sociala medier i kristider (Schroeder et al, 2013). 

Forskningen för sociala medier har ökat på senare tid, men är fortfarande ett 

relativt outforskat fenomen (Alfonso & Suzanne, 2008). Det ökade antalet människor 

som söker information och kommunicerar via Internet gör att företag måste ta hänsyn 

till hur sociala medier kan användas som kriskommunikationsverktyg. En kris uppstår 

mer eller mindre varje dag och vi lever idag i ett krissamhälle. Nästan samtliga 

toppchefer i stora företag i Sverige påstår att krishantering blivit en mycket viktig del att 

ta hänsyn till (Falkheimer et al, 2009). I dagens samhälle sprider sig mycket av 

informationen via sociala medier inom loppet av några minuter, vilket gör det högst 
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relevant för organisationer att kunna hantera framtida kriser med effektiv, snabb och 

tydlig kommunikation (Eriksson, 2009). Kriskommunikation kan inte hanteras optimalt 

om man inte är väl förberedd (Falkheimer et al, 2009). 

 

1.2 Problemformulering 

“If no organization is immune, then all organizations should be prepared” 

(W. Timothy Coombs, 2007, sid 1.) 

Reklam- och kommunikationsbyråers affärsidéer bygger på att utveckla strategier för 

hur ett företag kan stärka sitt varumärke och bygga nya relationer med omvärlden. 

Sociala medier har öppnat upp helt nya möjligheter för intressenter i omvärlden att 

direkt ta kontakt med ett företag, för att uttrycka sina åsikter och diskutera företeelser 

kopplade till organisationen. Problemet uppstår när kommunikationen inte längre 

initieras på företagets initiativ utan när allmänheten istället lyfter fram en händelse, eller 

ett problem, som kan leda till en krissituation för företaget. Vi vill därför ta reda på hur 

reklam- och kommunikationbyråer idag arbetar för att motverka kriser och hur de kan 

hantera kriser med hjälp av Facebook som kommunikationsverktyg.    

 

För att besvara vår frågeställning har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer. Detta 

för att, på ett djupgående vis, kunna diskutera problemet med respodenter från 

fallföretagen samt undersöka kopplingar till teorier inom bland annat 

kriskommunikation, relationer, sociala medier, förtroende och transparens. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

undersöka vilken roll det sociala mediet Facebook har för reklam- och 

kommunikationsbyråer i samband med kriskommunikation.   

 

• Vilken betydelse har sociala medier för reklam- och kommunikationsbyråer i 

samband med kriskommunikation? 



 

  8 (68) 
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns med att använda sociala medier i samband 

med kriskommunikation? 

• Hur uppfattar reklam- och kommunikationsbyråer att sociala medier har 

förändrat kriskommunikationen? 

 

1.4 Avgränsning 

Målsättningen under undersökningens gång är att utvinna ett kvalitativt och 

innehållsrikt material, för att sedan kunna göra en djupgående analys. Undersökningen 

avser att enbart behandla kommunikativa aspekter gällande kriser, förtroende, 

transparens och relationer. De utvalda reklam- och kommunikationsbyråerna ligger i 

Kalmar på grund av avståndet och att vi inte har möjlighet att undersöka alla reklam- 

och kommunikationsbyråer i Sverige. Undersökningen avser att fokusera på det sociala 

mediet Facebook. Valet baseras på att Facebook är det mest populära sociala mediet och 

i vår undersökning har vi bortsett från sociala medier som Twitter, Youtube, 

Mynewsdesk med flera, eftersom att organisationerna inte använder sig av alla och det 

skulle försvåra urvalsprocessen. 

 

1.5 Tidigare Forskning 

Veil et al (2011) diskuterar i sin tidigare forskning hur sociala medier kan vara ett 

hjälpmedel vid kriskommunikation. Nyheter relaterade till en kris kan nu delas och nå 

miljontals människor, utan att mellanhänder som journalister behöver vara inblandade. 

Nyheter som sprids genom word-of-mouth är inflytelserika och de kan i vissa fall 

uppfattas som mer trovärdiga. I en undersökning svarade 92 procent av de tillfrågade att 

bloggar och sociala medier påverkar trovärdigheten för den vanliga nyhetsbevakningen. 

Endast 13 procent svarade att de blandat in sociala medier i organisationens 

kriskommunikation. Studien har lagt fokus på sociala medier och hur kommunikatörer 

kan använda de verktyg som finns för att hantera en risk eller kris. Analysen visar att 

sociala medier kan användas för att hjälpa organisationer då kriskommunikation blir 

oundvikligt. Sociala medier fungerar när andra kommunikationssätt misslyckas. 85 

procent av utövarna finner att traditionella medier och nya medier kompletterar 
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varandra. Kriskommunikatören måste vara expert inom båda områdena. Det 

övergripande problemet med kriskommunikatörens antagande av sociala medier är att 

de inte fullt ut förstår vad sociala medier är, eller hur det kan vara till hjälp vid en 

eventuell kris. Sociala medier kan användas till att både kommunicera direkt med 

intressenter och media. Omvärldsbevakning av webb 2.0 media är viktigt. Exempelvis 

är den amerikanska underättelsetjänsten bekymrad över att terrorister skulle använda 

Twitter och andra sociala medier för att samordna attacker (Veil et al, 2011).  

Walaski (2013) påstår i sin undersökning att användningen av sociala medier har 

medfört vissa nackdelar. Ett av de vanligaste hindren i sociala medier är oförmågan att 

styra ett meddelande, vilket blir problematiskt för kommunikatören. Ett stort antal 

människor som sprider information utan begränsningar gör att förekomsten av opålitliga 

uppgifter kan cirkulera utan någon som helst kontroll. Det kan få negativa effekter om 

informationen exempelvis berör ett företag. Trots de nackdelar som finns med sociala 

medier, visar forskning att användningspotentialen vid risk- och kriskommunikation 

hela tiden ökar.  

En viktig del i en organisations förmåga att kommunicera med sin målgrupp är att 

skapa ett förtroende och en trovärdighet. När det kommer till kriskommunikation är inte 

det viktigaste vad vi säger, utan vad vi gör. Förtroende bygger på ledarens karaktär och 

vilka åtgärder som prioriteras. Därför är det viktigt att förtroende och trovärdigheten 

utstrålas även i de sociala medierna. När organisationen känner till, förstår publiken och 

har byggt upp relationer på förtroende och trovärdighet kan kanalerna användas för att 

effektivt kommunicera vid en kris. De olika kanalerna, exempelvis Twitter, Youtube 

och Facebook, kan användas på olika sätt. På Twitter kan man följa en kris med hjälp av 

att tilldela händelsen en hashtag (#) som samlar ihop texter och bilder som folk 

publicerar på samma ställe. Youtube har inte samma välfungerande 

tvåvägskommunikation men är ändå användbar när det kommer till kris. Detta beror på 

att fenomenet har spridit sig globalt, vilket i praktiken innebär att det exempelvis går att 

göra konferenser och publicera informativa meddelande från nyckelpersoner. Facebooks 

”fan-sidor” kräver snabba svar på kommentarer och personliga, uppdaterade svar. Den 

största kritiken är tystnaden, när det inte kommer några kommentarer från ett företag i 
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samband med en händelse. Att inte bemöta angrepp eller rykten är ofta ett bevis på 

skyldighet, vilket kan sänka förtroendet. Även om kritik riktas mot Facebook-sidan ska 

man låta den vara öppen. När kommunikationen är transparent, ärlig och empatisk vid 

en eventuell kris blir utfallet ofta till organisationens fördel. (Walaski, 2013) 
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2 Undersökningsmetod 

Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod och har samlat in datamaterial med 

hjälp av att genomföra samtalsintervjuer. Intervjuerna utfördes med respondenter från 

utvalda fallföretag, som besatt kompetens inom sociala medier och kommunikation. 

Repstad (2007) menar att kvalitativa metoder lämpar sig bäst när man inte bryr sig om 

hur ofta eller hur vanligt förekommande någonting är. Det föreföll sig därför som ett 

naturligt val från vår sida att utföra en kvalitativ studie, då vårt syfte är att ta reda på 

respondenternas personliga åsikter gällande kriskommunikation i sociala medier. Syftet 

med att genomföra samtalsintervjuer var också att undvika att få ja- eller nej-svar. Den 

kvalitativa undersökningen är till för att skaffa djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskapen man får av kvantitativa undersökningar (Patel & Davidsson, 2011). 

Kvalitativa intervjuer och deltagande observationer är exempel på kvalitativa metoder. 

Det kan vara längre intervjuer eller att forskaren deltar tillsammans med de studerade 

objekten (Johannessen & Tufte, 2003). Det är även vanligt förekommande bland 

forskare att man tillämpar egna varianter och tolkningar av kvalitativ metod. Den 

kvalitativa ansatsen öppnar upp för en högre grad av flexibilitet, men kräver även 

tolkning och löpande datainsamling (Patel & Davidsson, 2011). 

Vi har valt att göra en fallstudie där vi arbetade efter en kvalitativ metod med en 

abduktiv ansats. Backman (2008) menar att den kvalitativa forskningsprocessen inte är 

lika standardiserad i jämförelse med en mer positivistiskt grundad forskning. Det gör att 

vi har kunna förhålla oss mer dynamiskt i vår forskning och det gav mer utrymme för 

variation och eftertänksamhet i undersökningen. Vår ambition med fallstudier som 

strategi var att få mer djupgående kunskaper inom specifika undersökningsområden. 

Den abduktiva ansatsen tillät oss att utforska och analysera empiri och teori successivt 

under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi valde även den abduktiva 

ansatsen på grund av att den tillät att ha med fenomenet förståelse i 

forskningsprocessen. Datainsamling gjordes genom kvalitativa intervjuer med 

nyckelpersoner som kan representera företagen vi studerar. 
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2.1 Fallstudie som forskningsstrategi 

I vår studie valde vi att utnyttja fördelarna med fallstudier för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Patel och Davidson (2011) menar att fallstudier grundar sig i att 

angripa ämnet ur ett helhetsperspektiv. Detta för att kunna få bred och användbar 

information. Östbye et al (2008) menar vidare att studier som kräver hantering av 

material från många empiriska källor är vad som gör att en fallstudie lämpar sig för den 

typen av undersökning vi gör. Strategivalet grundar sig på möjligheterna till att skapa en 

mer passande uppfattning om en företeelses bakomliggande faktorer, i stället för att 

enbart redovisa en exakt sanning. Strategin syftar med andra ord till att i ett tidigt skede 

angripa ämnet utifrån ett brett perspektiv för att under processens gång konkretisera och 

smalna av uppsatsens olika delar. Merriam (1994) påpekar vidare att en fallstudie 

handlar om att försöka begripa komplicerade processer för att sedan kunna attribuera 

dessa en betydelse. Det handlar även om att forskaren, under arbetsprocessen, tillåter att 

förhålla sig reflekterande och ha ett öppet sinne till förändring och tolkning. Under 

studiens gång har vi avsiktligt valt att förhålla oss öppna och tillåta oss att begrunda och 

reflektera fallen under studiens gång. Det är ett tillvägagångssätt som Patel och 

Davidsson (2011) menar är lämpligt när man studerar pågående förändringar och 

processer. 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att undersöka kommunikationsbyråers syn på kriskommunikation på ett 

djupare plan. Ett kvalitativt val av metod passar bra eftersom att det ger respondenten 

möjlighet att svara med egna ord och reflektera under intervjun. Patel och Davidson 

(2011) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att påträffa egenskaper som i förväg 

inte kan förklaras med ett färdigkonstruerat svar. Enligt Ekström och Larsson (2010) är 

det svårt att uppnå en naturlig balans under intervjun eftersom att undersökningen 

kräver att en person ställer frågor och att en svarar. Studier inom medie- och 

kommunikationsvetenskap avser i första hand inte att undersöka faktorer som 

människors djupliggande själsliv, vilket annars kan vara relevant inom exempelvis 

psykologi. Det handlar snarare om att studera uppfattningar och tankar kring ett 
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fenomen genom att undersöka ämnet på djupet, för att inte riskera att enbart 

uppmärksamma ytliga påståenden (Ekström & Larsson, 2010). Vår frågeställning 

behandlar ett område där tidigare forskning snabbt blir irrelevant i och med att det, 

generellt sett, sker många och snabba förändringar inom sociala medier och i reklam- 

och kommunikationsbranschen. Forskningen behöver således konstant byggas på med 

nya och aktuella studier. Valet att genomföra djupgående samtalsintervjuer med 

kompetent personal på utvalda kommunikationsbyråer, gjorde det möjligt att samla in 

väsentligt material för att genomföra undersökningen och besvara frågeställningen. Vi 

har använt oss av respondentintervjuer i undersökningen. Enligt Repstad (2007) ger en 

respondentintervju mer konkret information om en persons egna känslor, åsikter och 

uppfattningar. Det passade oss bra eftersom vi ville studera de olika företagens 

synvinklar på kriskommunikation i sociala medier, och inte ett specifikt fall. 

 

2.3 Urvalet 

I urvalsprocessen valde vi att göra ett strategiskt urval. Syftet var att på ett smidigt och 

noggrannt vis kunna samla in datamaterial av kvalitativ karaktär. Metodvalet anses 

lämpligt när urvalet är litet. Vid ett strategiskt urval väljer man antingen att studera så 

olika undersökningsenheter som möjligt, eller med så stora likheter som möjligt, för att 

kunna ta fram det typiska för enheterna (Halvorsen, 1992). De typiska för vårt urval var 

reklam- och kommunikationsbyråer. Vi har valt fallföretag som befinner sig i Kalmar 

och som arbetar med reklam- och kommunikation. Valet av fallföretag anpassades efter 

hur relevanta vi ansåg att de var för studien och om de kunde bidra med väsentligt 

material för forskningens frågeställning. En god anledning till att välja ett specifikt tema 

är att ingen tidigare har skrivit om ämnet, eller att de har framkommit nya synvinklar 

och tolkningar av ämnet (Rienecker, 2008). Undersökningens författare har utan 

framgång sökt tidigare forskning som specifikt behandlar hur reklam- och 

kommunikationsbyråer arbetar när det kommer till kriskommunikation i sociala medier. 

Dock kan vi inte garantera att det inte har skett undersökningar som har haft liknande 

tema. Ekström och Larsson (2010) påstår att man i vissa fall får välja ort för att man 

tvingas ta praktiska hänsyn till sitt urval. Man kan sällan resa genom hela landet för att 
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finna intervjuobjekt utan man måste finna dem på rimligt avstånd. Urvalet av 

respondenter bestod i första hand av de personer som hade någon slags chefsposition 

och de fick i sin tur bestämma vem av deras anställda som var mest lämpad för 

intervjun. Vi krävde dock att personen skulle vara väl insatt i företagets arbete med 

sociala medier och kommunikation. I ett förberedande telefonsamtal framgick det vad vi 

efterfrågade för typ av kompetens hos respondenten. Repstad (2007) skriver att det 

viktigaste för att komma med i intervjun är att personen har viktig och relevant 

information att ge när det kommer till forskningens frågeställningar. 

