
 

 

 
 
 

 

Myndigheter och effektiv 
kriskommunikation.  

En kvalitativ studie om hur Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i 
Ankara hanterade krisen i Turkiet 2015 på sociala medier. 

 

 
Henrietta Dahlman 
 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kandidat/ 180hp 

Handledare: Karin Fast 

Examinator: Emilia Ljungberg 
HT 2015 
 
Löpnummer 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

One of  the problems of  crisis communication within authorities is the lack of  meeting expectations 

regarding crisis management. This study is based on this particular problem. Meeting expectations 

within crisis management and crisis communication has previously been a struggle for the Swedish 

authorities during crisis, -such as at the time of  the Estonia disaster in 1994 and the 2004 Indian Ocean 

Tsunami. The main purpose of  this qualitative study is to examine how the Swedish Ministry of  

Foreign Affairs and the Swedish Embassy in Ankara managed the crisis in Turkey in 2015 on social 

media. The communicative actions, that is, crisis communication by these authorities, during the crisis 

in Turkey in 2015 was valued based on what crisis communication research says is effective crisis 

communication and analyzed using text analysis. Situational Crisis Communication Theory, the Three-

way model, Crisis Response Strategies and leadership theory were the basis for this study and when 

framing the thesis questions: 

 

1. How did The Swedish Ministry of  Foreign Affairs and the Swedish Embassy in Ankara manage 

the crisis in Turkey in 2015, on social media such as homepage, Facebook and Twitter? 

2. How can the communicative efforts be valued based on research on effective crisis 

communication? 

a.) How are the communicative efforts integrated with the development of  the crisis? 

b.) What type of  leadership is seen in the crisis communication? 

c.) What kind of  Crisis Response Strategies can be identified in the crisis management? 

d.) How can the crisis be understood based on Situational Crisis Communication Theory? 

 

The Swedish Ministry of  Foreign Affairs and the Embassy of  Sweden in Ankara did effectively manage 

the crisis on social media, during the crisis in Turkey in 2015, based on research in effective crisis 

communication. Both authorities managed to fulfill the expectations placed upon them, and an 

improvement could be seen against the past crisis management by Swedish authorities. In conclusion, it 

can be said that the crisis management during the crisis was open, integrated and updated. Crisis 

Response Strategies were easily identified, as well as a strong centralized leadership. Finally, the 

organizations managed to protect themselves from organizational harm as well as protect the 

stakeholders from further damage by updated communication efforts and strong measures.  
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Sammanfattning 

Problemet med kriskommunikation inom myndigheter är att de inte alltid uppfyller de förväntningar 

som finns gällande krishanteringen, vilket denna studie utgick ifrån. Problemet har varit aktuellt för de 

svenska myndigheterna under omfattande humanitära kriser, där bland andra för Utrikesdepartementet 

som misslyckats med sin kriskommunikation efter Estoniakatastrofen 1994 och Tsunamin 2004. Syftet 

med denna kvalitativa innehållsanalys var därför att undersöka hur Utrikesdepartementet och svenska 

ambassaden i Ankara hanterade krisen i Turkiet 2015, på sociala medier. De kommunikativa insatserna, 

alltså hur organisationerna hanterade krisen kommunikativt värderades utifrån vad 

kriskommunikationsforskningen säger är effektiv kriskommunikation och analyserades med hjälp av 

textanalys. I studien utgick jag ifrån grunderna i Situational Crisis Communication Theory, 

Trestegsmodellen, Crisis Response Strategies och ledarskapsteori, och följande frågeställningar 

fungerade som utgångspunkter för undersökningen:  

 

1. Hur hanterade Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara krisen i Turkiet 2015, 

på sociala medier- hemsida, Facebook och Twitter? 

2. Hur kan kommunikationsinsatserna värderas utifrån forskningen om effektiv 

kriskommunikation? 

a.) Hur speglas krisens händelseförlopp i kommunikationen? Det vill säga, hur är 

kommunikationsinsatserna integrerade med krisens förlopp? 

b.) Vilket slags ledarskap utövades i kriskommunikationen? 

c.) Vilka kommunikativa strategier kan identifieras i organisationernas kriskommunikation? 

d.) Hur kan kriskommunikationen förstås utifrån Situational Crisis Communication Theory?  

 

I och med att organisationerna hanterade krisen i Turkiet 2015 på sociala medier effektivt, enligt vad 

forskningen säger är effektiv kriskommunikation, resulterade studien i att organisationerna uppfyllde de 

förväntningar som är riktade mot myndigheter och deras krishantering. En förbättring kan ses jämfört 

med Utrikesdepartementets historia inom krishantering, som var det utgående problemområdet. 

Sammanfattningsvis kommunicerade organisationerna, Utrikesdepartementet och svenska ambassaden 

integrerat, uppdaterat och öppet. Händelseförloppet i krisen sågs i de kommunikativa inslagen, en 

centraliserad ledarskapsroll existerade, och strategier, där bland andra identifieringsprocessen sågs i 

insatserna. Sist lyckades organisationerna även skydda sig från intressentorienterade och organisatoriska 

skador, genom tydlig, uppdaterad och koncist information samt med uppmaningar och åtgärder.   

 

Nyckelord: 
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1. Introduktion 

Inledningsvis introducerar detta kapitel studien och vilka motiv som ligger bakom. Vidare presenteras 

problemområdet, syftet och frågeställningar och avslutningsvis definitioner och avgränsningar som 

gjordes.  

 

Krisen i Turkiet är väldigt aktuell och påverkar mänskligheten i stort omfång, och klassas därmed som 

en humanitär kris (Houe ́rou, 2014, s. 11-12). Turkiet har präglats av krig, kriser och maktkamper sedan 

självständigheten 1923, landets så kallade moderna tid, vilket fortsatt påverkar det instabila läget som 

råder i landet. Krisen i Syrien, flyktingkatastrofen och kampen mot terrorism och Islamiska staten är 

faktorer som binds till Turkiet och den rådande krisen (Sweden Abroad, 2015, 1). Frågan om krisen är 

slut eller fortsätter utvecklas kan diskuteras (kapitel 2), med det senaste terrordådet i Ankara 10 oktober 

2015. Oavsett läget kommer denna studie fokusera på de oroligheter som uppkom under juni- 

november 2015, detta för att skapa fokus i uppsatsen, samt för att fokusera på krisen mellan 

parlamentsvalen och hur UD och svenska ambassaden i Ankara hanterade krisen på sociala medier. 

Undersökningen gjordes från hela 2015, men efter genomgång av material centraliserades 

kommunikationen under juni-november, vilket fungerar som tidsram för det analyserade materialet.  

 

Uppsatsen presenterar en kvalitativ fallstudie om hur Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i 

Ankara hanterade krisen i Turkiet 2015 på sociala medier. De kommunikativa insatserna värderas enligt 

vad kriskommunikationsforskningen säger är effektiv kriskommunikation, det vill säga hur uppnår 

organisationerna effektivitet i kriskommunikationen, om den uppnås? Utrikesdepartementet och 

svenska ambassaden i Ankara representerar Sverige inrikes och utrikes (Regeringskansliet, 2015, 1), och 

har utöver det ett ansvar för information och kommunikation gällande säkerheten för svenska 

medborgare vid krissituationer (Svensk författningssamling 2014:115). Vid krissituationer ansvarar 

Utrikesdepartementet och ambassaden, som statlig myndighet, för korrekt, tydlig, snabb och relevant 

informationsförsörjning (SOU, 2003:11, s.23). Dessa komponenter är även beståndsdelar i effektiv 

kriskommunikation (Coombs, 2012, s.140). Det intressanta med studien är huruvida organisationerna 

enligt utredningen och existerande forskning lever upp till förväntningar om informationsförsörjning 

vid krissituationer, och i sådana fall, med vilka medel uppnås de?  

 

Sociala medier används som undersökningsmaterial för dess funktion som organisationernas främsta 

informationskanaler.  Vidare ses sociala medier som en effektiv kriskommunikationskanal med bred 

och snabb räckvidd, vilka är nyckelaspekter i effektiv kriskommunikation. Coombs (2012,s.19-20) 

argumenterar för att den digitala revolutionen ska ses som en utveckling för kriskommunikation, 
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snarare än en revolution, där sociala medier och kriskommunikation är väl integrerade med varandra. 

Det intressanta med att undersöka den här typen av plattform är de facto hur kriskommunikationen 

utformas enligt de riktlinjer för effektiv kriskommunikation som forskningen argumenterar för. 

 

Avrundningsvis är undersökningen unik och inte genomförd tidigare av någon annan. Studier om 

kriskommunikation existerar med olika inriktningar och fokus, vilket diskuteras i avsnittet tidigare 

forskning som återfinns i kapitel tre. Ur ett medie-och kommunikationsvetenskapligt perspektiv är 

undersökningen kopplad till organisationskommunikation och kriskommunikation, vilket bidrar till 

vetenskaplig förankring. Krisen i Turkiet är aktuell och påverkar många i Sverige, Turkiet och övriga 

länder. Krisen är humanitär, politisk och identifierbar, vilket fortsättningsvis skapar återkoppling till 

medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Sociala medier behandlas i undersökningen vilket 

är, åter igen, kopplat till medie- och kommunikationsvetenskap, i detta fall som plattform för 

kommunikation. 

 

1.1 Problemområde 

Dagens moderna värld är i en ständig förändring, och präglas och påverkas av alla utvecklingar och 

innovationer från mänskligheten. Vare sig förändringarna är påverkade ensamt av människan, naturen 

eller en blandning av dem, är förändringarna inte alltid positiva. Förändringar och händelser som sker i 

världen kan vara väldigt plötsliga, stora och omfattande, vilket kan påverka många människor och 

därmed klassas som kriser eller katastrofer (Coombs, 2012, s.2). Mängden humanitära kriser under det 

senaste seklet är avsevärt många och man kan ställa sig frågan om kriserna allt mer ökar eller om 

kommunikationskanalerna är mer utvecklade och utspridda än förr. Oavsett har vi bevittnat ett flertal 

humanitära kriser under det gångna decenniet, orkarerna Rita och Katrina, Tsunamin i Indiska oceanen, 

terrorattackerna 9/11 och i Sharm El Sheikh (Volo, 2008) och nu, flyktingkatastrofen, terrordådet i 

Paris och krisen i Turkiet.  

 

På grund av att de humanitära kriserna är avsevärt många, och påverkar mänskligheten i stort och litet 

omfång är det viktigare än någonsin med (effektiv) kriskommunikation. Som tidigare nämnt kräver 

kriskommunikation vid humanitära kriser klara, tydliga, konsista och effektiva kommunikationsinsatser, 

då tillståndet ofta är farligt, kaosartat och skrämmande för intressenterna. Organisationer som har stort 

ansvar vid just den här typen av kriser är resebolag, researrangörer och myndigheter i form av 

utrikesdepartement, ambassader och politiker. Organisationerna har alltså en avgörande roll vid 

krissituationer, och kan ses som grunden till allmänhetens säkerhet vid kriser. Det faktum att 

organisationerna har en så pass avgörande roll vid krissituationer innebär krav på ansvar, planering, 

strategier och medvetenhet. Planering och strategier är enligt forskningen grundstenar i effektiv 
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kriskommunikation, och kan utformas ur Situational Cricis Communication Theory och den så kallade 

trestegsmodellen (Coombs, 2015: 2012: 2004). Utöver dessa teorier existerar olika strategier för att 

tillmötesgå behovet av kriskommunikationen och uppnå effektivitet. Ledande teorier inom forskningen 

kommer presenteras i kapitel tre. 

 

Problemet inom området är att organisationer och myndigheter inte alltid uppfyller de förväntningar 

som finns gällande kvaliteten på kommunikationen, med andra ord har inte organisationer eller 

myndigheter utformade strategier eller kriskommunikationsplaner som är väsentliga för effektiv 

kriskommunikation. Ett exempel på detta är svenska myndigheternas kriskommunikation vid tsunamin i 

Indiska oceanen 2004. Svenska myndigheterna fick kritik för den bristande kriskommunikation som 

ledde till flertal konsekvenser, varav en av dem minskad tillit mellan medborgare och stat (SOU 

2005:104, s.10-13). Tillit mellan organisation och mottagare, stat och medborgare är av väldigt tyngande 

slag, då hela svenska regeringsförklaringen bygger på demokrati, och därmed även tillit mellan olika 

parter (Regeringsförklaringen, 2015). Myndigheternas roll vid kriser är komplext och bör vara grundligt 

utformat som tidigare argumenterat, och det är därför av vikt att undersöka om organisationerna i 

studien verkligen lever upp till de förväntningar som finns gällande kriskommunikation vid 

krissituationer. Enligt Faulkner (2001) är krishanteringen inom katastrofer och humanitära kriser 

avgörande och måste noga planeras. Det som forskningen argumenterar för är att den hela tiden 

uppdaterade och föränderliga världen bör bemötas med uppdaterade kommunikationsinsatser. Vi blir 

allt mer medvetna om vad som händer runt omkring oss och behöver en fungerande och effektiv 

kriskommunikation, vare sig det handlar om finansiella, organisatoriska eller humanitära kriser. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara 

hanterade krisen i Turkiet 2015 på sociala medier. De kommunikativa insatserna, alltså hur 

organisationerna hanterade krisen kommunikativt värderas utifrån vad kriskommunikationsforskningen 

säger är effektiv kriskommunikation. Med andra ord, hur uppnår organisationerna effektivitet i 

kriskommunikationen, om den uppnås? För att förstå krisens händelseförlopp och hur krisen 

hanterades kommunikativt utgår jag i min studie från grunderna i Situational Crisis Communication 

Theory, Trestegsmodellen, ledarskapsteori och Crisis Response Strategies. Till syftet är följande 

frågeställningar anknutna, varav de två första fungerar som huvudfrågor: 

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur hanterade Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara krisen i Turkiet 
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2015, på sociala medier- hemsida, Facebook och Twitter? 

2. Hur kan kommunikationsinsatserna värderas utifrån forskningen om effektiv 

kriskommunikation? 

A. Hur speglas krisens händelseförlopp i kommunikationen? Det vill säga, hur är 

kommunikationsinsatserna integrerade med krisens förlopp? 

B. Vilket slags ledarskap utövades i kriskommunikationen? 

C. Vilka kommunikativa strategier kan identifieras i organisationernas kriskommunikation? 

D. Hur kan kriskommunikationen förstås utifrån Situational Crisis Communication Theory?  

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Kris och kriskommunikation 

En kris definieras som uppfattningen av en oförutsägbar händelse som hotar intressenter och 

organisationen. Kriser är oförutsägbara men inte oväntade, organisationer bör vara medvetna om att 

kriser kommer inträffa, de vet bara inte när. Uppfattningen om av vad en kris är styrs av intressenter 

och huruvida de anser att organisationen är i kris eller inte (Coombs, 2012). Seeger och Sellnow (2013, 

s.1) hävdar att kriser har potential till att göra större intressent och organisatorisk skada än något annat 

fenomen, men att kriser även är drivande för förändringar, tillväxt och förnyelse. Sammanfattningsvis är 

kriser oförutsägbara, plötsliga och utom organisationens fulla kontroll. Kriser uppkommer i olika 

former och tider vilket innebär att bemötandet måste anpassas efter krisen (Burnett, 1999, s. 476).  

 

Kriskommunikation innefattar kommunikation mellan organisation och intressenter under 

krissituationer. Krishantering är ett bredare begrepp, där kriskommunikation ingår och utgör en stor del. 

Dessa två områden har samma mål i krissituationer som Coombs (2012) och Seeger (2006) förklarar: 

minska och förebygga skador, förbereda inför kommande kriser, kommunicera effektivt och återhämta 

sig efter kriser. Tre nyckelfunktioner inom kriskommunikation är strategier, situationsanpassning och 

mål (Coombs, 2015). Kriskommunikation innebär såvida tillämpade strategier för att hantera, söka 

lösning och överkomma verkliga problem och katastrofer (Coombs, 2015). Det är här som 

undersökningens syfte speglas och vikten av att undersöka huruvida organisationerna lyckas med 

kriskommunikationen enligt de ramverk som tidigare forskningar kommit fram till. Vidare beskriver 

Coombs (2012) kriskommunikation som faktorer utformade för att tackla attacker och hot, minska 

skador och negativa utfall. Sammanfattningsvis formar Coombs (2012) extern kriskommunikation till 

skyddsfaktor för organisationer, intressenter och industrier mot harm och skada. 

 

1.3.2 Effektiv kriskommunikation 
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Kriskommunikation bör vara effektiv och förstådd från både sändare och mottagare. En av de 

gemensamma nämnare inom forskningen till hur man uppnår effektiv extern kriskommunikation är 

genom strategier som innefattar lärdom från förflutna kriser, tillståndet i nuet och förebyggning inför 

framtida kriser. Identifiera krisen, identifiera tillvägagångssätt, agera, centralisera ledarroll, forma 

tidpunkt för information och kommunikation rätt och minska skador för organisationen och 

intressenterna är enligt forskningen nyckelfaktorer i hur organisationer uppnår effektiv 

kriskommunikation. Krissituationer är allt mer vanliga i dagens värld, eller är vi bara medvetna och 

utsatta för större informationsmängd, men effektiv kriskommunikation är nyckeln till bättre 

krishantering. Hur kriser blir hanterade och hur kriskommunikationen utformas är det viktigaste stadiet 

i krishanteringen, som formar hur drabbade och övriga världen upplever krisen och kan hantera den 

psykiskt. Rädsla, trauma och oro är vanliga känslor vid krissituationer och det är ytterst stort ansvar 

som krishanterare att bemästra kommunikationen för att minska skadorna som uppkommer. Inom 

forskningen finns det olika teorier om vad som egentligen effektiv kriskommunikation är, men slutligen 

följer de olika tillvägagångssätten i stort sätt en gemensam uppfattning. Organisationer bör tackla, 

motta och utvärdera krisen på bästa möjliga sätt. Effektiva insatser vid kriskommunikation kan 

sammanfattas som: (Coombs, 2012; Benoit, 1997; Sellnow, Seeger, & Sellnow, T. L., 2013)  

 Strategier 

 Snabb respons 

 Kommunikativ enhetlighet 

 Öppen respons (tillgänglighet & ärlighet) 

 Uppdaterad kommunikation 

 Skydda organisatorisk image 

 

1.3.3 Kriskommunikation på webben och sociala medier 

Kriskommunikation på webben innebär ett mångkanalssystem, innehållandes flera olika kanaler med 

möjlighet till snabb, koncist och uppdaterad information och kommunikation. Skillnader mellan 

webben och traditionella, konventionella kommunikationskanaler, är intressentens möjlighet att 

snabbare finna information, integrera och kommunicera med andra intressenter och bidra med åsikter 

(Coombs, 2012, s.19). Sociala medier är ett effektfullt sätt att kommunicera, dela information och 

interagera med andra människor (Heide, Johansson, Simonsson, 2012, s.224). Sociala medier är således 

en del av mångkanalssystemet som webben består av, och har utvecklat användarnas möjlighet till 

integration med varandra. Sociala medier karaktäriseras med fem olika steg: 1) delaktighet: alla deltagare 

kan ta del av information och ge feedback på detta, 2) öppenhet: de flesta sociala mediekanaler och 

deltagare driver kommentarsmöjlighet, 3) diskussioner: flera användare kan föra diskussion med 
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varandra, 4) grupperingar: grupper med samma intressen kan uppstå fort och 5) Ansluten: länkar delas 

som ansluter användarna vidare (Coombs, 2012). Sociala medier kan även ses som en ideal plattform 

för kriskommunikation, då informationsdelaktigheten och informationsdelningen är öppen, snabb och 

anpassad, som även kännetecknar effektiv kriskommunikation (Graham, Avery & Parks, 2015, s.386-

387: Yates & Paquette, 2011, s.6-7).  

