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ABSTRACT 
Facebook´s importance has grown significantly regarding crisis 

communication. A deficiency concerning what types of companies has 

been investigated earlier and how their crisis communication should be 

carried out on Facebook, has been identified. The aim of this study is to 

examine the crisis communication of a smaller company on Facebook and 

explore how this communication has been received by the company’s 

recipients. We apply an explorative approach on to a case study in order to 

answer the aim. The posts of the company and the comments of the 

Facebook users were coded and analyzed to see whether the crisis 

communication of the company had resulted in a positive, negative or 

neutral outcome. Based on this study it can be stated that no association 

between the communication of the company and the reactions of the 

Facebook users can be identified. This lack of association is due to more 

contributory factors than the ones investigated in this paper. 

 

 

 



2 
 

SAMMANFATTNING 
 

Facebook har ökat i betydelse för kriskommunikation. Det finns en brist i tidigare forskning 

beträffande kriskommunikation med avseende på vilka typer av bolag som studerats i 

sammanhanget samt hur kriskommunikationen bör se ut på Facebook. Diskussionen leder in 

till rapportens syfte vilket är att studera hur ett mindre företag kommunicerar på Facebook vid 

en kris samt studera hur detta bemöts av dess omgivning. Syftet besvaras genom en fallstudie 

där sambandet mellan ett företagets inlägg på Facebook och kommentarerna som följer 

observeras. Detta görs i en explorativ ansats. Studien genomfördes med en innehållsanalys 

över både inläggen och kommentarerna. Vi betraktar bland annat om företagets 

kommunikation resulterat i positiva, negativa eller neutrala utslag. Resultaten leder till 

diskussion om kriskommunikationens utslag och det kan konstateras att det utifrån denna 

studie inte går att finna något klart samband mellan ett företagets kriskommunikation och 

responsen som uppstår då fler faktorer troligtvis väger in. 

  Nyckelord: Företagskris, krishantering, Facebook, sociala medier, kommunikation, kriskommunikation 
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1 INLEDNING 

De senaste åren har sociala medier ökat i betydelse för kommunikation och växt som 

plattform för såväl privatpersoner som företag. Bland Sveriges befolkning använder 72 

procent internet dagligen. Det är även vanligare att använda sig av sociala medier i jämförelse 

med traditionella medier (Internetstatistik, 2012b). Stiftelsen för internetinfrastruktur 

presenterar statistik som visar att Facebook dagligen används av 36 procent av Sveriges 

befolkning. Detta har gjort Facebook till det sociala forum som dominerar i Sverige. 

(Internetstatistik, 2012a; Nordicom-Sveriges Mediebarometer, 2011) Till följd av den ökade 

användningen av Facebook har företags betydelse av närvaro på Facebook ökat (González-

Herrero & Smith, 2012). Kommunikationsmiljön kan nu med detta beskrivas som mer 

dynamisk där fler parter lättare och snabbare kan interagera med varandra (Coombs, 2007, 

s.9; González-Herrero & Smith, 2012).  Intressegrupper med gemensamma åsikter finner 

varandra enkelt via Facebooks tjänster och därför måste företag idag erkänna Facebooks 

inflytande. Företag måste ge sig ut i sociala medier och engagera sig. (Champoux, Durgee & 

McGlynn, 2012; Coombs, 2007, s.8)  

De studier inom kriskommunikation som genomförts är till stor del baserade på amerikanska 

börsnoterade bolag. Det kan diskuteras om resultaten från dessa studier kan användas för att 

förklara situationer även för mindre, icke-amerikanska bolag. Vi ser därmed att det finns en 

brist i forskningen. González-Herrero och Smith (2008) samt Neil (2000) har identifierat 

brister i tidigare forskning över hur företag bör hantera sin kriskommunikation på internet. 

González-Herrero och Smith (2008) konstaterar att många forskare visserligen studerat 

kriskommunikation och sociala medier, men som separata ämnen. Waters, Burnett, Lamm och 

Lucas (2009) menar att osäkerheten kring hur företag bör hantera sin kriskommunikation på 

Facebook, grundas i det faktum att sociala medier är ett relativt nytt fenomen.  

Champoux et al. (2012) betonar vikten av att i sociala medier kommunicera väl med sin 

publik för att förhindra ytterligare påföljder och eventuella problem vid en mediestorm eller 

kris. Det diskuteras kring hur företag bör använda attityd, ton och språk i en internetbaserad 

miljö för att minska de negativa effekterna av en kris. Äldre teorier om kriskommunikation 

kan i detta sammanhang betraktas som grundläggande och kan därmed väl appliceras på ny 

teknologi. (González-Herrero & Smith, 2008) Även om kriskommunikationen går att 

applicera på kommunikation över internet råder det delade meningar över hur företag ska 

genomföra sin kommunikation på bästa sätt genom kanalen Facebook. Vi identifierar en 
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efterfrågan på nya resonemang som mer specifikt behandlar ämnet kriskommunikation på 

Facebook.  

Med anledning av ovan sammantagna resonemang ämnar den här studien att bidra till 

forskning inom kriskommunikation på Facebook. Diskussionen leder in till syftet att studera 

hur ett mindre företag kommunicerar på Facebook vid en kris och observera hur detta bemöts 

av dess omgivning. I denna studie ämnas syftet besvaras genom en fallstudie och vi avser 

bidra med förståelse kring aktiviteten på Facebook vid en företagskris. Vi kommer utveckla 

denna förståelse genom att diskutera kring hur ett företag kan kommunicera fördelaktigt vid 

krissituationer.  

I följande rapport studeras Parken Zoos kriskommunikation samt responsen som uppstod. 

Parken Zoo är intressant att studera med anledning av den mediala uppståndelse som uppstod 

kring Parken Zoo då denna studie påbörjades. För att ge svar på syftet genomförs en 

innehållsanalys där följande frågor ämnas besvaras; Vad och hur kommunicerar Parken Zoo 

på Facebook vid kris? Hur bemöts i sin tur denna kommunikation? 

Rapportens disposition ser ut enligt följande. Inledningsvis skildras en bakgrund till studien 

och det valda fallföretagets unika situation. Därefter presenteras betydelsefull och relevant 

tidigare forskning. Där ingår allmänna teorier kring krishantering och kriskommunikation. 

Rapporten behandlar därefter studiens metod och resultat. Slutligen förs en bredare diskussion 

över Parken Zoos kriskommunikation och facebookskribenternas bemötande. Detta mynnar 

avslutningsvis ut i en samlad slutsats och förslag till vidare forskning. 
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2 BAKGRUND 

OM PARKEN ZOO 

Parken Zoo i Eskilstuna invigdes år 1898 och var då en av Sveriges första folkparker. Idag är 

Parken Zoo ett av landets mest besökta utflyktsmål för familjer och turister. Parken Zoos 

verksamhet har utvecklats med tiden och omfattar idag flera affärsområden. Bolaget är 

kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. (Parken Zoo, 2012a) Parken Zoo 

har stort fokus på ett bevarandeprojekt för utrotningshotade djur och de uttrycker på sin 

hemsida hur de arbetar med bevarandeprojektet genom utbildning, information och forskning. 

(Parken Zoo, 2012b) Parken Zoo har under flera år redovisat ett negativt resultat (Delac, 

2012). Då företaget är kommunalägt gör detta debatten kring bolaget än mer frekvent och 

starkare.  

KALLA FAKTAS INSLAG OM PARKEN ZOO 

Den 17 oktober 2012 klockan 21.30-22.00 sände programmet Kalla Fakta, TV4, ett inslag om 

Parken Zoo och deras djurhantering. Parken anklagades för att avliva djur endast i syftet att 

göra rum för nya djur. Även den allmänna djurhanteringen kritiserades av Kalla Fakta och 

Parkens Zoos djurparkschef Helena Olsson framhävdes särskilt av inslaget (TV4, 2012). 

Enligt TT framställdes Olsson som tvetydig och oklar i sina uttalanden och som helhet 

framställdes Parken Zoo som en djurpark som inte tar hänsyn till djurens välbefinnande 

(Tidningarnas Telegrambyrå, 2012). Programmet ledde till en medial mediestorm som i sin 

tur ledde till en företagskris för Parken Zoo.   

FACEBOOK - EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION 

Facebook skapades av amerikanen Mark Zuckerberg år 2004. Då var forumet menat som ett 

socialt nätverk exklusivt för universitetsstudenter. Dock tog nätverkets tillväxt ordentlig fart 

några år senare då Facebook öppnades upp för allmänheten. År 2012 hade Facebook över 1 

miljard användare registrerade vilket har gjort Facebook till den mest besökta sidan på 

internet (Champoux et al., 2012; Nationalencyklopedin, 2012). I Sverige har sociala medier, 

och då i synnerhet Facebook, expanderat i hög takt under de senaste fem åren. Idag uppger 54 

procent av Sveriges befolkning över 12 år att de använder sig av Facebook (Internetstatistik, 

2012a). Facebook själva skriver att de vill göra världen mer öppen och sammankopplad.   