 

2.4 Fallföretagen 

De sex fallföretagen utgör det empiriska materialet för undersökningen. Fallföretagen är 

Wilson Creative, Kreation, Creare, Alarmstreet, Level Seven och Cvadrata. Alla är 

aktiva inom reklam- och kommunikationsbranschen i Kalmar. Företagen är aktiva på 

sociala medier och/eller arbetar med kunder som är aktiva i sociala medier. 

Alarmstreet: En reklambyrå belägen i Kalmar och har funnits sedan 2007. Deras 

främsta fokus har legat på kundtidningar. De har utfört arbeten åt Kalmar i Fokus, 

Aftonbladet, Pontus Löfgren, Kalmar Kommun, Länsförsäkringar, Riksbyggen och 

många fler. Alarmstreet har nio anställda och de har funnits på Facebook sedan den 15 

maj 2012 och använder Instagram sekundärt. 

Creare: En kommunikationsbyrå som fokuserar på att hjälpa kunder att få en 

ökad lönsamhet. Detta gör de genom marknadsföring och genom att utveckla deras 

kommunikation. Det kan vara allt ifrån en marknadsplan till en kommunikationsplan. 

De har jobbat med företag som Designonline.se, Cvadrata, Plain Capital, Metro Therm, 

Palace, Sederkvist Kommunikation och många fler. I dagsläget har de en anställd och 

det är Lasse Johansson som är VD. Arbetar främst med kunders Facebook-sidor. 

Cvadrata: Arbetar med reklam och kommunikation och har funnits på Facebook 

sedan den 26 oktober 2010. De har tidigare arbetat med kunder som exempelvis Kalmar 

Lantmän, Smålands motor och Posten AB. I dagsläget finns det sex stycken 

medarbetare på byrån. 
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Kreation: Jobbar med att bygga och kommunicera varumärken mellan digitala 

och fysiska medier. Kreation är en strategisk reklam- och kommunikationsbyrå där 

fokus ligger på att jobba med kunder inom offentliga sektorn. De har funnits på 

Facebook sedan den 16 november 2010. Några kunder som de har arbetet med är 

Folktandvården, Skåne Nordost, Kalmar Vatten, Länsförsäkringar Kalmar län, 

Linnéuniversitetet, Kalmarhem och Konfekta. De är ansvariga för Kalmar Energi och 

Kalmar Airports Facebook sida. 

Levelseven: är en varumärkes-, kommunikations- och reklambyrå. De har varit 

verksamma inom branschen i över 25 år och deras främsta fokus är att utveckla och 

positionera varumärken och kommunikation. Tidigare exempel på företag som de har 

arbetat med är Hansa City, Hagblomgruppen, CA Fastigheter, Giraffen, 

Nyblomgruppen, Nybro Kommun, Hammarströms Fastighetsförmedling med flera. De 

har för tillfälligt fyra anställda och har funnits på Facebook sedan 12 oktober 2011. De 

använder sig även av Twitter och nyhetsbrev när de kommunicerar med kunder. 

Wilson Creative: har varit med och marknadsfört Kalmar FF, formgivit och 

marknadsfört Isabella (Blondinbella) Löwengrips tidning. Wilson Creatives affärsidé är 

att ta fram idéer, grafiska profiler, strategier och koncept. De levererar tidningsannonser 

och reklamfilmer till lösningar för sociala medier och webben. De har funnits på 

Facebook sedan april 2009. 

 

2.5 Innan intervjuerna 

Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi en intervjuguide som hjälpmedel för 

datainsamlingen. Vi kontaktade företagen via telefon för att sedan bestämma möte, i 

vissa fall fick vi komplettera med e-mail för mer information. Vi skickade även med en 

intervjuguide till de intervjupersoner som ville ha det, för att de skulle ha möjlighet att 

läsa på sig inom ämnet som vi studerade. Vi informerade intervjupersonen om hur lång 

tid det beräknades ta och hur det skulle dokumenteras. Innan intervjuerna gick vi 

igenom upplägget, frågeställning och syftet med intervjun så att de skulle förstå 

uppgiften och vara medvetna om vad vi förväntade oss av dem. Lantz (2007) menar att 

det är av stor vikt för intervjuns tillförlitlighet. Det skapar en gemensam 
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överenskommelse om vad som kommer att ske under intervjuerna. Intervjuguiden var 

vårt hjälpmedel för att kunna svara på våra frågeställningar och vi hade både 

uppföljningsfrågor och några huvudfrågor. Vi valde att inte följa schemat rakt av och 

hade även fördjupningsfrågor som “Vad innebär...”. Enligt Repstad (2007) får man 

improvisera och genom att följa upp ett svar får man fördjupade svar. Genom att inte 

följa frågorna slaviskt blir samtalet mer naturligt och gör att respondenten inte blir 

passiv. 

Vi spelade in samtalen för att göra det möjligt för båda parterna att enbart 

fokusera på intervjusamtalet och föra en så naturlig dialog som möjligt, utan att bli 

distraherade av att vi förde anteckningar eller liknande. Enligt Ekström och Larsson 

(2010) är ögonkontakt viktigt för att skapa en bra dynamik i samtalet. Vi använde oss av 

två stycken iphones för att vara på den säkra sidan, utifall en telefon skulle sluta fungera 

eller dylikt. Repstad (2007) förklarar att det finns många fördelar med att spela in 

samtalen. Intervjuaren kan fokusera på vad respondenten säger och inte ödsla tid på att 

anteckna. Det var därför ett självklart val för oss att spela in samtalen för att sedan 

transkribera dem. Inget av fallföretagen var negativt inställda till att vi spelade in 

intervjuerna. Den intervjuteknik som vi valde att fokusera på är den som forskarna 

beskriver som öppet riktade, där vi lät respondenten beskriva fritt hur denne uppfattade 

ett fenomen. Enligt Lantz (2007) bidrar det till att den som beskriver sin bild av 

verkligheten ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Det handlar om att 

förstå hur och på vilket sätt den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad utifrån 

respondentens synvinkel. En öppen intervju gör det också möjligt att fånga en persons 

uppfattning och upplevelse. 

För att säkerställa att vår intervjuguide var väl genomtänkt valde vi att 

testintervjua varandra. Vi filmade dessa med en kamera för att sedan analysera 

materialet och se vad vi behövde förbättra till intervjuerna och insamlandet av det 

empiriska materialet. Enligt Lantz (2007) skapar provintervjuer en ökad förståelse för 

hur man påverkar och hur man påverkas. Vi har vid intervjuerna båda varit 

medverkande och varit delaktiga i samspelet och diskussionen. Repstad (2007) skriver 

att det finns fördelar med att vara två vid intervjuerna. Då kan den ena följa 



 

  17 (68) 
 

frågeschemat och den andra kan ställa improviserade uppföljningsfrågor. Det gjorde att 

vi efter intervjuerna kunde se om vi hade samma eller olika uppfattningar av intervjun. 

 

2.6 Genomförande av intervjuer 

Samtalsintervjuerna genomfördes i en miljö som respondenterna själva valde för att de 

skulle känna sig trygga och på ett fördelaktigt sätt kunna fokusera på att besvara 

frågorna utan att behöva lägga allt för mycket fokus på händelser i omgivningen. Vi såg 

till att det inte var något annat ljud runt omkring oss som skulle kunna störa. De 

enskilda intervjuerna pågick i ungefär en timme vardera. Vi hade som ambition att ställa 

så öppna frågor som möjligt för att ge respondenterna möjlighet till att öppet resonera 

och fritt tala ut sina åsikter med egna ord. Personerna som vi intervjuade var: Ulrika 

Melin, Johan Torslén, Lasse Johansson, Åke Persson, Jörgen Johansson/Camilla 

Garnman och Anton Wigbrand. Intervjun med Anton Wigbrand från Wilson Creative 

skedde över Skype med både bild och ljud då han befann sig i Stockholm. Vi hade vid 

intervjutillfällena försökt skapa ett bra samspel mellan oss och respondenten, så att de 

fått möjlighet att uttrycka vad de vill. Enligt Lantz (2007) får då respondenterna 

möjlighet att uttrycka sina tankar. Intervjuerna gick till på följande vis: 

 

Intervjun med Ulrika Melin (Alarmstreet, Projektledare) skedde måndag den 22 april 

2013 på Konditori Fiesta, där de brukar ha kundmöten. Intervjun varade i ca 50 minuter. 

Intervjun med Åke Persson (Level Seven, Creative Director och strateg, VD) skedde 23 

april 2013 på Level Sevens huvudkontor och i deras konferensrum. Intervjun varade i ca 

60 minuter. 

Intervjun med Lasse Johansson (Creare, VD) skedde den 24 april 2013 på Lasses 

kontor. Intervjun varade i ca 60 minuter. 

Intervjun med Anton Wigbrand (Wilson Creative, Copywriter) skedde den 6 maj 2013 

via Skype. Intervjun varade i ca 50 min. 

Intervjun med Johan Torslén (Kreation, Projektledare digitala medier) skedde den 7 maj 

2013 i Kreations konferensrum och varade i ca 50 minuter. 
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Intervjun med Jörgen Johansson (Cvadrata, Projektledare) och Camilla Garnman 

(Cvadrata, VD) skedde den 7 maj 2013 i Cvadratas konferensrum. Intervjun varade i ca 

50 minuter. 

 

Utgångspunkten för studien var att genomföra samtalsintervjuer med cirka tio stycken 

fallföretag. Efter ungefär fyra intervjuer tyckte vi oss se mönster i svaren och upplevde 

en viss empirisk mättnad. För att gardera oss och säkerställa att vi samlade in tillräckligt 

med material, valde vi att genomföra totalt sex stycken intervjuer. Vi gjorde även fem 

mailintervjuer med andra företag, men valde att inte ha med dem i undersökningen 

eftersom vi anser att de inte hade lika hög trovärdighet. De tillförde inte heller något av 

betydande karaktär för studien. Repstad (2007) förklarar att det inte finns en specifik 

gräns för hur många intervjuer man ska göra inom den kvalitativa forskningen. När 

forskaren anser sig ha tillräckligt med information är det dags att runda av. 

 

2.7 Analys av data 

För att så grundligt och noggrant som möjligt kunna analysera det insamlade materialet 

har vi delvis tagit del av rekommendationer utformade av Miles och Huberman (1994) 

för hur man går till väga när man analyserar kvalitativ data. Rekommendationerna 

innebär att utifrån studiens teorier tolka materialet och eventuellt skapa ett inre 

teoretiskt sammanhang. Resultaten binds senare samman för att förklara “hur” eller 

“varför” något är. Det är väsentligt att reducera materialet för att enklare kunna 

undersöka om det framkommer mönster, vilket kan ses som något av det mest centrala, 

och söka slutsatser som kan tyckas tänkbara. Det handlar således om att hitta samband i 

materialet och notera relationer mellan olika delar. Ekström och Larsson (2010) påpekar 

också vikten av att i ett tidigt stadie organisera och disponera textmaterialet utifrån 

valda teman för att enklare kunna upprätta en läsvänlig och narrativt tilltalande 

läsupplevelse. Tematisering går ut på att klargöra och beskriva ämnet för studien och 

förklara syftet med undersökningen. Det är viktigt att det finns ett sammanhang eller en 

röd tråd under intervjuns olika faser som sedan också speglar av sig i redovisning och 
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analys. Utifrån det har vi valt att läsa igenom de nedskrivna intervjuerna för att få en 

helhetsbild av materialet. Vi har sedan försökt hitta teman för att se vad de kan ha för 

betydelse. Repstad (2007) påstår att man utifrån teman kan använda ett mer kreativt och 

fantasifullt förhållningssätt. Det innebär att vi i analyserandet fick ta hänsyn till att våra 

egna värderingar har betydelse och kan påverka vår analys. Det kunde dock förhindras 

genom att fler än en person granskade analysen. Den kvalitativa datamatrisen är en 

analysmetod som vi har använt för att skapa en bättre överblick över den insamlade 

empirin. Enligt Repstad (2007) är matrisen bra för att leta mönster och samband i 

materialet. Vi använde oss även av en tematisk analys där varje tema fick komma till 

tals då vi redan i matrisen hade gjort den indelningen. 

 

2.8 Källor 

De primära källorna som vi har använt oss av i uppsatsen är intervjuer med personer 

som är insatta i ämnet hos de olika fallföretagen. Repstad (2007) skriver att en 

primärkälla är ett originaldokument eller videoinspelning av någonting som har hänt. 

Det är inga led i en primärkälla utan det är den första informationen som kommer fram. 

Vi skapade materialet i det första ledet och äger rätten till innehållet. 

 

2.8.1 Källkritik 

Under hela forskningsprocessen har vi förhållit oss kritiska till det teoretiska och 

empiriska materialet. Vi ansåg att det var ett effektivt förhållningssätt för att minska 

risken att publicera missvisande information. Källkritik är ett av de viktigaste verktygen 

att tillämpa för att insamlandet av information ska hålla hög kvalité för undersökningen. 

Både muntliga och skriftliga källor måste granskas kritiskt för att materialet ska kunna 

anses tillförlitligt (Esaiasson, 2012).  

 

2.9 Forskningsetik 

Vi har tydligt förklarat för intervjupersonen vad undersökningens syfte var och vad vi 

förväntade oss att få ut av intervjuerna. Vi har även frågat om de ville vara anonyma i 

undersökningen samt informerat personerna om att vi skulle behandla deras uppgifter 
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endast inom uppsatsens ramar. Detta i enlighet med vad Repstad (2007) anser ryms 

inom de svenska etikreglerna. De fallföretag som vi har intervjuat har inte krävt 

anonymitet. 

 

2.10 Granskning och kritik av metod 

För att öka trovärdigheten och äktheten i vår undersökning har vi medvetet försökt att 

hålla ett kritiskt förhållningssätt till våra resultat. Vi var medvetna om att våra egna 

personliga uppfattningar kan komma att färga av sig på studien. Under våra intervjuer 

har vi försökt hålla frågeställningen så öppen som möjligt samtidigt som vi har försökt 

undvika att ställa ledande frågor. Även om det var svårt att genom tonfall eller kontext 

inte avslöja vad vi ville ha ut av de intervjuade, så har vi försökt att vara så neutrala som 

möjligt. Ledande frågor har varit oundvikliga och konsekvensen blev att respondenten 

eventuellt blev färgad av våra åsikter och gav oss ett svar som denna visste att vi sökte, 

även om det inte var helt korrekt. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas. 