 

1.3.4 Intressenter 

Intressenter är mottagare av Utrikesdepartementets och ambassadens kriskommunikation, samt 

människor som påverkas av krisen, det vill säga svenska medborgare och svenskar i Turkiet. I uppsatsen 

fungerar såvida denna benämning som de primära intressenterna. 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att studera två organisationer ur samma myndighet, detta för att få en 

större bild av hur kommunikationen är utformad. Båda organisationerna representerar Sverige inrikes 

och utrikes och har stark koppling till mottagarna. Organisationerna har även ett slags ansvar mot 

allmänheten gällande säkerhet och information vid krissituationer. Undersökningen är även begränsad 

till att undersöka organisationernas sociala medieinlägg under krisen, vilket leder till en avgränsning 

inriktad på effektiv extern kriskommunikation. Intresset ligger således inte på att undersöka hur 

kommunikationen mottogs av publik eller andra medier, utan fokus ligger på själva innehållet i 

kommunikationen, och med vilka medel som (eventuell) effektivitet uppnås. Teoriavgränsningen 

baseras på de ledande teorierna inom området, och grundar sig i de teorierna med strategier om effektiv 

kriskommunikation. I och med tolkning om vad som krisen i Turkiet verkligen är, och vare sig den är 

slut eller fortfarande pågår, har avgränsning gällande undersökningsmaterialet och krisen i Turkiet gjorts, 

vilket sträcker sig från början av 2015 fram till strax efter parlamentsvalet i november 2015, detta för att 

ge en oföränderlig ram åt undersökningen. Eventuella aktuella händelser kommer tilläggas i analysen 

för att hålla undersökningen uppdaterad.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel för att underlätta för läsaren och genomgången av arbetet. 

Inledningsvis påbörjades uppsatsen med introduktionsavsnitt där uppsatsens syfte, problembakgrund, 

frågeställningar, avgränsningar, definitoner och disposition presenterades. Andra kapitlet utgör 

bakgrunden till krisen och situationen i Turkiet. Teoriavsnittet utgör kapitel tre där tidigare forskning 

och teorier som är väsentliga inför undersökningen redovisas. Metodkapitlet fungerar som kapitel fyra 

och innehåller diskussion kring validitet, reliabilitet, operationalisering och urval gällande den valda, 
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kvalitativa innehållsanalysen.  I det femte, sjätte och sjunde kapitlet ingår undersökningens resultat, 

analys och diskussion, samt sammanfattning av undersökningen. Kapitel åtta behandlar implikationer 

för samhället samt vilka restriktioner som undersökningen har. Referenser och bilagor finnes längst bak 

i uppsatsen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Turkiet 

Turkiet har sedan länge haft ett instabilt politiskt läge, vilket förvärrades 2013 då regeringen anklagats 

för korruption. Detta har fortsatt till idag, och förtroendet för regeringen är litet. För att uppnå en 

förståelse kring krisen och hur det instabila läget existerar i dag, följer en historisk sammanfattning från 

och med Turkiets moderna tid. Efter sammanfattningen fördjupas bakgrundsavsnittet i själva krisen 

och en diskussion kring denna följer.  

 

Efter det Ottomanska rikets undergång uppkom det moderna Turkiet 1923, med Mustafa Kemal som 

ledare. Politiska partier har mångdubblats sedan 50-talet, men tyvärr har demokratin drabbats av 

instabilitet, korruption och maktkamper ett flertal gånger under landets moderna tid, som även 

resulterat i militärkupper 1960, 1971, 1980 samt militära politiska invasioner 1997, 2006 och 2007 

(Coleman, 2015, s.1, 27-28). Hela 90-talet präglades fortsättningsvis av politisk instabilitet och 

misslyckade försök till att förbättra situationen i landet (Coleman, s.10). 1999 ansökte landet om 

medlemskap till EU, vilket inte godkändes (än idag) på grund av landets syn på mänskliga rättigheter, 

militärens intresse i politiken och de dåliga förhållandena med andra (EU) länder.  

 

Början av 2000-talet fortsatte den dåliga ekonomiska situationen, och slutade i inflation och ökad 

arbetslöshet, dock med ett uppsving och hopp om framtiden med AKP-partiet i makt 2002 (Coleman, 

s.12). Ekonomin har, oavsett det instabila läget i landet, haft sina uppsving och varit stabil, därav även 

tillträde i G20 (Coleman, 2015 & SVT, 2015). Utöver de dåliga mänskliga rättigheterna och statens 

kontroll har landet befunnit sig i nationella och internationella konflikter under hela 2000-talet, där 

bland andra dussintal terrorattacker och alliansen med USA vid kriget i Irak bidragit till ökade 

spänningar (Coleman, 2015, s.18).  

 

Sammanfattningsvis är korruption Turkiets största utmaning, med exempel har landet blivit anklagat för 

sexuella trakasserier, hot om våldtäkt, misshandling och mord gentemot medborgarna. Dålig 

ekonomisk tillvaro, obetydlig syn på mänskliga rättigheter och ett flertal internationella konflikter 

sammanfattar (i stora drag) Turkiets moderna historia och bakgrunden för krisen 2015.  

 

2.1.1 Krisen i Turkiet 

Den 7 juni 2015 hölls parlamentsval i Turkiet, som resulterade i att det tidigare, en styrda AKP- partiet 

förlorade sin egen majoritet, och delade parlamentets platser med fyra andra partier, en så kallad 

koalitionsregering. Den demokratiska tillsättningen av den nya regeringen fick dock ingen 
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överenskommelse, varav ett nyval var satt till 1 november. Efter nyvalet fick AKP åter igen majoritetens 

röster, som var förlorat under juni, och återtog makten.  

 

 Valen har dock präglats av oroligheter och våld, vilket utgör stora delen av krisen 2015. Terrordåd 

utförda av IS (Islamiska Staten), attentat vid Syriska gränsen och skottlossningar mellan turkiska 

militären och PKK- partiet har ägt rum under hela sommaren och fram till på hösten. Under hösten 

skakades landet även av ett attentat under en fredlig demonstration i Ankara, utförd av 

självmordsbombare som var länkade till IS (BBC1, 2015). I november 2015, efter attackerna i Paris har 

trycket från flertal stater mot IS ökat, och resulterat i attentat i Syrien.  Den 24 november sköt Turkiet 

ner ett ryskt stridsplan, efter att, förmodligen ha idkat våld mot turkiskt luftrum. Detta leder oss in på 

diskussionen kring krisen, och vad som egentligen är krisen i Turkiet 2015. 

 

Som det ser ut nu är krisen i Turkiet 2015 en sammandrabbning av flera olika, individuella kriser, som 

drabbat landet. Vi har krisen med Syrien, flyktingkatastrofen, kriget mot IS och övriga terroristgrupper, 

oroligheter med kurdiska minoriteter (PKK) och själva valet i Turkiet som, från vissa plan, anklagas för 

korruption (SVT, 2015). Det som är intressant är att kriserna vävs in i varandra, och omedvetet blir en 

stor kris för hela landet. Exempelvis kriget mot Syrien och oroligheterna där, som på ett eller annat sätt 

väver in IS som har huvudstaben i Syrien. Detta kan öka spänningarna mellan länderna, men som än så 

länge är ovisst. Med IS dras andra terroristgrupper in, som ofta är länkade till Islamiska staten, 

exempelvis attentatet i Ankara 10 oktober 2015. Vidare kan diskussion föras om krisen är slut, eller om 

den fortsätter eskalera?  

 

Eftersom studien behöver avgränsas, och med en förförståelse för krisen kan slutsatser om krisen i 

Turkiet 2015 dras till tidsperioden juni-november, med fokus på regeringsvalet, avslutade vapenvilan 

med PKK samt de terrordåd som skett under denna tidsperiod. Varför denna avgränsning görs är på 

grund av ovetskapen för framtiden samt för att hålla undersökningen fokuserad.  

 

2.2 Utrikesdepartementet 

Utrikesdepartementet (UD) är en statlig myndighet som sköter landets utrikespolitik, där bland annat 

förebyggande av risker och hot hör till uppgifterna (Regeringskansliet, 2015, 2). Utrikesdepartementet 

består av olika organisationer, där bland andra svenska ambassaderna, vilket leder oss in på att svenska 

ambassaden i Ankara är en del av UD. Utrikesdepartementet har en central roll vid krisen i Turkiet, där 

myndigheten förväntas ha någon slags framträdande ledarskapsroll, och uppträda som en enad röst för 

Sverige, och för de som har förankringar till eller i Turkiet. Utrikesdepartementet driver även 

reseinformation, UD resklar, innehållande avrådan till länder, uppdateringar om händelser och 
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information till resenären och allmänheten (Regeringskansliet, 2015, 3). UD resklar är åtskilt från 

Utrikesdepartementet genom att fungera som informationskanal om aktualiteter till intressenterna och 

allmänheten. UD resklar ingår i undersökningen under benämningen Utrikesdepartementets sociala 

medieinlägg, där hemsidan för UD resklar liksom Utrikesdepartementets hemsida, återfinns på 

www.regerinskansliet.se, medan Facebook och Twittersidorna är externa från Utrikesdepartementets 

Facebook och Twittersidor. 

 

2.3 Svenska ambassaden i Ankara 

Sveriges ambassad i Ankara representerar Sverige i Turkiet, och är en knytpunkt mellan UD, Turkiet 

och allmänheten, exempelvis svenska resenärer och svenskar bosatta i Turkiet. Ambassadens främsta 

uppgifter är att befrämja svenska och turkiska förhållanden, samt informera allmänheten om händelser 

och aktualiteter. www.swedenabroad.se är samlingsplatsen på webben för alla svenska ambassader, där 

även ambassaden i Ankara ingår.  
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3. Teoriavsnitt 

Teorikapitlet är indelat i två delar, först presenteras tidigare forskning, därefter det analytiska ramverket 

för att uppnå en förståelse om de centrala begreppen, teorierna och strategierna som används i 

uppsatsen, och för att knyta an frågeställningarna med forskningen.  

 

3.1 Tidigare forskning  

Som tidigare nämnt existerar forskning inom området kriskommunikation i väldigt stort omfång och 

med olika inriktningar. Här följer en sammanfattning från tre studier om kriskommunikation vid 

humanitära kriser, med fokus på myndigheter, kriskommunikation och humanitära kriser. Detta görs för 

att skapa en omvärldssyn gällande forskningsområdet och för att säkerställa att studien i fråga är unik. 

Dels kommer även paralleller till det analytiska ramverket att dras, för att knyta an teorierna med 

verkliga kriser.   

 

3.1.1 After The Tsunami- Crisis Communication in Finland and Sweden 

Studien som påbörjar avsnittet är en undersökning om hur Utrikesdepartementet (UD) och Fritidsresor 

använde kommunikativa strategier i relation med medier efter flodvågskatastrofen 26 december 2004. 

Undersökningen berör pressmeddelanden från Fritidsresor och en presskonferens från UD, och jämför 

hur information, kritik och frågor behandlades och besvarades (Kivikuru & Nord, 2009). Författarna 

beskriver katastrofen som den största Sverige varit med om, tillsammans med Estonia katastrofen 

(Kivikuru & Nord, 2009, s.9), och är den krisen som uppmärksammats mest i svensk media 

(Falkheimer i Kivikuru & Nord, 2009, s.41). Vidare hade krisen behövt besvaras från myndigheterna 

lika starkt, som med den kraft den slog över hela svenska folket (och världen).  

 

Detta blev inte scenariot, utan utrikesminister Laila Freivalds, UD och regeringen kritiserades för de 

långsamma reaktionerna efter krisen och de dåliga kommunikativa insatserna. Ett exempel på kritik mot 

Freivalds var hennes val att gå på teatern kvällen den 26 december, oavsett den information hon fått 

om katastrofen. Ett annat exempel är att ingen räddningsoperation blev direkt insatt, och förlängde 

därmed evakueringsprocessen. Falkheimer (i Kivikuru & Nord, 2009, s. 49-52) har studerat den första 

presskonferensen som UD och regeringen höll i den 28 december, där informationen var väldigt 

standardiserad istället för att vara riktad på just den här katastrofen, och på tillvägagångssätt för att 

effektivisera krisprocessen. Utifrån detta kan paralleller dras till teorierna för effektiv 

kriskommunikation- inga färdiga strategier, tydliga ledarskapsroller eller situationsanpassning 

(SCCT/trestegsmodellen) var utformade, vilka är grunderna till effektiv krishantering och 

kriskommunikation. Konferensen fick även myndigheterna att ta en försvarsposition, vilket enligt 
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Image Repair Strategies (Benoit, 1995) är oetiskt då man är medveten om sina brister och sin skuld 

(Falkheimer i Kivikuru & Nord, 2009, s. 48).  Till skillnad från Freivalds och UD blev Fritidsresor och 

Lottie Knutson (kommunikationschef) hyllade för sina snabba och klara kommunikationsinsatser, som 

utöver dessa speglade medkänslan för de drabbade (Falkheimer i Kivikuru & Nord, 2009, s.42). 

Pressmeddelandena från Fritidsresor var, till skillnad från regeringens agerande, kvicka med korrekt 

information, där de inte föll i en försvarsposition utan hanterade krisen som en unik kris (SCCT). 

Istället för att skylla ifrån sig ansvaret och problemet togs hänsyn till de drabbade med hjälp av pathos i 

meddelandena (Falkheimer i Kivikuru & Nord, 2009, s. 52-53). 

 

För att tillägga har Utrikesdepartementet misslyckats i sin kriskommunikation vid de stora katastroferna 

som drabbat Sverige, både när Olof  Palme blev mördad 1986 och när Estoniakatastrofen inträffade. 

Som resultat av dessa två katastrofer och hanteringen av dem upplevdes en likartad förvirring i 

samhället som under Tsunamin (Kivikuru & Nord, 2009, s.13). Detta är som nämn problemet inom 

området kriskommunikation, myndigheterna uppfyller inte alltid den viktiga roll som förväntas av dem. 

Det är därför åter igen, av intresse att undersöka hur UD hanterade krisen i Turkiet 2015, även om 

krisen och dess hantering inte är direkt jämförbara med Tsunamin och dess påverkan på Sverige och 

svenska folket.  

 

3.1.2 The bomb attack in Oslo and the shootings at Utøya, Norway, 2011: 

Experiences of  communication and media management  

En annan väldigt omskakande händelse, som drabbade ett annat Nordiskt land, Norge, var 

bombattentatet i Oslo och skjutningen i Utøya 22 juli 2011. Denna händelse var den hittills största 

krissituationen i landet sedan andra världskriget (Englund, 2014, s.58). Englund har i sin studie 

undersökt hur myndigheterna i Norge fungerade under krisen, och vilka utmaningar och förbättringar 

som det finns plats för.  

 

Attentaten skedde mitt under semestertiden, och märktes i det bristande agerandet från myndigheterna 

i samling av kriskommunikationsgrupper och ansvariga. Det tog upp till 2 timmar efter attentatet innan 

kommunstyrelsen i Oslo var samlad, polisen i Oslo samlade fyra personer under första timmen och 

snabbast med agerandet var Ullevål sjukhus som hade krisgrupp på fyra personer samlad efter 30 min 

(Englund, s.61). Detta är avsevärt snabbare än vad svenska myndigheterna agerade under 

flodvågskatastrofen (utifrån studien), även om händelserna var olika och av annan kaliber, är de båda 

två humanitära kriser och som påverkade länderna i stor omfattning. Detta har kanske grunderna i att 

Norska myndigheter har omfattande krisberedskap innefattande krishanteringssystem med 

kriskommunikationsmodeller som följer Trestegsmodellen, detta innebär att systemet innehåller 
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förberedande preparationer inför en kris, handlingsmallar och telefonnumror under krisen, samt 

efterarbete efter själva krisen (Englund, 2014, s.59-60). Detta kan dock brista i om de anställda inte är 

medvetna om beredskapen, eller tillräckligt förberedda på en krissituation (kriser är oförutsägbara, men 

inte oväntade), vilket i ett chocktillstånd kan hindra ett snabbt informationsflöde, vilket hände i Oslo 

2011. Många fick information via telefoner, sociala medier och andra medier innan myndigheternas 

alarmsystem gick igång och krisberedskapen och hade möjlighet att börja agera (Englund, 2014, s. 60).  

 

I och med sociala medier, telefonuppkopplingar och deras egenskap av snabb informationsspridning, 

uppkommer vissa utmaningar inom kriskommunikation. Det är av stor vikt att myndigheter och 

ansvariga organisationer kommunicerar effektivt, kvickt och korrekt för att minska ryktesspridning som 

är risken med sociala medier och den snabba informationsspridningen som följer(Englund, 2014, s.61). 