“Facebook’s mission is to make the world more open and connected” (Facebook, 2013) 

I april år 2006 öppnade Facebook upp för registrering av företagsprofiler för några utvalda 

företag. Ett år senare kunde företag och organisationer över hela världen registrera en egen 
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profil. (Waters et al., 2009; Champoux et al., 2012) Profilerna kan fungera som verktyg för 

marknadsföring, kampanjer, undersökningar, information samt som ett diskussionsforum där 

dialog med omvärlden förs. Det har blivit viktigt för företag att utveckla och anpassa sin 

kommunikationsverksamhet efter Facebook, med alla dess möjligheter. (Dekay, 2012)  

På Facebook finns det ett flertal funktioner och möjligheter till att interagera och 

kommunicera med varandra. Exempel på dessa är via bilder, personliga meddelanden samt 

möjligheten att skriva ett inlägg på en profils tidslinje
1
. En annan funktion är att användaren 

kan kommentera på inlägg, vilka då presenteras i flödesform under inlägget 

PARKEN ZOO PÅ FACEBOOK 

Informationen i detta avsnitt är hämtad från Parken Zoos försäljningschef, Camilla Delac, via 

en personlig intervju. Hon berättade att Parken Zoo är vana vid att bli granskade av media då 

de är en kommunal verksamhet. Parken Zoo förespråkar transparens och öppenhet, vilket 

Facebook ger ytterligare möjlighet till. Deras avsikt med Facebook är främst att nätverket ska 

fungera som en informationskanal, snarare än en marknadsföringskanal. Med andra ord är 

avsikten inte att skapa nya kundrelationer med hjälp av exempelvis annonsering av 

erbjudanden. Istället är avsikten att informera företagets mest hängivna intressenter om 

aktuella händelser. Det är en grupp om cirka fyra personer som skriver och publicerar 

inläggen på Facebook. Då Parken Zoo vill att kommunikationen ska vara snabb kan 

gruppmedlemmarna välja att publicera inlägg utan större granskning eller godkännande från 

chef eller övriga gruppmedlemmar. De har valt att inte personifiera inläggen med deras egna 

namn utan istället alltid ha Parken Zoo som avsändare. Vid frågor och kommentarer gällande 

Parken Zoos ledning och styrelse har de valt att ta avstånd från detta på deras facebooksida. 

De använder istället andra kanaler till detta. Parken Zoo har en uttalad policy att ta bort inlägg 

och kommentarer på sin profil som anses hotfulla eller är direkta personangrepp. (Delac, 

2012) Parken Zoos profil på Facebook har blivit gillad
2
  6 440 gånger och ett inlägg av Parken 

Zoo genererar i genomsnitt 29 gillatryckningar och sex kommentarer.
3
 (Facebook, 2012) 

ORGANISATION I KRIS 

Det finns många definitioner på vad en kris är och vad den innebär. Inom ramen för detta 

arbete ger följande beskrivning bäst definition: 

                                                           
1 Tidslinje är en plats på en individs eller organisations profil på Facebook. Där skrivs inlägg som är synliga för alla som har 
tillgång till den profilen. (Egen definition) 
2 Gilla är en knapp på facebook.  Gillaknappen finns  bland annat på  inlägg och kommentar. I denna studie tolkas en 

gillatryckning som att facebookanvändaren sympatiserar med inlägget eller kommentaren. (Egen definition) 
3Medelvärdet är baserat på inlägg av Parken Zoo skrivna under en högsäsongsmånad (sommar) och en lågsäsongsmånad 

(vinter). Medelvärdena är justerade för uteliggare. 
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“A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 

stakeholders and can seriously impact an organization ś performance and generate negative 

outcome” - (Coombs, 2007, s.2) 

Med andra ord kan en kris beskrivas som en oförutsedd händelse som kan bidra till att 

organisationens prestation inte motsvarar de förväntningar och krav som ställs från 

omgivningen. Detta kan i sin tur generera negativa konsekvenser. En kris kan även beskrivas 

som en större allvarlig händelse vilket påverkar företagets dagliga verksamhet. Händelsen kan 

göra sådant intryck på verksamheten att den kan komma att påverka företagets överlevnad. 

(Fearn-Banks, 2002, s.1-3) En kris är oförutsägbar men inte oväntad. Med detta innebär att ett 

företag vet att kriser sker men aldrig när (Coombs, 2007, s.2). I många fall då företag drabbas 

av en kris har de på något sätt blivit utsatta för angrepp från media eller drabbats av klagomål 

från kunder. Detta har sedan triggat igång tumultet inom och omkring företaget. (Benoit, 

1997)  

3 TIDIGARE FORSKNING 

Vi använder i största utsträckning litteratur och tidigare studier som behandlar ämnet 

kriskommunikation på Facebook. Dock är sociala medier ett relativt nytt media varpå aktuella 

artiklar ifrån icke vetenskapliga publikationer inkluderats som komplement till tidigare 

vetenskapliga studier. Beträffande val av teorier anser González-Herrero och Smith (2008) att 

äldre, generella teorier om krishantering och kriskommunikation fortfarande är aktuella och 

kan utan problem appliceras på dagens teknologi. Med detta som bakgrund innefattas teorier 

rörande kriskommunikation som är mer generella men som fortfarande kan kopplas till 

sociala medier. Den samlade teorin ligger till grund för analys av studien. 

3.1 KRISHANTERING 

Figur 1 visar hur ett problem kan utvecklas till en kris över tid. Processen delas in i fyra olika 

faser. I den latenta fasen ligger problemet vilande för att sedan riskera att aktiveras. Aktiveras 

problemet kan det sedan intensifieras och därefter utvecklas till en kris. (Cornelissen, 2008, 

s.216) 
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Latent Aktiv Intensiv Kris 

Källa: Cornelissen, 2008, s. 216 

Figur 1: 
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Ingen organisation är immun mot kriser varpå det är viktigt att ständigt vara förberedd 

(Coombs, 2007, s.1). Krishantering är den process som avser att förebygga och minska den 

negativa effekten av en kris. Krishanteringen innefattar hela förloppet från kartläggning av 

eventuella kriser till konkreta åtgärder. Krishanteringens syfte är att skydda organisationen 

och dess intressenter. Krishantering är en process med flera steg som bygger på varandra. Det 

är viktigt att alla steg i krishanteringen planeras och utförs väl för att förhindra en så kallad 

”dominoeffekt” vid eventuella brister. (Coombs, 2007, s.4) För att förhindra och begränsa 

krisen och därmed behålla sina kunder bör företag utveckla system och förståelse för att 

kunna förutse kriser innan de inträffar. (Coombs, 2007, s.5) Ett exempel på detta skulle kunna 

vara tillbakadragandet av en defekt produkt innan den har nått marknaden.  

Krishanteringsplanen bör innefatta en utvärdering av möjliga kriser, utbildning av personal 

inom krishanteringsområdet och utveckling av kommunikationssystem. Därefter appliceras 

krishanteringsplanen på den uppkomna krisen och det är då kriskommunikationen främst sker. 

(Coombs, 2007, s.5-6) 

För att ett företag ska kunna förbereda sig för effekten av en kris på internet kan det vara bra 

att ständigt vara uppdaterad på sin publik i sociala medier. Vid en eventuell kris vet då 

företaget vilka de har att handskas med och hur de bör bära sig åt för att bemöta dessa. 

(González-Herrero & Smith, 2012) Ledningen måste rapportera information och svara på 

kritik från medier då massmedia tenderar att söka efter syndabockar vid krissituationer. Jakten 

på syndabockar riktar sig främst mot personer i ledande ställning inom näringslivet. 

Allmänheten har en benägenhet att låta ledningen, och inte företaget som helhet, bära skulden 

för orsaken till krisen.  (Coombs, 2007, s.6; Öller, 2009) VD rekommenderas att använda 

internet och personligen tala till intressenterna (Stock, 2003). Vidare i 
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krishanteringsprocessen är det även viktigt att så snart som möjligt övergå till det normala 

arbetet igen och sedan utvärdera krishanteringen. Resultaten används som lärdom för framtida 

situationer då varje steg i krishanteringsprocessen ses över och utvecklas. (Coombs, 2007, s.6)  

3.2 KRISKOMMUNIKATION - EN DEL AV KRISHANTERINGEN 

När en kris blir offentlig medför detta ofta till mer publicitet (Hammerskog, 2005, s.62). 

Informationsbehovet ökar då antalet drabbade och involverade aktörer är många. Det är 

viktigt att företaget informerar anställda, drabbade, myndigheter, medier och allmänheten om 

vad som sker. (Flodin, 1999, s.13) Då ett företag försätts i kris är det även viktigt att agera 

snabbt och att vara väl förberedd. Uttalanden ska helst inte ske om de inte är väl genomtänkta. 

(Haig, 2005, s.99) Kommunikationen mellan företaget och kunden har gått mot ett mer 

relationsbaserat och individanpassat utbyte. Företaget förväntas att lyssna och engagera sig i 

sina intressenter innan krisarbetet går vidare (González-Herrero & Smith, 2008; Grönroos, 

1998). Att vara öppen med information under en kris bör vara målet med kommunikationen; 

företaget ska berätta vad de vet och inte vet. Väljer företaget att hålla information hemlig bör 

företaget motivera varför och det är viktigt att berätta när ytterligare information kommer. 