Att genomföra fallstudier anser vi har varit en väldig passande och effektiv metod 

för att få ut en djup kunskap inom ett begränsat område. Samtidigt medförde metoden 

också diverse komplikationer. Vår avsikt under forskningsprocessen har varit att 

genomföra en välarbetad undersökning som håller hög kvalité. Dessutom var vår 

förhoppning att materialet skulle presenteras på ett sätt som var enkelt för läsaren att ta 

till sig och förstå. Merriam (1994) hävdar att det finns risk för att fallstudien kan få 

snedvridna eller missvisande resultat på grund av att observatören inte kan undgå att 

påverkas och påverka omgivningen under studien. Vi ansåg oss ha tillräckligt med 

teoretisk grund för att kunna göra våra antaganden. Fallstudie som metod innebar att det 

blev svårt att generalisera slutsatserna till andra fall. Det på grund av att undersökningen 

har byggts på enstaka komplexa fall. Valet av metod gjorde att vi uppnådde tillräcklig 

empirisk mättnad för att kunna få fram resultat som hade inomvetenskaplig relevans och 

kunde bli ett starkt bidrag till forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.  

I urvalet har vi låtit cheferna på de olika fallföretagen avgöra vem av de anställda 

som var mest lämpad för att delta i en samtalsintervju. Enligt Repstad (2007) finns det 
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en risk att verksamhetsledaren, medvetet eller omedvetet, sänder den som är mest 

överrens med chefen när det gäller viktiga frågor. Därför kan det finnas risk för att 

resultaten är styrda i undersökningen. Vi var medvetna om detta och har i så hög grad 

som möjligt försökt att få den person som vi ansåg kunde bidra med relevant och 

insiktsfull information. Den största risken vi såg var att intervjuobjekten inte skulle våga 

yttra tankar och reflektioner som går emot företagets profil. Antalet intervjuer baserades 

på våra omdömen, vilket gjorde att vi inte har kunnat garantera empirisk mättnad. 

Repstad (2007) påkallar att olika individer har olika uppfattning om när man anser sig 

ha tillräckligt med empiri för undersökningen. Däremot har vi kontinuerligt värderat 

och analyserat det insamlade materialet för att försäkra oss om att materialet var 

relevant för studien. 

Inspelningsutrustning under samtalsintervjuerna, som mobiltelefoner, kunde 

medföra komplikationer. Repstad (2007) menar att respondenten blir hämmad och att 

hela situationen blir konstlad. För vår del har inspelningarna underlättat arbetet på så vis 

att vi har kunnat fokusera enbart på samtalet och i efterhand transkribera materialet. Att 

transkribera materialet anser vi har höjt kvalitén på undersökningen. Det har gett oss 

möjlighet att enkelt kunna granska och arbeta med materialet. Vi var medvetna om 

riskerna med att använda oss av samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod. Det kan 

medföra att vi har påverkat respondenten på något vis eller att vi har låtit oss påverkas 

av respondenten, vilket kan ha medfört att intervjun fått ett onaturligt utfall. Under 

intervjuerna har vi haft riskerna i åtanke och försökt att inte påverka respondenten på ett 

sätt som färgar svaren. Vi har båda två medverkat vid samtliga intervjutillfällen medan 

respondenterna har varit ensamma, utom i ett fall då de var två stycken respondenter. 

Repsted (2007) påstår att respondenten kan känna sig i minoritet om denne ensam blir 

intervjuad av flera stycken. Vi ansåg att bådas medverkan bidrog till högre kvalité under 

intervjuerna. Vi kunde komplettera varandras frågor och har tillsammans försökt få 

respondenterna att känna sig trygga i situationen och värdefulla för undersökningen. 

Tidsramen och geografiska avstånd var faktorer som gjorde att vi tyvärr inte hade 

möjlighet att studera ytterligare undersökningsenheter. En av intervjuerna genomfördes 

via Skype, som kan ses som något negativt då den kanske inte tillförde lika mycket som 
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en vanlig intervju hade gjort. Genom att använda oss av både bild och ljud ansåg vi att 

materialet var av hög kvalité och relevans för vår undersökning.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Sociala Medier 

Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud (Carlsson, 2009). 

Definitionen är komplicerad att förklara på grund av att sociala medier befinner sig i en 

komplex och föränderlig miljö. Tuten och Solomon (2013) definierar sociala medier 

med att det är ett kommunikationsmedel där det sker en transport av information och 

samarbete mellan människor i ett nätverk. Sociala medier handlar om att ta del av och 

utbyta information samt att knyta kontakter. Det mesta av innehållet är 

användargenererat och konsumenterna är skaparna. En förenkling av sociala medier är 

att det är en digital mötesplats. Exempel på sociala medier är Facebook, Wikipedia, 

Youtube, bloggar, Slideshare, Flickr, Twitter. (Carlsson, 2009) Taylor et al (2012) 

påstår att sociala medier revolutionerar kommunikationen på alla områden. Det ökande 

användandet av smartphones är en bidragande faktor för den ökade användningen av 

sociala medier (Bird et al, 2012). Det finns fem kännetecken för vad sociala medier är: 

räckvidd, tillgänglighet, användarvänlighet, färskhet och fortlevnad. Det går att nå stora 

andelar av målgruppen, det är lätt att nu ut med information samt det finns alltid 

tillgängligt. I de sociala medierna får man färska nyheter direkt. Det kan jämföras med 

en tidning där man får vänta en dag på informationen. Det som publiceras i sociala 

medier finns kvar och kan ändras med tiden, det har en evig livslängd (Holmström & 

Wikberg, 2010). Sammanfattningsvis kan man säga att sociala medier omfattar en rad 

olika kommunikationsverktyg på nätet. Att skapa en lista över sociala medier är som att 

räkna sandkorn på en strand. Sociala medier är webbsidor där folk delar innehåll och 

kommunicerar med sina vänner (Coombs, 2007). 

 

3.2 Kris och risk 

Falkheimer et al (2009) förklarar att de båda begreppen risk och kris är två 

sammanhörande begrepp. Däremot skiljer sig begreppen ifrån varandra på så sätt att om 

något utgör en risk innebär det att latenta och potentiella hot utgör fara för att något 
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skadligt kan eller kommer att inträffa. En risk är alltså ett fenomen som uppstår innan 

begreppet kris. Det finns flertalet böcker som behandlar kriskommunikation, men det 

finns ingen tydlig definition på kris. Coombs (2007) definierar kris som en oförutsägbar 

händelse som hotar och påverkar organisationens resultat och som kan resultera i ett 

negativt utfall. En kris är ofta oförutsägbar, men sällan oväntad. En kris för ett företag 

kan exempelvis uttrycka sig i form av personskador, tekniska haverier eller extrema 

företeelser, som naturkatastrofer. Oavsett händelsens omfattning uppstår en kris när 

företaget inte kan hantera situationen och riskerar att drabbas på ett negativt sätt. Har 

företaget däremot förmåga att hantera en extrem händelse på ett bra sätt i tid, finns det 

chans att kunna undvika en kris (Falkheimer et al, 2009). En kris präglas av att den är 

överraskande och inträffar plötsligt. Det sätter organisationen under stor press och 

kräver snabbt agerande för att krisen inte ska förvärras. Kriser kännetecknas också av att 

de många gånger är synliga, kräver omedelbar uppmärksamhet, och är svåra för en 

organisation att kontrollera. Vidare nämner Coombs (2007) att kris omfattas av 

oförutsägbarheter som slår till utan förvarning. Han nämner också att organisationer 

ibland kan få en förvarning om att en potentiell kris kan komma att bryta ut. Exempelvis 

när en TV-kanal planerar att sända ett inslag med negativt innehåll om en organisation. 

Exempel på organisationskriser enligt Falkheimer et al, (2009): 

 

* Kris är när massmedierna knackar på din dörr och du önskade att de inte gjorde det. 

* Kris är när de anställda inte vill att deras vänner och släktingar ska veta vid vilket 

företag de arbetar samtidigt som de hoppas på att ett annat företag letar efter personer 

med just deras kompetens. 

* Kris är när kunder letar efter en bättre och säkrare produkt hos konkurrenterna. 

* Kris existerar när börsmäklare försöker sälja företagets aktier i hopp om att bli av med 

dem innan botten är nådd. 

* Det är kris när aktieägarna kallar samman till bolagsstämma för att juridiskt försöka 

straffa ledningen. 
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Vidare skriver Eriksson (2009) att det inte enbart behöver vara saklig och granskad 

samhällsinformation som omfattas av kriskommunikationen. Kriskommunikation 

handlar i många fall om vardaglig kommunikation, som man inte reflekterar över, men 

som kan ha en förebyggande effekt. Utebliven eller dålig information till omvärlden är 

ofta orsaken till att ett företag drabbas av kris. Kommunikation blir då ett vapen för att 

motverka krisen (Falkheimer et al, 2009). Den svenska forskningen inom 

kriskommunikation har ett samhällsrelaterat fokus där merparten av studierna utförs på 

redan inträffade kriser. Det kan tolkas som att forskningsfinansiärerna har ett intresse i 

att styra forskningen med syfte att utvärdera större kriser. Tidigare 

kriskommunikationsforskning har däremot ägnat sig mest åt efterkrisfasen. Falkheimer 

et al (2009) talar om två olika forskningstraditioner när det kommer till 

kriskommunikation. Den traditionella och den senmoderna. Den traditionella 

forskningen lägger stor vikt vid att det ska finnas en objektiv och mätbar verklighet. Det 

mesta av forskningen bygger på enkätundersökningar och ger en övergripande bild och 

beskrivning av kriskommunikation. Nackdelen är att man inte får en djupare 

uppfattning om hur människor tänker och ser på saker och ting. Den senmoderna 

forskningen ser till hur människor tolkar och uppfattar bilden av verkligheten. 

 

3.3 Vad är kriskommunikation? 

Enligt Eriksson (2009) är kommunikationen många gånger det kitt som får kriser att 

uppstå, intensifieras och sedan mattas av. Vad som utmärker en kris har tidigare 

förklarats, däremot är de kommunikativa aspekterna och dess dynamiska förmågor inte 

lika enkla att definiera. Kriskommunikation kan förklaras som ett samverkande utbyte 

av åsikter och information mellan medborgare och organisationer som pågår under 

pressade omständigheter. Ekström och Larsson (2010) nämner ett antal lärdomar som är 

ytterst relevanta när det kommer till kommunikation i samband med kriser. Den första 

är som bekant att rätt slags kommunikation är viktig vid sådana situationer. Den andra 

går ut på att de som är ansvariga för informationen i en organisation har utformade 

strategier och är förberedda på att kunna tackla en eventuell kris. Vidare ska man vara 

medveten om att alla kriser yttrar sig på olika sätt. Som informationsansvarig bör man 
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därför kunna agera snabbt och formulera handlingsplaner som tillåter flexibilitet. Den 

fjärde och kanske mest avgörande lärdomen är att kriser kräver snabb information om 

vad som händer i ett extremt tidigt skede (Ekström & Larsson, 2010). 

 

3.4 Faserna i en kris 

Problematiska situationer har ökat och eftersom att de sprids med allt högre hastighet 

innebär det vissa förändringar i de olika strategierna (Alfonso & Suzanne, 2008). Det 

finns olika faser i en kris och hur många faser det är beror på vem man frågar. Fink 

(1986) föreslår fyra stadier i en kris. Första stadiet hintar om att en kris är på gång. I 

steg två slår krisen ut och i det tredje stadiet blir krisen kronisk och ihållande. Den 

slutliga fasen är när det börjar komma signaler om att krisen är över. Dessa kan liknas 

vid faserna som Alfonso och Suzanne (2008) har utformat: 

 

Förkrisfasen: Den miljön som kriser inträffar i idag blir allt oftare virtuell 

eftersom många personer använder kommunikation online för att driva lyckade 

kampanjer. Det är därför viktigt att vara vaksam och övervaka, identifiera, spåra och 

hantera potentiella hot. Internet kan vara ett bra verktyg för att söka fram och hitta 

potentiella problem och det kan hjälpa att skapa policys innan en kris. 

Förebyggande planering: Kriskommunikatörer kommer måsta reflektera över 

den krisplan de har och sedan anpassa den till Internet. De kommer måsta skapa en 

Internetplan för traditionella krisscenarior i företagets krisplan. 

Krisen: Varje krissituation kan idag bli en global fråga på bara några sekunder. 

Därför har hastighet och förväntad respons drastiskt förändrats. Samtidigt har även 

verktygen för att svara också förändrats. 

Efterkrisen: Internet har medfört nya långvariga effekter av en kris, i och med att 

informationen kan sparas och spridas mellan användare. Det är därför idag nästan 

omöjligt att utrota negativ publicitet på Internet även när krisen är över.  
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3.5 Strategier för kriskommunikation 

Ekström och Larsson (2010) menar att de nya sätten att kommunicera innebär att 

företag måste anpassa sig och implementera strategier och målsättningar i 

kriskommunikationen som snabbt kan förmedlas ut till de berörda. Det finns ett antal 

faktorer som återkommer i litteraturen. Dessa återfinns vid genomförandet av 

framgångsrik och tydlig kommunikation under en kris. Flodin (1993) menar att den 

ständiga kampen för organisationer i samband med kriser är att på ett framgångsrikt sätt 

etablera trovärdighet. En god strategi kan därför vara att redan under normala 

omständigheter förmedla och implementera trovärdighet i sin kommunikation till 

omvärlden. Det medverkar till att omgivningen vid en kris mer sannolikt tar till sig 

informationen. Som utgångspunkt för lyckad kriskommunikation är det enligt Eriksson 

(2009) högst relevant att agera snabbt. Det finns ingen anledning att försöka rida ut en 

kris. Den skall snarare hanteras så snart som möjligt. Det sista ett företag vill är att 

media och allmänheten själva sprider vilda spekulationer och startar ryktesspridning 

som kan få förödande konsekvenser för förtroendet och framtida kommunikation.  

Att hålla en öppen kommunikation handlar om att organisationen måste vara 

tillgänglig för allmänheten, i den mån företaget anser det nödvändigt och värdefullt. 

Intresset ligger i att upprätta en dialog med allmänheten där det finns möjlighet att få 

frågor besvarade och en chans att få sina åsikter om företaget hörda. Det handlar också 

om att det man kommunicerar får konsekvenser som faktiskt är av värde. Vare sig det 

handlar om information som skall nå medarbetare eller allmänheten gäller det att inte 

vara för snål i sin kommunikation. Budskapen bör därför sändas ut upprepade gånger i 

olika kanaler för att få störst genomslagskraft hos målgruppen och samtidigt öka deras 

förståelse för händelsen. Viktigt att tänka på är att alltid noga granska informationen och 

försäkra sig om att man inte förmedlar dubbla och motsägelsefulla budskap (Flodin, 

1993). 