Dock kan man diskutera ifall vetskapen om attentatet i Utøya, och hela krisförloppet, eventuellt hade 

förlängts om inte sociala medier varit inblandade, vilket såklart är fördelarna med sociala medier i 

krissituationer och kriskommunikation. En av lärdomarna för norska myndigheter är att fungera bättre 

på sociala medier under kriser, för att leverera snabb och systematisk kommunikation (Englund, 2014, 

s.64). Vidare skriver Englund (2009, s. 61) om de förbättringsförslag norska myndigheter kommit fram 

till gällande telenätverket, där media bör ha en egen informationslinje för att inte blockera de nödlinjer 

som är till för allmänheten, vilket ofta sker vid krissituationer. Slutligen diskuteras vikten av 

ledarskapsroll och att hela tiden utföra uppdaterad kommunikation mellan organisationer. Inte minst 

inom organisationerna, en integrerad intern kriskommunikation bidrar till integrerad och mer effektiv 

extern kriskommunikation (Englund, 2014, s.62, 64). Exempel på bristande kommunikation mellan 

organisationer är kommunikationen mellan polisen och sjukhuset, där polisen sällan lämnade någon 

information om de skadade, som hade underlättat arbetet. Även på hotellet Sundvalden Hotel, som 

fungerade som samlingsplats för skadade, överlevare och anhöriga, rådde en bristande kommunikation 

mellan allmänheten, myndigheter och media, om vem som hade ansvar, vilket ledde till ovisshet och 

förvirring (Englund, 2014, s.61).  

 

Även i denna studie ser vi tecken på hur myndigheterna har svårt att utföra integrerad 

kriskommunikation under krissituationer, där brister i kommunikationen mellan de olika parterna 

uppstår om vem som har ansvar, och skapar förvirring och kaos i samhället. Ett mönster kan ses i de 

båda studierna, där de myndigheter som utfört sämre kriskommunikation saknat tydlig ledarskapsroll 

och strategier, och till en viss del även saknat hantering enligt krisens händelseförlopp, det vill säga 

förbereda, hantera krisen och utföra efterkrisarbete. Utöver dessa saknade Utrikesdepartementet även 

förmåga att lära sig ur gamla kriser, och samtidigt bemöta den nuvarande som en unik, egen kris 

(SCCT).  
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3.1.3 Institutionalizing public relations: A case study of  Chinese govern ment crisis 

communication on the 2008 Sichuan earthquake  

 

Vidare finns det organisationer och myndigheter som lyckats med kriskommunikationen, som nästa 

studie visar. Chen (2009) har studerat hur kinesiska regeringen kommunicerade vid jordbävningen i 

Sichuan, 2008, och resultatet följer samma mönster som tidigare nämndes, ledarskap, strategier och 

lärdomar. Skillnaden här är att myndigheten lyckades använda dessa komponenter i sin 

kriskommunikation.  

 

Jordbävningen var katastrofal och karaktäriseras av vad en kris är, plötslig och omfattande. Katastrofen 

krävde omkring 80 000 liv, och utmaningen för kinesiska regeringen var nu att leverera kvick, öppen, 

(lätt) tillgänglig och trovärdig kriskommunikation, samtidigt som allmänhetens och myndighetens 

självkänsla skulle repareras och organisatoriska och intresseorienterade skador minimeras (Chen, 2009, 

s.187). Det som regeringen gjorde var att kommunicera öppet, direkt och under rätt tidpunkt med 

allmänheten, vilket redan här minskade organisatoriska (Image Repair) och intressentorienterade skador. 

Största orsaken till varför regeringen lyckades med detta var en direkt aktivering av 

kriskommunikationsplanen som även var integrerad med hela regeringen och dess system (Chen, 2009, 

s.191). Vidare utsågs regeringens kommunikationsavdelning till den enda ansvariga för all 

kriskommunikation, redan efter någon timme efter att katastrofen inträffade, vilket påvisar tydlig och 

stark ledarskapsroll (Chen, 2009, s.191), som även var en av regeringens strategier vid kommande 

krissituationer (Chen, 2009, s.192). Aldrig förr har kommunikationen varit så snabb och integrerad i 

Kina som den var nu, vilket påvisar att de planerade kommunikationsinsatserna visade sig vara effektiva 

och av värde. Fortsättningsvis beskriver Chen (2009, s.192) hur olika strategier var planerade för 

eventuella katastrofer och kriser. Bland dessa existerar officiella uttalanden från regeringen, värdera 

nyhetsvärdet, använda nyckelord, projektera effektivt ledarskap (som ovan nämnt) och att fungera som 

förtroendegivande med hjälp av experter och hyllning av armén.  

 

Kina lyckades integrera kriskommunikationen till en enad stark röst med bland annat definition av 

krisen (strategier) för att bevisa att regeringen hade kontroll över krisen, även om ovissheten om hur 

stor förödelsen var existerade (Chen, 2009, s.193). Landet och dess regering hade tagit lärdom från 

kriskommunikationen under SARS-epidemin 2003, som de mottagit stor kritik över. Här kan paralleller 

dras till trestegsmodellen med före-kris- och efterfas, samt SCCT då en gammal kris påverkade 

kommunikationen av den nya, positivt denna gång (Chen, 2009, s.191). Kina var även väl integrerat på 

Internet, där presskonferenser visades online och alla transkriberingar var (lätt) tillgängliga.  
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Med detta sagt ses mönster i tidigare forskning, där återkommande faktorer är de teorier som 

forskningen säger är effektiv kriskommunikation. Här återkommer vi även till det tidigare diskuterade 

problemområdet, myndigheter uppfyller inte alltid de krav och förväntningar som finns gällande 

kommunikationskvaliteten, och som tidigare forskning bevisar har inte organisationer eller myndigheter 

alltid utformade strategier eller kriskommunikationsplaner som är väsentliga för effektiv 

kriskommunikation. Det intressanta är att i denna studie nu undersöka hur UD kommunicerar under 

krisen i Turkiet, vare sig implementeringar gällande kriskommunikationen är gjorda eller inte. Krisen i 

Turkiet påverkar förvisso inte svenskar i samma kaliber som de ovan nämnda kriserna har gjort, men är 

ändå av  

stort intresse att undersöka.  

 

3.2 Analytiskt ramverk 

Detta avsnitt behandlar vad kriskommunikationsforskningen säger att effektiv kriskommunikation är, 

och hur den uppnås. Detta presenteras med en liten introduktion, och vidare med det analytiska 

ramverket för uppsatsen. Analytiska ramverket består av de mest framforskade strategierna och 

tillvägagångssätten inom effektiv kriskommunikation.  

 

3.2.1 Strategier vid kriskommunikation 

 

Effektiv extern kriskommunikation tyder i stort sett på organisationens mest effektiva kommunikativa 

lösning vid kriser med externa intressenter. Utöver själva krishanteringen i nutid innebär 

kriskommunikation före och efterarbete kring krisen med användning av strategier, till exempel 

trestegsmodellen (definition följer). Krisstrategier används för att skydda organisationen, kommunicera 

och effektivisera utloppet av krisen. Eftersom kriser är olika och kan definieras olika finns det mängder 

av överlappande strategier för krishantering. Seeger (2006) menar att det finns så kallat ” 10 best 

practices” inom kriskommunikation medan Coombs (2015) hävdar att den formen av strategi stämplar 

och förlitar sig på enhetlighet, vilket inte stämmer in på definitionen av kris. Färdiga kristyper finns 

framforskade för identifikation och efterkommande åtgärder (Coombs, 2004; 2012; Seeger, et al., 2013).  

 

Alla kriser är hot för organisationen och intressenter, därmed bör organisationer lära sig av kriser för att 

bearbeta framtida kriser bättre och mer effektivt (Ulmer, Sellnow, & Seeger, 2014). Fortsättningsvis 

diskuterar Ulmer et al. innebörden av effektiv extern kriskommunikation, detta i form av ärlig och etisk 

kommunikation och strategier för att minimera harm för drabbade och organisationen. Även Seeger 
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och Sellnow (2013) lägger vikt vid den etiska aspekten i effektiv extern kriskommunikation, och menar 

att etik alltid ska bemästras när intressenter, människor i små eller stora grupper, är inblandade i kriser, 

som krisen i Turkiet.  

 

Organisationer så som resebyråer och myndigheter har stort ansvar vid humanitära kriser och bör vara 

uppdaterade i de områden som organisationen och dess intressenter rör sig i. Kriskommunikationen 

bör vara uppdaterad och hålla en hög informativ nivå för att förebygga risker och större osäkerhet 

bland intressenterna. En tillit från intressenterna bör bevaras med att informera om eventuella framtida 

risker och hot, samtidigt som en nuvarande kris bör hanteras effektivt med kvick och säker 

kommunikation samt identifieringsprocess. Informationen ska finnas tillgänglig och samlad. Det 

tidigare forskning kommer fram till och argumenterar för är att den hela tiden uppdaterade världen bör 

bemötas med uppdaterade kommunikationsinsatser. Vi blir allt mer medvetna om vad som händer runt 

omkring oss och behöver en fungerande och effektiv kriskommunikation, vare sig det handlar om 

finansiella, organisatoriska eller humanitära kriser.  

 

3.2.2 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

Situational Crisis Communication Theory, SCCT, är en av många strategier som används inom området 

kriskommunikation med avsikt för att skydda organisationens rykte under en kris, och enligt Coombs 

(2002: 2004: 2012: 2015) påverkar organisationens förflutna krishantering den nuvarande krisen. En 

äldre kris påverkar alltså utloppet av en ny kris. Det är intressenterna som formar uppfattningen av 

krisen, och då kan en äldre incident (ex. dödfall Disneyland 1998) påverka hur intressenterna relaterar 

till den nya krisen (ex. dödsfall Disneyland 2003)(Coombs, 2004). För att implementera SCCT i 

praktiken måste man identifiera krisen för att kunna arbeta den. Modellen, eller teorin, tillämpas med en 

tvådelad process, där det första steget går ut på att identifiera kristypen för att strategiskt tillmötesgå 

den (Coombs, 2012, s.157). Olika kristyper som finns är till exempel naturkatastrofer, humanitära kriser, 

ryktesspridning, mänskliga eller tekniska fel som uppstår vid exempelvis produktproduktioner (Coombs, 

2012, s.73: Mitroff, s. 34-35). Efter krisidentifieringen görs en inledande bedömning av krisen med att 

se på organisationens krishistoria. Har krisen inträffat tidigare, eller är denne helt ny för organisationen?  

Med detta kan organisationen även bedöma hur stor krisen är internt och externt, se exempel ovan med 

Disneyland. Efter identifiering och bedömning tas en lämplig strategi fram för att tillmötesgå krisen på 

det mest effektiva sätt. Här är det av vikt att alltid bedöma krisen ur intressenternas synvinkel, med 

andra ord hur organisationen hanterar krisen för att minimera intressent och organisatoriska skador 

(Coombs, 2012, s.158-159). Modellen går som nämnt ut på att skydda organisatoriska ryktet under en 

kris med att ta lärdom från äldre kriser. Med att vara medveten om förflutna kriser och de lärdomar 

organisationen gynnats av, kan organisationen bättre förstå hur intressenterna kommer reagera och hur 
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strategier kan formas enligt krisen (Coombs, 2007).  

 

Vidare argumenterar Coombs (2002; 2012; 2015) för Situational Crisis Communication Theory som 

något av en grund för att uppnå effektivitet. SCCT är främst framtagen för att organisationer ska förstå 

innebörden av förflutna kriser och hur de påverkar framtida kriser. Allt en organisation gör påverkar 

organisationen i någon mån. SCCT och trestegsmodellen tynger båda på hur viktigt det är att vara 

medveten om det förflutna men samtidigt vara förberedd för det framtida (Coombs, 2002). I detta fall 

är svenska myndigheterna, bland andra Utrikesdepartementet, förankrade i äldre kriser och bör ha 

kontroll över dem, samtidigt som de ska blicka framåt. 

 

3.2.3 Trestegsmodellen 

Trestegsmodellen förklarar händelseförloppet under en kris (Falkheimer, et al., 2009) och används som 

en allmän krishanteringsmall. Modellen befinner sig på makronivå men de tre stegen går att dela in på 

mikronivå, vilket gör modellen till användbar för alla organisationer(Coombs, 2012). Förebyggande,  

minimering av risker och omvärldsanalys det vill säga följa signalement är definitioner på den första,  

förefasen. Coombs (2012) förklarar den andra fasen som själva akutfasen där krisen pågår och 

kommunikation utförs. Efterfasen går ut på att lära sig från krisen och blicka framåt mot nästa förefas  

(Coombs, 2012). Även andra forskare argumenterar för denna strategi, Seeger och Sellnow (2013), som 

anser trestegsmodellen som en enkel och anpassningsbar strategi men finner även att modellen saknar 

grundliga argument för sammanlänkar mellan de olika stegen, samt att modellen lätt blir för generell i 

användningsområdet. 

 

Intressenter har krav och förväntningar på att organisationer utför en snabb, öppen, korrekt, saklig och  

trovärdig information vid besvärliga påfrestningar- olyckor, katastrofer, kriser och krig. Vikten av dessa 

faktorer är stor eftersom bristfällig information kan och leder i många fall till missförstånd, 

ryktesspridning eller panikreaktioner. Dessa negativa utkomster påverkar trovärdigheten som 

organisationer som hanterar den här formen av kriser bör ha med intressenterna (Lidskog, Nohrstedt, 

& Warg, 2000, s.121). Detta diskuterades i kapitel ett med problemområdet som existerar inom 

kriskommunikation, hur en bristande kommunikation drastiskt kan påverka tillit och trovärdighet 

mellan organisation och mottagare. För att lösa dessa problem föreslår Faulkner (2001) 

trestegsmodellen som en effektiv resurs för kriskommunikation, dock lite modifierad. Istället för 

tidigare nämnda före-, under och efterfasen argumenterar Faulkner (2001) för före händelsen fas (pre- 

event), förebyggande fasen, nödsituation fasen, mellanfasen, återhämtningsfasen och 

resultat/upplösning/utvärdering fasen (tabell 1). Trestegsmodellen är tagen lite längre i strukturen för 

att organisationer vid krissituationer kan följa hela modellen från pre-event till utvärdering, vilket är 
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Figur 1, Faulkner (2001,s. 140). Faulkners omarbetade trestegsmodell 

avgörande vid en omfattande krissituation som humanitär kris.  

 

3.2.4 Ledarskap 

Starkt ledarskap är en av grunderna för effektiv kriskommunikation, och bör följa framtagna riktlinjer 

för att uppfylla ledarskapsrollen. Under krisen bör organisationen själv fungera som en stark och tydlig 

ledare, eller utse någon för rollen. En stark ledare är synlig under hela krisen, tar ansvar, kommunicerar 

öppet och ärligt. För att uppnå konsensus bör ledaren även samarbeta och föra dialog med 

intressenterna. En stark och tydlig ledare är synlig under krisen och fungerar som en enande röst för 

organisationen och minskar skador för intressenter, och jobbar även krisförebyggande och i 

förtroendeskapande grunder (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2014, s.161-162). Ulmer et al.(2014) 

argumenterar således för att ledarskap är nyckeln till effektiv kriskommunikation. Argumentet baseras 

på forskning om kriskommunikation och krishantering vid och efter terrorattacken 9/11, där New 

Yorks borgmästare hade en tydlig och framträdande roll vid kriskommunikationen, och fungerade som 

en enad organisatorisk röst, samtidigt som han med effektivt ledarskap framträdde som hopp för 

framtiden för intressenter. Ulmer et al. (2014) menar att effektivt ledarskap leder till effektiv 

kriskommunikation, då ledaren är synlig under krisen och fungerar som en enande röst för 

organisationen och minskar skador för intressenter.  Fortsättningsvis argumenterar Ulmer (2012) för att 
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ett strakt ledarskap bör hantera krisen synligt, tydligt och ärligt men även med vetskap och arbetning 

mot kommande kriser. Alltså ska inte ledaren stanna upp efter att krisen är slut, utan arbetet bör 

fortsätta för att fortsatt effektivisera ledarskapet och krishanteringen i nästa kris. Utöver detta har 

ledaren även ett ansvar i att knyta kontakt och skapa relation till intressenterna, detta helt enkelt för att 

skapa förtroende och en relation, som i krissituationer kan minska skador hos intressenterna. Även 

Coombs (2015) argumenterar för att minska skador hos intressenter (och organisationen), och menar 

att det uppnås genom att 1) ta ansvar för krisen, 2) visa kompetens och integritet, 3) utföra kort-och 

långsiktiga bedömningar och strategier samt 4) timing för information och kommunikation. 

Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara fungerar som ledarskapsroller vid krisen i 

Turkiet och kommunikationen till allmänheten, vilket är intressant att undersöka om kommunikationen 

innehåller någon form av tydligt ledarskap, eller om en tydlig ledare framträder. En ledarskapsroll kan 

även vara frånvarande, vilket knyts an till problemområdet med tidigare nämnda exemplet från 

Tsunamin 2004, där svenska myndigheter inte framträdde som tydliga ledare när behovet fanns.  

 

3.2.5 Crisis Response Strategies 

Page, Yeoman, Munro, Connell och Walker (2006) sammanfattar kriskommunikation vid humanitära 

kriser till att den bör vara strategisk och planerad, även om även de tynger på att alla kriser är olika. 

Crisis Response Strategies innebär olika strategier som kan identifieras i kriskommunikation, och de 

mest integrerade strategierna presenteras här. Strategier är, som tidigare nämnt, väldigt angelägna inom 

kriskommunikation och utgör därmed en väldigt central roll inom det analytiska ramverket.  Burnett 

(1999, s. 478) hävdar för en identifieringsprocess, där responsprocessen vid en krissituation följer dessa steg: 

1) definition, är det en kris? 2) hur ska organisationen agera? 3) timing på agerandet, 4) support för 

agerandet och 5) centralisering av ledarrollen. Detta i sig är inte en omfattande teori som de tidigare 

nämnda SCCT och trestegsmodellen, men är en stor del av effektiv kriskommunikation och hur själva 

agerandet går till, och står därför som grund för kriskommunikation.  Burnett (1999) hävdar vidare för 

en strategisk mottagning av kriskommunikation, vid alla slags kriser. Denna modell är även 

anpassningsbar för humanitära kriser. På tabellens lodräta axel beskrivs hotets nivå som högt eller lågt 

och vare sig organisationen har många eller få svarsmöjligheter/ responsmöjligheter för hotet. På 

vågräta axeln beskrivs tidspressen som antingen intensiv eller minimal och slutligen vilken kontrollnivå 

över situationen man ligger på, hög eller låg. Tabellen kan som sagt användas för att klassificera hotet 

och krisen, och därefter nå fram till vilka beslut och ageranden som ska göras. 
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Figur 2, Burnett (1999, s.483). Burnetts strategiska mottagning av kris i tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även Coombs (2012: 2015) har tagit fram olika responsstrategier vid krissituationer, där instruktion av 

kommunikationsinsatser följer dessa steg: 1) Kvick respons/kommunikation, 2) Enad kommunikation, 

3) Öppenhet i kommunikationen, 4) Timing, 5) Organisatoriskt ansvar, 6) Kompetens och 7) kort- och 

långsiktiga kommunikationsinsatser. Även denna strategi är ledande och viktig i effektiv 

kriskommunikation, och står därmed, tillsammans med identifieringsprocessen som tillägg för de ovan 

nämnda, ledande teorierna.  