(Hammerskog, 2005, s.63-64) Flervägskommunikationen har bidragit till en öppnare och mer 

ärlig kommunikation vilket i sin tur kan medföra att företaget får ökad tillförlitlighet 

(González-Herrero & Smith, 2012). Bristande kommunikation kan på motsvarande sätt 

förvärra eller till och med skapa nya kriser (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). En väl 

hanterad kommunikation i början av en kris kan göra att trycket från medier och allmänheten 

minskar snabbare än vid en sämre kommunikation. Kriskommunikationen är därför en 

betydelsefull del i krishanteringen. (Hammerskog, 2005, s.62) 
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Figur 2 beskriver en sämre hanterad kriskommunikation vilket genererar ett högt medietryck 

under längre tid. Om ett företag missköter sin kommunikation vid en kris och därmed sviker 

konsumenternas förtroende eller döljer avgörande information, löper varumärket och 

företagets anseende risk för vidare problem. Figur 3 beskriver istället händelseförloppet vid en 

väl hanterad kris då medietrycket sjunker fortare. (Haig, 2005, s.101) Att ha i åtanke, till 

skillnad från vid ett vanligt problem, är att händelseförloppet vid en kris är snabbt. Känslor är 

dominerande och individer tenderar att agera irrationellt. Intressenter kommer av dessa 

anledningar inte att ha samma förmåga att ta upp information som i vanliga fall. (Fearn-

Banks, 2002, s.1-3) Det rekommenderas att kriskommunikationen är snabb, konsekvent och 

öppen samtidigt som den är tydlig och lätt att förstå (Coombs, 2007, s.128). Attityd, ton och 

språk är viktiga faktorer att överväga (González-Herrero & Smith, 2008). Om ett företag 

hanterar sin kommunikation med varsamhet finns alla möjligheter att återhämta sig från 

negativ publicitet och anklagelseattacker. Detta genom att först åtgärda orsaken till problemet 

och därefter i samarbete med intressenterna återbygga omvärldens förtroende. Det är viktigt 

att först lyssna till omvärldens åsikter och därefter försöka lösa problemet innan eventuella 

ursäkter. (Champoux et al., 2012) 

3.3 MEDIALA KRISER PÅ INTERNET 

Sociala medier kan fungera som kommunikationskanal för kriser och eventuellt utgöra en 

faktor som triggar igång och förstärker en kris. Sociala medier kan dock samtidigt fungera 

som ett verktyg för att skapa lösningar vid en krissituation. (González-Herrero & Smith, 

2012) Internet gör att krisen accelererar fortare än den annars troligtvis hade gjort, samtidigt 

som internet ger en ny dimension för krisen (González-Herrero & Smith, 2012). Starka 

Figur 2: 
Vid en sämre hanterad kris blir medietrycket mot 

företaget hårt under längre tid 
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Källa: Hammerskog, 2005, s.62 

 

Figur 3: 
Vid en väl hanterad kris är medietrycket mot 

företaget stort i början, men minskar snabbt. 
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kundrelationer kan förlora sitt värde över en natt och ett misslyckande med att förvalta 

kontakten kan därmed innebära en kris (Haig, 2005, s.6). 

”The purpose of a business is to create and keep a customer” - Ted Levitt (1983) 

Sociala medier kan användas på olika sätt som kommunikationskanal. För att minska den 

mediala uppståndelsen rekommenderar González-Herrero & Smith (2012) att publicera länkar 

med vidare information. Texter och bilder genererar vanligtvis högre utslag i form av 

kommentarer och antal gilla medan länkar däremot genererar lägre utslag (Zarrella, 2012). 

Utslag av kommentarer och antal ”gilla” kan även variera med avseende på tid. Tiden då 

svenskar är mest aktiva på internet skiljer sig med avseende på veckodag samt tid på dygnet. 

Vad gäller veckodag är det mest förekommande att svenskar trafikerar internet på helger 

(Wass, 2012). Statistik från Statistiska Centralbyrån visar vidare hur internetanvändandet på 

vardagar stiger på kvällen (SCB, 2012, s. 116-117). 

3.4 EN INTERNETBASERAD KOMMUNIKATION 

Internet har haft en stor effekt på företag i allmänhet och inte minst på sättet att kommunicera 

med kunder och skapa relationer med dem (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2003, s.167). 

Internet och sociala medier har lett till en mer dynamisk kommunikationsmiljö. Detta då 

företagets intressenter har fått en ökad möjlighet att göra sin röst hörd gentemot företaget. 

Personer som tidigare kanske inte skulle yttrat sig på grund av kommunikationsbarriärer har 

nu lättare att delta i den dynamiska kommunikationen och på så sätt göra sin röst hörd. 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s.94) 

Syn- och hörselintryck som upplevs vid en “vanlig” konversation där personer möts, blir 

utelämnat vid internetbaserad kommunikation. Detta gör att det blir svårare att tolka 

budskapen och missförstånd kan ske. (Sveningsson et al., 2003, s.94) Att kommunicera via 

internet kan alltså medföra att mottagaren läser mellan raderna och egentolkar sådant som 

ansiktsuttryck och tonläge, trots att detta inte nödvändigtvis stämmer överens med 

verkligheten. Den faktiska informationen kan bli feltolkad. Då företagskriser på internet 

dessutom kan vara komplexa med snabba händelseförlopp kan effekten av 

kommunikationsproblemen på internet förstärkas ytterligare. Svårigheterna kan leda till 

missförstånd som i sin tur kan leda till att en ryktesspridning startar. Om en mottagare inte 

förstår det sända budskapet blir kommunikationen meningslös. Det kan med andra ord påstås 

att kommunikation sker på mottagarens villkor. (Hammerskog, 2005, s.66) 
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“Om ett varumärke skadas av en medieskandal, kontroversiell händelse eller till och 

med rykten som sprids över Internet, så kan hela företaget få stora problem”(Haig, 

2005, s.6) 

Rykten tenderar att uppkomma när det finns ett gap mellan den befintliga och eftertraktade 

informationen. När kunskap om den aktuella situationen inte finns kan detta leda till 

spekulationer som resulterar i en ryktesspridning. Rykten kan vara både positiva och negativa 

och spridas med eller utan avsikt. (Fearn-Banks, 2002, s.42) Ryktets effekt kan bli att 

allmänheten väljer att tro på ett rykte snarare än att leva i ovisshet om ett företags situation 

(Fearn-Banks, 2002, s.43-44). Ignorerar företaget ryktet förblir endast en sida av historien 

berättad vilket kan göra att allmänheten lämnas till att tro på ryktet. Att hantera 

ryktesspridning via exempelvis sociala medier har på så sätt blivit en större uppgift i företags 

krishanteringsarbete. (Fearn-Banks, 2002, s.60) Med internets frammarsch har ryktets 

spridningsmöjligheter blivit allt större och opinionsbildning på internet har växt sig allt  

starkare (Kotcher, 1999; Fearn-Banks, 2002, s.42). Facebook kan ha effekten att fungera som 

en hävstång för opinionens åsikter, såväl positiva som negativa. Intressenter har på så sätt fått 

en större makt mot organisationer och företag. Av denna anledning uppmuntras företag att 

aktivt se över sin närvaro på sociala medier och agera strategiskt för att skydda sitt 

varumärke. (Coombs, 2007, s.8; Haig, 2005, s.106, 170) Tidigare fanns det svårigheter för 

allmänheten och opinionsbildare att hitta forum för likasinnade som delade deras åsikter. 

Denna svårighet är dock i stort sett borta idag i och med internets framväxt. (González-

Herrero & Smith, 2012; Sindhav, 1999) Genom sociala medier finns idag möjligheten att 

skapa särskilda intressegrupper där individer världen över kan interagera, byta erfarenheter, 

tankar och åsikter med både varandra och företag (Donaldson & O’Toole, 2002, s.168).  

En annan effekt av internetanvändandet är ett minskat ansvarstagande (Sveningsson et al., 

2003, s.94). På Facebook har forskare identifierat så kallade ”hatare” som de som endast tar 

kontakt med företaget i syfte att uttrycka en allmän aggression och hat och inte för att bidra 

till diskussion (Dekay, 2012; Kiesow, 2010). Att kommentera eller svara på dessa 

meddelanden blir således meningslöst då dessa ”hatare” inte är ute efter konstruktiv 

interaktion med företaget. Specialister inom sociala medier har dock tagit fram riktlinjer över 

hur organisationer bör behandla negativa meddelanden och kommentarer. Det utsatta 

företaget bör inte censurera eller radera meddelanden utan istället svara på dem på så lämpligt 

sätt som möjligt. Det är även viktigt att inte ignorera oönskade och negativa kommentarer då 

detta visar brist på hänsyn från företagets sida.  (Dekay, 2012)  
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4 METOD 

Ändamålet med den här studien är att undersöka hur ett företag kommunicerar på Facebook 

vid en kris och hur omgivningen reagerar på kriskommunikationen. Syftet besvaras genom att 

studera en verklig krissituation på Facebook. Detta genomförs genom att observera sambandet 

mellan ett företags inlägg på Facebook och kommentarerna som följer under dessa inlägg. 

Den insamlade datan ställs därefter i relation till ovan nämnda teorier och forskning. Vi vill på 

så sätt skapa förståelse för hur en kris kommuniceras på Facebook och därmed dra slutsatser 

kring hur företaget bör hantera sin kriskommuniktation. Då undersökningen är en fallstudie 

kan inga generella slutsatser dras men målet är att kunna tillföra värdefulla insikter till en 

bredare publik. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003, s.93, 96-97)  

4.1 VAL AV STUDIE 

Vår forskningsstrategi är en fallstudie med en explorativ ansats. Valet till fallstudie grundades 

i syftet vilket är att studera en krissituation i en verklig kontext och på så sätt öka förståelsen 

för hur kommunikationen vid en krissituation uttrycks på Facebook. Vi skulle även kunna 

genomföra studien med en beskrivande ansats. En beskrivande ansats skulle visserligen kunna 

generera en intressant bild över hur Facebook fungerar för ett företag i en krissituation men 

denna typ av ansats reflekterar inte över hur resultatet kommer sig. Vi vill istället skapa 

förståelse för problemet. I analysen ämnar vi därför att bidra med nya infallsvinklar som andra 

undersökningar kan arbeta vidare på. (Saunders et al., 2003, s.93, 96-97; Sveningsson, et al., 

2003, s.68) 

FÖRETAGET PARKEN ZOO 

Som framhävdes i problematiseringen har det lokaliserats en brist i forskningen gällande vilka 

typer av företag som undersökts i denna typ av kontext. Företaget Parken Zoo valdes på basis 

av att det är ett mindre ickeamerikanskt bolag. Dessa egenskaper faller utanför tidigare 

forskning kring detta område och är därmed intressant att studera. Då studien påbörjades var 

företaget dessutom högaktuellt i Sverige i och med den mediala kris som precis uppdagats. 