 

3.6 Strategisk kommunikation i sociala medier 

De nya digitala kommunikationsverktygen, som bloggar och sociala nätverk, gör det 

möjligt för företag att förutse, förhindra och agera i en krissituation på sätt som tidigare 
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inte var genomförbart. Internet har skapat nya möjligheter att kommunicera i samband 

med en kris. Den nya möjligheten för tvåvägskommunikation genom de sociala 

medierna, digital video är exempel på nya möjligheter. Det är svårt att dölja en kris men 

företag kan begränsa skadorna genom exempelvis sökmotoroptimering. Där säkerställer 

man att den egna hemsidan hamnar högst upp när folk gör en sökning med Google. Det 

gör man för att de positiva sakerna ska komma högst upp och de negativa längst ner. 

Det kräver dock att organisationen befattningshavare har kunskap inom den tekniken 

(Alfonso & Suzanne, 2008). Alla sociala mediekanaler måste övervakas noggrant och 

frågor eller kommentarer måste bemötas omgående. Det kräver mycket tid och det är 

därför viktigt för organisationen att skapa en tydlig policy att arbeta efter innan krisen 

blir ett faktum. En bra policy skapar engagerade medarbetare vilket gör att alla kan delta 

i online-relaterade frågor. Det skapar en god samstämmighet bland medarbetare och 

bidrar till en förbättrad kommunikation. Det räcker däremot inte bara med att ha en god 

strategi utan det är minst lika viktigt att kunna improvisera (Falkheimer & Heide, 2007). 

För att undvika en katastrof beskriver Foote (2012) att flexibilitet är bättre än styvhet 

och byråkratiskt beslutsfattande. Man måste ta reda på hur krisen uppstod och hur pass 

allvarlig den är. Under krisen går det att använda verktyg som Twitter, Facebook och 

bloggar för att få tillbaka ett gott rykte. I förkrisfasen finns det saker företag kan göra 

för att undvika eller minska risken för kris. Man kan tilldela resurser och i vissa fall 

överväga att ta in extern kompetens. Upprätta effektiv övervakning online över 

webbplatser, bloggar, diskussionsgrupper med mera. Träna arbetsgruppen och bekanta 

sig med hur den virtuella världen utvecklas. Rita en karta över potentiella problem som 

kan uppstå online. Prioritera utifrån hur stor risk det är att problemen ska inträffa 

(Alfonso & Suzanne, 2008). 

 

3.7 Användandet av sociala medier vid en kris 

I kristider kan sociala medier vara en hjälpande hand för att få information. Sociala 

medier har möjlighet att påverka sättet människor tänker, beter sig och svarar på 

information i kristider. Det finns en framväxt i användandet av sociala medier i kristider 

och sociala medier har utan tvekan påverkat kriskommunikation (Schroeder et al, 2013). 
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En kris är oförutsägbar och kräver ett snabbt agerande. Den känsla av brådska som 

förknippas med en kris förstärks av tillkomsten av ny teknik. Sociala medier sprider 

information i en allt snabbare takt (Bell, 2010). Sociala medier som Facebook och 

Twitter kan lagra stora volymer data som alltid finns uppe i molnet (virtuellt 

lagringsutrymme) för kommunikation. När Tokyokatastrofen inträffade 2011 kunde 

man inom någon minut se ordet ”Japan” i tusentals poster på Facebook. På Twitter 

producerades inom en timme nästan 1200 kommentarer (tweets) i minuten som 

handlade om katastrofen (Bird et al, 2012). Sådana händelser har skapat en ökad 

betydelse för att övervaka sociala medier och förstå användningen av sociala medier 

under en krissituation. Trots den stora inverkan sociala medier har för kommunikation, 

finns det fortfarande stora delar av området som är outforskat. Stora delar av 

forskningen fokuserar på webbplatser och bloggar med alldagligt innehåll, men 

publiken söker också information i sociala medier för både omedelbar och djupgående 

kriser. Under kriser kan sociala medier ge en ny plattform för online word-of-mouth 

kommunikation (Austin et al, 2012).  

Användningen av sociala medier kan förändras drastiskt i organisationskriser, 

online är det mer oförutsägbart och krisen kan ta dramatiska vändningar och 

multipliceras snabbare (Coombs, 2008). Publiken uppfattar sociala medier mer 

trovärdiga än traditionella massmedier i vissa situationer. Sociala medier har en direkt 

och indirekt påverkan på publiken i kristider. Publiken använder sociala medier under 

kriser eftersom det ger en ofiltrerad kommunikation och de får unik krisinformation 

som de inte kan få någon annanstans. Det finns tre typer av grupper som producerar och 

konsumerar information före, under och efter kris i en organisation. Första gruppen är 

inflytelserika kreatörer som i sociala medier skapar krisinformation för andra att 

konsumera. Andra gruppen är följare som konsumerar krisinformation skapat av 

inflytelserika aktörer, som exempelvis politiker och myndigheter. Den tredje gruppen är 

användare som indirekt tar del av kriskommunikation via andra användare genom word-

of-mouth (Austin et al, 2012). Sociala medier bör bli en standardiserad affärspraxis och 

bör införas i krishanteringen och kommunikation under hela krisens livscykel 

(Schroeder et al, 2013). 
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Internet består av otaliga kommunikationskanaler. Exempelvis webbsidor, 

bloggar, chattrum, bilddelningssidor och sociala medier. Användare kan både hitta 

information och ta kontakt med andra användare. Internet har gjort det lättare att göra 

det. Det som har förändrats är hur informationen samlas in och hur den behandlas 

(Coombs, 2007). Internet har blivit den plattform som föredras när det kommer till 

kommunikation för många kunder, investerare, anställda, media och för många fler. Det 

har skapat nya vägar för organisatoriska kriser att sprida sig. De är som virus och 

skaffar sig nya och farliga former, till exempelvis sociala forum som Facebook och 

Youtube (Alfonso & Suzanne, 2008). Kommunikatören kan känna sig trygg i hur man 

behandlar och förebygger kris i den riktiga världen men när det kommer till kriser i den 

virtuella världen är många förvirrade. Utan Internet skulle samma kriser sannolikt ske 

men i en långsammare takt. Internet är en acceleration av kriserna och gör att det går 

fortare. Organisationerna konfronternas med nya krisscenarier tack vare Internets 

förekomst. Några exempel är genom rykten, hackande, kopierade hemsidor, 

webbsäkerheten bryts och olika former av cyberattacker. Utan webben skulle inte dessa 

kriser finnas, därför står organisationer idag inför många fler potentiella krisscenarier än 

vad de någonsin har gjort tidigare (Alfonso & Suzanne, 2008).  Det finns både för- och 

nackdelar med att använda sig av sociala medier vid kriskommunikation. Holmes 

(2010) menar att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Kriskommunikations 

grundläggande syfte är att undvika, eller åtminstone till stor del minimera, de negativa 

effekterna av en viss fråga. För att kunna åstadkomma detta måste företag se över 

potentiella problem och planera i förväg för att kunna agera snabbt. Det är dock mycket 

svårare att åstadkomma i dagens samhälle än vad det var för några år sedan (Alfonso & 

Suzanne, 2008). Sociala medier har visat sig vara användbart eftersom det vid en kris 

gör att man kan ge ut information till människor mycket snabbare. De nya verktygen 

gör det möjligt att övervaka och svara på negativ feedback (Holmes, 2010). Sociala 

medier är även användbart för att det hjälper företag att nå flera miljoner på samma 

gång. Det ger nya förutsättningar för hur företag kan försvara sig vid en kris, 

exempelvis om en blogg skriver negativa saker finns möjligheten att svara på det och 

förklara hur det ligger till. Genom att övervaka kan man minimera krisrisken och 
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eftersom sociala medier är en tvåvägs kommunikation kan man bygga goodwill och 

trovärdighet. I tider av kriser bidrar sociala medier till att man kan kommunicera snabbt 

och effektivt (Laad & Lewis, 2012). 

 

3.8 Förtroende 

Förtroendekriser behöver inte ha någon koppling till en fysisk händelse och skapas ofta 

i symbios med massmedier och olika intressenter. Det handlar om olika intressenters 

förväntningar, krav och hur organisationen utifrån det agerar (Falkheimer et al, 2009). 

Eriksson (2009) menar att reaktionen och tolkningen av budskapet, som når mottagaren 

under en kris, är beroende av hur förtroendet och relationen till avsändaren ser ut. Den 

befintliga tilliten till mediet som förmedlar informationen spelar också in i hög grad. De 

bakomliggande faktorerna för vad som skapar förtroende och tillit mellan aktörerna har 

sedan länge spelat en stor roll i processerna som rör kommunikationen i samband med 

kriser. Har du som individ redan ett uppbyggt förtroende för organisationen och 

samtidigt erfarenhet av det förmedlande mediet är sannolikheten större att du snabbare 

kommer ta till dig och förstå budskapen. Vidare menar Champoux et al (2012) att 

kommunikationen under tider då kris råder skall skötas snabbt men samtidigt väldigt 

delikat. Vid en kris kan ett företag använda inhämtad information via sociala medier och 

anpassa kommunikationen på ett sätt som gör det möjligt att återhämta sig från negativa 

eller anklagande angrepp från allmänheten. Det gör det möjligt att korrigera 

grundorsaken till problem. Genom att lyssna och ta till sig av det som allmänheten 

klagar på, eller uttrycker sig om, kan företaget i ett tidigt skede försöka åtgärda 

problemet innan man går ut i exempelvis traditionella medier och ber om ursäkt eller att 

allmänheten på egen hand försöker lösa problemet. 

Michel et al (2013) förklarar att sociala medier är folkets media och att syftet är 

att föra samman människor och att underlätta samverkan mellan dem. Genom att förstå 

att man som företag inte äger mediet, utan är medveten om att det tillhör folket, kan 

man bygga förtroende. Chua et al (2012) påpekar att förtroende är ytterst väsentlig när 

man som företag är aktiv i sociala medier. Michel et al (2013) menar även att sociala 

medier har en positiv effekt på förtroende och lojalitet. Det finns mekanismer för att 
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förbättra relationer mellan kunder och varumärket som kan öka förtroendet. Det kan 

vara att man ska ha upprepade interaktioner och långsiktiga relationer för att skapa 

förtroende. De förbättrade relationerna påverkar förtroendet positivt och genom en 

starkare relation minskar osäkerheten vid informationsspridning. Som företag bör man 

före en kontinuerlig, och till viss del en proaktiv, dialog i de sociala medierna för att 

upprätthålla önskad image. Det krävs också en god och närvarande kommunikation för 

att bygga ett förtroende och bibehålla stabila relationer. Utan påtryckningar från 

allmänheten är samtidigt företag mindre benägna att städa upp efter sina misstag. Ett 

tappat förtroende kommer slutligen leda till minskad lönsamhet i form av utebliven 

försäljning på grund av tappade kunder (Champoux et al, 2012) 

 

3.9 Relationer online 

Redan i slutet på 1990-talet påbörjades studier om hur organisationer kan arbeta med att 

bygga relationer med hjälp av Internet och tvåvägs-dialogiska kommunikationskanaler. 

Digitala verktyg, som exempelvis e-postformulär och kommentarsforum på hemsidor, 

gör det möjligt för företag att skapa organisations-offentliga relationer med 

omgivningen (Taylor & Kent, 1998). Briones et al. (2011) påpekar att den 

dialogbaserade kommunikationen på Internet ständigt utvecklas och skapar ett 

kommunikativt behov hos användaren, vilket har lett till att vi har sett kanaler som 

Facebook växa fram och på kort tid etablera miljontals lojala användare. Trots att 

tekniken och kommunikationsmöjligheterna växer snabbare och bredare än vad Taylor 

och Kent (2008) hade kunnat förutspå i slutet på 1990-talet, står det klart att deras 

principer om vad som krävs för att bygga goda relationer genom dialog på Internet 

fortfarande håller. Principerna sammanfattas följande; kommunikationskanalen eller 

forumet ska innehålla intressant och användbar information, den bör ofta uppdateras och 

generera nytt innehåll för att skapa engagemang, enkelt och funktionellt för användaren, 

och slutligen ha som målsättning att behålla användaren under lång sikt (Taylor & Kent, 

1998). 

Vidare menar Yang och Kang (2009) att omfamnandet av sociala medier är 

väldigt viktigt för företag då det påverkar möjligheterna att bygga relationer. Sociala 
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medier skapar en personlig kontakt med användaren som kan vara svårt att etablera via 

andra kanaler. Den personliga kommunikationen i sociala medier är viktig eftersom att 

den gör det möjligt att upprätta positiva attityder till företaget på distans och kan 

uppmuntra till goda word-of-mouth-intentioner. Kelleher (2009) styrker resonemanget 

och hävdar att människor som interagerar med företag via sociala medier uppfattar 

dialogen som stimulerande och meningsfull. Det hjälper företaget att skapa en 

tillfredsställande och långsiktig relation. 

 

3.10 Kommunikationsförändring 

Internet har radikalt förändrat hur företag och kommunikation hanteras idag jämfört 

med hur det fungerade för bara ett decennium sedan. Det har gått fort och på bara några 

år har Internet utvecklats till att bli det populäraste sättet att kommunicera med kunder. 

Användandet av Internet har också förändrats på grund av den enorma ökningen i 

användandet av sociala medier (Alfonso & Suzanne, 2008). Bhanot (2012) menar att 

företag har öppnat upp ögonen för att implementera långsiktiga strategier för att bygga 

relationer i sociala medier. Långsamt men säkert håller sociala medier på att växa till att 

bli slagkraftiga standardverktyg för företag när det kommer till att värva kunder och 

hantera kontakter. För tio år sedan fick organisationerna sin publik genom massmedier 

som TV, radio, tidningar och magasin. Den modellen av kommunikation har kallats för 

”en till många”. Men Internet har förändrat kommunikationen till gruppdiskussioner och 

olika onlinekonversationer. Dagens modell liknar mer en ”många till många 

kommunikation”. Fortfarande har de vanliga medierna en viktig del i diskussionen, men 

de dominerar inte längre. (Alfonso & Suzanne, 2008). 

 

3.11 Transparens 

En kris är något som alla organisationer förr eller senare kommer att genomlida och då 

också kommer att behöva hantera. Därför är det som organisationen kritiskt att inse 

värdet av att ha ett transparent och öppet förhållningssätt i verksamheten (Coombs, 

2007). De nya digitala kommunikationskanalerna, som bloggar och sociala medier, 

ställer nya krav på organisationerna. Förväntningarna blir att det ska finnas tillgång till 
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all typ av information och att företaget ställs till svars för de strategiska och taktiska val 

som görs (Falkheimer et al, 2009). 