 

Effektiva kommunikationsinsatser vid krissituationer uppnås med att identifiera krissituationen och 

värdera vikten av den. Hur stort är hotet, mot vem är hotet riktat och hur kan organisationen bemöta 

krisen för att minimera skador. Genom att agera och kommunicera kvickt med öppenhet och 

sammanhållenhet ökar man effektiviteten. Vidare instruera kriskommunikationsansvariga och hela tiden 

kommunicera med uppdaterad information för att minska skador och öka övergång från rädsla till 

säkerhet hos intressenterna är organisationer enligt Coombs (2012) på god väg till att uppnå effektiv 

extern kriskommunikation.  

 

Även Rosenthal och Kouzmin (1997) argumenterar även de för en slags identifieringsprocess, likt 

Burnett (1999) och Coombs (2012), där identifiering följer följande steg: 1) Existerar ett allvarligt hot 

mot sociala och politiska system? 2) Är det nödvändigt att besvara hotet? Vilken grad ligger hotet på? 3) 

Nödvändigt att ta beslut? 4) Behövs kvicka beslut? 5) Vilken form av beslutsfattning görs? Även Volo 

(2008) är inne på identifiering, och tynger på att ta reda på vad det är för kris, styrkan/graden vid krisen, 
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vilka konsekvenser kan krisen få och finns det möjlighet till att undvika krisen? Vidare fortsätter Volo 

(2008) med att argumenterar för vikten av respons och återhämtning vid humanitära krissituationer. 

Med respons och återhämtning menas efterarbete och utrymme för dialoger, för ofta kan medierna 

överarbeta krisen vilket kan leda till allvarliga individuella skador och trauman hos de drabbade 

(intressenterna). Fortsättningsvis argumenterar Seeger och Sellnow (2013) även de för vikten av etik 

inom humanitära kriser, och anser att när media går ut med bilder på offer och drabbade äventyrar de 

personliga integriteten och är på samma linje med Volo (2008) om att detta kan öka trauman för de 

drabbade. Etik vid krishantering från organisationer och media är väsentligt för att inte öka risker, 

trauman, rädsla och förlänga krishanteringsprocessen.  

 

3.3 Sammanfattning  

Det viktigaste gemensamma dragen i teorierna är deras funktion i att förklara hur krishanteringen 

effektiviseras, genom strategier och planer för att minimera organisatoriska och intressentorienterade 

skador. Organisationerna bör vara medvetna om förflutna kriser, samtidigt som blicken ska riktas 

framåt mot kommande kriser. Teorierna behandlar även vikten av att befinna sig i nuet, för att hantera 

varje kris som en enskild och viktig händelse, för maximal positiv effekt. Sammanfattningsvis är 

minimering av intressentorienterade och organisatoriska skador det viktigaste för effektiv 

kriskommunikation.  
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4. Metodavsnitt 

I detta kapitel presenteras och motiveras undersökningens metodval, och en vidare diskussion om 

validitet, reliabilitet och urval följer. Avslutningsvis diskuteras även metodologiska problem.  

 

4.1 Metodval 

Den valda metoden för undersökningen, kvalitativa innehållsanalysen, ansågs relevant för 

undersökningen på grund av dess fokus på själva texten och textbyggnaden. Undersökningen fokuserar 

således inte på attityder, åsikter eller anseenden från organisationerna eller någon annan inblandad part, 

vilket gör metodurvalet teoretiskt sett lätt (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003, s.101). Däremot 

fokuserar undersökningen på en process, alltså hur organisationerna kommunicerade under krisen, 

organisationernas kapacitet att skapa (eller inte skapa) effektivitet i kommunikationen, vilket leder 

vidare in på varför kvalitativa innehållsanalysen är mer relevant än någon annan metod (Backman, 2008, 

s.54). Den kvalitativa innehållsanalysen, som andra kvalitativa metoder, fokuserar på att undersöka ett 

fenomen i dess realistiska miljö eller kontext (Backman, 2008, s.55). I denna studie fungerar även 

forskaren som en del av metoden, med andra ord är forskaren det huvudsakliga instrumentet i 

genomförandet av undersökningen, då kvalitativa innehållsanalysen främst utgår ur forskarens 

tolkningar, stöttade i teorier (Backman, 2008, s.54). Varför kvantitativ innehållsanalys inte fungerar som 

metod grundar sig i den kvalitativa innehållsanalysen och de möjligheter och djup som analysen kan nå, 

varefter en kvantitativ innehållsanalys inte var nödvändig eller banbrytande för studiens gång. 

 

Fördelar med innehållsanalysen är möjligheterna till analys av alla slags texter, i större och mindre skalor.  

Genomförbart är bland annat jämförande analyser, analyser över tid och analyser av olika texttyper. 

Med innehållsanalysen är ett analysdjup möjligt att uppnå, det är såvida fullt genomförbart att analysera 

minsta detalj på djupnivå, eller fokusera på en ytligare nivå över längre tid. Finna mönster, strukturer 

och kontext i texter eller analysera det manifesta sammanfattar fördelarna med innehållsanalysen 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 44-46). 

 

Undersökningen är som tidigare nämnt en fallstudie, och detta grundar sig i undersökningsfenomenet. 

Fallstudie lämpar sig som metod delvis för dess möjlighet att analysera och observera enskilda, hela 

fenomen och processer på djupet (Gagnon, 2010, s. 1-2). Studien undersöker ett visst fall, krisen i 

Turkiet, och fungerar som en process och förståelsen av den processen, alltså hur effektivitet uppnås 

(eller inte uppnås). Med undersökningen försöker jag som forskare förstå och förklara 

organisationernas kriskommunikation under krisen, och huruvida den är effektiv enligt de riktlinjer och 

teorier som forskningen bevisar. Fallstudier lämpar sig ofta till undersökningar där studieobjektet är 

komplext, det vill säga där fenomenet fungerar som en process- eller förståelsefråga (Backman, 2008, 
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s.55). Enligt Yin (2009, s. 4) fungerar fallstudier som redskap för att avsiktligt beskriva, förklara eller 

undersöka det valda fallet, vilket fungerar väl ihop med studien om hur kommunikationen såg ut under 

krisen i Turkiet 2015.  

 

4.2 Urval 

Utöver de vetenskapliga grunderna för undersökningen finns även motiv till grunderna för urvalet, det 

vill säga varför valet av organisationer, medium och kris gjordes. Varför undersökningen baseras på hur 

två myndigheter kommunicerar på sociala medier är utöver vetenskapligt perspektiv kopplat dels till 

kristypen, i detta fall humanitär och politisk kris. De valda myndigheterna är humanitärt och politiskt 

förankrade inrikes och utrikes. Krisen är aktuell och således inte redan beforskad, vilket fungerar som 

urvalskriterium för själva krisen. Turkiet har sedan länge varit i politisk och samhällelig kris, men har 

under 2015 eskalerat och uppmärksammats mycket. Tidsintervallet för undersökningen började med 

hösten 2015, men som ändrades till 2015, eftersom oroligheter och upptrappningar i Turkiet förekom 

redan under sommaren.  

 

Undersökningsmaterial är sociala medieinlägg under 2015, från Utrikesdepartementet och från svenska  

ambassaden i Ankara. Till materialet hör inlägg från hemsidorna samt existerande inlägg från Facebook  

och Twitter. Hemsidan för Utrikesdepartementet är samlad på www.regeringen.se och svenska 

ambassadens hemsida återfinns på www.swedenabroad.se. Till Utrikesdepartementets sociala 

medieinlägg tillhör även UD resklar (Facebook, Twitter, hemsida). Varför dessa kanaler är valda grundar 

sig i att de fungerar som organisationernas främsta informationskanaler. Insamlingen grundar sig på 

sökord ”Turkiet” där en noggrann genomgång bör göras för att urvalet ska bli rätt, det vill säga med 

fokus på krisen under 2015 och kommunikationsinsatser från organisationerna. Eftersom 

undersökningsmaterialet består av texter publicerade på Internet, finns det skillnader mellan analys av 

konventionell, tryckt text, och publicerat material på webben. Det absolut viktigaste när innehåll 

analyseras ur Internet, är så kallade skärmdumpar. Dessa tas för att säkerställa att det analyserade 

materialet hela tiden är det samma, alltså grunderna för att uppnå validitet. Material på Internet kan 

uppdateras och raderas, till skillnad från traditionell, konventionell text (Sveningsson, et al., 2003, s.165).  

 

4.2.1 Urval- sociala medieinlägg  

Sociala medieinlägg som valdes till undersökningen baserades på genomgång av alla relevanta och 

krisrelaterade inlägg från Utrikesdepartementets hemsida, Facebook och Twitter, samt hemsida, 

Facebook och Twitter från Sveriges ambassad i Ankara. En genomgång gjordes från januari 2015 fram 

till december 2015, för att uppnå en uppfattning om hela händelseförloppet, antal inlägg som existerar 

http://www.regeringen.se/
http://www.swedenabroad.se/
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samt för att ha möjlighet till en bredare syn om vad krisen egentligen innebar.  Därmed utfördes ett 

totalurval, i och med att alla inlägg från hela 2015 ingick i undersökningen, varefter de mest relevanta 

för krisen valdes ut för analys (Jensen, 2002, s.221). De slutliga, analyserade inläggen bestod av sju 

inlägg totalt från Utrikesdepartementet, 18 från ambassaden i Ankara och 12från UD resklar.  

 

4.3 Textanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen för undersökningen kommer bestå av en textanalys, alltså analys av 

skriftlig framställning, (Bergström & Boréus, 2000, s.19) där studien utgår ifrån de ramverk som 

forskningen säger är effektiv kriskommunikation, och vidare analys och tolkning görs av 

organisationernas inlägg på sociala medier, under krisen i Turkiet 2015. Textanalysen utgår med ett 

beskrivande, förklarande och värderande syfte, där sociala medieinläggen kommer beskrivas och 

förklaras utifrån sammanhanget (krisen), hur konstruktioner och strategier i språket ser ut och hur dessa 

kan påverka mottagaren, med andra ord analyseras hur kriskommunikationen såg ut under krisen. 

Vidare värderas inläggen enligt hur funktionella de är i sammanhanget, om eventuella avsikter är tydliga 

och hur texterna fungerar i samband med mottagarna och krisen (strategier i kriskommunikation) 

(Lagerholm, 2008, s.25). Textanalysen görs för att förstå innehållet på en djupgående nivå. För att 

uppnå en valid undersökning måste analysen hela tiden kopplas till de valda teorierna inom forskningen, 

om vad effektiv kriskommunikation är.  Textanalysen fungerar som huvudsakliga analysmetod, men 

kommer innehålla inslag av kritiska diskursanalysen, detta för att skapa (analys)triangulering genom att 

använda fler analytiska verktyg i analysen. Varför triangulering skapas fungerar som en åtgärd för att 

kompensera de svagheter som denna kvalitativa metod har (Østbye, et al., 2003, s.122).  

 

4.3.1 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys används som redskap inom textanalys för att förstå hur texten är producerad och 

vidare hur den konsumeras av mottagarna, alltså vilka egenskaper som texten besitter (Winther & 

Phillips, 2007, s.87). Utöver att undersöka texten som helhet, en text, och diskursivt, konsumering och 

produktion, kan den förstås ur social praktik, med andra ord relationen mellan diskursen och samhället. 

Kritisk diskursanalys kan sammanfattas enligt Faircloughs tredimensionella modell, som beskriver 

kommunikativa insatser (Winther & Phillips, 2007, s.70-74, 85-90): 

1. Kommunikationen är text  

2. Kommunikationen är en diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texten) 

3. Kommunikationen är social praktik (vilken konsekvens/betydelse/förändring har texten 

på social nivå, det vill säga samhället eller en specifik verksamhet) 

Den kritiska diskursanalysen implementeras enligt tredimensionella modellen, där det första steget (text) 
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utgör själva textanalysen på inläggen. Det andra steget, den diskursiva praktiken fokuserar på att koppla 

in de olika teorierna om effektiv kriskommunikation, för att skapa en analys om hur texten är 

producerad och med vilket ändamål är texten producerad. Sista steget, social praktik innebär i analysen 

en koppling till teorierna om effektiv kriskommunikation, detta för att få en uppfattning om hur 

insatserna påverkar intressenterna under krisen. Av vikt är att klargöra att studien uttalar sig om punkt 

två och tre på en ren teoretisk nivå, utan att göra anspråk på att ha undersökt texternas produktion, 

konsumtion eller faktiska konsekvenser för samhället. 

 

4.4 Operationalisering 

För att genomföra undersökningen transformerades syftet till det konkreta, alltså beskrevs 

tillvägagångssättet för att undersöka fenomenet (Trochim & Donnelly, 2007, s.56). Operationaliseringen 

innehåller analysinstrument för att hjälpa forskaren i analysen men även för att öka validitet och 

reliabilitet. Analysinstrumenten bör vara integrerade med syftet och frågeställningar, det vill säga vad 

som ska undersökas för att bli mätbart.  

 

Syftet var att undersöka hur Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara kommunicerade 

under krisen i Turkiet 2015, och studien utgick ifrån vad forskningen säger är effektiv 

kriskommunikation, där fyra teorier är samlade och fungerade som utgångspunkter i analysen. För att 

genomföra undersökningen togs analysinstrument fram, i form av stegvis indelning av materialet, samt 

en analysmodell som är kopplade till teorier om effektiv kriskommunikation. För att förstå hur 

kommunikativa insatserna såg ut under krisen i Turkiet 2015 användes textanalysen med inslag av 

diskursanalys främst i indelningen av materialet, detta för att skapa en förståelse om hur 

kommunikationen såg ut. Vidare följde djupgående analys i materialet enligt analysmodellen, för att 

koppla inläggen med teorierna om effektiv kriskommunikation. Med andra ord gjordes en bredare 

analys först, med indelning av materialet (och i materialet) för att skapa en helhetsbild av hur 

kommunikationen såg ut, och därefter följde en djupgående analys av varje inlägg för att se hur 

kommunikationen var integrerad med teorierna, om dessa existerade och var synliga, och slutligen 

komma till ett resultat om hur kommunikationen såg ut, vare sig den var effektiv enligt vad forskningen 

säger är effektiv kriskommunikation eller inte.  

 

Indelning av material för analys: 

1. Genomgång av alla inlägg gjordes på de angivna sociala medierna under året 2015. På 

Utrikesdepartementets hemsida (Regeringskansliet, www.regeringen.se) gjordes en sökning med 

sökord Turkiet för att smalna av genomgången. Regeringskansliet innehöll även sidan UD 

resklar där genomgång av inlägg gjordes. Utrikesdepartementets Facebook och Twitter ingick 

http://www.regeringen.se/
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även de i genomgången för att hitta relevant material. Sweden Abroad var samlingsplatsen för 

svenska ambassadernas hemsidor, där ambassaden i Ankara togs fram för att nå det relevanta 

innehållet. Genomgång av material görs även här, liksom ambassadens Facebook och Twitter.  

2. Som andra steg efter genomgång av material, plockades det relevanta innehållet fram. Med detta 

menas inlägg som var kopplade till krisen i Turkiet 2015. Inlägget var tvunget att ha 

ambassaden eller UD som avsändare, (vidarebefordring giltigt), och information om krisen i 

Turkiet 2015. Här upptäcktes att kommunikationen gällande krisen och oroligheter i Turkiet 

centraliserades från juni- november (även efter november men detta ligger utanför tidsramen 

för undersökningen). 

3. Genomgående läsning av material gjordes för att uppnå djupgående förståelse om inläggen 

(kommunikativa insatserna).  

4. Indelning av varje inlägg enskilt, därefter indelning i mindre beståndsdelar i materialet, 

exempelvis per mening inför textanalysen nedan gjordes. 

 

Textanalys av inlägget: 

1. Inslag av diskursanalys text 

Hur kan inlägget beskrivas och förklaras utifrån sammanhanget (krisen)? 

Är inlägget uppdaterat enligt krisen/händelsen?  

2. Inslag av diskursanalys diskursiv praktik 

Hur är inlägget konstruerat? Lätt tillgänglig? 

Är eventuella avsikter, strategier och teorier, tydliga? 

Är målgruppen tydlig? 

Är inlägget konstruerat så det är integrerat med mottagaren, det vill säga förståeligt?  

Hur funktionell är insatsen i sammanhanget (informativt, neutralt, försiktigt)? 

3. Inslag av diskursanalys social praktik 

Innebär inlägget någon konsekvens för intressenten och samhället? 

Har inlägget någon form av betydelse för intressenten och samhället? 

Medför inlägget en förändring för intressenten och samhället?  

 

I och med indelningen av textanalysen kommer en förståelse kring hur kommunikationen såg ut under 

krisen i Turkiet 2015 att uppnås, och med denna förståelse kan nu en djupgående analys göras för att 

undersöka hur inläggen är utformade enligt vad forskningen säger är effektiv kriskommunikation.  