Situationer som dessa tenderar att snabbt förändras varpå denna studie bidrar med en valid 

stillbild för tiden. Värt att poängtera är att rapporten inte är skriven på uppdrag av Parken Zoo 

och författarna har därmed ett objektivt intresse.  
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BAKGRUNDSINTERVJU 

Det är viktigt att ha förståelse för området som ska studeras. Genom att utföra en intervju 

innan studien kan en god överblick om företaget och dess situation skapas. En informativ 

bakgrundsintervju utfördes med anledning av detta. För att skapa optimal förståelse för svaren 

och med hänsyn till den viktiga personliga kontakten genomfördes en personlig intervju. För 

att undvika bestämda och felformulerade frågor tillämpades en semistrukurerad intervjuteknik 

vilket gav respondenten möjlighet till fria formuleringar. Detta gav oss även möjlighet att 

finna nya infallsvinklar och detaljrik information. (Saunders et al., 2003, s.246-256) 

Informationen från intervjun återges i bakgrundsavsnittet och nämns inte vidare i 

presentationen av resultat från studien. 

KVANTITATIV OCH KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

För att studera kommunikationen på Facebook har en innehållsanalys genomförts av både 

Parken Zoos inlägg och kommentarerna till dessa. Vid analys av kommunikation på Facebook 

är en innehållsanalys en vanligt förekommande strategi och används bland annat av Dekay 

(2012) i en studie om hur företag reagerar på facebookkommentarer. Vi anser att detta 

metodval är applicerbart på vår studie då liknande aspekter behandlas.   

4.2 STUDIENS OMFATTNING 

Parken Zoo publicerade tolv inlägg som specifikt berörde krisen som uppdagats av Kalla 

Faktas inslag. Denna studie berör därmed endast dessa tolv inlägg. Det publicerades även fler 

inlägg av Parken Zoo under samma tidsram som dessa tolv inlägg men de inläggen är inte 

relevanta för den här studien. Vi studerar endast de inlägg som kan kopplas till 

kriskommunikation i linje med våra frågeställningar.  Värt att nämna är att Parken Zoo även 

använder sig av andra kommunikationsmedel för att hantera krisen så som uttalanden i TV, 

radio samt dags- och kvällspress. Uttalanden i dessa medier är inte inkluderade i den här 

studien men de kan inte heller helt bortses från. Många uttalanden från andra medier har 

publicerats via länkar på Parken Zoos officiella profil på Facebook och måste därför i viss 

mån tas i beaktning. På grund av studiens avgränsning har vi valt att inte studera länkarna och 

dess innehåll närmare men kommer att inkludera information kopplat till länken som syns i 

inlägget. Detta är exempelvis en artikels titel.   

Vi vill vidare se hur Parken Zoos kommunikation bemöts av omgivningen. För att göra detta 

har vi valt att titta på de kommentarer av facebookskribenter som är skrivna under Parken 

Zoos tolv inlägg. För att studera en omgivnings reaktion på Facebook hade vi även kunnat 
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studera andra inlägg och kommentarer av facebookskribenter. Detta valdes dock bort då 

kommentarerna på de tolv inläggen är det material som bäst speglar den direkta reaktionen på 

företagets kommunikation. Frekvensen av antalet ”gilla” på Parkens Zoos inlägg har även 

valts att studerats. Att uppmärksamma gillafunktionen är intressant då även den, liksom 

kommentarerna, representerar en direkt respons på inläggen.  

4.3 OPERATIONALISERING 

Vid en innehållsanalys av sociala medier kan man enligt Lazar, Feng och Hochheiser (2010) 

studera innehållet utefter två perspektiv, mediainnehåll och publikt innehåll. Mediainnehåll 

innefattas bland annat av publikationer och material på webbsidor. Publikt innehåll 

representeras av respons genom texter eller multimedia från en direkt fokusgrupp. I denna 

studie innefattas medieinnehåll av Parken Zoos kommunikation i form av vilka inlägg de 

publicerar. Det publika innehållet innefattas av omgivningens respons i form av vad 

facebookskribenterna kommenterar under Parken Zoos inlägg. (Lazar et al., 2010, s.286) 

Figur 4 beskriver hur vi har studerat Parken Zoos kommunikation och facebooksribenternas 

reaktioner. 

Figur 4: 
Operationalisering av Parken Zoos inlägg och facebookskribenternas kommentarer 

Vad undersöks? Parken Zoos kommunikation Facebookskribenternas reaktioner 

Hur? - Innehållsanalys av inlägg - Innehållsanalys av kommentarer 

  
- Summering av antal ”gilla” 

   
Innehållsanalysen och kodningsprocessen är baserad på Silvermans (2001, s.12) definition 

och tillvägagångssätt. I kodningsprocessen utformas ämnesområden efter en överblick av 

materialet. Därefter kartläggs en schematisk struktur och ämnesområdena summeras efter 

antal gånger de förekommer. (Silverman, 2001, s.12; Sveningsson et al., 2003, s.94) Att 

identifiera olika teman och därefter kategorisera innehållet utefter dessa är en typisk process 

för innehållsanalys (Lazar et al., 2010, s.289).   

OPERATIONALISERING AV PARKEN ZOOS INLÄGG 

Parken Zoos tolv inlägg studeras via innehållsanalys. Parken Zoos inlägg operationaliseras 

genom att studera datum, design, innehåll, utmärkande karaktärsdrag samt antalet 

kommentarer och gilla-tryckningar. Inläggen har sedan sammanställts i en tabell för att de 

enkelt ska kunna jämföras. I datumförteckning har även veckodag tagits med då detta kan 

vara intressant för analys. Designen på inläggen har översatts till inläggets längd och huruvida 
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inlägget innehåller en länk eller inte. Inläggets längd har definierats i kvalitativa variabler som 

mycket kort, kort, medellångt och långt. Längden har även studerats som kvantitativ variabel 

via antal ord givet i siffror. Innehållet i inlägget och de utmärkande karaktärsdragen har 

presenterats med en kortare sammanfattande text. Kommentarerna och gillatryckningarna har 

presenterats i antal med siffror.  

OPERATIONALISERING AV FACEBOOKSKRIBENTERNAS KOMMENTARER 

Facebookskribenternas kommentarer har vi, i likhet med Dekay (2012), kategoriserat genom 

att dela in kommentarerna i huruvida de upplevs som positiva eller negativa gentemot Parken 

Zoo. I den här studien har vi även valt att inkludera en neutral kategori då vi inte fann de 

första två vara uttömmande för materialet. Kommentarerna har därefter delats in i 

ämnesområden som utvecklats på samma sätt som Silvermans (2001, s.12) ovan beskrivna 

kodningsprocess. De ämnesområden som kodades fram var djurhantering, ledning och 

personal, verksamhet, känsloord, personangrepp facebooskribenterna sinsemellan samt övriga 

kommentarer. Dessa beskrivs mer djupgående nedan. I figur 5 presenteras ämnesområdenas 

uppdelning.   

Figur 5: 
Innehållsanalysens uppdelning för facebooksribenternas kommentarer. Kommentarens laddning bestäms 

med avseende på hur kommentaren riktats mot Parken Zoo 

Kommentarens laddning Positiv Negativ Neutral 

Ämnesområde - Djurhantering 
- Ledning & Personal 
- Verksamhet 
- Känsloord 

- Djurhantering 
- Ledning & Personal 
- Verksamhet 
- Känsloord 

- Personangrepp facebook-
skribenterna sinsemellan 
- Övrigt 

 

4.4 UTFÖRANDE 

BAKGRUNDSINTERVJU  
Vid den första kontakten med Parken Zoo sökte vi en person som var insatt i företagets 

kommunikation utåt. Vi blev sammankopplade med försäljningschefen Camilla Delac varpå 

en djupgående samtalsintervju genomfördes. Delac är en del av den grupp som arbetar med 

organisationens kommunikation via sociala medier. Hon var därmed en passande kandidat 

som informant. Intervjun ägde rum klockan 10.00 den 21 november 2012 i Eskilstuna på 

Parken Zoos kontor. För att skapa struktur på intervjun formulerades på förhand en 

intervjuguide.  Intervjuguiden presenterades för Delac innan intervjun ägde rum, detta för att 

på förhand ge henne möjlighet till tid för reflektion och eget resonemang (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2009, s.284-285; Saunders et al., s.246-256). För att minimera 
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risken för subjektiva misstolkningar och efterkonstruktioner spelades intervjun in med 

godkännande av Delac.  

KODNING AV PARKEN ZOOS INLÄGG 
Varje inlägg lästes flera gånger och egenskaperna som inläggen därefter kodas efter 

bearbetades processmässigt fram. Därefter kodades inläggen med respektive egenskap i 

åtanke. Först benämndes inläggen efter dess kronologiska datumordning. Information som 

datum, antal kommentarer och gillatryckningar kunde avläsas direkt från respektive inlägg.  

Utmärkande karaktärsdrag valdes ut om vissa egenskaper särskilde sig markant från de övriga 

inläggen samt om det var av betydande vikt för tolkning av inlägget. Vi har vidare 

presentationen av resultatet valt att belysa inlägg 3 och 6 med mer djupgående data då dessa 

två utmärker sig av olika anledningar gentemot övriga inlägg. Dessa två inlägg är intressanta 

för djupare analys varpå vi vill ta reda på orsaken till detta utslag.  

KODNING AV FACEBOOKSKRIBENTERNAS KOMMENTARER 
Samtliga av facebookskribenternas 4 678 kommentarer under Parken Zoos inlägg har läst 

igenom och kodats. Detta med avseende på hur de är vinklade som positiva, neutrala eller 

negativa gentemot Parken Zoo. I samma process har de kodats efter ämnesområde. Det 

utfördes en testkodning om 200 kommentarer för att säkerhetsställa att ämnesområdena var 

uttömmande. Därefter reviderades ämnesområdena och fastställdes. De första 2 000 

kommentarerna kodades gemensamt av författarna för att undvika olika tolkning av inläggen. 