Granados och Gupta (2013) beskriver att det finns företag som både har lyckats 

och misslyckats med att implementera en högre grad av transparens. De två vanligaste 

sätten att agera i svåra situationer är för det första att defensivt förneka händelsen. Det 

handlar om att försvara en oundviklig trend. Det kan leda till ökad konkurrens och lägre 

marknadspriser på produkter som exempelvis musik och resor, vilket var tydliga fall 

under 1990-talet. Den andra strategin är att förhålla sig passiv i sitt agerande, vilket kan 

anses bra om man inte har någon väl utformad strategi. Det innebär i praktiken att 

exempelvis en företagsrepresentant inser att det håller på att hända något som kan 

påverka företaget negativt, men väljer att intala sig att situationen kommer att lösa sig. 

Dessa två reaktioner bidrar till att konkurrenter kan utveckla starkare positioner genom 

att vara öppna i sin kommunikation och på så sätt bjuda in till dialog. För att 

transparensen ska fungera bäst måste det utformas en strategi som kan realiseras och 

även bestämma vilken grad av transparens företaget vill eftersträva. Granados och 

Gupta (2013) förklarar i en modell hur en god transparent strategi kan se ut. Den visar 

på att det går bra att exempelvis röja information om en produkts information. Däremot 

är information som kan ge konkurrenter indikationer på en produkts pris och egenskaper 

mer känsligt, men kan avslöjas. Faktorer som tillverkningsprocesser och kostnader för 

detta är å andra sidan högst olägliga att kommunicera ut. De menar att i dagens digitala 

värld är det viktigt att ha en uttalad strategi för transparens. Men de menar även att 

transparens på Internet medför vissa fördelar och komplikationer. Fördelarna är att 

exempelvis transparens av lagernivån kan ge ett mervärde till köparen. Det gör även att 

konkurrenterna kan se informationen och använda den till sin fördel. 

Vidare poängterar Chua et al (2012) att det är viktigt att se över sin 

kommunikation, och framför allt vilka budskap man sänder ut i de sociala medierna. 

Det finns självklara risker med att vara allt för självutlämnande ifall man som 

organisation inte har specifik policy om vad som är okej eller inte okej att publicera 

eller uttala sig om. Det kan röra sig om saker som konkurrenter eller andra aktörer kan 

använda emot organisationen. Phillips (2013) menar att företag som har ett transparent 
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förhållningssätt i samband med en kris har vunnit mycket om man genast börjar 

kommunicera med omvärlden. Det beror på att risken drastiskt minskar för 

spekulationer och ryktesspridning i mediala sammanhang eftersom att man 

tillhandahåller media med strategisk information som de i sin tur förmedlar ut till 

allmänheten. Det är alltså av hög vikt att ett företag förhåller sig transparenta för att 

kunna vara trovärdiga i sociala medier. Man måste vara beredd på att bemöta kritik 

snarare än att radera eller förlöjliga den. Det är väsentligt att kriskommunikationen i 

sociala medier överensstämmer med vad som kommuniceras i andra kanaler. Man måste 

förmedla budskap och värderingar i alla kanaler. Det är även viktigt att man faktiskt har 

en plan, så att alla på företaget som jobbar med sociala medier vet hur man ska agera 

om något plötsligt händer (Phillips, 2013). 

 

3.12 Sammanfattande teoriavsnitt 

Kriskommunikation och sociala medier är de forskningsfält som får störst fokus i 

undersökningen. Sociala mediernas snabbhet gör att kriser kan spridas i en allt högre 

fart, där användarna har all makt. Men det kan även ge organisationen möjligheter, 

genom att samarbeta med publiken kan man bygga upp ett förtroende och skapa goda 

relationer.  Coombs (2007) beskriver att organisationer ställs inför större krav gällande 

öppenhet och transparens. Vi ser därför att det är intressant att även forska kring 

transparens och undersöka hur kommunikationen har förändrats. Med hjälp av de valda 

teorierna kan vi koppla till empirin och svara på vår frågeställning. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Sociala medier 

Samtliga respondenter använder sociala medier, på olika sätt och i olika utsträckning, i 

sitt arbete. Respondenternas syn på begreppet sociala medier skiljer sig åt. Majoriteten 

av fallföretagen beskriver sociala medier som ett forum där man kan kommunicera med 

sina kunder och ha en tvåvägskommunikation. 

Alarmstreet: “Aftonbladet kan vara ett socialt medium då det går att tycka och 

tänka med andra.”  

De sociala medier som fallföretagen främst använder är Facebook, Twitter och 

Instagram. Fallföretagens främsta syfte med att använda sig av sociala medier när de 

kommunicerar är för att det är billigt, snabbt och för att man kan nå stora delar av sin 

målgrupp. Det handlar om att använda det som ett verktyg för att övervaka omvärlden 

och kunna se trender för att göra det möjligt att planera sin verksamhet bättre. Det 

framgår att respondenterna anser att sociala medier är en plats där innehållet är 

användargenererat. Användare har möjlighet att dela bilder, videos och åsikter med 

vänner och organisationer man har kontakt med. De anser även att sociala medier är 

något fritt och där alla kan vara delaktiga. Merparten av respondenterna framhåller att 

sociala medier är ett snabbt sätt att kommunicera. De poängterar även att sociala medier 

öppnar upp för en möjlighet att bygga goda relationer och skapa långsiktiga kontakter 

genom att vara lyhörd och engagerad. Precis som respondenterna menar även Carlsson 

(2009) att definitionerna av sociala medier är många och är komplicerade eftersom det 

är ett komplext medium som ständigt befinner sig i förändring. Tuten och 

Solomon (2013) anser att man kan se sociala medier som ett sätt att transportera 

information och kommunikation mellan människor och företag i nätverk. De menar 

också att det gör det möjligt att etablera kontakter på ett sätt som tidigare inte var 

möjligt. 

Det skulle mycket möjligt kunna finnas samband mellan att fallföretagen inte har 

klara riktlinjer för kriskommunikation i sociala medier och att omvärlden förändras på 
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ett snabbt och komplext vis. Eftersom byråerna arbetar med att utveckla och förbättra 

reklam- och kommunikationslösningar för kunder på daglig basis, tycks det logiskt att 

deras verksamhet i sin tur är komplex och snabbt kan förändras. Vi tolkar det som att 

sociala medier idag är ett forum för alla slags samtal. Från lättsamma dialoger till mer 

allvarliga och världsomspännande debatter.  Det blir därför angeläget för företag att hela 

tiden vara på sin vakt och försöka arbeta och kommunicera proaktivt – för att inte 

hamna i en kris. 

Alarmstreet: “Man kan på ett billigt och snabbt sätt kommunicera med många. 

Det är också ett väldigt bra verktyg för varumärkesbyggande och för att bygga 

relationer med målgrupper som du kanske har svårt att nå på andra sätt, via andra 

medier. ” 

Det tillkommer nya sociala medier var och varannan dag som gör det möjligt att 

kommunicera på nya sätt. Dessutom menar Taylor et al (2012) att det sker en stark 

ökning av användandet av smartphones vilket förändrar kommunikationen på flera plan. 

Människor har på ett globalt plan hela tiden möjligheten att sprida sina åsikter i form av 

text, bild och ljud via ett socialt medium. De har även möjlighet att interagera med 

exempelvis företag på Facebook. 

Vi kunde av intervjuerna utläsa att företagen kan och även använder Facebook till 

fler saker än för marknadsföring. Det lämpar sig väl som verktyg för att bygga 

relationer, stärka kundkontaker och informera intressenter om aktuella händelser. 

Eftersom att användandet av smartphones också ökar finns det stor anledning för företag 

att använda Facebook för att på så vis kunna kommunicera direkt med kunder oavsett 

var de befinner sig. 

LevelSeven: “Vi använder sociala medier för att bygga relationer med våra kunder 

och de som gillar oss på vår Facebook. Vi arbetar med att visa vad vi har gjort och 

vad som händer.”  

Cvadrata: “Vi använder oss av Facebook främst för att kunna bygga vårt 

varumärke men också som kanal för att visa vad vi pysslar med på byrån.”  
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Facebook har idag alla de fördelar som Holmström och Wikberg (2010) nämner: 

räckvidd, tillgänglighet, användarvänlighet, färskhet och fortlevnad. Det innebär att man 

snabbt, när som helst och från vilken plats som helst, kan kommunicera i samband med 

en potentiell kris. Fördelarna med Facebook är att företag själv kan välja hur man vill 

avgränsa sin kommunikation. Ska man nå alla eller bara kunder? Eller är det något vi 

diskuterar internt på byrån? Varje situation kräver eftertänksamhet i kommunikationen 

eftersom att det kan handla om att rädda sitt företag från en eventuell kris. Fallföretagen 

anser att sociala medier kan vara ett effektivt verktyg för att kommunicera snabbt och 

för att nå många när en kris bryter ut. Alarmstreet säger att de i förväg bestämmer vilka 

medarbetare som ska prata med pressen i samband med exempelvis en kampanj. De 

menar att alltför många inte kan vara involverade i sådana processer eftersom att det 

uppstår risk för att kommunikationen gentemot omvärlden blir inkonsekvent. Merparten 

av fallföretagen anser att de inte har tid att utforma krisstrategier. De har därför inga 

tydliga riktlinjer att arbeta efter, vilket kan var väldigt nödvändigt vid en kris. 

Bell (2010) förklarar, som tidigare nämnt, kriser som oförutsägbara eller plötsliga 

händelser. Merparten av respondenterna beskriver kris som händelser eller aktioner som 

kan ha negativ inverkan rent fysiskt på företaget i form av brand eller tekniskt haveri. 

Bell (2010) menar vidare att kris också skulle kunna innebära att immateriella tillgångar 

som goodwill och ett gott renommé tar skada i samband med negativa reaktioner från 

omgivningen. Att arbeta efter en sådan taktik går hand i hand med Schroeder et al 

(2013) som menar att företag bör implementera krishantering och kriskommunikation 

som standardrutiner i det dagliga arbetet i förbyggande syfte för kris.  

Undersökningen pekar på att fallföretagen i många avseenden inte ser potentialen 

med att förebygga kriser med hjälp av Facebook på olika sätt. I parallell med hur Bell 

(2010) resonerar kring hur kris kan drabba företag på olika sätt finns det anledning för 

företag att redan i ett tidigt stadium utnyttja möjligheterna med att kommunicera på ett 

vis som minskar risken för att en kris ska bryta ut. I jämförelse med hur det såg ut innan 

sociala medier fick sitt genombrott, var det företagen som tog initiativ till att 

kommunicera med omvärlden. Idag har makten skjutits över till folket och användarna 

där Facebook har kommit att bli en slagkraftig kommunikationskanal. Det kan därför  
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ses som relevant för företag att se över och upprätta kommunikationsstrategier på 

Facebook och på så sätt minimera risken för att kriser som kan skada renommé och 

varumärken hinner bli verklighet. Johan Torslén på Kreation administrerar idag 

företagets Facebook-sida och har som ambition att skapa ryktesspridning och få igång 

diskussioner. Torslén har även uppdrag att sköta kunders Facebook-sidor, vilket några 

av de andra kommunikationsbyråerna också gör om kunden efterfrågar det. Coombs 

(2008) poängterar att den ökade aktiviteten i sociala medier gör att man måste förhålla 

sig allt mer dynamiskt och vara mer och mer anpassningsbar till förändringar i 

omvärlden. Det framgår av undersökningen att våra fallföretag många gånger tycker det 

är svårt att själva anpassa sig till de nya kanalerna samtidigt som man ska vägleda 

kunder i rätt kommunikationskanaler. Kreation anser att Facebook är alldeles för 

tidskrävande och ser själva en problematik i att vara verksam i sociala medier utan att 

ha en strategi för att hantera eventuella negativa motreaktioner under en kris. 

LevelSeven menar däremot att deras aktivitet på Facebook går ut på att bygga relationer 

med kunder och hålla dem uppdaterade om vad de gör på byrån. Vi uppmärksammade 

att majoritet av fallföretagen anser sig behöva vara aktiva på Facebook, men att det 

samtidigt finns oklarheter om vad syftet är och hur de skall agera i olika situationer. 

Undersökningen visar att samtliga fallföretag har svårt att definiera ett konkret och 

långsiktigt syfte med att vara aktiv på Facebook. Vi uppfattar det som att fallföretagen 

arbetar med Facebook främst för ryktesspridning och för att skapa en buzz kring något 

vid marknadsföring. Ekström och Larsson (2010) framhäver att företag bör kunna vara 

flexibla och anpassningsbara till förändring för att på bästa sätt kunna hantera 

oförutsägbara händelser. Vi upplevar att det är svårt för fallföretagen att förhålla sig till 

oförutsägbara händelser då de i många fall inte reflekterar speciellt mycket kring vilka 

konsekvenserna kan bli om de inte har en krisstrategi. Målsättningen för Alarmstreet, 

Wilson Creative, LevelSeven och Cvadrata handlar stort sett om att skapa engagemang 

bland anhängare, bygga varumärket och dela tankar och idéer med andra aktiva 

Facebook-användare. Kreation och Creare Communication skiljer sig i det avseendet att 

de använder Facebook som marknadsföringskanal. Att de två sistnämnda använder 
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Facebook i andra syften än rent kommunikativt kan tolkas som att uppdragsgivarna har 

behov som skiljer sig från resterande byråer.  

 

4.2 Sociala mediers betydelse under förkrisfasen 

Respondenternas syn på kris skiljer sig åt i många avseenden, men de ser generellt sett 

på det som någonting negativt. En del av respondenterna diskuterar exempelvis interna 

och externa kriser och att det är någonting oroligt som händer. Merparten av 

fallföretagen menar att det är något som påverkar balansen i organisationen. En kris kan 

vara relaterad till ett uppdrag åt en kund som inte har genomförts på ett bra sätt, eller 

som ligger till grund för att man exempelvis tappar en stor kund. Det kan i sin tur 

drabba företaget men det finns även mindre kriser, som att servern lägger av eller att en 

anställd slutar, vilket påverkar verksamhetens dagliga drift direkt. 

Wilson Creative: “Kris är när ett varumärke ifrågasätts och tvingas hantera en 

oförutsedd händelse. Krisen kan vara både intern och extern.“  

Coombs (2007) beskriver det som att det är en händelse som är oförutsägbar och som 

hotar organisationen negativt. Falkheimer et al (2009) förklarar att kriser är något som 

inträffar plötsligt och överraskande. Det krävs då snabb respons, vilket i sin tur medför 

att företagen ställs inför tidspress. En kris kan innebära att kunder, som tillhör företagets 

målgrupp, väljer att leta efter bättre och säkrare produkter hos konkurrenter. Austin et al 

(2012) menar att kriser är något som skapar ett problem för företaget och problemet får 

långvariga följder. 

