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1. Inledning 

Sociala medier är något som används idag både av individer och organisationer, mötesplatser 

som exempelvis Facebook skapar interaktion mellan de båda. Det kan det vara till stor fördel 

att synas i sociala medier. För organisationer öppnar det upp möjligheter att stärka sitt 

varumärke och image och skapar även en möjlighet för tvåvägskommunikation med dess 

intressenter. Dock kan negativa händelser och rykten spridas snabbt via sociala medier och på 

bara en natt kan något som börjat som en kommentar eskalera och en kris för organisationen 

kan uppstå (Atherton 2009). Om vi ser igen till exemplet Facebook, kan det ibland räcka med 

att någon skriver en negativ kommentar om en organisation som enkelt kan sprids vidare till 

miljontals användare. Detta kan för organisationens del få katastrofala konsekvenser. 

Organisationens image sättas på spel och i dessa situationer blir kommunikationen otroligt 

viktig för att behålla det förtroende man tidigare byggt upp gentemot sina intressenter. 

 

I och med dagens teknologiska utveckling och företagens aktivitet på sociala medier såsom 

Facebook blir det ett enkelt sätt för allmänheten att visa sitt misstycke mot företag som 

drabbats av en skandal eller hamnat i kris. PR-strategen Julie Atherton skriver i sin artikel 

“Crisis planning in the digital age”(2009) om möjligheterna och riskerna med att synas via 

de sociala medierna och hur viktigt det är för organisationer att förbereda sig för kriser. 

Artikeln är skriven på International Public Relations Association hemsida som kan ses som ett 

forum för verksamma inom PR-branschen. Som vi nämnde tidigare och som även Atherton 

tar upp pratas det idag om vilka möjligheter till tvåvägskommunikation sociala medier öppnar 

upp för. Men använder sig organisationer de sociala medierna som en tvåvägskanal när de 

befinner sig i en situation där förtroendet står på spel? Bjuder man in sina Facebookanvändare 

till konversation eller matar man bara ut information via sociala medier och använder dessa 

som en envägskanal?   

 

Det finns en hel del forskning kring hur man kan använda sig av sociala medier som kanal i 

sin kriskommunikationsplan (Eriksson 2012). Däremot finner vi ett gap i forskningen om 

hanterandet av sociala medier som Facebook vid en förtroendekris. Vi finner även mycket lite 

forskning om just försvarsstrategier i kommunikationen via sociala medier vilket gjorde vårt 
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val av studie mer motiverat. Vi vill undersöka hur en organisation väljer att kommunicera i 

sociala medier för att behålla sin image i en förtroendekris efter att ha blivit offentligt 

granskade. Utnyttjar de sociala medier som en kanal för detta och i så fall hur?  

 

TV4:s program Kalla fakta granskar olika organisationer och företag som på något sätt blivit 

anklagade för att ha handlat fel i samhället. Programmet har fått stor uppmärksamhet i media 

och i säsongspremiären den 17:e oktober 2012 med cirka 885 000 svenska tittare granskades 

Parken zoo och deras hanterande av parkens djur (Fremin 2012). Programmet upprörde 

många tittare och skapade vilda diskussioner i media. Djurparkens chef Helena Olsson och 

hela organisationen ifrågasattes och granskningen resulterade i en förtroendekris som 

äventyrade organisationens förtroende och image. Många arga besökare använde just 

Facebook och specifikt Parken zoo:s Facebooksida som forum för att kommunicera sina 

åsikter. Över en natt ökade trafiken drastiskt på Parken zoo:s Facebooksida och människor 

skrev med hårda ord och hat om hur det bojkottade företaget osv. Tusentals kommentarer och 

inlägg ramlade in bara dygnet efter att programmet sändes (facebook.se/parkenzoo). 

  

Fallet om Parken zoo är passande då vill undersöka hur en organisation som befinner sig i en 

förtroendekris väljer att använda sig av sociala medier. Parken zoo uppfyller även de krav 

som forskare har för att en organisation ska befinna sig i förtroendekris (Falkheimer, Heide & 

Larsson 2009). Vi har valt just detta fall för att det nyligen har varit i blåsvädret samt att det 

visar på en problematik, hur ska en organisation använda sig av de sidor de etablerat i sociala 

medier som Facebook? Genom att använda oss av William L. Benoits image and repair 

theory hoppas vi få en förståelse för hur och på vilket sätt Parken zoo hanterade och 

försvarade sig i sin kommunikation på Facebook efter granskningen i Kalla fakta.   

1.1 Bakgrund 

__________________________________________________________________________________ 

Under bakgrund kommer vi presentera organisationen som fallet handlar om, Parken zoo. Vi 

kommer även att presentera programmet Kalla fakta som gjorde dokumentärinslaget som 

väckte stor uppmärksamhet i media samt kan ses som en startpunkt för den kris som Parken 

zoo sedan befann sig i. 