Resterande kommentarer delades upp och kodades separat av författarna men då med minskad 

risk för att koda olika. Värt att poängtera är att vissa kommentarer innefattades av fler 

ämnesområden och dessa kommentarer har således dubbelkodats. Vi har av den anledningen 

valt att presentera ämnesområdena i procentuell andel för att få en så tydlig bild av materialet 

som möjligt. Nedan följer en motivering till uppdelningen av positiva, neutrala och negativa 

inlägg samt motivering till vardera tillhörande ämnesområde under dessa.  

Positiva kommentarer innefattades av stöttande, förlåtande och förstående kommentarer 

gentemot Parken Zoos agerande. Hit räknades även kommentarer som kritiserar Kalla Faktas 

inslag. Vidare inkluderades de kommentarer där facebookskribenter debatterade mot andra 

facebookskribenter som ställde sig negativa gentemot Parken Zoo. Negativa kommentarer 

innefattades av arga, upprörda, ledsna, besvikna, chockade och oförstående kommentarer 

gentemot Parken Zoos agerande. Vidare inkluderades även kommentarer som hyllade Kalla 

Faktas inslag, samt de som debatterade mot andra facebookskribenter som ställde sig positiva 
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gentemot Parken Zoo. Vi såg tre vanligt förekommande teman i de positiva och negativa 

kommentarerna som delades in i varsitt ämnesområde. Dessa var djurhantering, ledning och 

personal samt Parken Zoo som verksamhet. Vidare förekom enstaka ord eller meningar som 

inte syftade på Parken Zoo utan beskrev facebookskribentens egna känslor. Dessa 

kommentarer delades in under ett eget ämnesområde men kategoriserades fortfarande som 

negativa eller positiva.   

- Djurhantering: Kommentarer som explicit nämner och/eller syftar på djur alternativt 

olika raser/arter. 

- Ledning & Personal: Kommentarer som explicit nämner och/eller syftar på Olsson, 

VD, ledning i allmänhet, styrelse samt personal. 

- Verksamheten: Kommentarer som explicit nämner och/eller syftar på Parken Zoo som 

verksamhet eller organisation. Politiska kommentarer om Parken Zoo som kommunal 

verksamhet inkluderas även här.  

- Känsloord: Kommentarer som innefattar känsloladdade enstaka ord eller kortare 

meningar där det är oklart vad facebookskribenten syftar på.  

Neutrala inlägg inkluderade de inlägg utan tydlig syftning till Parken Zoo. Det förekom 

kommentarer där facebookskribenter angrep varandra varpå dessa delades in ett särskilt 

neutralt ämnesområde. Vidare kartlagdes ett sista neutralt ämnesområde med övriga 

kommentarer.  

- Personangrepp facebookskribenter sinsemellan: Kommentarer utan direkt koppling 

till Parken Zoos kris eller initiala inlägg. Dessa kommentarer var ofta argsinta och 

riktades enbart mot andra facebookskribenter. 

- Övriga kommentarer: Kommentarer utan typisk syftning på något av de ovanstående 

ämnesområdena, kommentarer som endast är länkar samt neutrala frågor. Hit räknas 

med andra ord kommentarer utan positiv eller negativ laddning. 

Samtliga kommentarer innefattas av dessa ämnesområden och kategorierna är därmed 

uttömmande. Materialet presenteras senare i rapporten med hjälp av exempel på tabeller och 

grafer. Detta för att på bästa sätt skapa ett adekvat underlag för läsarens förståelse 

(Sveningsson et al., 2003, s.66). Värt att ha i åtanke är att facebookskribenterna inte 

nödvändigtvis är representativa för samtliga intressenter för Parken Zoo. 
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4.5 METODKRITIK 
Det finns vissa begränsningar med studien som vi vill belysa. Den manuella kodningsmetoden 

åtföljdes av både fördelar och nackdelar. En positiv aspekt var att en manuell kodningsprocess 

genererar insikter om hur kriskommunikationen på Facebook fungerar. Vidare var metoden 

passande i det avseendet att arbetsbördan kunde delas upp mellan författarna. En nackdel med 

metoden var emellertid att den var tidskonsumerande. Detta gjorde att vi inte hade möjlighet 

att koda och undersöka samtlig aktivitet på Facebook vid krisen. Att använda en annan metod 

såsom ett kodningsprogram eller liknande hade eventuellt minskat tiden för 

kodningsprocessen. Detta hade således eventuellt möjliggjort en mer omfattande studie där 

även andra inlägg skrivna av facebookskribenterna kunnat kodas. Ett sådant resultat hade i sin 

tur kanske genererat en bredare insikt om hur kommunikationen vid en kris uttrycks. Detta 

särskilt med avseende på facebookskribenternas kommunikation. Att studera den uttömmande 

aktiviteten på Facebook var dock inte alternativ av två anledningar. För det första var 

tidsbristen ett faktum och en sådan studie hade inte hunnits med den tidsram som funnits. För 

det andra var en uttömmande studie av all aktivitet på Parken Zoos facebooksida inte i linje 

med vårt syfte som är att svara på den direkta responsen av Parken Zoos kommunikation. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt följer en redogörelse för Parken Zoos inlägg, facebookskribenternas 

kommentarer samt antalet ”gilla” på inläggen. Under Parken Zoos tolv inlägg har det 

kommenterats 4 678 gånger och antalet gillatryckningar uppgår till 2 552 stycken. 

5.1 INNEHÅLL, FREKVENS, TON OCH BUSKAP I PARKEN ZOOS INLÄGG 

I tabell 1 presenteras en sammanställning av Parken Zoos publicerade inlägg. Därefter följer 

en redogörelse över frekvens, budskap och ton i inläggen. 
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Tabell 1 
Presentation av samtliga tolv inlägg publicerade av Parken Zoo 

Inlägg Datum Design Innehåll Utmärkande karaktärsdrag Kommentarer/gilla 

1 16 okt 
Tisdag 

Medellångt 
textstycke, 
97 ord 

Presenterar vad det kommande inslaget av Kalla Fakta 
kommer att behandla. De säger att de välkomnar 
granskning av deras egen verksamhet och andra 

djurparker samt uppger att de kommer att bemöta 
kritiken efter att Kalla Faktas inslag har sänts.  

Första inlägget som behandlar Kalla 
Faktas inslag. 

194/145 st 

2 17 okt 
Onsdag 

Medellångt 
textstycke, 
168 ord 

Parken Zoo skriver att de anser att granskning är bra och 
att de förstår omgivningens reaktioner. De ber även om 
ursäkt för sina egna uttalanden. Avslutningsvis 

poängterar de att de tror sig kunna svara på alla frågor 
via Facebook och i längre tidningsintervjuer.  

Publicerat innan inslaget har sänts. 289/170 st 

3 17 okt 
Onsdag 

Kort 
textstycke, 
57 ord 
 

Parken Zoo kommenterar Kalla Faktas kommande inslag. 
De meddelar att de kommer att använda Facebook som 
kommunikationskanal samt vara aktiva i debatter och i 
andra traditionella medier.  

Inlägget är skrivet på eftermiddagen 
och är det senast publicerade inlägget 
innan inslaget sänds. Inlägget har fått 
flest kommentarer. 

1494/285 st 

4 17 okt 

Onsdag 

Kort 

textstycke, 
33 ord och 
länk 

Presenterar en kortare beskrivning av en medföljande 

länk. De skriver att de har sammanställt en redogörelse 
över hur Parken Zoo har hanterat de frågor som Kalla 
Fakta belyst i sitt program.  

  380/89 st 

5 17 okt 
Onsdag 

Mycket kort 
textstycke, 

17 ord 

Parken Zoo bekräftar kommentarsflödet och meddelar 
att de kommer fortsätta försöka svara på alla inlägg. 

  412/69 st 

6 18 okt 
Torsdag 

Långt 
textstycke, 
972 ord 

Inlägget berör flera av krisens aspekter. Olsson ber om 
ursäkt samt besvarar samtliga anklagelser riktade mot 
både henne själv samt mot Parken Zoo som 
organisation. 

Inlägget skrevs någon gång mellan 
klockan 00.00-06.00 natten den 18 
oktober.  Inlägget är publicerat av 
Parken Zoo som avsändare men 

Olsson, djurparkschefen, har gått ut i 
eget namn och är personlig i 
uttalandet. Inlägget har fått näst 
högst antal kommentarer och högst 
antal ”gilla”. 

1027/746 st 

7 18 okt 
Torsdag 

Kort 
textstycke, 
41 ord 

Parken Zoo skriver att de förstår omgivningens 
reaktioner samt att de inte accepterar personangrepp, 
hot eller kränkningar och att kommentarer som dessa 
tas bort. 

Det enda inlägg, rörande Kalla Faktas 
inslag, där antal gillatryckningar 
överskriver antalet kommentarer. 

321/607 st 

8 18 okt 
Torsdag 

Mycket kort 
textstycke, 
15 ord och 

länk 

Innehåller en kort beskrivning till en länk där VD 
Torbjörn Bergvall, VD, kommenterar på Expressens 
läsarundersökning. 

  89/32 st 

9 18 okt 
Torsdag 

Mycket kort 
textstycke, 
11 ord och 
länk 

Innehåller en kort beskrivning om en länk till en intervju 
på Expressens webb-TV.  

  228/86 st 

10 19 okt 
Fredag 

Mycket kort 
textstycke, 9 
ord och länk 

Innehåller en kort beskrivning av en länk till uttalande 
från Torbjörn Bergvall angående Parken Zoos 
djurparksverksamhet.  

  217/88 st 

11 6 nov 
Tisdag 

0 ord och 
länk 

Innehåller endast en länk till Mynewsdesk där den 
oberoende granskningsgruppen presenteras. 

Är publicerat med ett längre tidsrum 
från tidigare inlägg. 

8/31 st 

12 6 nov 
Tisdag 

Medellångt 
textstycke, 

89 ord 

Parken Zoo skriver att en ny oberoende 
granskningsgrupp har tagits fram samt att de inte 

kommer att kommentera Kalla Faktas inslag vidare 
förrän den nya granskningsgruppen är klar med sitt 
arbete. De påpekar återigen att de inte accepterar 
personangrepp, hot eller kränkningar och att dessa 
kommentarer tas bort. 