Vi tolkar det som att kris är något negativt för företaget. Det kan innebära 

utebliven försäljning eller fallerande relationer som påverkar verksamheten negativt 

under krisens gång. Kriser kan hanteras på olika sätt eftersom kriser är överraskande 

och något som är svårt att vara förberedd på. Det kan uppfattas som att mindre kriser 

inte behöver lika snabb respons, i jämförelse med ett företag som exempelvis håller på 

att tappa en stor kund, vilket kräver snabb respons. När servrarna lägger av så går det 

kanske att lösa utan att det behöver bli något negativt för kunderna, men det kanske 

fortfarande är något som måste lösas omgående för att inte kunderna ska välja någon 
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som inte har serverproblem. Creare Communication diskuterar kring att kris är en 

händelse som går utanför den aktuella verksamheten och som man inte kan påverka 

själv. Mindre företag inte har lika stor chans att hamna i en kris. Det beror på hur många 

som blir berörda och som känner till organisationen. En kris är oförutsägbar, men inte 

oväntad och att de kloka organisationerna vet att kriserna kan komma att drabba dem. 

Genom att hantera en extrem händelse i ett tidigt skede kan krisen i många fall undvikas 

(Falkheimer et al, 2009).  

De tolkningar vi kan se är att det finns skillnader mellan en stor eller liten 

organisation. En större organisation löper kanske större risk att drabbas av kriser då fler 

personer känner till varumärket. Men som i fallföretagen kan inte tillräckligt mycket 

folk relatera till dem. Det bidrar till att risken för att råka ut för en kris minskar, om man 

jämför med exempelvis Coca-Cola som har flera miljoner anhängare på Facebook. 

Respondenterna förklarar att det innan en kris handlar om att vara så snabb som möjlig 

och att hela tiden bevaka de olika kanalerna man befinner sig i. Man måste vara 

förberedd på att allt kan hända och att vissa kriser kanske mår bäst av ridas ut. Men som 

Kreation nämner så menar merparten på att de inte har tydliga strategier och policys för 

varken kriskommunikation eller sociala medier. 

Kreation: “Innan en kris har vi inte några strategier för att kunna hantera dem. Vi 

har inte tidigare varit i en kris men det är väl en kris som skulle föda en sådan 

plan. Vi har dock börjat diskutera det då vi har sett det med en lokal kund som 

säljer energi. Där de hade två strömavbrott på kvällen och de fick folk som 

frågade om ärendet i sociala medier. Det spreds rykten om att det är strömavbrott 

och de inläggen klättrade blixtsnabbt.“  

Alfonso och Suzanne (2008) förklarar att det i förkrisen är viktigt att vara vaksam, att 

övervaka, identifiera, spåra och hantera potentiella hot för att kunna förhindra krisen så 

snabbt som möjligt. Falkheimer et al (2009) beskriver att kriskommunikationen inte kan 

hanteras optimalt om man inte är väl förberedd. Eriksson (2009) betonar att det inte 

finns någon anledning att rida ut en kris, utan krisen ska försöka lösas så snabbt som 
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möjligt. Det handlar om att agera snabbt på ett tidigt stadium för att minska riskerna för 

missförstånd. 

Det kan tolkas som att fallföretagen är väl medveten om vad som krävs innan en 

kris och vad som måste göras för att det ska fungera. Men som de säger så jobbar de 

inte aktivt med det själva. Det kan kanske bero på att de tidigare inte har varit utsatta för 

någon kris, men att en kris kan vara det som gör att de skaffar en strategi eller policy för 

sociala medier. Men då kan det kanske redan ha skett tillräckligt mycket skada som 

kunde ha undvikts om man hade övervakat och identifierat möjliga kriser. Man kan se 

att fallföretagen i vissa fall tycker att en kris kan eller ska ridas ut för att det är lättare, 

men som Eriksson (2009) menar så finns det ingenting positivt med att göra det. Krisen 

ska lösas så snabbt som möjligt och de tolkningar vi kan göra är att det kanske finns en 

okunskap om att det är farligt att inte lösa kriserna. De har sedan tidigare inga tydliga 

strategier. Därför har de kanske inte heller någon uppfattning om vad som är bra eller 

dåligt. Genom att lösa krisen snabbt kan man förhindra dess spridning och därmed 

förhindra att krisen växer. 

LevelSeven: “Tyvärr är vi väl som skomakaren - vid vår läst. Vi använder inte 

Facebook som vi skulle kunna göra.”  

Sociala medier som Facebook är något som är tidskrävande och hos företagen finns inte 

tiden till den egna sidan. Det är något som är resurskrävande och Alarmstreet förklarar 

att de lägger fokus på att sälja och att de inte aktivt har någon som arbetar med 

Facebook. En del av respondenterna anser att de inte arbetar med sociala medier och 

kriskommunikation som de borde göra. Det är mycket annat som har hamnat i fokus, 

tiden finns inte samt att de har blivit hemmablinda. Kreation menar att det finns en 

okunskap, och att de har en sida som de postar på någon gång då och då. Men Cvadrata 

förklarar också att det idag finns en del funktioner för mediaövervakning, alltså vad som 

sägs i sociala medier om företaget. Det är någonting de tittar över hur de skulle kunna 

arbeta med.   
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Kreation: “Vi använder Twitter eller Facebook men vi är ganska dåliga på vår 

egna Facebook. Hos rörmokaren finns de sämsta rören”  

Alfonso och Suzanne (2008) förklarar att det är svårt att dölja en kris, men att företagen 

kan begränsa skadorna. I förkrisen handlar det om att vara vaksam, övervaka, 

identifiera, spåra och hantera de potentiella hoten som kan uppstå för företagen. Alla 

kanaler måste övervakas, men det är någonting som är tidskrävande. Det är därför 

viktigt att skapa tydlig policy för sociala medier för att kunna agera så effektivt som 

möjligt. Policy ökar engagemanget vilket i sin tur leder till att man snabb kan ge 

konkret information till kunderna. Larsson (2008) menar att man i en organisation bör 

ha utformade strategier för att hantera kommande kriser. Ett snabbt agerande och en hög 

flexibilitet är en av de viktigaste parametrarna för att hantera en kommande kris. 

Den tolkningen vi ser är att kriskommunikation i sociala medier och 

övervakningen av dem är något som är tidskrävande. Det kan ha bidragit till att 

fallföretagen inte aktivt har haft möjlighet att jobba med det på det sätt de skulle vilja. 

Men det är något som fallföretagen är medvetna om och något de har börjat tänka på. 

Genom att de inte har några utformade strategier bidrar det till att de förmodligen inte 

kan hantera en kommande kris lika bra som ett företag som har tydliga utformade 

strategier. Creare communication påstår att sociala medier bara är ett komplement till de 

redan befintliga verktygen TV, radio och tidningar. Att man ska använda det som allting 

annat. Merparten av fallföretagen menar att ett snabbt och enkelt bemötande vid en 

tänkbar kris är det bästa sättet att bemöta kritiken på sociala medier. Det går inte att 

lägga locket på eftersom det kan generera större konsekvenser än nödvändigt. Wilson 

Creative menar att de jobbar för att minimera risken för att en kris ska uppstå genom att 

jobba med saker de är nöjda över. Den kritik som uppstår blir då lättare att hantera och 

sociala medier blir ett bra verktyg för att förklara hur det ligger till. De menar att 

Facebook är bättre än ett pressmeddelande eftersom kunderna finns på Facebook, och 

söker informationen där. Alfonso och Suzanne (2008) beskriver att kriser idag kan 

spridas i en mycket högre hastighet och att de problematiska situationerna har ökat. Det 

kräver att man övervakar alla sociala kanaler och att man snabbt kan svara på frågor och 
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kommentarer. Foote (2012) förklarar att det är viktigt att kunna improvisera och vara 

flexibel istället för byråkratisk. 

De tolkningar vi kan göra utifrån resultatet är att ett snabbt bemötande är något 

både fallföretagen och Alfonso och Suzanne (2008) anser är viktigt. Bemöter man 

kritiken är det något som kanske visar på engagemang och att man då för en bevakning 

över de sociala medierna. Men den tolkningen vi gör är att sociala medier är ett verktyg 

som är bra att arbeta med när det kommer till kriskommunikation. Sociala medier 

öppnar upp och tillåter mer flexibilitet, det som Foote (2012) beskriver är en viktig del i 

kriskommunikationen. 

 

 

4.3 Fördelar och nackdelar med sociala medier i samband med 

kriskommunikation 

Det finns delade åsikter bland respondenterna om vad som är fördelar och nackdelar 

med sociala medier. Återkommande är att de anser att snabbheten är både positiv och 

negativ. Fördelarna är den dubbelriktade kommunikationen och att man kan svara på 

kommentarer direkt. Man kan nå en stor andel på kort tid och det blir en ekonomisk 

fördel gentemot andra kanaler samtidigt som det är enkelt att bemöta kritiken. Genom 

att inte redigera kommentarer eller åsikter får man en ärligare kommunikation och 

innehållet kan sprida sig självt. Cvadrata menar också att det är effektivt att kunna dela 

saker och att faktiskt kunna mäta de resultaten man får. 

Alarmstreet: “Såklart att det går så snabbt och att du når så många. Att man kan 

ha en nära relation både internt och tillsammans med kunder ifall det skulle hända 

något. Det är enkelt att bemöta kritik.”  

Laad och Lewis (2012) beskriver sociala medier som en slags tvåvägskommunikation 

där man kan nå flera miljoner människor på en och samma gång. Genom att övervaka 

sociala medier kan man minimera kriser när de uppstår och man kan med hjälp av 

sociala medier försvara sig på ett annat sätt. Man kan vid en negativ händelse gå ut och 
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ge svar på tal. Austin et al (2012) förklarar att den ofiltrerade kommunikation gör att 

publiken uppfattar att sociala medier i vissa lägen är mer trovärdiga än andra 

traditionella medier. Holmes (2010) förklarar att man under en kris kan sprida 

information till människor i snabb hastighet via sociala medier. Det finns en tydlig bild 

av hur fallföretagen ser på fördelarna med att använda sociala medier i 

kriskommunikation.  

Det kan vara en orsak till att fenomenet har fått en allt viktigare roll för 

fallföretagen och att de är väl medvetna om de fördelar som finns med att använda 

sociala medier. Däremot är fallföretagen överens om de inte har som främsta uppgift att 

använda sociala medier för kriskommunikation. Sociala medier medför också nackdelar. 

Respondenterna anser främst att snabbheten är en av de mest negativa egenskaperna. 

LevelSeven menar att det tar 20 år att bygga upp ett varumärke som senare kan ta tio 

minuter att rasera. Svarar man inte på ett inlägg ställer man sig själv i dålig dager. 

Eftersom det går så fort innebär det även att responsen måste vara snabb. Alarmstreet 

menar vidare att det är viktigt att vara aktiv i många olika kanaler för att på så vis ta del 

av mer information. Respondenterna lägger även vikt vid insikten om att en kris sprids 

enklare idag. Det innebär att en konstaterad kris blir svårare att hantera och stävja, 

eftersom att fler antal människor kommunicerar via Internet och då kan vara delaktiga i 

spridandet. Creare Communication tar upp en annan aspekt och menar att det man säger 

i sociala medier skulle man inte säga “in real life”. Bell (2010) beskriver att den nya 

tekniken, som sociala medier, gör att informationen sprids i en allt snabbare takt vilket 

Coombs (2008) menar kan ta dramatiska vändningar. Den kanalen som många kunder 

föredrar att kommunicera via är sociala medier, vilket i sin tur har öppnat upp nya vägar 

för kriser att sprida sig. Sociala medier som Facebook kan likställas med ett virus och 

utan dem skulle kriserna troligen ske i långsammare takt. Bird et al (2012) förklarar 

också att sidor som Facebook och Twitter lagrar stora volymer data som alltid finns 

kvar i ett virtuellt lagringssystem. Det innebär att när kriser har inträffat kommer de inte 

att försvinna när krisen väl är över.  

Det kan finnas en koppling mellan fördelar och nackdelar då snabbheten är den 

främsta faktorn. Det ökade behovet av att kommunicera i ett högt tempo är något som 
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kan vara både positivt och negativt, baserat på hur man hanterar det. En bra organisation 

kan utnyttja det till sin fördel, medan ett sämre företag som inte har lika starka resurser 

kan påverkas negativt. Eftersom det går att rasera ett varumärke på så kort tid ser vi 

kopplingar till den lagring av information som sker på Facebook. När en kris väl har 

inträffat kommer det att visas negativt innehåll när du söker på företaget på exempelvis 

Google. Företagens utmaningar handlar om att kunna bemöta motgångarna på sätt som 

gör att negativa trender och rykten, relaterade till företaget, kan vändas till det motsatta. 

 

4.4 Sociala medier och relationer 

Det tycks framgå att samtliga respondenter är väl medvetna om att Facebook som 

socialt medium har stor betydelse när det kommer till att skapa och vårda sina relationer 

på nätet. Majoriteten av respondenterna påpekar att deras relationer handlar om att ha ett 

ömsesidigt utbyte i det man gör. Det bygger på ett givande och tagande för att uppnå en 

stimulans i relationen mellan alla parter. Däremot arbetar somliga inte speciellt aktivt 

med, eller lägger betydliga resurser på, att etablera och vårda relationer på Facebook. 

De hävdar snarare att word-of-mouth fungerar bättre för deras verksamhet för att skapa 

kontakter och generera kunder. Briones et al. (2011) menar att det är den dialogbaserade 

tvåvägskommunikationen som tilltalar många och har lett till att Facebook idag är 

världens största sociala medium, det uppfyller många av behoven som efterfrågas. 

Taylor och Kent (2012) hävdar att framgångsrik kommunikation på internet bygger på 

att kanalen erbjuder möjligheten att ofta uppdatera innehållet, skapa engagemang och 

skapa en långsiktig kontakt med användaren.  

Respondenterna skiljer sig till viss del i resonemanget om hur aktiv och engagerad 

man bör vara på Facebook. Det kan ha att göra med att fallföretagen har kommit olika 

långt i sitt användande och relationsbyggande på Facebook och därför ser på saken ur 

olika perspektiv. Ett företag med många och starka relationer på Facebook har samtidigt 

en upprättad skara av ambassadörer som är lojala till företaget. Det kan i sin tur leda till 

nya relationer eftersom att många delar med sig av innehåll man anser vara viktigt eller 

underhållande. Av resultaten kan vi tolka att de företag som lyckats sämre med 

relationsbyggande på Facebook inte arbetar lika intensivt eller strategiskt för att 
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upprätta kontakter med andra parter. Creare Communication ser på saken annorlunda. 