 

4.5  Metodologiska problem 

Texter säger mycket, men inte allt, vilket leder oss in på nackdelarna och de metodologiska problemen i 
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innehållsanalysen som metod. Undersöks till exempel beslutsfattningar, åsikter eller attityder i en större 

kontext bör undersökningen kombineras med andra metoder än bara innehållsanalysen för att stärka 

validiteten (Øtbye, et al., 2003, s.122). Texter kan alltså inte till fullo reproducera en muntlig 

kommunikation eller en händelse om denna inte uttryckligen existerar i tryckt format. Detta är 

nackdelen med metoden, och undersökningar bör, om behovet finns, styrkas med andra metoder eller 

för att uppnå kunskap om kringliggande faktorer (Bergström & Boréus, 2000, s.14-15). En annan 

nackdel med metoden, som även utgör grunderna, är de analyser och tolkningar som görs. Med detta 

menas att det inte till fullt går att säkerställa interkodarreliabilitet eller ens reliabilitet i en kvalitativ 

innehållsanalys, då tolkningar och analyser görs olika av olika människor. Att reliabiliteten inte till fullt 

går att säkerställa har med den egna utvecklingen att göra, det är inte fullt förutsägbart att forskaren om 

tio år tolkar inläggen på samma sätt som idag, även om åtgärder för att minimera denna typ av fel är 

gjorda, exempelvis uppsatsens innehåll och analysinstruktioner. Problem som kan uppkomma är egna 

misstag, där forskaren frångår det angivna syftet. Ett validitetsproblem, likaväl som reliabilitetsproblem 

är undersökningsmaterialet- sociala medier. I och med sociala medier har avsändaren möjlighet att 

uppdatera, ändra och radera material och inlägg som publicerats, varefter vikten av att ta så kallade 

skärmdumpar, för att säkerställa enhetligheten i analysmaterialet (Svenningsson, et al., 2003, s.165).  

 

4.5.1  Validitet och reliabilitet  

Kvalitativa innehållsanalysen får ofta som nyss diskuterat kritik för att framstå som vag, då den inte är 

kvantitativt mätbar och utgår ur forskarens/tolkarens perspektiv, analyser och tolkningar, vilket kan ses 

som brister i kvaliteten. Studiens validitet säkerställs med undersökningsmaterialet som är relaterat till 

undersökningens syfte och vidare konstruering av utförliga analysinstruktioner enligt frågeställningarna 

(öka interkodarreliabilitet). Med tanke på att syftet med studien är att undersöka hur 

Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara kommunicerade under krisen i Turkiet 2015, 

på sociala medier, är det parallellt med själva undersökningsmaterialet, det vill säga sociala medieinlägg. 

Analysinstruktionerna tas fram som åtgärd för att minimera olika tolkningsmöjligheter, vilket bidrar till 

ökad reliabilitet och interkodarreliabilitet. Instruktionerna ska leda forskarens analys, med riktlinjer om 

metodologiska tillvägagångssätt, och kopplingar till teorier om effektiv kriskommunikation. Av vikt är 

dock att instruktionerna inte fungerar som ett kodschema, eftersom innehållsanalysen är beroende av 

tolkning och tolkaren.  

 

För att säkerställa en högre interkodarreliabilitet kan forskaren, speciellt om undersökningen pågår 

under lång tid, ta in en observerande interkodare. Med detta menas att en annan forskare eller till 

ändamålet vald person genomför studien enligt analysinstruktioner. Resultatet kommer ge en riktning 

på om studien har hög eller låg interkodarreliabilitet (Trochim & Donnely, 2007, s. 87-88). Detta 



 

 

  28 

 

kommer inte att genomföras för den pågående studien, med insikt i nackdelarna, men valet motiveras 

med grunderna i stark validitet och reliabilitet, samt att undersökningen inte pågår under längre tid. 

Däremot kommer reliabilitet, alltså om studien resulterat i samma resultat som den ursprungliga om 

och om igen, oavsett tid och plats (så länge undersökningsfenomenet inte förändras), att konstrueras 

för studien (Trochim & Donnely, 2007, s.80). Det är här analysinstruktionerna spelar avgörande roll och 

vikten av att konstruera dem utförligt, så de är genomförbara oavsett tid och plats. Med tanke på att 

krisen i Turkiet, som tidigare diskuterat, befinner sig i en förändringsfas där det är omöjligt att förutspå 

hur och om de kriser som skett, eller något fenomen oberoende av dem kommer implodera i ännu en 

kris, som förändrar undersökningsfenomenet, ”krisen i Turkiet 2015” kommer åtgärder tas.   

 

4.6  Forskningsetik 

I och med att studien är en innehållsanalys på öppet material, krävdes inte åtgärder för att informera 

om frivillig deltagning eller risker som möjligen skulle uppkomma under studien. 

Undersökningsmaterialet var som sagt sociala medieinlägg, där intressenterna var aktiva i form av 

kommentarer, gillningar och delningar. Det som gjordes för att bevara intressenternas anonymitet var 

att klippa bort kommentarer och synliga namn som förekom i skärmdumparna, helt enkelt för att inte 

korsa den personliga integriteten och anonymiteten som intressenterna hade i denna studie (Trochim & 

Donnelly, 2007, s.24). Intressenterna var alltså inte delaktiga i studien, förutom under analysens gång 

där antal delningar eventuellt räknades, men som aldrig var kopplat till ett namn eller en person. De 

namn som uppkom i studien är offentliga eller offentliggjorda, och där publiceringen av dem inte 

ansågs göra uppror mot anonymiteten.  
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5. Resultat 

 
Detta kapitel presenterar undersökningens resultat, utgångspunkt för redovisningen är de 

frågeställningar som presenterades tidigare i uppsatsen. Resultatet kommer beskrivas utifrån inläggen, 

där de mest framträdande presenteras i samband med texten för att underlätta för läsaren. Alla inlägg 

återfinns som bilagor.  

 

5.1  Hur hanterade Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara krisen 

i Turkiet 2015, på sociala medier (hemsidor, Facebook, Twitter)?  

Inledningsvis ingick alla inlägg från organisationerna under 2015 i det övergripande urvalet, som efter 

genomgång resulterade i 37 kommunikativa inlägg, som visar någon typ av krishantering gällande krisen 

i Turkiet 2015. Dessa 37 publicerade inlägg från Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i 

Ankara, från 4 juni till 29 oktober, ingick i undersökningen, och vars resultat nu presenteras. Även ett 

sista inlägg, som blivit uppdaterat 1 december, ingår i krishanteringsinsatserna och de 37 inlägg som 

utgör undersökningen. De största händelserna under krisen som kommunikationen cirkulerar kring är 

terrordåden 20 juli och 10 oktober, samt perioden augusti- september, som präglades av våldsamheter 

och attentat, bland annat 2 augusti, 19 augusti och 1 september (BBC2, BBC3, BBC4, BBC5), samt 

attentat 1 oktober (Today’s Zaman & Al Jazeera 2015). Utöver dessa datum, eller som resultat, uppkom 

spänningar och mindre våldsamheter runt om i landet under hela krisen (BBC6) som återkopplat i 

kapitel 1.  

 

Organisationerna, UD och ambassaden i Ankara publicerade under krisen flest inlägg på Twitter, 24 

stycken, som var kopplade till krisen och som på något sätt hanterade krisen från organisationerna till 

intressenterna. Ambassaden i Ankara publicerade 13 Tweets och 5 inlägg på sin hemsida, inga på 

Facebook. Bland de 13 Twitterinlägg var 9 re-tweetade, alltså delade, från UD (2st), Margot Wallström 

(5st) och UD resklar (2st). Utrikesdepartementet publicerade 3 inlägg på sin hemsida, som var rena 

uttalanden samt 4 inlägg på Twitter. Av de fyra inlägg på Twitter var tre re-tweerade, delade, ett från 

Wallström och två från UD resklar. UD resklar var enda delen av myndigheten som publicerade inlägg 

på Facebook, 5 stycken och 7 stycken på Twitter. Alla inlägg var publicerade direkt på Twitter, inga var 

således re-tweetade.  

 

5.1.1 Integrerad kommunikation  

Ett av de största gemensamma resultaten i undersökningen var just integration i kriskommunikationen, 

som kan tydas ur föregående stycke. I och med att organisationerna i grund och botten är samma 

myndighet spelar det stor roll i kriskommunikationen hur enhetlig och integrerad kommunikationen är. 
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Bild 1, skärmdump Sweden Abroad, Bombdåd i Ankara 

 

Hur integrationen syns i de kommunikativa insatserna är enhetlighet gällande inlägg och tidpunkt för 

publicering av material, enligt en händelse under krisen. De olika kanalerna publicerade ofta samma 

meddelande som en organisation hade utgått med, alltså delades inlägget via de övriga sociala 

mediekanalerna och bildade cirkulation. Tidpunkten var ofta under samma dygn, alltså uppdateras 

informationen i alla kanalerna efter att händelsen hade skett, eller innan händelsen och krisen skulle nå 

ett möjligt nytt stadie. Varför detta gjordes hör egentligen till analyskapitlet, och behandlas i nästa 

kapitel, men tyder på strategier för ökad synlighet, och såklart, integrerad kriskommunikation. Den 

mest integrerade insatsen under krisen var 10 oktober, i samband med terrordådet i Ankara under en 

fredlig demonstration. De tre inläggen nedan, två från Utrikesdepartementet och ett från ambassaden 

var utgångspunkten för delningen på sociala medier under 10 oktober. Inläggen från UD är uttalanden 

från Margot Wallström, utrikesminister, på engelska och svenska. Det tredje inlägget är en uppdaterad 

reseinformation från ambassaden i Ankara. Dessa tre inlägg blev efteråt delade på Twitter av 

organisationerna, UD resklar, Utrikesdepartementet och ambassaden, med enda undantaget att det 

svenska uttalandet på UDs hemsida inte blev delat på övriga sociala medier.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa tre inlägg är uppdaterade enligt händelsen den 10 oktober 2015, det vill säga publicerade under 
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Bild 2, skärmdump Sweden Abroad. Statement by Minister Wallström 

samma dygn som attentatet ägde rum. Ambassaden förklarade i insatsen situationen i Ankara och 

uppdaterade intressenterna om att inga svenskar lär finnas bland de drabbade. Vidare presenterades 

varför oroligheter uppkommit i landet och även instruktioner och uppmaningar om hur intressenterna 

bör förhålla sig till krisen, speciellt de som befann sig på plats. Inlägget är informerande om situationen 

och attacken som skedde men även varnande för intressenterna och målgruppen, det vill säga svenskar i 

Turkiet och resenärer. Målgruppen är tydlig då ambassaden uppmanar ”svenskar på plats” 

samt ”resenärer” att vara vaksamma och försiktiga. Vaksamhet och försiktighet uppmanas, 

intressenterna ska även hålla sig borta från stora folkmassor och demonstrationer. Betydelsefull 

information för intressenterna och deras anhöriga. Tydliga instruktioner och uppmaningar 

kommuniceras. Sändaren är aktiv i meddelandet, medan mottagaren är passiv om inte denne själv väljer 

att dela inlägget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margot Wallströms uttalande gällande attentatet i Ankara, publicerades på UDs hemsida på engelska 

och svenska. Inläggen tar ställning och är subjektiva, där Wallström fördömer attackerna och meddelar 

kondoleans till alla de drabbade. Tämligen framträdande roll, med ansvar för detta som utrikesminister. 
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Bild 3, skärmdump Regeringskansliet. Uttalande av Margot Wallström 

Hon påminner alla om att kampen mot terrorism är vår kamp, vi måste vara enade och sammansvetsade 

i kampen. Vidare uttalar hon sig att attacken var en attack mot yttrandefrihet och därmed en attack mot 

demokratin. Hon uppmanar alla parter att ta ansvar i denna situation, för att bidra till fredliga lösningar. 

Inlägget är uppdaterat enligt krisen. Inlägget är aktivt medan mottagaren är passiv, om inte denne väljer 

att aktivera sig genom att dela inlägget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Uppdaterad kommunikation 

En annan gemensam nämnare för krisinsatserna under krisen i Turkiet, var delvis uppdaterad 

kommunikation enligt krisens förlopp. Med detta menas att uppdateringarna ofta skedde under samma 

dygn som händelsen under krisen, med exempel de tre inlägg ovan och delningarna som gjordes på 

Twitter. Uppdateringen pågick även efter händelser som skedde under krisen, som även förvandlades 

till förebyggande inlägg inför eventuella uppkommande oroligheter eller händelser. Således hanterade 
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organisationerna krisens förlopp genomgående, med uppdatering även under och före kriser, i någon 

slags mellantid mellan de stora händelserna, som präglades av oroligheter oavsett om dessa 

kommunicerades ut dagligen från myndigheternas sida. 

 

I juli kommunicerade organisationerna med åtta inlägg under fem dagar, kopplade till attentatet i Suruc 

20 juli. Insatserna utgick främst från att informera om uppdaterade säkerhetsläget i landet och därmed 

uppdatera reseinformationen, besvara frågor gällande resor till Turkiet och spridning av uttalanden från 

Wallström. Under augusti publicerades sex inlägg sammanlagt, där informationen bestod av uppdaterad 

reseinformation från regeringen (UD) samt ambassaden. Det allmänna säkerhetsläget i landet hade 

försämrats, och Wallström deltog i möten för att förebygga fredsintentioner mellan Turkiet och PKK, 

och information om att mötet skett publicerades på Twitter. Den första och nittonde augusti skedde 

attentat mot turkiska trupper, vilket är ett av resultaten på det spända och våldsamma läget i landet. 

Dessa, eller andra våldsamheter, var inget som organisationerna direkt kommenterade eller 

kommunicerade, utan syntes i krishanteringen som åtgärder för intressenternas säkerhet, där bland 

andra uppmaningar och ändrad reseinformation ingick. September fortsatte likt augusti i någon slags 

mellankrisfas, där kommunikationsinsatserna främst bestod av fortsatt uppdaterad reseinformation, 

uppmaning och information för intressenter i Turkiet eller med planer på att besöka Turkiet. Ett spänt 

läge i hela landet rådde, som även syntes i kommunikationsinsatserna. I början på september skedde ett 

attentat mot media och politiska partier, vilket Wallström tog ställning till (re-tweetat av ambassaden). I 

början av oktober drabbade en attack journalisten Ahmet Hakan, som ambassaden tog ställning till på 

Twitter. Fram till den femte oktober utökades avrådan till Turkiet, vilket publicerades på ambassadens 

och UDs hemsida samt tweets från ambassaden och UD resklar. Den 10 oktober skedde terrordådet i 

Ankara, som tidigare nämnt kommunicerades flitigt på alla sociala medier, med ställningstaganden, 

åtgärder så som ökad avrådan och information gällande läget i landet. 29 oktober kommunicerade UD 

resklar på sin Facebooksida uppmaning till försiktighet och uppdatering gällande läget i landet, i och 

med nyvalet den första november. Kommunikationsinsatserna under krisen är således inte bara 

integrerade utan även uppdaterade enligt krisen, och åtgärder togs från organisationerna.  

 

 Det största glappet i uppdaterade insatserna var mellan det första och andra inlägget under krisen. 

Första insatsen publicerades 4 juni på Facebook från UD resklar, som en förberedande insats inför 

parlamentsvalet i Turkiet, som eventuellt skulle leda till våldsamheter innan, under och efter valet. 

Uppmaning gällde för svenska resenärer, att vara vaksamma och försiktiga. Inlägget innehöll en länk till 

ambassadens hemsida för mer reseinformation (denne information blir hela tiden uppdaterad, varav 

inlägget är uppdaterat 1 december och innehåller möjligen annan information än det delade 4 juni). 

Glappet till nästa inlägg pågår ända till den 27 juli, då Utrikesdepartementet publicerar ett uttalande av 
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Margot Wallström, utrikesminister, som oroar sig över det upptrappade våldet i Turkiet. Inlägget är följt 

av fem Twitterinlägg, ett på Facebook och ett på ambassadens hemsida, under 28juli, 29 juli och 31 juli. 

Dessa inlägg och Wallströms uttalande är kopplade till ett attentat som skedde 20 juli i Suruc, där flera 

civila dödades. Varför det dröjde en vecka innan information från Organisationerna publicerades kan 

analyseras, även om uttalandet den 27 juli från Wallström tenderar till att peka mot tidigare information 

(se nedan). Denne information blev dock inte publicerad från vare sig Utrikesdepartementet eller 

svenska ambassaden i Ankara. Oavsett är inlägget ställningstagande och lyfter fram hur Sverige 

förhåller sig till attentatet, terrorism och extremism, samt det rådande läget i Turkiet.   

 

 

Bild 4, skärmdump Regeringskansliet. Uttalande av Margot Wallström 
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5.1.3 Öppen och tillgänglig kommunikation  

I och med att kommunikationsinsatserna publicerades på organisationernas sociala medier, är 

kommunikationen öppen för allmänheten. Organisationernas sociala mediekonton är således öppna 

och inte slutna, dock med ett litet undantag på Facebook, där mottagaren bör vara användare och 

inloggad för att ta del av kommunikationsinsatserna, till skillnad från hemsidorna och Twitterkontona 

som är öppna för allmänheten. Alla inlägg gick att dela via Facebook och Twitter, om mottagaren så 

ville. På Twitter och Facebook fanns möjlighet att gilla inlägget, detta saknades på hemsidan. 

Tillgängligheten kan diskuteras, eftersom denne avgränsas till de som har tillgång till Internet och 

kunskap eller vetskap om sociala medierna. Inläggen var alltid förståeliga, alltså med god konstruktion 

och gott språk, vilket inte är något oväntat då insatserna är officiella myndigheter. Inläggens tydlighet 

varierade i och med mottagarens förförståelse eller anknytning till krisen.  

 

5.2 Hur kan kommunikationsinsatserna värderas utifrån forskni ngen om effektiv 

kriskommunikation? 

 Resultat av den andra forskningsfrågan och dess följdfrågor presenteras i detta avsnitt. De fyra 

följdfrågorna utgör den stora delen av resultatet och svarar på forskningsfrågan, då helheten vävs 

samman. 

 

5.2.1 Hur speglas krisens händelseförlopp i kommunikationen? Det vill 

säga, hur är kommunikationsinsatserna integrerade med krisens 

förlopp? 

Som nämnt i kapitel 4.1 var kommunikationsinsatserna så gott som integrerade med krisens förlopp, 

det vill säga uppdaterade enligt händelserna som skedde under krisen i Turkiet 2015. Några undantag, i 

och med den sena kommunikationen i juli, som var kopplat till attentatet i Suruc, 20 juli, samt 

mellanperioden under augusti och september, då insatserna inte var integrerade med specifika händelser, 

men däremot med krisen och krisens förlopp. Hur speglades händelseförloppet i kommunikationen? I 

och med första inlägget, 4 juni 2015 började kommunikationsinsatserna spegla händelseförloppet. 