Det sista inlägget som rör Kalla Fakta. 19/204 st 

      Tonen i inläggen var övergripande neutral och innehållet sakligt. Parken Zoo berörde många 

aspekter av krisen i inläggen men behandlar inte konkreta frågor på Facebook. Parken Zoo 

använder istället länkar i inlägg 4, 8, 9, 10, 11 till vidare information och uttalanden. De 

länkar till pressmeddelanden från egna kanaler samt uttalanden och information från andra 
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medier. Inlägg 6 var särskilt utmärkande i relation till de andra inläggen då detta är betydligt 

längre och skrivet i personligt namn. Vidare bekräftar Parken Zoo facebookskribenterna 

genom att i inlägg 2 och 5 uttala att de tror sig kunna svara på samtliga kommentarer. De 

påpekar dock i inlägg 7 och 12 att de inte behandlar kommentarer med personangrepp, hot 

eller kränkningar.  

De tolv inläggen publicerades på fem datum vilka var den 16 oktober, 17 oktober, 18 oktober, 

19 oktober och 6 november. Efter den 6 november publicerar inte Parken Zoo fler inlägg 

rörande krisen fram till att resultatet av studien publicerades. Diagram 1 visar hur många 

inlägg som publicerats på respektive dag.   

 

5.2 KOMMENTARER PER INLÄGG 

Diagram 2 ger en överblick på flödet av samtliga kommentarer och gillatryckningar som skett 

på de tolv inläggen som Parken Zoo publicerat gällande Kalla Faktas inslag. 
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Antal inlägg  



23 
 

 Diagram 2: 

Sammanställning av de antal kommentarer och likes på respektive inlägg  

 

 

Inläggen är grupperade på de dagar då inläggen är publicerade. Värt att poängtera är att 

antalet kommentarer per inlägg löper över längre tid än den dag då inlägget publicerats. 

Inlägg 3 och 7 utmärker sig särskilt som de inläggen med betydligt fler kommentarer än de 

övriga. Inlägg 6 och 7 är de inläggen som har flest gillatryckningar. Kommentarer och 

gillatryckningar på inlägg 1 den 16 oktober har en låg frekvens. Antalet kommentarer stiger 

betydligt den 17 oktober och når sin topp i inlägg 3 för att sedan sjunka återigen. Den 18 

oktober stiger antalet kommentarer och ”gilla” under inlägg 6. Därefter sjunker både antalet 

kommentarerna och gillatryckningar drastiskt. Den 19 oktober och den 6 november 

representeras av en relativt låg frekvens av kommentarer.  

I diagram 3 visas den procentuella utvecklingen av andelen positiva, negativa samt neutrala 

kommentarer per inlägg. Inlägg 11 och 12 har för få kommentarer och gillatryckningar för att 

illustrera en rättvisande bild av den procentuella utvecklingen. Dessa två inlägg är därmed 

inte inkluderade i diagram 3. 
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Utvecklingen för den procentuella andelen negativa kommentarerna har en negativ trend. De 

negativa kommentarerna har högst procentuell andel i inlägg 3 och 4 med 90 procent 

respektive 89 procent. Andelen för de negativa kommentarerna sjunker därefter successivt 

och har vid inlägg 9 och 10 nått en lägsta nivå på 61 procent. Vidare kan det utläsas att 

andelen negativa kommentarer var hög redan innan Kalla Faktas inslag hade sänts.  

För andelen positiva kommentarer gentemot de negativa kommentarerna går trenden i motsatt 

riktning och ökar successivt. Andelen positiva kommentarer har i inlägg 3 en lägsta nivå på 2 

procent och har sedan nått sin högsta topp i inlägg 10 där de positiva kommentarerna utgör 22 

procent. Den största procentuella skillnaden mellan de positiva och de negativa 

kommentarerna utgörs av inlägg 3 där det skiljer 88 procentenheter mellan dem. Den minsta 

skillnaden utgörs av inlägg 10 där det skiljer sig 39 procentenheter mellan andelen negativa 

och positiva kommentarer. Andelen neutrala kommentarer har, liksom de positiva 

kommentarerna, en positiv utveckling.  

5.3  KOMMENTARERNAS INNEHÅLL  
I diagram 4 nedan visas en sammanställning av antalet gånger varje ämnesområde nämnts 

under samtliga av de tolv inläggen. 
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I diagram 4 kan det utläsas att negativa ämnesområden utgörs av 78 procent. Vidare var 11 

procent positiva och 11 procent neutrala. Det vanligast förekommande ämnesområdet i 

kommentarerna var Negativt - Ledning & Personal vilket utgör en tredjedel av totalt nämnda 

ämnesområden. Därefter följer Negativt - Verksamhet med 24 procent och Negativt - 

Djurhantering med 18 procent. Tonen i de negativa kommentarerna, i synnerhet för 

ämnesområdet Negativt - Ledning & Personal, var mycket offensiv och aggressiv. Det har 

observerats en utveckling av innehållet i kommentarerna då de går från att vara främst ilskna 

och irrationella till att utgöras av längre och mer resonerande kommentarer gentemot 

företaget. Kommentarerna blir även mer diskuterande mot varandra och utvecklas från att 

vara kortare till att bli längre och mer innehållsrika. Även en viss ryktesspridning 

observerades i kommentarsflödet. Detta uttryckte sig genom att en facebookskribent uttryckte 

osann fakta varpå flera andra facebooskribenter tog till sig uttalandena vid senare tillfällen. 

Dessa typer av ryktesspridning var både positiva och negativa för Parken Zoo. 

UTÖKAD ANALYS AV INLÄGG 3  

I diagram 5 visas kommentarsfrekvensen för givet tidsintervall den 17 oktober för inlägg 3. 

Värt att nämna är att under samma inlägg hade 76 kommentarer publicerats innan klockan 

21.00 och 148 kommentarer efter klockan 23.59. Innehållet utgörs nästan uttömmande av 

negativa kommentarer. 
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Kommentarerna ökar dramatiskt under och strax efter sändningstid av Kalla Faktas inslag. 

Inslaget sändes klockan 21.30-22.00 och inlägget fick under sändningstiden 207 

kommentarer. Efter sänt program nådde antalet kommentarer sin topp med 706 ytterligare 

kommentarer den närmaste halvtimman. Därefter sjönk kommentarsflödet kraftigt.  

UTÖKAD ANALYS AV INLÄGG 6  

Inlägg 6 är skrivet i personligt namn av Olsson vilket framgår av tabell 1. Det ämnesområde 

som nämns flest gånger är Negativt - Ledning & Personal.  Den procentuella andelen av 

ämnesområdet Positivt - Verksamhet är hög i förhållande till övriga inlägg. Ämnesområdet 

Positivt - Verksamhet för inlägg 6 utgör cirka en tredjedel av alla gånger som detta 

ämnesområde nämnts totalt. Inlägget har genererat flest antal ”gilla” i jämförelse med övriga 

inlägg. I diagram 6 kan frekvensen på kommentarerna till inlägg 6 utläsas. 

Kommentarsfrekvensen visas för givet tidsintervall under torsdagen den 18 oktober samt för 

de tre första timmarna den 19 oktober. Under samma inlägg hade 7 kommentarer publicerats 

innan kl 06.00 och 61 kommentarer hade publicerats efter klockan 23.59. Innehållet utgörs 

nästan uttömmande av negativa kommentarer.  
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Till en början är frekvensen låg men ökar drastiskt från klockan 18.00. Det är sedan en hög 

aktivitetsnivå bland skribenterna fram till klockan 23.59. Efter klockan 24.00 avtar 

aktiviteten. Med andra ord ser vi en markant ökning av kommentarsfrekvensen på kvällen. Vi 

har funnit liknande mönster för andra inläggs kommentarsflöde. Detta då kommentarerna är 

skrivna på veckodagar. Dock följer inte kommentarsflödet samma mönster då kommentarerna 

är skrivna på helgdagar. Flödet är då mer jämnt utspritt över dagen.  

5.4  SAMMANFATTAT RESULTAT 

I vår undersökning fann vi att Parken Zoo reagerade snabbt på krisen. De hade publicerat tre 

inlägg på Facebook innan inslaget sänts. De valde att bemöta krissituationen via Facebook 

under fem dagar. De första tio inläggen publiceras mellan den 16 oktober och den 19 oktober. 

Kommunikationen åtföljs därefter av ett glapp och de två sista inläggen publiceras drygt två 

veckor senare. I det sista inlägget meddelar de att inte längre kommer kommentera Kalla 

Faktas inslag vidare, utan hänvisar till tidigare utlåtanden. Överlag var tonen i inläggen 

neutral.  

Det kan utläsas att facebookskribenterna främst var drivna av känslor i kommentarerna och 

det avspeglades en hög spontanitet och irrationalitet. Detta märktes tydligast på 

kommentarerna tillhörande de första inläggen. I senare inlägg utvecklades kommentarerna 

och blev något längre och mer resonerande. Vidare är kommentarerna övergripande negativa. 

Vi såg en negativ trend i andelen negativa kommentarer och en positiv trend i andelen 
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positiva kommentarer. Det kan konstateras att gapet mellan positiva och negativa 

kommentarer minskade över tid. 

Inlägg 3 var det inlägg som genererade flest kommentarer. Kommentarsfrekvensen var högst 

halvtimman efter inslaget. Inlägg 6 utmärks genom ett karakteristiskt innehåll i inlägget, samt 

en hög kommentarsfrekvens och flest antal ”gilla”. I huvudsak följer kommentarerna till 

inlägg 6 samma trend som kommentarer tillhörande övriga inlägg. Det kan utläsas att en 

tredjedel av samtliga kommentarer tillhörande ämnesområde Positivt – Verksamhet är 

representerade under detta inlägg. 