De menar visserligen också att relationer mycket väl kan etableras på Facebook, men till 

en viss gräns. Vi ser ett samband mellan att relationer som är väldigt enkla att upprätta 

också tenderar till att bli ytliga och kortlivade. De sociala medierna gör att det finns risk 

för att människor följer företag på Facebook och “gillar” deras aktiviteter bara för 

sakens skull. Det finns inget i relationen som gynnar parterna, förutom möjligtvis att 

företaget får ytterligare en “like” på Facebook. Vidare hävdar några respondenter att 

Facebook många gånger känns mättat och att det finns en känsla av överansträngning 

från diverse aktörer som utnyttjar mediet. Merparten av respondenterna menar att ett 

relationsbyggande fungerar bra om man arbetar mer långsiktigt med det. Det måste 

finnas tid och resurser för dialog. Det är genom att bygga ett starkt och lojalt 

engagemang bland kunder som man bygger relationer på Facebook. Samtidigt visar 

undersökningen att det är en balansgång hur ofta man bör påminna omvärlden om att 

man finns på Facebook utan att bli tröttsam. Yang och Kang (2009) menar att företag 

inte bör vara konservativa i valet av medier utan snarare bör ta till sig innovativ 

kommunikation då det kan gynna verksamhetens byggande av relationer. I andra 

traditionella kanaler kan det vara svårt att etablera en personlig och långsiktig relation. 

Facebook öppnar upp för möjligheten att direkt kommunicera med företaget. Det är den 

personliga kontakten som gör att användare på distans kan kommentera och reflektera 

över bra eller dåliga saker som företaget gör. Holmes (2010) hävdar att företag som inte 

lägger stor vikt vid att engagera sig i sociala medier samtidigt riskerar att gå miste om 

potentiella relationer som hade kunnat vara till fördel för dem i framtiden. 

Undersökningens resultat visar att respondenterna har olika avsikter med att befinna sig 

på Facebook.  

Majoriteten använder Facebook dagligen för att kommunicera med användare och 

för att vårda befintliga kontakter. Däremot har ingen av respondenterna utformade 

riktlinjer för hur man bör eller ska förhålla sig när man interagerar på Facebook. Detta 

skulle mycket väl kunna skapa en otydlig bild av företagens kommunikation och 

resultera i negativa konnotationer från omgivningen. Det skulle mycket väl också kunna 
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förefalla att organisationens interna kommunikation blir lidande om man inte fastställer 

riktlinjer för hur man ska hantera relationer på Facebook. 

 

4.5 Transparens - den nya framtiden 

Merparten av respondenterna till fallföretagen anser att det inte är rimligt att vara hur 

transparent som helst i sin kommunikation. Företagen tillåter exempelvis inte alla typer 

av inlägg på sina Facebooksidor. Inläggen ska vara relevanta. Bland fallföretagen råder 

det tystnadsplikt för aktiviteter som råder tillsammans med kunder. Som reklam- och 

kommunikationsbyrå är det inte tillåtet att avslöja saker som kan gynna en konkurrent. 

Det är därför viktigt att hålla kommunikationen på en proffsig nivå och exempelvis inte 

exponera vad man arbetar med i sociala medier. Det framkommer även att transparens i 

sociala medierna inte är något de reflekterar över i större utsträckning. 

Alarmstreet: “Vi har inte behövt tänka så mycket kring det hittills. Men det är inte 

så att vi raderar texter eller inlägg direkt. Däremot om det gäller rena 

personangrepp kan man ta bort inläggen direkt. Det du lägger upp och visar för 

omgivningen måste du kunna stå för och vara beredd på att vid senare tillfälle 

behöva bemöta kommentarer.”  

Falkheimer et al (2009) beskriver att digital kommunikation har förändrats och att det 

förväntas att man ska få tillgång till all typ av information. Dock menar Granados och 

Gupta (2013) att transparens kan vara något som öppnar upp nya möjligheter, men att 

det finns lyckade och misslyckade fall av transparens. En god strategi kan vara att 

exempelvis förhålla sig transparent kring hur välfungerande organisation man har eller 

hur bra kvalité det är på produkterna som företaget tillverkar. Sämre är det att avslöja 

information som kan komma att gagna konkurrenter.  

En hög transparens behöver inte vara optimalt för ett företag och det är sällan 

lämpligt att ge ut all information, även om kunden ofta förväntar sig det. Teorin 

förklarar att det är viktigt att inte avslöja saker som man håller på att arbeta med. Av det 

empiriska materialet kan vi också utläsa att företagen är vaksamma när det handlar om 

att ge ut information till tredje part. Det kan kanske ses som nedsänkande för företaget 
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att avslöja en process och det är även något som andra kan dra nytta av som 

konkurrenter. 

Merparten av respondenterna anser att näthat, personangrepp eller människor som 

försöker skapa negativa reaktioner, inte hör hemma på deras Facebooksida när det 

kommer till kriskommunikation. De är lika överens när det kommer till att konstruktiv 

kritik däremot hör hemma på Facebooksidan. Den typen av transparens har med saken 

att göra och de kan då bemöta kritiken för att stärka företaget i det långa loppet. Även 

när man har gjort något fel är det bra att förhålla sig transparent för att göra det möjligt 

att be om ursäkt. Att censurera information väcker bara onda aningar hos människor och 

leder till att företaget känns oseriöst. Phillips (2013) påstår att ett transparent 

förhållningsätt vid en kris förbättrar kommunikationen och minskar risken för 

spekulationer och ryktesspridning. Man måste vara beredd på att bemöta kritiken som 

man får, istället för att radera eller förlöjliga den. Det för att man ska kunna behålla en 

hög trovärdighet i de sociala medierna. Genom att ett företag förhåller sig transparenta i 

sociala medier skapar de en högre trovärdighet. Coombs (2007) menar också att kriser 

är något som drabbar alla organisationer förr eller senare och att det därför är viktigt att 

förhålla sig transparent och öppen.  

Man kan se likheter mellan att det är viktigt att bemöta den kritik som man får och 

att inte radera den. Genom att radera den skulle man bara öka förvirringen och 

osäkerheten. Näthat och personangrepp är något som inte är lämpligt att ha på 

Facebooksidan, kanske för att det inte är något som är till företagets fördel. Det visar 

snarare att företaget inte har utformade strategier och policys, vilket kan öka risken för 

att utomstående aktörer framkallar ryktesspridning och spekulationer. Wilson Creative 

hävdar att transparens är den rätta vägen att gå och att det är viktigt att visa hur man är i 

verkligheten istället för att försöka måla upp en förskönad bild av organisationen. 

Creare Communication förklarar att det är viktigt med en strategi och en policy för vad 

som accepteras och vad som inte accepteras. Det är viktigt att man tänker på hur man 

framstår i det verkliga livet och hur man vill framstå i andra kommunikationskanaler. 

Chua et al (2012) förklarar att det är till stor fördel för ett företag om det tydligt framgår 

i policyn för vad som är okej eller inte att publicera.. Det kan vara information som i 
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slutändan kan drabba företaget negativt eller som konkurrenter kan utnyttja till sin 

fördel. Granados och Gupta (2013) förklarar att det behövs en strategi för vilken grad av 

transparens som ska hållas både inom och utanför företaget. Phillips (2013) menar att 

om organisationen har en utformad plan kan alla på företaget som arbetar med sociala 

medier ta reda på hur de ska agera vid en oväntad händelse. Man kan se att transparens 

är någonting som man bör använda sig av, men med tillförsikt eftersom att konkurrenter 

kan använda det i sin strategi. Användande av transparens medför kanske att man måste 

ha en tydlig strategi och policy för hur det ska användas. Genom att inte använda sig av 

en strategi ökar man eventuellt riskerna för att trovärdigheten minskar och att en 

osäkerhet skapas bland kunder, men även internt bland de anställda som jobbar med 

sociala medier. 

 

4.6 Förtroende 

Förtroende genom sociala medier kan enligt fallföretagen vara att försöka hålla väldigt 

täta kontakter med sina kunder. Det handlar om att försöka hålla det man lovar och 

skulle någonting bli fel får man stå för det och be om ursäkt. Creare Communication 

diskuterar även att det är viktigt att man lägger upp saker för att bibehålla förtroendet, 

och det kräver sin tid. Man ska bygga förtroende på samma sätt som man gör i TV och i 

pressmeddelanden och använda samma strategi. Merparten av fallföretagen menar att ett 

förtroende byggs genom att kunder får insyn i företaget och bör därför bygga ett starkt 

förtroende via sociala medier. Wilson Creative påstår att människor inte vill lägga 

pengar på någonting som riskerar att deras värderingar ifrågasätts av omgivningen. 

Champoux et al (2012) förklarar att företag i ett tidigt skede kan hantera 

förtroendekriser genom att lyssna och ta till sig av det som allmänheten klagar på, eller 

uttrycker sig om. Då kan problemet lösas innan det kommer ut i traditionella medier 

men samtidigt behövs en god och närvarande kommunikation för att bygga förtroendet. 

De risker som finns med ett minskat förtroende är mindre lönsamhet och att man 

riskerar att tappa kunder till konkurrenterna. Chua et al (2012) menar att förtroende är 

något som är mycket viktigt när man arbetar med sociala medier. Med detta i åtanke är 

förtroende en viktig del i kommunikation vid en tänkbar kris. Att aktivt lyssna på 
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publiken och att själv vara aktiv kan bidra till ett ökat förtroende med hjälp av sociala 

medier. 

Wilson Creative: “Man kan inte fuska sig till ett bra förtroende och det gäller att 

lyckas visa upp det på ett bra sätt”  

Det handlar i stora drag om att vara ärlig och att det ska finnas en lagom transparens. 

LevelSeven beskriver att förtroende är något som inte bara kan skapas via de sociala 

medierna, utan det är något som måste skapas på alla nivåer. Ett varumärke har oftast ett 

förtroende innan det kommuniceras ut på Facebook. Beroende på hur starkt det tidigare 

förtroendet för varumärket var, kan det komma att spela roll för hur förtroendet sedan 

kommer att uppfattas i sociala medier. Eriksson (2009) menar att förtroendet till 

företaget innan har betydelse och på vilken plattform informationen förmedlas. Finns 

det sedan tidigare ett förtroende för organisationen och en medvetenhet om sociala 

medier kommer det chansen vara större att man kan hantera förtroendet vid en möjlig 

kris i företaget.  

Det tycks uppstå kopplingar mellan vad ett företag har gjort innan, kännedomen 

om dem och hur förtroendet påverkas vid en kris. De slutsatser man kan dra är att det 

tidigare förtroendet för företaget har betydelse för hur bra det går att bygga vidare på i 

sociala medier. Samtidigt som det är lättare att hantera förtroendekriser om man har ett 

stort förtroende sedan innan eftersom osäkerheten minskar kring informationen. Man 

kan utläsa att respondenterna tycker det går att bygga förtroende med hjälp av sociala 

medier, men att förtroende inte enbart kan byggas i sociala medierna. Det förtroende en 

kommunikatör tar med sig från tidigare kunder till en ny arbetsplats, kan anses väga 

tungt som förtroendeingivande referensmaterial för en ny uppdragsgivare. Wilson 

Creative förklarar att förtroende är något som byggs under en längre tid och att det inte 

går att tänka kortsiktigt. Michel et al (2013) påstår att sociala medier är något som har 

en positiv effekt på förtroendet. Genom ett ökat förtroende kan man arbeta med 

långsiktiga relationer och man kan föra en dialog med upprepade interaktioner i sociala 

medier. Det i sin tur bidrar till starkare relationer, vilket ökar förtroendet och 

osäkerheten minskar. Man kan tolka det som att det är viktigt att tänka långsiktigt för att 
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kunna bygga ett starkt förtroende. Man kan även se likheter mellan relationer och 

förtroende och att dessa kanske är beroende av varandra. Starka relationer kanske bidrar 

till starkare förtroenden och svaga relationer bidrar kanske till ett lågt förtroende. 

 

4.7 Kommunikation i förändring 

Respondenterna anser att kommunikationen generellt har förändrats på många sätt. Den 

mest förekommande åsikten är att förändringarna framför allt handlar om att det går 

snabbare att kommunicera idag än vad det gjorde innan sociala medier som Facebook 

fanns. Däremot skiljer sig Kreation till viss del från det resonemanget och menar att 

förändringen inte är av stor betydelse för branscher där kommunikation via Internet inte 

har lika stor betydelse. Förändringen berör en mindre klick, vilket omfattar exempelvis 

kommunikationsbyråer, där det dagliga arbetet kräver en närvaro och insikt i sociala 

medier. Majoriteten av respondenternas utsagor går hand i hand med vad Alfonso och 

Suzanne (2008) skriver. De menar att internet och sociala medier har inneburit enorma 

förändringar vilket har gjort att företag måste omvärdera sin kommunikation och 

anpassa sig till en digitaliserad värld. Bhanot (2012) hävdar att det är först nu som 

många företag verkligen tar sig an utmaningen att integrera sociala medier som verktyg 

för att kommunicera på flera plan. Vi kan se att största delen av respondenterna förstår 

betydelsen av att använda Facebook som kommunikationskanal för att få en 

lägesrapport eller för att förebygga kriser. Däremot tycks fallföretagen i praktiken inte 

använda sig av Facebook på det viset, vilket kan anses förlegat i vissa fall. 

Respondenterna påpekar att Facebook i många fall fungerar som ett bra verktyg för 

marknadsföring eftersom att det är billigt i förhållande till dess effektiva aspekter som 

snabbhet och räckvidd. 

LevelSeven: “Sociala medier är inte något revolutionerande, det är bara ytterligare 

en kanal”  

Citatet ovan ger perspektiv på hur olika fallföretag resonerar kring hur Facebook kan 

fungera som ett professionellt kommunikationsverktyg. Vidare menar en del av 

respondenterna att en stor del av förändringen innebär att kommunikationen idag sker 
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på användarens villkor. Går man tillbaka i tiden ansågs det många gånger tillräckligt att 

gå ut i traditionella medier och uttala sig i företagsrelaterade frågor. En 

envägskommunikation som ansågs fungera bra. Idag är möjligheten och uppmuntrandet 

till dialog istället en central faktor för att skapa engagemang och förtroende gentemot 

omvärlden. Intressenter efterfrågar transparens i företaget, vilket är något som växt fram 

mer och mer i takt med att företag blir allt mer engagerad i sociala medier. 

Respondenterna hävdar att de sociala medierna bidrar till att företag blir allt mer 

benägna att arbeta transparent, vilket uppskattas av omvärlden. De anser att vi går mot 

ett samhälle som präglas av öppenhet. Larsson (2008) skriver att företag måste rätta sig 

efter att hur kommunikationen förändras. Det innebär att företag behöver utforma 

strategier för att kunna hantera potentiella kriser som kan beröra företaget och dess 

intressenter. Vi tolkar det som att det blir väsentligt att utforma planer för hur man går 

till väga vid kris, eftersom att riskerna för kris ökar i takt med att organisationer blir allt 

mer transparenta i sin kommunikation. 