Krisen i Turkiet kan ses ha börjat från och med parlamentsvalet den 7 juni 2015, även om de största 

våldsamheterna började i juli efter att vapenvilan mellan Turkiet och PKK bröts. Oavsett var det första 

inlägget förberedande och proaktivt inför och efter parlamentsvalet (och krisen!), där UD resklar 

informerar att eventuella demonstrationer och våldsamheter kan inträffa inför valet, samt även efter 

valet beroende på valresultatet. Svenska resenärer uppmanas även till vaksamhet och försiktighet vid 

vistelse i landet, med speciell oro för Istanbul, Ankara och områden kring Diyarbakir.  



 

 

  36 

 

Bild 5, skärmdump UD resklar, reseinformation 

Bild 6, skärmdump Sweden Ankara, reserekommendation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under själva krisen, det vill säga under juli-oktober kommunicerar organisationerna enligt 

händelseförloppen i krisen. Våldsamheter och terrordåd sammanfattar denna period, där 

organisationerna uppdaterar om situationen i landet, våldsamheter och attentat som skett, samt hur 

intressenterna bör förhålla sig till en möjlig inresa i landet och även hur de som befinner sig i landet bör 

handskas med krisen på plats. Insatserna är uppdaterade enligt händelserna, och blickar även framåt 

mot eventuella krissituationer som kan uppkomma i landet, eftersom vetskapen om det spända läget i 

landet finns. Organisationerna kommunicerar således i nutid men även förebyggande, under hela 

krisens gång. Under krissituationer publicerades som tidigare nämnt väldigt integrerad och uppdaterad 

kommunikation.  
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Bild 7, skärmdump UD resklar, reseinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsinsatserna fortsatte även ibland efter en kris, för att blicka tillbaka till händelsen och 

eventuellt fortsatt styrka på ett ställningstagande, eller på hur händelsen påverkar utvecklingen av krisen. 

Exempel på det sistnämnda har vi i detta uttalande av Margot Wallström och reseinformation på 

ambassadens hemsida. 

 

 

Bild 8, skärmdump Sweden Ankara, Wallström på Twitter 
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Bild 9, skärmdump Sweden Ankara, reseinformation 

 

5.2.2 Vilket slags ledarskap utövades i kriskommunikationen?  

Kommunikationsinslagen består som presenterat främst av en integrerad kommunikation, där 

organisationerna fungerar som samma myndighet och olika organisationer men utan tydlig 

ledarskapsroll. Den främsta ledarskapsrollen som ses utifrån resultatet är Margot Wallström, 

utrikesminister. Som utrikesminister är hon högsta chef  för Utrikesdepartementet och har därmed 

ansvar för att avdelningen ska fungera. Hon är således en förutsedd ledare för UD, men frågan är hur 

och vilken ledarskapsroll hon intar i kriskommunikationen under krisen i Turkiet 2015 utgående från 

organisationernas sociala medieinlägg, alltså inte hennes egna konton.  

 



 

 

  39 

 

Bild 10, skärmdump Sweden Ankara, Statement Wallström 
Bild 11, skärmdump Sweden Ankara, Statement Wallström 

Wallström förekommer i 12 kommunikativa inslag, varav fyra är direkta, officiella uttalanden som 

publicerats på Utrikesdepartementets hemsida, både på engelska och svenska. I och med officiella 

uttalandena fungerar hon som en politisk röst för Sverige. Resterande åtta inlägg är tweets som är 

delade från organisationerna i respektive sociala medier (inte Facebook). I kommunikationen uttalar 

hon sig antingen för Sverige, som ovan nämnt, exempelvis ”Sweden Condems once again…” (se nedan, 

29 juli) eller mer privat (dock är hon utrikesminister och således hela tiden offentlig i alla uttalanden) ”I 

strongly condemn…” (se nedan, 13 oktober).  

 

 

Wallströms övriga kommunicering under krisen skedde på Twitter, där inläggen innehöll inslag av oro 

för utvecklingen i Turkiet samt oro för hur den påverkar fredsprocessen. Vidare uttryckte hon sig även 

med åsikter om Turkiet och PKK, uppmaning riktad direkt mot Turkiet och dömande och chockerad 

gentemot attentat. 
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Bil 12, skärmdump, Sweden Ankara Twitter 

 

Bild 13, skärmdump Sweden Ankara Twitter 

 

Bild 14,, skärmdump Sweden Ankara Twitter 

 

Bild 15, skärmdump Sweden Ankara Twitter 

 

Vidare in på nästa, kommunikativa inslag (se nedan), som visar någon slags åtgärd från Wallström och 

därmed även Utrikesdepartementet uttrycker hennes åsikt om att våldsamheterna måste upphöra och 

fredsdiskussionerna återupptas. En åsikt men även en uppmaning om vad som bör göras. I och med att 

hon uttalar detta som Utrikesminister står även Sverige för detta, politiskt sätt. 
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Bild 16, skärmdump Wallström & Demirtas negotiating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med svar på vilket slags ledarskap som utövades under krisen i Turkiet 2015, var det synligt, aktivt och 

uppdaterat. En tredjedel av alla inslag är någonstans uttalande av Wallström eller en länk till ett 

uttalande, vilket bevisar aktiviteten och synligheten. Wallström uttalade sig under kristid men även 

under mellanperioden, till exempel i form av möte med turkisk politiker. Wallström var således 

närvarande, tog ställning till viktiga händelser och ställning för att visa var Sverige och hon själv står när 

det kommer till terrorism och extremism. Utöver dessa viktiga egenskaper visade Wallström även 

medkänsla och sorg i de attentat som drabbade landet.  

 

5.2.3 Vilka kommunikativa strategier kan identifieras i organisationernas 

kriskommunikation? 

Kommunikativa strategier som kan identifieras utifrån organisationernas kriskommunikation är 

trestegsmodellen, även om denna i sig är en modell och inte en strategi, som används för att förstå och 

beskriva verkligheten i krisen. Oavsett kan detta tas upp som resultat, i och med organisationernas 

förmåga till förebyggande, hantering samt efterarbete vid krisen. Utöver denna modell utsynas strategier, 

där den något centraliserade ledarskapsrollen kan ses som en strategi, även om ledarskap hör till 

uppgifterna som ansvarig för utrikes ärenden. Oavsett är ledarskapet tydligt i kriskommunikationen. 

Vidare kan responsstrategin och identifikationsprocessen identifieras utifrån resultatet av 

kriskommunikationen. Dessa strategier syns tydligast i form av den snabba, uppdaterade och 

integrerade (enhetliga) kommunikationen, alla åtgärder som blivit gjorda under krisen, vilket tyder på att 

organisationerna övervägt hotet och dess allvar, samt vilka möjligheter som fanns gällande åtgärder och 

respons. I och med att organisationerna kommunicerade genom hela krisen och med uppdaterad 

information gällande säkerhetsläget och läget i Turkiet kan detta ses som minimering av risker, hot och 

skador för intressenterna och därmed även för organisationerna. Det tidigare nämnda problemområdet, 
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myndigheter som inte uppfyller de förväntningar som riktas mot dem gällande krishantering, kan de 

facto vara av tyngande orsak för den förändring som skett i Utrikesdepartementets krishantering 

gentemot hur den var under Tsunamikatastrofen. Med andra ord har lärdom och åtgärder gjorts för att 

strategisera upp kriskommunikationen och hanteringen av kriser.  

 

5.2.4 Hur kan kriskommunikationen förstås utifrån Situational Crisis 

Communication Theory?  

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) är som tidigare presenterat en strategi och teori som 

tillämpas med en tvådelad process, för att identifiera krisen och strategiskt tillmötesgå den (Coombs, 

2012, s.157). Detta innebär rent praktiskt i kriskommunikationen under krisen i Turkiet att 

organisationerna bör ha identifierat krisen för att tillmötesgå den med maximal effekt, för att ha 

implementerat SCCT i krishanteringen. Detta kan ses i kriskommunikationen i de åtgärder som 

organisationerna gjort under hela krisen, där någon slags identifiering av kris och hot är gjord, för att de 

åtgärder som togs beslutades. I och med att krisen berör och är en attack mot demokratin och civila 

rättigheter kan den rent generellt klassas som en humanitär kris. Exempel på Wallströms uttalande om 

att krisen berör demokratin och grunderna för demokratin, samt de rättigheter som civila och 

människor i en demokrati bör ha, kan ses ur inläggen nedan. 

 

Bild 17, skärmdump Uttalande Margot Wallström 



 

 

  43 

 

 

Bild 18, skärmdump Wallström Twitter 

 

 

Bild 19, skärmdump Uttalande Sweden Ankara 

 

Utöver att organisationerna i någon grund identifierat krisen, kommunicerades även de åtgärder som 

gjorts men också vilken hotbild och risk som finns i landet. Denna åtgärd kan vara en gemensam eller 

enskild bedömning från Utrikesministeriets och Turkiets sida, eller information som fåtts från landet 

eller ambassaden. Hur som helst tyder dessa inlägg på att krisen blivit klassad som ett hot, och nivån på 

hotet kommunicerats till intressenterna. I och med att kommunikationen publiceras blir även en åtgärd 

gjord för att skydda intressenterna och minimera de risker och skador som är möjliga, och är därmed 

även en åtgärd för att minimera organisatoriska skador som kan uppkomma vid skador för 

intressenterna, om inga åtgärder och varningar gjorts. Utöver dessa inlägg, (se nedan) är alla åtgärder 

som tidigare visade ändrad reseinformation och ökad avrådan resultat på identifiering av kris och hot. 

 

 

Bild 20, skärmdump UD resklar Twitter 
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Bild 21, skärmdump UD resklar Twitter 

 

Vidare bör organisationerna även nyttja den lärdom de har gagnat från tidigare kriser och händelser. 

Rent praktiskt i kriskommunikationen kan lärdomen ses som lärdom från tidigare kriser, exempelvis 

kriget i Ukraina 2014, eller under krisens gång i Turkiet, och hur tidigare oroligheter och attentat kan 

hjälpa organisationen i eventuella uppkommande våldsamheter. Ett exempel på hur SCCT kan ses i 

kriskommunikationen i form av lärdom, är attacken i Suruc den 20 juli och attentatet i Ankara 10 

oktober. Dessa två attentat var de största under krisen, och var riktade mot civila som drabbades värst. 

Attentatet i Ankara är även det värsta i Turkiets historia. I kriskommunikationen efter båda händelserna 

kan ses åtgärder gjorda av organisationerna, till exempel ökad avrådan och uttalanden och dömning av 

attentaten. Det som kan ses som en förbättring i kriskommunikationen efter attentatet i Ankara, två och 

en halv månad efter Suruc, är en ökad snabbhet i kommunikationen. Under Suruc kommunicerades det 

första inlägget sju dagar efter attentatet, medan det första efter attentatet i Ankara publicerades under 

samma dygn. Inte nog med det publicerades nio inlägg totalt under dygnet.  

 

Avrundningsvis kan kriskommunikationen, utifrån resultatet, sammanfattas som effektiv, i och med 

snabb, integrerad och uppdaterad kommunikation under hela krisen i Turkiet 2015. Kommunikationen 

är integrerad inte bara med de olika sociala mediekanalerna utan också med krisen och krisens förlopp. 

Vidare kan strategier tydas utifrån de kommunikativa insatserna, samt ett synligt ledarskap som sig bör 

göra. Mer djupgående och analyserande diskussion kring resultatet görs i följande kapitel för att knyta 

an resultatet mer i teorin samt analysera meningen med insatserna.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion av det empiriska resultatet som presenterades i föregående kapitel i 

relation till det analytiska ramverket.  

 

6.1 Krisens hantering på de sociala medierna  

Nedan presenteras analysen och en diskussion framförs av resultatet.  

 

6.1.1 Integrationens betydelse  

Integrerad kriskommunikation hör enligt Coombs (2012), Benoit (1997) och Sellnow et al. (2013) till 

grundstenarna för att kommunicera effektivt vid krissituationer, och presenterades i kapitel ett som 

sammanfattning av effektiv kriskommunikation. Coombs (2012,s.19-20) argumenterar som tidigare 

nämnt för att den digitala revolutionen ska ses som en utveckling för kriskommunikation, snarare än en 

revolution, där sociala medier och kriskommunikation är väl integrerade med varandra. 

Organisationernas kriskommunikation under krisen i Turkiet var genomgående integrerad, så väl enligt 

krisens förlopp som mellan organisationerna. Detta bevisar enligt mig att organisationerna tagit vara på 

den utveckling som sociala medier bidragit till kriskommunikationen, möjligheten till integrerad och 

snabb kommunikation. I och med sociala mediernas betydelse för intressenternas och organisationernas 

interagerande sinsemellan och informationsdelning är organisationernas kriskommunikation även 

integrerad i form av kriskommunikationsplattform, sociala medier (Heide, Johansson, Simonsson, 

2012). Hur integrationen syns i de kommunikativa insatserna är enhetlighet gällande inlägg och 

tidpunkt för publicering av material, enligt en händelser under krisen. De olika kanalerna publicerade 

ofta samma meddelande som publicerats hos en organisation, alltså delades inlägget via de övriga 

sociala mediekanalerna. Vidare syns integrationen tydligt just i de inläggen som är delade och länkade 

mellan de olika sociala mediekanalerna och organisationerna, vilket ofta uppkom under samma dygn 

eller samma vecka. Avsikterna med integrationen var utöver en enhetlig kriskommunikation en 

vidarebefordring till större mängd information, som mottagaren lättare kunde ta del av, det vill säga 

underlättades informationsförsörjningen för intressenten. Integrationen bidrog även till ökad 

sannolikhet att nå fler intressenter och mottagare i behov av informationen, då fler kanaler användes 

för länkning och delning. I och med att inläggen publicerades på sociala medier ingick alltid någon form 

av delningsmöjlighet för mottagaren, vilket således integrerar även mottagaren i kriskommunikationen. 

Mottagaren hade möjlighet att vara aktiv i informationsförsörjningen genom att dela eller gilla inlägget. 

Heide et al. (2012) beskriver just sociala medier som interaktiv tvåvägskommunikation mellan olika 

parter, och vidare till olika parter, där enskilda mottagare av informationen kan vidarebefordra detta 

med samma medium, det vill säga sociala medier. Konsekvenser med integrerade kommunikationen är 
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ökad spridning av informationen vilket i grund och botten är vad kriskommunikation går ut på, nå så 

många intressenter som möjligt (Falkheimer et al., 2009, s.34). 

 

Utöver att nå så många intressenter som möjligt med integrerade kommunikationen har även språkvalet 

en betydande roll i integrationen. I och med att Wallström och svenska ambassaden i Ankara uttalade 

sig i kriskommunikationen på engelska, får inlägget en betydande mening även utomlands, och är i vissa 

fall även riktad mot beslutsfattare, politiker och stater utomlands. Att de engelska inläggen delades på 

de olika sociala mediekanalerna ökade sannolikheten för dem att nå utanför Sveriges gränser. Även 

Englund (2014) diskuterar genom tidigare forskning om hur en integrerad kriskommunikation bidrar till 

en effektivare kriskommunikation, som utifrån resultatet av organisationernas kriskommunikation kan 

tolkas vara situationen även här.  

 

6.1.2 Effektivisering genom uppdatering 

Kriskommunikation på sociala medier innebär som tidigare diskuterat ett mångkanalssystem, där 

mottagarna kan interagera med sändarna, aktivera sig i kommunikationen och ta del av snabb, koncist 

och uppdaterad kommunikation (Coombs, 2012, s.19). Med detta sagt kan man utifrån resultatet av 

kriskommunikationen under krisen i Turkiet säga att den var uppdaterad, både enligt krisen och enligt 

de andra sociala mediekanalerna, som nyss diskuterat om integrationen. Faulkner (2001) bland andra 

argumenterar för att krishanteringen inom katastrofer och humanitära kriser avgörande och måste noga 

planeras, och bör bemötas med uppdaterade kommunikationsinsatser, vilket organisationerna i stort 

sätt gjorde under krisens förlopp. De största händelserna kommuniceras uppdaterat, och den nämna 

mellanperioden karaktäriseras även av uppdaterad information i form av ny information gällande 

utresor till Turkiet, eller för de som befinner sig i landet samt uppdaterad och utökad avrådan till landet. 

Det som kan diskuteras, och undantaget i den för övrigt uppdaterade kommunikationen är varför 

organisationerna inte uppdaterade något efter attentatet i Suruc den 20 juli, utan dröjde en vecka innan 

första inlägget publicerades. Visserligen betonade första inlägget att Sverige åter igen fördömde 

attacken, vilket tyder på att någon tidigare kommunikation är publicerad, dock från någon annan part 

än Utrikesdepartementet och svenska ambassaden. Eventuellt kan det tidiga stadiet i krisen förklara 

varför inget inslag uppkom, även om detta inte uppföljer riktlinjerna för effektiv kriskommunikation. 

En annan faktor kan vara att attentatet inte påverkade svenskar i landet, och att organisationerna 

avvaktade för att inte öka rädslan bland intressenterna, vilket dock är tvivelaktigt då organisationerna 

bör kommunicera ärligt, öppet och koncist under en kris (Coombs, 2012; Benoit, 1997; Sellnow et al., 

2013; Ulmer, et al., 2014). Kommunikationen i form av uppdaterad information handlar i stort sätt om 

att minimera harm för intressenterna och organisationen. Oavsett varför organisationerna inte bidrog 

med någon information eller uttalande gällande attacken förens en vecka efter attentatet påverkar 
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helhetsbilden av kriskommunikationen under krisen, även om en lärdom och utveckling kan ses till 

kommunikationen kring attentatet i Ankara, som diskuterades tidigare. Även vetskapen om hur stor och 

spänd krisen skulle bli var omöjligt att förutspå i juli, men, som åter igen inte ska påverka 

bedömningsförmågan gällande vad som ska kommuniceras eller inte. Utrikesdepartementet och 

svenska ambassaden i Ankara kan ha klassat hotet mot svenskar som litet, och avstått från 

kommunikation innan den riktiga bilden av attentatet formades under veckan. 

 

Som tidigare diskuterat bör organisationer så som myndigheter ta stort ansvar vid humanitära kriser och 

bör vara uppdaterade i de områden som organisationen och dess intressenter rör sig i. Suruc kan 

mycket väl klassas som ett område där inte många svenskar rör sig i, varav reaktionstiden förblev längre. 