6 ANALYS 

Parkens Zoos agerande på Facebook har genererat både positiva och negativa reaktioner med 

varierande utslag. González-Herrero och Smith (2008) nämner att internet och sociala medier 

verkar både som ett verktyg för att skapa lösningar men samtidigt som ett forum som 

förstärker krisen. Vi diskuterar löpande resultaten i förhållande till olika teorier och resultat 

från tidigare studier.  Detta för att skapa insikt om resultaten och därmed öka förståelsen för 

hur en bättre respektive sämre kriskommunikation kan te sig Facebook.  

MEDIETRYCK OCH KRISUTVECKLING 

Medietryck (Hammerskog, 2005) kan i den här studien översättas till antalet kommentarer då 

dessa var övervägande negativa. Parken Zoos krisutveckling kan beskrivas med hjälp av 

Cornelissens (2008) modell över hur ett problem utvecklas till en kris över tid. Detta som ett 

resultat av Parken Zoos mediala uppståndelse. I inlägg 3 ökade kommentarsfrekvensen 

markant. Då det här inlägget är publicerat i samband med Kalla Faktas inslag kan aktiviteten 

antas svara för reaktionerna på den initiala krisen. Kommentarsflödet stämmer överens med 

Cornelissens (2008) modell över hur ett problem intensifieras för att sedermera utvecklas till 

en kris. Kommentarsflödet för inlägg 3 kan även bekräfta González-Herrero och Smith (2008) 

teori om att den nya kommunikationsteknologin har lett till en snabbare krisutveckling än 

förr. I detta fall kan allmän kommunikationsteori väl appliceras på krissituationen på 

Facebook för att förklara krisens utveckling. 

KRISHANTERING GENOM AKTIVT AGERANDE 

Hur en företagskris kommuniceras på Facebook kan ställas i relation till Coombs (2007) teori 

om krishantering. Genom att publicera tre inlägg på Facebook innan Kalla Faktas inslag ägt 

rum, visar Parken Zoo på ett proaktivt agerande. I inläggen föreberedde de omgivningen på 
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Kalla Faktas inslag. Detta skulle, i enlighet med vad teorin belyser, kunna verka för att 

minimera risken för negativa effekter redan innan krisen ägt rum. Om detta faktiskt bidrog till 

att minimera effekterna är omöjligt att svara på då vi inte kan uttala oss om vad som annars 

skulle ha skett. Vi hävdar dock ändå att ett proaktivt agerande rekommenderas baserat på det 

relativt höga antalet ”gilla” på inlägg 1, 2, och 3. 

Genom att kommunicera via Facebook kan Parken Zoo själva strategiskt välja när och hur de 

vill publicera information. Coombs (2007) rekommenderar bland annat att vara snabb i 

kommunikationen med sin omvärld. Vi kan i denna studie påstå att Parken Zoo har handlat 

snabbt då de har agerat proaktivt genom att behandla Kalla Faktas inslag redan innan det ägt 

rum. Studien visar att facebookskribenter är mer aktiva på kvällstid än dagtid på veckodagar. 

På helger är kommentarsflödet mer jämnt. Med Statistiska Centralbyråns statistik över 

svenskars internetanvändande och resultatet från denna studie i åtanke, kan det tänkas att 

kommentarsflödet troligtvis under veckan ökar mest under kvällstid vid en krissituation. En 

strategi för Parken Zoos kriskommunikation skulle kunna vara att allokera extra resurser på 

kvällstid för att kunna svara facebookskribenterna så snabbt som möjligt, vilket går i linje 

med Coombs (2007) tidigare forskning. 

HANTERING AV INNEHÅLL I KOMMENTARER 

Tonen i kommentarerna var skarp och i högsta grad aggressiv. Detta kan bekräfta teorin om 

att internetanvändandet ökar benägenheten att uttrycka sig med minskat ansvarstagande 

(Sveningsson et al., 2003, s.94). Företaget skulle kunna bemöta dessa kommentarer genom att 

vara informativa och transparenta så som teorierna förespråkar. Tittar vi dock närmare på 

kommentarerna kan många av dessa identifieras som så kallade ”hatare” vilka endast 

uttrycker aggression och hat. Att svara på dessa meddelanden skulle vara meningslös (Dekay, 

2012). Dekay (2012) menar att det utsatta företaget inte heller bör censurera, ignorera eller 

radera negativa kommentarer bara för att dessa är oönskade.  

Parken Zoo har en uttalad policy och nämner i två av inläggen att de inte accepterar hot, 

kränkningar eller personliga angrepp och att dessa raderas vid förekomst. Huruvida detta är en 

lyckad strategi eller ej kan diskuteras. Å ena sidan åtföljs dessa uttalanden av många ilskna  

kommentarer som bland annat menar att detta är fegt av Parken Zoo att radera 

kommentarerna. Å andra sidan bemöts dessa inlägg av relativt många gillatryckningar. Parken 

Zoo uttrycker vidare i inlägg 2 och 5 att de tror sig kunna svara på alla kommentarer. När 

krisen intensifierades och kommentarsflödet blev allt starkare höll dock inte Parken Zoo vad 
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de lovat. Detta anmärktes negativt av facebookskribenterna. Detta kan tolkas en aning 

tvetydigt då Parken Zoo dels uttrycker att de ska radera och inte ta hänsyn till hatiska 

kommentarer, och dels uttrycker att de kommer svara på samtliga kommentarer. Med detta 

som bakgrund kan det rekommenderas att företag vid utformandet av kommunikationsstrategi 

vid kris, beslutar om ett tydligt ställningstagande. Ställningstagandet bör kommuniceras och 

ageras i enighet med. På så sätt har företaget uttryckt sig tydligt gentemot 

facebookskribenterna oavsett strategi. 

Facebook kan ha effekten att fungera som en hävstång för opinionens åsikter (Fearn-Banks, 

2002, s.42) vilket återspeglades i kommentarsflödet. En ryktesspridning grundad i 

spekulationer skulle kunna förvärra krisen än mer och skapa opinion emot företaget (Kotcher, 

1999; Fearn-Banks, 2002, s.42.). Då Parken Zoo svarar på facebookskribenternas 

kommentarer minskar de enligt teorin risken för oönskad ryktesspridning. Ryktesspridning 

visade sig förekomma i viss utsträckning i kommentarsflödet vilket för Parken Zoo medförde 

både för- och nackdelar. Visserligen var kommentarerna övervägande negativa men ett antal 

gånger förde den fria diskussionen fram nya tolkningar och förklaringar som var gynnsamma 

för Parken Zoo. Ryktesspridningen skulle kunna grunda sig i att Parken Zoo inte lyckats 

informera facebookskribenterna i tillräckligt stor utsträckning, vilket kan ha initierat 

spekulationer hos omgivningen.  

Det är viktigt att ständigt vara uppdaterad på sin publik i sociala medier (González-Herrero & 

Smith, 2008). I denna studie kan detta översättas till att Parken Zoo borde uppmärksamma 

vad facebookskribenterna konkret uttrycker. Vi fann tre ämnesområden som var klart 

överrepresenterade. Dessa var djurhanteringen, Parken Zoo som verksamhet samt ledningen 

och personalen. Vi anser att djurhanteringen är sakfrågan då det var detta som 

uppmärksammades av Kalla Fakta och initierade krisen. Verksamheten som sådan samt 

ledningen och personal kan således argumenteras för att vara ansvariga för den påstådda 

misskötta djurhanteringen. Hälften av de berörda ämnesområdena i kommentarerna tog upp 

verksamheten och ledningen medan endast en femtedel nämnde sakfrågan. Informationen i 

Parken Zoos inlägg och de medföljande i länkarna behandlar i störst utsträckning 

djurhanteringen och hur de planerar hantera detta. Detta är givetvis viktigt men det skulle 

kunna rekommenderas att Parken Zoo även behandlar verksamheten och ledningen i sina 

inlägg mer. Detta för att bemöta så många som områden och facebookskribenter som möjligt. 
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VIKTEN AV TYDLIGHET HOS LEDNINGEN 

Ämnesområdet som nämndes flest gånger var Negativt - Ledning & Personal och en 

anledning till detta kan vara fenomenet att massmedia och allmänheten gärna väljer en 

syndabock att ålägga skulden vid en krissituation (Öller, 2009). I Parken Zoos fall framgick 

det tydligt av innehållet i kommentarerna att det var djurparkschefen som fick ta den värsta 

kritiken. Även VD och styrelse nämndes upprepade gånger. Stock (2003) rekommenderar 

ledningen att hantera en kris genom att personligen bemöta kritiken från omgivningen.  

Det personliga uttalandet av Olsson i inlägg 6 var ett försök till uttömmande svar och ett 

flertal av krisens aspekter tas i beaktning. Inlägget var ostrukturerat och kan uppfattas som 

oplanerat. Kommunikationen sker alltid på mottagarens villkor och det är därför upp till 

sändaren att se till att göra sig förstådd (Hammerskog, 2005). Olssons ostrukturerade 

meddelande kan möjligtvis bottna i det faktum att personer vid en krissituation kan agera 

irrationellt tätt inpå krisens inträffande (Fearn-Banks, 2002, s.1-3). Det är möjligt att många 

kan ha missuppfattat vad Olsson ville förmedla då många kommenterat mycket negativt och 

argsint om ledning och personal, Olsson i synnerhet. Det kan spekuleras om detta eventuellt 

skulle kunnat undvikas ifall Olsson hade valt att fortsätta skriva med Parken Zoo som 

avsändare, som i de tidigare inläggen.  

Brister kommunikation kan det i värsta fall leda till nya kriser vilket det kan argumenteras för 

faktiskt har hänt vid inlägg 6 med anledning av den höga negativa kommentarsfrekvensen. 