Vi ser i resultatet att respondenterna inte har färdigställda handlingsplaner eller 

riktlinjer för kriskommunikation, varken för interna ärenden eller åt sina kunder. Vi 

tolkar det som att fallföretagen inte har någon vidare erfarenhet av större kriser och 

därför inte heller lägger någon större vikt på att reflektera kring hur de kan dra nytta av 

det, för att dels bredda sin produktportfölj och bli mer konkurrenskraftiga. Samtliga 

fallföretag befinner sig, på ett eller annat sätt, idag på Facebook. De använder det till 

stor del i sitt dagliga arbete för att övervaka vad som händer i omvärlden, men inte när 

det kommer till kriskommunikation. Däremot tror somliga respondenter att de inom en 

snar framtid kan komma att behöva utforma formella dokument för krishantering i 

sociala medier. Det kan relateras till Larsson (2008) som anser att det fordras 

anpassning för att kunna tackla kommunikationsförändringar.  

Vi tolkar det som att det finns en medvetenhet bland fallföretagen för hur stor 

påverkan Facebook kan ha vid kris, men att de däremot inte har kommit så pass långt att 

de har färdigställt klara riktlinjer för hur de ska hantera det. Det går inte att bortse från 

att Facebook är ett socialt medium bland många andra. Sedan början på 2000-talet har 

det skapats en uppsjö av digitala nätverk. Det föreligger hård konkurrens på marknaden 
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och de slåss alla om att ta del av användarna. Det innebär därför att medie- och 

kommunikationsbyråer ständigt bevakar sin omvärld. Det handlar om att försöka se 

trender i hur kommunikationen förändras för att kunna agera innan en potentiell kris 

bryter ut. Facebook kommer förmodligen inte alltid att vara så populärt som det är idag, 

utan ersättas av något nytt. De företag som i ett tidigt stadium blir framgångsrika i att 

kommunicera via ett nytt medium, har förmodligen också större chans att utforma väl 

fungerande strategier för kriskommunikation. 
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5 Slutdiskussion 

Vi har undersökt vilken roll det sociala mediet Facebook spelar för reklam- och 

kommunikationsbyråer i samband med kriskommunikation. Datamaterialet har samlats 

in genom att utföra sex stycken kvalitativa samtalsintervjuer med fallföretag som har sin 

verksamhet baserad i Kalmar. Vi kan sammanfatta studien med att utifrån intervjuerna 

hävda att Facebook inte är något fallföretagen utnyttjar till sin fulla potential. Hos 

rörmokaren finns de sämsta rören.  

Vilken betydelse har sociala medier för reklam- och kommunikationsbyråer i 

samband med kriskommunikation? 

Sociala medier har en betydande roll för fallföretagen, men det framgår att sociala 

medier främst används i andra syften än kriskommunikation, exempelvis för att 

marknadsföra sig och bygga relationer. Sociala medier är i de flesta fall mer 

kostnadseffektivt om man jämför med traditionella medier. När det kommer till 

kriskommunikation är användandet dock begränsat. Vår tolkning är att fallföretagen inte 

arbetar med sociala medier i den utsträckning som de hade önskat. Det krävs att man 

håller sig uppdaterad hela tiden för att kunna analysera och granska händelser som kan 

leda till en eventuell kris. Walaski (2013) beskriver att det viktigaste inte är vad vi 

säger, utan snarare vad vi gör. Det innebär att förtroende och trovärdighet är två 

avgörande faktorer för en framgångsrik kriskommunikation. Det är först när man har 

byggt upp ett högt förtroende och en hög trovärdighet som det blir effektivt att använda 

sig av Facebook vid kriskommunikation. Det handlar om att på ett ärligt sätt 

kommunicera med omvärlden. Vi anser att det övergripande problemet för fallföretagen 
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är att de inte förstår hur sociala medier kan fungera som ett hjälpande verktyg vid en 

kris. 

 

 

För samtliga fallföretag har sociala medier en väldigt liten betydelse för 

kriskommunikation och i vissa fall existerar den inte ens. Den största anledningen till 

varför den spelar en sådan liten roll är att det finns en kunskapsbrist bland fallföretagen 

och att det är tidskrävande. Fallföretagen har varken tid eller pengar att investera i 

strategier och policys för hur de skulle agera om en kris skulle inträffa. 

Vilka för- och nackdelar finns med att använda sociala medier i samband med 

kriskommunikation? 

 

Vi kan konstatera att fallföretagen i studien anser att det finns både för- och nackdelar 

med att använda Facebook som kommunikationskanal vid kris. Det råder däremot 

oklarheter kring hur företagen på bästa sätt ska använda mediet för kriskommunikation. 

Det beror till stor del på att företagen ofta inte har tillräckliga resurser för att övervaka 

all aktivitet på Facebook som kan leda till att en eventuell kris uppstår. Holmes (2010) 
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menar att det finns fler fördelar än nackdelar med kriskommunikation i sociala medier, 

just på grund av de effektiva och snabba egenskaperna. För att besvara frågeställningen 

framgår det att fördelarna med Facebook är att det har öppnat upp för företag att snabbt, 

billigt och målgruppsanpassat kan kommunicera med omvärlden. Det uppmanar till 

diskussion mellan företagare och kund, vilket gör att graden av transparens blir relevant. 

Det får ses som en fördel att företagen själva kan välja hur pass mycket eller lite som 

omvärlden får ta del av eller hur pass öppen man ska vara i sin kommunikation. 

Företagen kan enkelt bevaka aktiviteten på Facebook för att förebygga kris. Samtidigt 

finns det en konstant risk för att en kris ska bryta och ut och i värsta fall bli ohanterbar 

och ha negativ inverkan på företaget och dess varumärken.   

Hur uppfattar reklam- och kommunikationsbyråer att sociala medier har 

förändrat kriskommunikationen? 

Det framgår sedan tidigare att fallföretagen inte använder sig av sociala medier vid en 

kris, och att de inte tidigare har varit i någon direkt kris som har skadat företaget. Men 

deras uppfattning om hur det har förändrats är att kommunikation i samband med kriser 

i sociala medier går mycket snabbare än tidigare. Sociala medier har radikalt förändrat 

hur kriskommunikation hanteras idag än för ett decennium sedan. Responsen från 

allmänheten är blixtsnabb och sprider sig i många medier på samma gång. Det har på 

många sätt revolutionerat branschen. Ett av fallföretagen menar exempelvis att 

Facebook gör det möjligt att direkt ta kontakt med målgrupper och kunder för att bolla 

idéer och reflektera kring projekt, utan att behöva lämna kontoret. Det är faktorer som 

gör att man sparar tid och pengar samt minskar risken för att en kris ska uppstå eftersom 

att man under processens gång kan få feedback innan man exempelvis lanserar en ny 

reklamkampanj. Det innebär att man får en tidsbuffert som är nödvändig för att hinna 

korrigera eventuella fel i kommunikationen som skulle kunna leda till en kris. Samtidigt 

menar en del av fallföretagen att Facebook bara är ytterligare en ny och tidskrävande 

kommunikationskanal. Vi anser att det optimala är att traditionella medier och nya 

medier kompletterar varandra. Sociala medier har förändrat kommunikationen på flera 

plan och det som även har påverkats är relationsbyggande, förtroendet och 
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trovärdigheten. Den ökade hastigheten har förändrat hur ett förtroende kan byggas och 

sänkas och med sociala medier kan ett företag förstöras på bara några minuter. Det vi 

kan se är att samma sak skulle hända utan sociala medier, det som sociala medierna 

bidrar till är att det går så mycket fortare och når många fler på kort tid. 

Transparens är något som har blivit allt viktigare och som gjort att kunderna kanske 

kräver mer information om företaget. Det är något som inte var möjligt förut och som 

har förändrat synen på hur kriskommunikation kan hanteras.  

 

5.1 Sammanfattande reflektioner 

 
 

Företag använder vanligtvis sociala medier för att marknadsföra sina produkter och 

tjänster. Vi anser att det är en bra idé att de överväger att använda det vid 

kriskommunikation också. Vi anser att eftersom människor nästan dygnet runt är 

uppkopplade i sociala medier, både privat och på arbetet, går det inte att bortse från att 

det är ett viktigt och oundvikligt verktyg för ett arbete relaterat till kriskommunikation. 

Företag måste tänka proaktivt, och kriser är något som kan uppstå i den dagliga 

verksamheten. Fallföretagens uppfattning om hur de ska arbeta proaktivt för att 

förhindra kris är näst intill obefintlig. De arbetar inte strategiskt med krisplaner, policys 

Fig2. modell av Demirtok & Degaardt 2013 
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eller strategier. Vi anser att tillvägagångssätten är långt ifrån ideala och kan mellan 

raderna utläsa att fallföretagen är mycket väl medvetna om att det är något som bör 

finnas, men som inte finns. Vi hävdar att företag som arbetar med kommunikativa 

frågor och framför allt företag som arbetar med att utforma kommunikationsstrategier åt 

andra företag inte längre kan bortse från det faktum att krishantering via exempelvis 

Facebook är ett högst relevant och effektivt verktyg. Det som skulle kunna bidra till att 

fallföretagen inför policys och strategier är att de får genomlida en större kris. Nu har vi 

uppfattningen om att de inte har befunnit sig eller befinner sig i en kris. Det gör att de 

inte ser värdet av att utforma strategier och övervaka de olika kanalerna. Det kan bidra 

till att fallföretagen kommer ligga steget efter när en kris väl bryter ut. Det kan då få 

större konsekvenser än vad som hade varit nödvändigt från början. 

Sociala medier är bara en ny kanal, och ska behandlas som alla andra mediekanaler. Det 

man kan se är att det finns ett ökat intresse kring sociala medier, och att fallföretagen 

påstår att de marknadsför mer och mer i sociala medier. Vi tror att den ökade 

marknadsföring även gör att riskerna för kris ökar. Det gör att vi tror att det i framtiden 

kommer bli ännu viktigare att ha tydlig policys och strategier för kriskommunikation i 

sociala medier. 

 

5.2 Sammanfattande slutdiskussion 

För att knyta ihop säcken kan vi konstatera att sociala medier har en betydande roll för 

fallföretagen när det kommer till marknadsföring, men inte när det kommer till 

kriskommunikation. De fördelar som fallföretagen ser med att använda Facebook vid 

kriskommunikation är att det är snabbt, billigt, flexibelt och det är enkelt att nå ut till 

specifika grupper. De nackdelar som det ser är att sociala medier främst är tids- och 

resurskrävande. Fallföretagen uppfattar att sociala medier har förändrat 

kriskommunikationen och menar att den hastiga spridningen av information blir 

svårhanterad. Fallföretagen upplever också att det är problematiskt att veta vilken grad 

av transparens de ska förmedla i sociala medier eftersom att en inblick i en organisation 

både kan stärka förtroendet och skada det. 
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5.3 Förslag till vidare forskning: 

Vår undersökning grundar sig på hur reklam- och kommunikationsbyråer arbetar med 

kriskommunikation i sociala medier. Eftersom att studien baseras på hur företag utifrån 

ett organisatoriskt perspektiv kan hantera kriskommunikation, anser vi att det skulle 

vara intressant att vetenskapligt undersöka hur kommunikationen ser ut i sociala medier 

utifrån ett intressentperpektiv. Vi ser att intressanta aspekter att undersöka är vilken typ 

av informationsinnehåll som kunder och allmänheten efterfrågar av företag under en 

kris? Vilken roll transparensen spelar i sociala medier för ett företags förtroende?  För 

att forskningsämnet ska få ytterligare bredd rekommenderar vi exempelvis att utföra en 

kvantitativ undersökning för att på så vis få ett representativt urval på hur allmänheten 

ser på frågorna. 
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1. Intervjuguide (Reklambyråer/Kommunikationsbyråer) 
Vi kommer att göra kvalitativa samtalsintervjuer, respondentintervjuer där vi kommer 

att göra längre intervjuer på cirka 20 till 30 minuter. Det måste vara en 

reklambyrå/kommunikationsbyrå och de måste finnas på Facebook. Personen som vi 

intervjuar måste även ha god insikt i företagets kommunikation.  

 

Uppvärmingsfrågor/Bakgrund: Vem personen är, vilken position denna har i 

företaget. Vilken roll den har för kommunikationen på företaget.  

 

Sociala medier 
Vad är sociala medier för er?  

Vilka sociala medier använder ni och hur arbetar ni med dem? (vem eller vilka 

ansvarar) (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Företagets blogg, Skype, Flickr, 

Google +, Annat,)   

Varför använder ni er av sociala medier? (vilket syfte, förebygger de olika, 

relationsskapande, varumärkesbyggande, snabbhet i kommunikation, för att hantera en 

kris, ökad försäljning)  

Vilka fördelar nackdelar finner ni med användning av sociala medier?  

 

Kriskommunikation 
Vad är en kris för er och skulle ni definiera det?  

Vilka tankar har ni på kriskommunikation?  

Hur tänker ni innan en kris? (har ni strategier, policy, omvärldsbevakning, 

sökmotoroptimering, finns en krisplan)  

Vilka möjligheter, nackdelar ser ni med sociala medier i er kriskommunikation?  

När det kommer till era kunders case hur implementerar ni kriskommunikation? (finns 

det en plan, strategi, i förebyggande syfte, vems är ansvaret)  

Vilka krisscenarier anser ni är viktiga att förbereda sig för? Hur har nya tekniker skapat 

fler krisscenarier?  
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Hur hanterar ni och förebygger negativa reaktioner i sociala medier?  

 

Kommunikationsförändring 
Vilka kommunikationskanaler använder ni och varför? (vilken är viktigaste, exempelvis 

tv, radio, tidningar, mobilen, sociala medier)  

På vilket sätt har kommunikation förändras i och med Internet och sociala mediers 

intåg?  

Hur tror du att ni kommer förändra er kommunikation i sociala medier med tiden? 

(viktigare?) 

 

Relation 
Vad är relation för er och vad betyder det för er?  

Hur uppfattas er relation med kunderna och hur kan man bygga relationer? Vilka vill 

man bygga relationer med?  

Hur har sociala medier hjälp till med relationsbyggandet?  

 

Förtroende (kriser) 
Vad är förtroende för er?  

Vad är det som skapar ett högt förtroende? (vilka är de främsta faktorerna, viktigaste)  

Hur arbetar ni kring förtroende och sociala medier? (finns en krisplan för att öka 

förtroendet) 

 

Transparens 
Hur tänker ni kring transparens i de sociala medierna? (Vad får kommenteras och vad 

får inte kommenteras. Raderas inlägg? Finns en strategi för vad som inte är okej?) 

 

Fördjupningsfrågor (hjälpmedel)  
- Kan du berätta lite mer om..? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Ge ett exempel på vad det inte är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du...? 

 

 