Dock bör kriskommunikationen vara uppdaterad och hålla en hög informativ nivå för att förebygga 

risker och större osäkerhet bland intressenterna, vilket blir tvetydigt gällande kommunikationen kring 

attentatet, eftersom hög osäkerhet kan inträffa hos intressenterna om inget kommuniceras. 

Intressenterna har enligt Lidskog et al. (2000) krav och förväntningar på en trovärdig och uppdaterad 

information vid stora händelser som drabbar världen, oavsett om detta inte sker nära till hands eller inte. 

I stort sätt var kommunikationen uppdaterad, som presenterades i resultatet, där uppdateringen ledde 

till ökad tillit mellan intressenter och organisationerna. Tilliten bevarades med uppdaterad 

kommunikation och åtgärder, vilket bevisar att framtida risker och hot tagits på allvar. Skulle 

kommunikationen däremot varit bristfällig vid fler tillfällen än efter attacken i Suruc, skulle de 

bristfälliga kommunikationsinsatserna leda till missförstånd och ryktesspridning, och därmed rädsla och 

oro bland intressenterna. Som utkomst av dessa faktorer skulle trovärdigheten som organisationer som 

hanterar den här formen av kriser bör ha med intressenterna, påverkas (Lidskog et al., 2000, s.121). 

 

6.1.3 Vad resulterade öppna och tillgängliga sociala medier i?  

Som resultatet presenterades i föregående kapitel, var organisationernas kriskommunikation även 

tillgänglig och öppen, vilket bidrar till effektivitet i kriskommunikation under krisen i Turkiet 2015, i 

enlighet med det analytiska ramverket. Bland andra är det Coombs (2012), Benoit (1997) och Sellnow et 

al. (2013) som förespråkar öppenhet och tillgänglighet för att effektivisera kriskommunikationen, vilket 

organisationerna lyckades med i och med att sociala medierna var öppna och inte slutna sociala 

mediekonton. Utöver att sociala medierna var öppna och tillgängliga för användare och även icke 

användare med tillgång till Internet (förutom Facebook) var kriskommunikationen i sig även öppen. 

Med detta menas att kommunikationen var uppdaterad och informerande om händelserna i Turkiet, 

och därmed även öppna till krisen och vad som försiggick. Organisationerna delade med sig av 

uttalanden och annan information som eventuellt hade gått följarna förbi, som denne nu fick ta del av. 

Med andra ord var kommunikationen inte stängd för bara vissa intressenter, eller stängd gällande vad 
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som informerades, informationsflödet. Nu har organisationerna inte kommunicerat ut exakt allt vad 

som hände och vad som kommunicerades internt, men i de inslagen som publicerades har de ändå vävt 

in en stor mängd material och information som var nödvändig för intressenterna och deras säkerhet, 

vilket tyder på öppenhet i kommunikationen. Kriskommunikationen uppfattades också som ärlig och 

koncist, alltså var syftet att hjälpa intressenter, minimera skador, risker och hot samt förebygga 

relationerna mellan organisationen och intressenterna, exempelvis förtroendet mellan parterna. Som 

myndighet bör inte primära syftet med kriskommunikation att bygga det egna varumärket, som dock är 

sekundärt, utan att hjälpa intressenterna på bäst vis. Om det primära syftet sköts enligt ramverket om 

effektiv kriskommunikation, kommer det även förespråka det sekundära syftet, i likhet med hur 

internkommunikationen har betydelse för externkommunikationen som presenterades i analytiska 

ramverket.  

 

Det som dock kan diskuteras med sociala medier och vilken grad av tillgänglighet som infinner sig är 

huruvida de intressenter som inte använder sociala medier, eller Internet för den delen, blir mottagliga 

för den här typen av informationsförsörjning. Nu var syftet att undersöka kriskommunikationen på 

organisationernas sociala medier, där målgruppen främst är de som använder sociala medier och 

därmed är mottagliga för informationen. Det kan hända att anhöriga är mottagliga och har 

tillgänglighet till kommunikationen, och kan vidarebefordra informationen till någon på plats i Turkiet, 

som inte har användning eller tillgång till sociala medier just då, eller någonsin. Tänkbart är att man 

inför en resa, som icke Internetanvändare, har koll på medier via TV, radio eller per telefon 

(SMS/samtal), både i hemlandet och på plats. Vidare har oftast resebyråer någon slags kommunikation 

på plats, ofta via telefon och personligen (egen erfarenhet). Så på det viset fungerar organisationernas 

information på sociala medier och för målgruppen, även om det kan diskuteras om målgruppen 

sträcker sig utanför Internet, och hur de nås av information och i vilken grad. Oavsett är hemsidan den 

kanal som kan nås av vem som helst, och kräver inget inlogg. Dessutom är det troligt att denna kanal är 

bredast, i och med en officiell hemsida via regeringen, som även ger en förutsättning att nå information 

även för dem, som inte är insatt i de nya sociala medierna. Twitter är en kanal där informationen är 

öppen för även icke-användare, men där det krävs lite förkunskap om vad kanalen innebär, hur den 

hittas, och att information existerar där. Överlag fungerar Twitter som en väldigt effektiv och snabb 

kanal, där informationen kan kommuniceras kvickt och delas snabbt. Facebook är den sociala 

mediekanalen med mest hinder för icke-användare, eftersom mottagaren bör vara medlem på Facebook. 

Informationen med inlogg är öppen, även om mottagaren bör aktivt söka sig till dessa sidor, om inte 

denne prenumererar eller följer sändaren, med undantag hemsidan där endast eget initiativ till att ta sig 

på sidan krävs.  
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6.2  Kommunikationsinsatserna utifrån forskningen 

Nedan presenteras fortsättningsvis en analys och diskussion gentemot resultatet. 

 

6.2.1 Vikten av integration mellan kris och kommunikation  

Kommunikationsinsatserna var väldigt integrerade med krisens förlopp, och hanterade de olika stegen 

som enligt analytiska ramverket är en del i att uppnå effektivitet inom kriskommunikation. Dessa steg 

som ingår i trestegsmodellen är enligt Coombs (2012) förefas, akutfas och efterfas, och har även blivit 

myntad med små förändringar av Faulkner (2011), som tagit de tre faserna till nästa steg, för att 

maximera nyttan: händelsen fas (pre- event), förebyggande fasen, nödsituation fasen, mellanfasen, 

återhämtningsfasen och resultat/upplösning/utvärdering fasen. Trestegsmodellen är tagen lite längre i 

strukturen för att organisationer vid krissituationer kan följa hela modellen från pre-event till 

utvärdering, vilket är avgörande vid en omfattande krissituation som humanitär kris.  

 

Det Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara gör, är att arbeta kring de olika faserna. 

Detta kan ses i insatserna, enligt den modell som Coombs (2012) förespråkar, i form av 

kommunikation i nuläget som karaktäriseras av varningar och uppmaningar gällande intressenternas 

säkerhet, exempelvis det första inlägget under krisen, där UD varnar att våldsamheter kan uppkomma 

innan, under och efter valet, där resultatet och de möjliga händelserna i det skedet var ovisst. Men en 

åtgärd togs gällande informering av intressenterna för den rådande hotbilden, eftersom risken för 

våldsamheter existerade, och därmed även hot mot intressenternas säkerhet. En omvärldsanalys har 

gjorts och åtgärder för att minimera hot och risker för intressenterna gjordes. Denna åtgärd kan klassas 

ingå i förefasen. Ett annat exempel på förefas, dock gällande en enskild händelse, är 

kommunikationsinsatsen gällande nyvalet i oktober, där åtgärd för att varna om eventuella våldsamheter 

togs, åter igen, för att förbereda intressenterna om eventuella risker och händelser som kan uppkomma 

i samband med valen. 

 

Akutfasen är mitt under krisen, då organisationerna förväntas kommunicera snabbt, öppet, korrekt, 

sakligt och informerande, med intressenternas säkerhet som primära mål. Informationen ska således 

vara betydelsefull för intressenterna, och utesluta onödiga eller inte brådskande ärenden. 

Kriskommunikation ska även uppfattas av mottagarna för att uppnå betydelse, vilket organisationerna 

lyckas med i sin kriskommunikation under akutfasen (Lidskog et al., 2000, s. 121, 194). Utöver 

händelsen i Suruc 20 juli så kommunicerar UD och ambassaden enligt de förväntningar som finns 

riktade mot dem, men även enligt trestegsmodellen och akutfasen. Gemensamma nämnaren var en 

integrerad kommunikation för att nå så många som möjligt, inläggen var även väldigt informerande, 
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snabba, öppna, korrekta och sakliga, och i många fall med länk till mer information, vilket som 

intressent kan uppskattas. Oavsett om inläggen var korta, speciellt på Twitter, var de matnyttiga i och 

med vidarebefordringen. Exempelvis var kommunikationen under 10 oktober och attentatet i Ankara 

väldigt snabb, korrekt, saklig och informerande, då alla sociala mediekanalerna var integrerade med 

varandra, och mottagaren.  

 

Efterfasen karaktäriseras i kommunikationen av organisationernas förmåga att blicka tillbaka men 

samtidigt blicka framåt mot nästa kris, för att förbereda sig och intressenterna för möjliga händelser där. 

Ett exempel på detta tolkas vara åtgärder som är tagna efter att krisen har skett, i form av ändrad 

reseinformation och ändrad avrådan till landet eller området. I och med att ett sådant beslut görs, och 

kommuniceras till intressenterna, blickar organisationerna redan fram mot nästa kris som kan 

uppkomma, och är uppdaterade med information om säkerheten och situationen i landet, som kanske 

inte existerade vid en tidigare krissituation. Organisationerna tar här, som Coombs (2012) förespråkar i 

modellen, lärdom av tidigare kriser och blickar samtidigt fram mot nästa förefas. Dessa faser vävs in i 

varandra och inga egentliga gränser finns förutom de som kommenterades tidigare, och 

gränsövergången blir således diffust, som med kriskommunikationen under krisen i Turkiet 2015.  

 

Hur krisens händelser speglar kriskommunikationen enligt Faulkners (2001) omarbetade trestegsmodell 

presenteras här. Före händelse fasen, alltså pre-event det vill säga tiden före krisen där organisationerna 

tar någon slags åtgärd eller ställning mot en eventuell kris, ses i organisationernas kriskommunikation 

som åtgärd inför valet den sjunde juli, där de tre dagar innan informerar om oroligheter som kan 

uppkomma innan, under och efter valet. I och med att UD även varnar för våldsamheter efter valet, tas 

en förberedande åtgärd även för själva krissituationen. Den andra fasen, förebyggande eller prodromal 

stage, är steget där krisen är oundkomlig och där organisationen bör förbereda sig för själva smällen, 

alltså krisen. I detta fall kommunicerade organisationerna inget efter parlamentsvalet, vilken kan tyda på 

att inga större oroligheter inträffade som påverkade intressenterna. Prodromal stage är ganska svårt att 

uppnå vid humanitära kriser, speciellt för organisationerna under krisen i Turkiet, i och med att kriserna 

ofta uppkommer snabbt och plötsligt, ibland utan förvarning. Visserligen kan organisationerna förvänta 

sig en kris, som i detta fall, men själva prodromal stage skedet tappas bort, då förväntningarna blir 

verklighet innan en varning ges. Det är synnerligen lättare att tillmötesgå detta steg till exempel vid en 

naturkatastrof  som Katrina, där myndigheterna hinner bekräfta att krisen är oundkomlig, och där ett 

litet skede för genomgång hur man ska tillmötesgå krisen kan hinnas med. Till skillnad från kriser 

orsakade av människan, som krisen i Turkiet, där händelserna kan uppkomma ur tomma intet, även om 

myndigheter och organisationer kan ha en hotbild och risknivå färdiga, alltså är de medvetna om att 

krisen kan och kommer inträffa, det vet bara inte när.  
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Det tredje steget, akutfasen alltså emergency eller Acute stage gäller då krisen har inträffat, exempelvis 

attentatet i Ankara 10 oktober, och där organisationerna nu bör minska skador till högsta pris och ta 

åtgärder för att rädda intressenter. Ett exempel på inlägg är UD resklars Tweet, där svenskar uppmanas 

till att hålla sig borta från folkmassor och demonstrationer, helt enkelt undvika eventuella 

uppkommande våldsamheter och bejaka en allmän försiktighet och uppmärksamhet. Detta tyder på en 

åtgärd för att minimera skador för intressenterna samt försök till att hålla dem säkra från de situationer 

som är högst sannolika att inträffa som efterskalv. Myndigheten kommunicerar enligt akutfasen, och där 

researrangörerna har en stor roll i mer information på plats för intressenterna, eftersom de ofta är 

väldigt insatta i samhället. Dock är UD och ambassaden tydliga och klara med sina uppmaningar, och 

fungerar som en röst för hur hemlandet råder intressenterna att agera.  

 

Mellanfasen utgör det fjärde steget, som karaktäriseras av åtgärder som tas efter själva akutfasen, då 

intressenterna längre inte svävar i livsfara. Allt från att återställa nödvändiga behov och få samhället i 

normal gång så fort som möjligt. I större katastrofer som påverkar intressenterna i större omfattning 

skulle denna fas karaktäriseras av exempelvis stödpersoner och stödlinjer för drabbade och anhöriga, 

full bemanning på alla myndigheter, sjukhus och krislinjer för att informera intressenterna så effektivt 

som möjligt, med tanke på att återställa samhället i normal fas så snabbt som möjligt. Under krisen i 

Turkiet kan denna fas ses som informationen om attentatet i Ankara, där ambassaden går ut med att 

inga svenskar är drabbade, berättar om krisen och hur svenskar i landet ska förhålla sig på plats. 

Återhämtningsfasen, Long term (recovery) förstås i kriskommunikationen som åtgärder för ändrad 

reseinformation och ökad avrådan till landet och områden som anses vara störst hot mot intressenter. 

Även ett uttalande från UD i form av utrikesministern görs för att visa medkänsla. Sista fasen, 

resultatfasen eller resolution stage kan i kriskommunikationen förstås som resultat av krisen som ledde 

till ökad avrådan, och eventuellt även nya strategier som kan peka på en förnyad krishantering, eller en 

återhämtning till de fungerande och normala krishanteringsmallarna.  

 

6.2.2 Ledarskapets roll  

Margot Wallström är en utsedd ledare för Utrikesdepartementet och ärenden utomlands som påverkar 

svenska intressenter och är av intresse för Sverige. I och med att hon är utrikesminister och därmed 

utsedd ledare för utrikesärenden är det lite av en självklarhet att hon är synlig och tydlig under kriser 

som påverkar Sverige i någon mån. Under krisen i Turkiet var Wallström väldigt synlig, och publicerade 

10 egna inlägg och förekom i 12 allt som allt, vilket blir en tredje del av alla kommunikativa insatser, 

vilket enligt Ulmer et al.(2014) är första steget i starkt ledarskap som behövs för att 

kriskommunikationen ska vara effektiv. Ett annat perspektiv som Wallström utövar är att hon 
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kommunicerar öppet, ärligt och tar ansvar. I och med att många av attentaten under krisen var utgjorda 

i terrorismens namn, uppmanar Wallström att kampen är allas och allas ansvar att ta. Utöver detta så 

uttalar hon sig starkt om hur Sverige förhåller sig till terrorism, vilket tyder på ett slags ansvarstagande 

och skyldighet till humaniteten och demokratiska värden. Som utrikesminister tar hon även ansvar för 

att träffa politiker i Turkiet och bidrar med att försöka lösa konflikten och krisen på fredlig väg, samt 

uppmanar alla ansvariga parter i landet att avsluta våldsamheterna och uppta fredsdiskussionerna, vilket 

tyder på att hon utövar ett starkt och tydligt ledarskap, och fungerar som grunderna till att uppnå 

effektiv kriskommunikation (Ulmer et al., 2014). I och med att Wallström uppfyller dessa steg inom 

starkt ledarskap under krissituationer visar hon även kompetens och integritet för sin roll som 

utrikesminister, som bidrar till att minska intressentorienterade skador vid kriser (Coombs, 2015). Det 

har skett en väldig skillnad med tanke på ledarskap och Tsunamikatastrofen 2004, då dåvarande 

utrikesministern Laila Freivalds blev starkt kritiserad för dåligt ledarskap och dålig integritet i krisen.  

 

Fortsättningsvis kommunicerade Wallström med olika avsikter, eller kanske sändare. I de officiella 

uttalandena som Utrikesminister använde hon både Sverige och sig själv som sändare, 

exempelvis ”Sverige fördömer” och ”Jag fördömer”. I inläggen där on själv fungerar som sändare och 

uttalar egna åsikter förmedlar hon även empati och sympati för de drabbade och deras familjer, 

exempelvis i ett uttalande den 10 oktober, då attentatet i Ankara skedde. I mötet med en turkisk 

politiker använder hon även här sina egna åsikter som budskap i kommunikationen, ”I agree with him: 

the violence must stop…”, där dessa uttalanden kan ses som en mänsklig akt, där hon framställer sig 

som en av oss alla som vill kämpa mot terrorism och våldet, inte bara som en statlig och hög politisk 

person. I och med att hon framställer sig ansvarsfull och oroad inför situationen och utöver det 

kommunicerar ganska uppdaterat bidrar hon eventuellt till att stärka kontakten ytterligare med 

intressenterna, vilket är en av nycklarna till effektivt ledarskap vid krissituationer (Ulmer, 2012).  

 

Enligt internkommunikationsbenämningen som Heide et al. (2012) myntat, kan man dra paralleller till 

den externa kommunikationen och se Wallströms och organisationernas kriskommunikation som 

lägeskommunikation, där information om det aktuella läget kommuniceras, och även händelser som kan, 

och har hänt, uppmärksammas i kriskommunikationen. Vidare in på vilket slags ledarskap som kan ses i 

krishanteringen kan sammanfattas i starkt och tydligt, eftersom Wallström är genomgående med i 

kommunikationsinsatserna, tar plats, ansvar och visar i någon mån en enad röst för Sverige och 

organisationerna.   