(Falkheimer et al., 2009) Det kan dock utläsas under inlägg 6 att positiva kommentarer om 

verksamheten är relativt många. Ämnesområdet Positivt - Verksamhet motsvarar en tredjedel 

av samtliga gånger Positivt - Verksamhet nämns. Detta positiva genomslag skulle kunna tyda 

på att Olssons beslut om att gå ut i personligt namn som ledande person fått ett gott utslag i 

linje med vad Stock (2003) rekommenderar.  

KOMMUNIKATION VIA LÄNKAR 

Istället för att skiva långa meddelanden rekommenderas att använda länkar till externa 

webbsidor som fördelaktigt behandlar krisen för företaget (González-Herrero & Smiths, 

2008). Detta gör meddelandena tydliga och lätta att förstå vilket Haig (2005, s.99) 

rekommenderar. Parken Zoo gör sin kommunikation tydlig och konsekvent genom att i inlägg 

4, 8, 9, 10 och 11 svara på kritik via andra medier via länkar. Studien visar att länkar har 

genererat lägre utslag i form av kommentarer och gillatryckningar än vad exempelvis text gör, 

detta i likhet med andra studier (Zarrella, 2012). Vi ser till antalet kommentarer och beaktar 

samtidigt Hammerskogs (2005) teori om att medial uppståndelse minskar vid god 
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kriskommunikation. Studien med detta bekräfta González-Herrero och Smiths (2008) råd om 

korta meddelanden som en god rekommendation. Vidare kan vi styrka rekommendationen 

med avseende på andelen negativa och positiva kommentarer. Andelen negativa kommentarer 

sjunker och andelen positiva kommentarer ökar vid inlägg 8, 9, 10 och 11. Värt att reflektera 

över är dock vad som orsakar vad i denna studie. Möjligtvis är det inte länkarna som sådana 

som bidragit till den minskade publiciteten utan exempelvis att intresset har svalnat och att 

facebookskribenter redan har uttalat sig i tidigare inlägg.  

KOMMENTARSFREKVENS SOM EN REAKTION PÅ PARKEN ZOOS INLÄGG 

Vid inlägg 4 och 5 är kommentarsfrekvensen betydligt lägre än under inlägg 3 och 6. Detta 

skulle i linje med Hammerskogs (2005) teori kunna tolkas som att Parken Zoo har haft en 

lyckad kriskommunikation vid dessa inlägg.  

Vi såg dock ett varierande utslag av andelen positiva och negativa kommentarer på respektive 

av dessa inlägg. I inlägg 4 besvarar Parken Zoo de upprörda facebookskribenterns reaktioner 

genom att bemöta dem med väsentlig information. I inlägget presenteras en länk till en 

redogörelse på de punkter Kalla Fakta anklagat dem för om hur de hanterar sitt arbete. Allt 

detta i linje med vad teorier rekommenderar. Dock hade inlägget en hög procentuell negativ 

andel, och låg positiv.  

Vid närmare observation av inlägg 5 kan det konstateras att Parken Zoos kommunikation 

faktiskt mottagits väl om den sjunkande kommentarsfrekvensen även ställs i relation till 

andelen positiva och negativa kommentarer. Kommentarerna har en lägre procentuell andel 

negativa kommentarer, och en högre andel positiva än inlägg 4. I inlägg 5 liksom i inlägg 4, 

bekräftar Parken Zoo facebookskribenterna och gör dem hörda. Värt att poängtera är dock att 

antalet kommentarer under inlägg 5 fortfarande är dubbelt så många som innan Kalla Faktas 

inslag sändes, även om antalet kommentarer sjunker. Med andra ord är krisen inte över, trots 

en mer lyckad kriskommunikation vid detta inlägg. 

Kommentarsfrekvensen stiger återigen vid inlägg 6. Den höga publiciteten i kombination med 

att kommentarerna var negativa indikerar på att kommunikationen inte har fungerat väl. 

Kommentarerna är till största del negativa vilket kan peka på att kommunikation inte har varit 

optimal. Antalet gillatryckningar är värt att ta i beaktning vid analys då dessa kan ses som 

positiv publicitet. Antalet ”gilla” för inlägg 6 var högst av samtliga inlägg. Det höga trycket 

kan därmed för detta fall, i motsats till Hammerskogs (2005) teori, bekräfta en lyckosam 

kriskommunikation. Sammantaget har alltså inlägg 6 både fått högst antal ”gilla” men 
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samtidigt genererat en hög negativ kommentarsfrekvens. Med detta som bakgrund blir det då 

högst tvetydligt om inlägg 6 bidragit till en lyckad kriskommunikation eller ej.  

För att poängtera att Parken Zoo har gått vidare i processen med krisarbetet på Facebook har 

de i inlägg 12 hänvisat till tidigare uttalanden och belyste att de inte kommer publicera fler 

inlägg angående Kalla Faktas inslag. I och med detta avslutar Parken Zoo sin 

kriskommunikation på Facebook. I linje med Coombs (2007) teori är det viktigt att så snart 

som möjligt övergå till det normala arbetet efter en kris. Vi kan med utgångspunkt i detta se 

till antalet ”gilla” kontra antal kommentarer på inlägg 12 och därmed konstatera att Parken 

Zoos avslutande inlägg mottagits väl.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med denna studie är att studera hur ett mindre företag kommunicerar på Facebook vid 

en kris och observera hur detta bemöts av dess omgivning. Vi avser bidra med förståelse 

kring hur ett företag kan kommunicera fördelaktigt vid krissituationer.  

Med utgångspunkt i diskussionen ovan kan det fastsällas att kriskommunikation är ett 

komplext ämne. Många aspekter av en kris påverkar företaget såväl som omgivningen och 

bidrar till varierade effekter. Det kan därmed vara svårt att fastställa ett framgångsrecept 

enbart för Facebook då varje situation är unik och influeras av flera faktorer.  Detta till trots 

har studien ändå legat till grund för en diskussion som landat i vissa slutsatser. Värt att notera 

är dock att dessa slutsatser också kan bero av andra faktorer än de som studerats. Slutsatserna 

redogörs för nedan. 

Facebook genererar vid kris ett högt genomslag. Det kan i denna studie, i enlighet med 

tidigare forskning, rekommenderas att företag bör ha en väl planerad strategi för hur 

Facebook ska hanteras vid en kris. De allmänna teorierna kan till stor del appliceras väl på 

krissituationer på Facebook och förklara krisens utveckling. I och med detta kan alltså råd och 

rekommendationer tas i beaktning då ett företag utvecklar en strategi för kriskommunikation. 

Vi fann att kommentarerna från omgivningen var övervägande negativa gentemot företaget 

vid krissituationen. Studien påvisar att en väl hanterad kommunikation minskar det negativa 

trycket. Det kan utläsas teman och tydliga trender i vad som kommuniceras av företagets 

omgivning. Dessa teman och trender är något vi med studiens resultat rekommenderar att 

företag observerar och behandlar för att förmedla en god kriskommunikation. Vidare har vi 
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sett att länkar och kortare meddelanden fått en lägre kommentarsfrekvens. Detta kan bero på 

flera faktorer men är något som företag kan ha i åtanke om de strävar efter att minska den 

offentliga uppmärksamheten vid en kris. Tidigare studier har rekommenderat att företaget inte 

bör radera kommentarer då detta genererar ett negativt utslag, vilket den här studien även kan 

bekräfta.  

Vidare reagerade inte företagets omgivning nödvändigtvis på sakfrågan i krisen utan de 

reagerade även på andra områden. Företagets ledning och verksamheten som helhet var 

vanligt förekommande ämnesområden. Sakfrågan bör i företagets kommunikation givetvis ha 

ett fokus men vi har sett att det även är viktigt att behandla andra frågor som uppmärksammas 

av omgivningen.  

Avslutningsvis kan det konstateras att det utifrån denna studie inte går att finna något klart 

samband mellan ett företagets kriskommunikation och responsen som uppstår på Facebook. 

För att kunna dra slutsatser om detta krävs en mer djupgående och mer omfattande studie.   

7.1 BEGRÄNSNINGAR MED STUDIEN OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Beträffande val av metod finns en risk att denna inte genererat den mest optimala och 

djupgående informationen. Tidsaspekten var dock en begränsande aspekt. Mer tid hade 

möjliggjort användning av fler metoder. Exempel på sådana skulle kunna vara enkätutskick 

till samtliga, eller ett urval, av de facebookskribenter som valde att vara aktiva på Parken 

Zoos sida. Det hade även kunnat innebära fler djupgående intervjuer med personer på Parken 

Zoo etcetera. En mer djupgående studie för detta fall hade möjliggjort en mer insiktsfull 

analys om hela kriskommunikationen på Facebook och de bakomliggande faktorerna. Detta 

hade med andra ord varit intressant att titta närmare på. 

I vår studie beaktar vi endast inlägg och kommentarer på Facebook då vi studerar den initiala 

kommunikationen och responsen som uppstår. Det hade varit intressant att göra en mer 

uttömmande analys av hur en kris uttrycker sig på Facebook och därmed studera all aktivitet 

som sker i samband med krisen. Att dessutom låta studien löpa över längre tid hade 

möjliggjort en mer fullständig analys. Att svara på hur kriskommunikation på Facebook bäst 

bär hanteras är omöjligt att svara på genom att bara titta på ett företag och en situation. En 

mer omfattande studie där fler kriser eller flera företag undersöks och ställs i relation till 

varandra hade genererat ett mer nyanserat resultat och kanske kunnat svara på frågan om hur 

kriskommunikation bäst hanteras. Detta skulle vara intressant att studera i framtiden.  



35 
 

Det kan konstateras att krisen för Parken Zoo inte är över. Efter avslutad studie uppdagades nya mediala stormar och press har 

publicerat artiklar med nya anklagelser som återigen väckt reaktioner på Facebook (Gustafsson, 2013; Haimi, 2013; Mähler -

Önnered, 2013). 
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