 

6.2.3 Identifikation av strategier  

De kommunikativa strategierna som kan tolkas utifrån resultatet och kopplat till det analytiska 
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ramverket är definitivt Burnetts (1999) identifieringsprocess. Det som Utrikesdepartementet och 

ambassaden i Ankara gör, och som kan tydas utifrån kommunikativa insatserna är 1) definition. Som 

tidigare diskuterat tolkas det att organisationerna identifierat krisen för att ha möjlighet att bilda en 

uppfattning, hur stort är hotet eller risken för att vidare ha möjlighet att agera och kommunicera till 

intressenterna (steg 2). Överlag har även timingen, det vill säga tidpunkten för kommunikativa inslaget 

varit uppdaterat, som tidigare diskuterat, förutom händelsen i Suruc, men där organisationerna 

säkerligen bildat en uppfattning om att inget agerande behöver göras innan situationen är fullt 

kontrollerad, helt enkelt för att inte kommunicera för kvickt och orationaliserat, vilket tyder på strategi 

gällande timing (3). Vidare har support för agerandet (4) getts från de olika sociala mediekanalerna i 

form av delning och kommunikativ integrering. Sist men inte minst har Burnetts (1999) modell tagit 

fram centralisering av ledarrollen, som i föregående kapitel diskuterades om, vilket organisationerna 

gjorde under krisen i form av Margot Wallström. Wallström är en i förväg utnämnd ledare, men som 

centraliserades under krisen.  

 

Som nyss nämnt har organisationerna även bildat sig en uppfattning om hur stort hotet är och vilken 

grad av risk eller risker som följer med en händelse och krisen, och vilka konsekvenser dessa kan ha för 

intressenterna. I och med de uppdaterade reseinformationerna och ökade avrådan till landet har en 

åtgärd tagits efter att organisationerna klassat krisens hot som högt eller högre än en annan kris som 

kanske inte krävt så kraftiga åtgärder. Även här tynger Burnett (1999) på denna aspekt, alltså att 

organisationerna bör använda sig av identifieringsprocessen, samt processen i att beskriva hotets nivå 

och agera utifrån den, som viktiga punkter för att tillmötesgå en kris strategiskt.  

 

Burnett är som diskuterat i teoriavsnittet inte ensam om att argumentera för vikten att tillmötesgå kriser 

strategiskt, utan Coombs (2012;2015) har även tagit fram olika strategier, en så kallad responsstrategi. 

Denna kan ses i inslagen under krisen som 1) Kvick respons och kommunikation som utfördes så gott 

som under hela krisen (undantag Suruc med motiv), 2) Enad kommunikation i form av integrerade 

sociala mediekanaler, enhetlig information och central ledarroll, 3) öppenhet i kommunikationen i form 

av sociala medieinläggen och deras vidarebefordring samt öppenheten i själva inslaget och inte stängda 

sociala mediekonton, 4) timing, som tidigare nämnt i form av kvicka men inte irrationella inlägg, 5) 

organisatoriskt ansvar togs i form av uttalanden från Margot Wallström i form av ställningstaganden 

och även alla åtgärder som gjordes för att säkra intressenternas säkerhet, 6) Kompetens i form av 

central och kompetent ledare samt integrerade och rationella inslag och 7) kort- och långsiktiga 

kommunikationsinsatser i form av uttalanden och ageranden för att maximera intressenternas och 

organisationens säkerhet. Som Coombs (2012) uttrycker det, ökar man effektiviteten i 

kriskommunikation med att agera och kommunicera kvickt, öppet och sammanhållet, det vill säga 
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strategiskt.  

 

Kommunikationsinsatserna kan även förstås och tolkas ur resultatet jämfört med en annan 

kommunikativ strategi, utformad av Rosenthal och Kouzmin (1997). Även denna är en 

identifieringsprocess, och är lik de tidigare två men följer stegen 1) Existerar ett allvarligt hot mot 

sociala och politiska system? 2) Är det nödvändigt att besvara hotet? Vilken grad ligger hotet på? 3) 

Nödvändigt att ta beslut? 4) Ta kvicka beslut och 5) Beslutsfattning. I och med att organisationerna är 

politiskt förankrade och har stort ansvar vid att bibehålla säkerheten i sociala system är denna modell 

väldigt anpassningsbar och kan tydas utifrån resultatet. Krisen i Turkiet och alla attentat och 

våldsamheter är hot mot humanitära insatser och det sociala systemet, det vill säga civila och samhället i 

Turkiet. Attentaten var även politiskt och religiöst förankrade, vilket tyder på att hot mot politiska 

system fanns, exempelvis ett hot mot ambassaden som är en central roll i Turkiet genom representant 

för Sverige. Utöver det hotas hela turkiska politiska systemet av vidare våldsamheter som, enligt 

Wallströms uttalande, förhindrar demokratiska utvecklingen och gör fredsprocessen långsammare. 

Organisationerna har även besvarat hotet i form av avrådan, information och uppdaterad 

reseinformation, vilket tyder på att steg två, tre och fyra i identifieringsprocessen är genomförda. 

 

Utöver dessa identifieringsprocesser som är många och omarbetade, finns strategier för att tillmötesgå 

krisen etiskt och med vikt på återhämtning. Seeger och Sellnow (2013) argumenterar för vikten av etik 

inom humanitära kriser, då det ofta är civila som drabbas. Organisationerna har inte kommunicerat med 

bilder på drabbade eller namn på dem, som kan ses tillhöra mediernas uppgift (även om de ofta kan 

diskuteras om de är så etiska). Det enda namnet som publicerades av en drabbad var journalisten 

Ahmet Hakan, som klarade en attack riktad mot honom. Han är dock väldigt känd i Turkiet och är i 

och med journalistrollen mer offentlig än en civilperson, vilket således gör det etiskt mer rätt att gå ut 

med hans namn. Dessutom har inslaget en kraft eftersom inslaget informerar omvärlden om en attack 

riktad mot en enskild person, som utövar de demokratiska rättigheter han har, och utöver att bara vara 

en journalist även försöker bryta det korrupta samhället som existerar i Turkiet. Oavsett åsikterna kring 

detta inlägg var organisationerna etiska även i uttalanden, även om de innehöll väldigt starka och 

uppmanande inslag, men som tog plats och ställning för att visa var Sverige står gällande extremism och 

terrorism. 

 

En viktig del i strategisk kriskommunikation är återhämtning från humanitära kriser (Volo, 2008). Med 

detta menas att tid krävs för att återställa samhället till det normala, samt tid för att bearbeta exempelvis 

terrordåd eller flodvågskatastrofen 2004. Då handlar denna fas och strategi mer om att bygga på 

relationer och för att få samhället tillbaka till det normala. Det som organisationerna i detta fall gör, är 
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att efter det sista stora attentatet i oktober (Ankara) fortsätter uppdatera reseinformationen. Utöver 

detta varnar organisationerna även resenärer inför nyvalet i november. I och med att oroligheterna 

fortsätter i landet, och där ett spänt tillstånd fortfarande råder, har ambassaden första december 

uppdaterat reseinformationen och informerat om hur läget ser ut, men där en egentlig återhämtningsfas 

aldrig skett. Detta skede kan dock tolkas ligga mellan attentatet i Ankara och första uppdateringen 

gällande reseinformation därefter, som publicerades 27 oktober. Dessa 17 dagar emellan kan tyda på ett 

sätt av organisationerna att återhämta sig, samt låta intressenterna återhämta sig, även om inga svenskar 

blev direkt drabbade av krisen. Påverkan var visserligen stor, många upplevde rädsla på plats, men som 

lättat under tiden och eftersom inga större våldsamheter pågått. Den största turismtiden är även över i 

landet, vilket påverkar mängden intressenter som blir eller hade blivit påverkade av någon eventuell 

fortsättning av krisen. Dock kan denna period ses mer som en tystnadsperiod än återhämtningsfas, där 

organisationerna hade kunnat publicera inslag som hade släppt på de gångna händelserna. 

Oroligheterna fortsätter i landet och de dåliga samhälleliga aspekterna, vilket leder till att 

organisationerna inte släpper krisen utan fortsätter vara förberedande för nästa, vilket är effektivt av 

dem. Detta stycke kan avslutas med att säga att en återhämtningsfas har blivit gjord i litet omfång, även 

om läget i stort sätt fortsätter som tidigare i landet vilket leder till att organisationerna är beredda på 

nästa kris. Denna kris går inte att jämföra med en återhämtningsfas vid exempelvis Tsunamikatastrofen. 

 

6.2.4 Situational Crisis Communication Theory och dess funktion i 

kriskommunikationen 

Genom att organisationerna, Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Ankara kommunicerar 

uppdaterat, koncist, förståeligt, öppet för att nämna några egenskaper, utgör de redan där ett slags 

skydd mot sig själva, alltså organisatoriskt skydd. Avsikten med SCCT är att skydda organisationernas 

rykte under kriser (Coombs, 2002: 2004: 2012: 2015) vilket med hjälp av en effektiviserad 

kriskommunikation görs. Med andra ord så är alla åtgärder och strategier från organisationerna, som 

diskuterats tidigare, avsiktliga för att minimera skador och hot för intressenterna, men även för 

organisationen. Utrikesdepartementet har en ganska mörk historia gällande kriskommunikation och hur 

de varit utformade, vilket kan ses som en lärdom fram till idag. Coombs (2004) hävdar bland annat att 

SCCT handlar om att ta lärdom från gamla kriser för att minimera organisatoriska skador i en pågående 

eller framtida kris. Gamla kriser och kriskommunikation är även något som inte bara organisationen bär 

med sig och ska ta lärdom ifrån, men är utan vidare även något som intressenterna minns. Det är här 

som de organisatoriska skadorna vid kriser ska minimeras och lärdom från föregående tas, eftersom 

intressenterna kan ha olika uppfattningar om förflutna krishanteringar. Som ett exempel, igen, 

Tsunamikatastrofen 2004 där svenska myndigheterna, bland annat UD, fick rasande kritik mot sig för 

en usel kriskommunikation och krishantering. Detta påverkar givetvis, som tidigare diskuterat, 
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relationen och tilliten mellan organisationen i fråga och intressenten. Vilket vidare leder till att 

intressenten kan uppfatta nuvarande krisen och hanteringen av den som sämre än vad den egentligen är, 

på grund av en historia av dålig krishantering och relationer som inte återuppbyggts. En äldre kris 

påverkar alltså en pågående kris, vilket kan vara negativt eller positivt. Det positiva i organisationernas 

kriskommunikation under krisen i Turkiet är givetvis den förbättring som har blivit gjord sedan 

exempelvis Estonia och Tsunamikatastroferna, även om det inte går att jämföra i vilken mån som 

svenskar blev drabbade, men som fortfarande är en faktor som bygger tillit och relation mellan 

intressenten och myndigheten.  

 

Överlag har UD och ambassaden lyckats med att implementera SCCT, hur de evaluerat 

krishanteringshistorien är dock inte tydligt i de inlägg som publicerades. Men, enligt SCCT bör 

identifiering göras för att klassa krisen och hotet, varefter en bedömning görs i koppling till 

kriskommunikationshistorian. Med detta menas att organisationerna nu ska överväga om krisen hänt 

förut, vad som kan göras annorlunda, bättre eller vad kan gå sämre (och kan tas åtgärd för att 

minimera)? Helt enkelt evaluera vad krisen innebär, tillsammans med att se tillbaka till föregående kriser 

och dra lärdomar. Slutligen tas strategier för att tillmötesgå krisen på det mest effektfulla sätt, vilket 

tidigare diskuterades att organisationerna gjorde. UD och ambassaden har således i någon mån tagit 

hänsyn till föregående kriser och förbättrat kriskommunikationen. Det som kan sägas under pågående 

krisen var de åtgärder, uppmaningar och information som publicerades, som kan ses ha en stor roll för 

framtida kriser och krishanteringar, och i detta fall som positiv utgång.  Även om organisationerna har 

förbättrat sin kriskommunikation och därmed kan det tolkas att SCCT är en av strategierna, skulle det 

kräva en målgruppsanalys i form av enkäter eller intervjuer för att egentligen mäta tilliten och 

förtroendet som intressenterna har för organisationerna och deras förmåga att hantera och 

kommunicera vid kriser. Men kopplat till SCCT kan det tolkas att organisationerna lyckats 

implementera strategin i praktiken. 

 

6.3 Sammanfattning  

Med detta presenterat kan det sammanfattas att organisationerna använder sig av olika strategier, en 

tydlig ledarskapsroll, och insatserna kan förstås och kopplas utefter vad forskningen argumenterar som 

effektiv kriskommunikation. I och med att organisationerna använder sig av strategier och 

tillvägagångssätt i krishanteringen kan det vidare sammanfattas som att de uppnår de förväntningar 

som finns gällande myndigheter och krishantering. I följande kapitel följer en genomgående 

sammanfattning om resultatet och en slutsats gällande studien.  
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis har organisationerna uppfyllt de förväntningar som finns gällande krishantering 

och kriskommunikation vid humanitära kriser. Med koppling till vad forskningen säger är effektiv 

kriskommunikation kan organisationerna även sägas ha uppfyllt effektivitet i hur de hanterade krisen i 

Turkiet på sociala medier, och därmed uppfylls förväntningarna.  

 

Utifrån resultatet av undersökningen och analysen därefter kan det sammanfattas att organisationerna, 

Utrikesdepartementet och svenska ambassaden kommunicerade integrerat, uppdaterat och öppet. 

Vidare avspeglades även krisens händelseförlopp i de kommunikativa inslagen, vilket i riktlinje med 

teorin kan tolkas höra ihop med trestegsmodellen, som bland annat Coombs (2012) och Faulkner (2011) 

hör till en effektiv krishantering och kriskommunikation, även om detta inte utgör allt. Ambassaden och 

UD hade även en centraliserad ledarskapsroll genom hela krisen, även om denne var färdigt förutsedd, 

vilket i och för sig inte har någon roll, således ledaren är framträdande och genomgående under hela 

krisen, vilket Wallström upplevs ha varit. En del strategier kan också tolkas utifrån resultatet och med 

stöd i det analytiska ramverket kan flera identifieringsprocesser och strategiska tillvägagångssätt ses ur 

materialet. Sist lyckas organisationerna även skydda sig själva från skador, som främst skett på grund av 

den enorma skillnad till föregående krishanteringar, vilket resulterat i tydlig och matnyttig information, 

uppmaningar och åtgärder. Det är här som skillnader till tidigare forskning blir tydlig, där 

organisationerna hanterat kriser dåligt och gett upphov till intressentorienterade och organisatoriska 

skador, som påverkat förhållandet mellan intressent och organisation.  

 

Hade krisen inträffat i Sverige skulle Wallström och organisationerna behövt anpassa 

kriskommunikationen och krishanteringen till det klimatet och behovet, där behovet för ännu mer och 

matnyttigare information hade behövts. Med detta sagt kan det klargöras att krisen i Turkiet inte kan 

mätas med den skada som Tsunamin och Estoniakatastrofen drabbade Sverige, men där 

krishanteringen utan några bortförklaringar var viktigt för UD och mottagarna. Oavsett är 

kriskommunikation från myndigheter något av en väsentlighet för intressenternas säkerhet, och bör 

oavsett tid eller plats vara effektiviserad, vilket tydligt inte alltid uppfylls. Det är därför av vikt att se en 

förbättring och utveckling även i framtid kriskommunikation, som förhoppningsvis skapar starkare 

band och tillit mellan intressenterna och myndigheten i fråga.  
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8. Implikationer för samhället 

Identifierade brister i undersökningen är givetvis nackdelarna med kvalitativ innehållsanalys, alltså hur 

undersökningen utgår från forskaren, visserligen enligt stödlinjer men ändå tolkande. Vidare in på det 

metodologiska problemet gällande metoden, tolkningen av resultatet kan variera mellan olika forskare. 

För detta togs visserligen analysinstrumentet fram som åtgärd, för att minimera tolkningen. Dessutom 

sätter det analytiska ramverket riktlinjer i hur resultatet kan tolkas vara effektiv kriskommunikation och 

hantering, och vilka brister som uppfann sig i hanteringen.  

 

Utöver de metodologiska problem som existerar är undersökningen levande, det vill säga finns inget 

rätt eller fel gällande när krisen i Turkiet egentligen började och slutade, vilket kan leda till tvetydighet 

mellan läsare och forskare, även om detta har blivit diskuterat i uppsatsen, är det en faktor som inte kan 

kringgås. Även en ny forskning inom samma ram skulle eventuellt bli tvetydig om krisen eskalerar, då 

eventuella insatser skulle kräva utökad undersökning och analys. Dock är detta ganska lätt att tillföra om 

det skulle krävas, men som egentligen förändrar min undersökning och bidrar med validitets- och 

reliabilitetsproblem. I och med att krisen är levande det är omöjligt att förutspå vad som händer fram i 

tiden, och under 2015, som skulle kunna kopplas till krisen. Valet av undersökningsram har diskuterats 

och motiverats, vilket koncentrerar sig från parlamentsvalet i juni fram till november, då nyvalet hölls. 

Efter genomgången av undersökningsmaterial kunde parallellen dras till att kriskommunikationen 

pågick som störst under just den perioden. Krisen i Turkiet 2015 är inte, som tidigare taget exempel, en 

naturkatastrof  som orkanen Katrina, utan är en kris och process som människan åstadkommit, och 

därför är det svårt att dra ett slut för krisen, till skillnad från en orkan som blåser förbi.  

 

Eftersom kriser är ständigt uppkommande och organisationer handskas med dem ständigt, finns det 

såklart många olika uppslag för vidare forskning. Nämnbara är två med koppling till denna studie. För 

det första vore det av intresse att undersöka hur Utrikesdepartementet som myndighet hanterar kriser 

av större slag på sociala medier, helt enkelt för att ha en möjlighet att mer rättvist jämföra och se om 

krishanteringen utvecklats och effektiviserats sedan Tsunamikatastrofen. Denna drabbning önskas dock 

inte Sverige eller någon annan part eller individ på något plan, men som i dagens konfliktfyllda värld 

och med naturen som spelplats är tämligen svårt att undvika. I denna studie var utgångspunkten att 

undersöka hur krishanteringen såg ut under krisen i Turkiet 2015, på sociala medier, och inte att 

jämföra resultatet med tidigare resultat, även om det vävs in som problemområde. Ett andra förslag på 

framtida forskning är som tidigare nämnt, att undersöka hur kriskommunikationen under krisen i 

Turkiet 2015 uppfattades av mottagarna, det vill säga intressenterna. Detta helt enkelt för att bygga ut 

undersökningen och gagna resultat gällande de som egentligen blev påverkade eller träffade av 

kommunikationen, och vilken effekt eller resultat hanteringen hade på dem.  
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