___________________________________________________________________________ 
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1.1.1 Kalla fakta 

Kalla fakta är ett svensk samhällsprogram som började sändas 1991. Programmet sänds på 

TV4 och innehåller dokumentärinslag och debatter. På TV4:s hemsida beskriver Kalla faktas 

redaktion att programmet “granskar och avslöjar politiker, makthavare och 

samhällsfenomen”. Nuvarande programledare är Lennart Ekdahl. Kalla fakta har vunnit ett 

antal olika priser för sina dokumentärinslag och det senaste var Kristallens pris för ”Årets 

granskning” för reportaget ”sanningen om Sommerlath” 2011 (www.tv4.se/kalla-fakta). 

 

Ett inslag i Kalla fakta som väckte stor uppmärksamhet var granskningen av Parken Zoo år 

2012. Inslaget visade hur en av Sveriges mest populära djurparker bland annat avlivade 

fridlysta djur för att få plats med nya och mer attraktiva djur. Granskningen gjorde att flera 

utredningar tillsattes. (www.tv4.se/kalla-fakta) Programmet hade över 885 000 tittare och 

upprörde många människor samt orsakade stora diskussioner i media (Fremin 2012). 

 

1.1.2 Parken zoo 

Parken zoo är ett 100% kommunalägt bolag och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. 

Företaget sysslar med olika verksamheter men det som Parken Zoo mest förknippas med är 

djur- och nöjespark. Parken zoo invigdes för första gången den 3 juli 1898 men det var inte 

förrän på 1950-talet som de första djuren anlände till parken. Idag är Parken Zoo ett av 

Sveriges mest besökta utflyktsmål (www.parkenzoo.se). 

 

Parken zoo använder sig idag av sociala medier och då främst Facebook som de hänvisat till 

på deras officiella hemsida. Där finns det en länk till Facebooksidan som även visar hur 

många som “gillar” deras sida (parkenzoo.se). Facebook är ett gratis socialt nätverk eller 

community som en del väljer att kalla det. Det är en plats att nätverka och skapa kontakt och 

relation med andra människor. Förutom att individer kan skapa sina egna Facebookprofiler 

kan också organisationer skapa sina egna Facebooksidor. Det främsta syftet för en 

organisation att göra en sida på Facebook är att bygga upp närmare relationer med sin 

målgrupp och sina kunder. Genom att “gilla” en organisations sida på Facebook, förutsatt att 

man själv är en Facebookanvändare, får man uppdateringar om organisationens produkter, 

tillkännagivanden och berättelser som de har skrivit samt valt att publicera 

(https://www.facebook.com/facebook/info). 

http://www.parkenzoo.se/
https://www.facebook.com/facebook/info
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Parken zoo kommunicerade via Facebook vid en 

förtroendekris efter att ha blivit offentligt granskade. Analysen ämnar undersöka om 

organisationen använde sig av försvarsstrategier och i så fall upptäcka vilken eller vilka. 

Genom att undersöka hur Parken zoo kommunicerade via deras inlägg vill vi se om dem 

använde Facebook som en tvåvägskanal i deras kommunikation. Vi hoppas att få svar på vårt 

syfte genom att tillämpa en kvalitativ textanalys på de inlägg som Parken zoo skrev på sin 

Facebooksida under vår valda analysperiod.  

  

För att besvara vårt syfte har vi tagit hjälp av dessa frågeställningar; 

  

 Vilken eller vilka försvarsstrategier använde Parken zoo sig av i deras Facebookinlägg 

under förtroendekrisen? 

 

 Vilket kommunikationsmönster kan vi urskilja i Parken zoo:s inlägg på Facebook 

under perioden för förtroendekrisen?  

 

 Hur kan vi genom Parken zoo:s svar via deras inlägg på Facebook se om de öppnar 

upp för tvåvägskommunikation med användarna? 

 

(Vi kommer i våra teoretiska utgångspunkter definiera begreppet försvarsstrategier). 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

   

5 

2. Teoretiska utgångspunkter 
__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för de teorier och begrepp som vi valt att basera vår 

studie på. Vi kommer först ge en inblick i tidigare forskning för att visa på vad som tidigare 

har gjorts kring detta ämne. Sedan kommer vi definiera begreppen sociala medier, kris, 

organisationskris och image. Därefter kommer vi gå in på försvarsstrategier och därmed 

förklara William Benoits image and repair theory som denna studie till stor del intresserar 

sig för. Vi kommer till sist beskriva James Grunigs kommunikationsmodeller för att få en 

förståelse för hur en organisation kan använda sig av envägs- eller tvåvägskommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som gjorts på området vi avser att undersöka har till övergripande del 

handlat om hur organisationer och företag kan använda sig av sociala medier som ett verktyg 

eller kanal i sin strategiska krishantering. Som tidigare nämnt skriver författaren och PR-

strategen Julie Atherton i sin artikel “Crisis planning in the digital age”(2009) om vikten av 

att arbeta med sociala medier på rätt sätt för att förebygga kriser. En skandal, ett ryckte eller 

en dålig nyhet sprids fortare än elden och en endaste kommentar på webben kan förstöra ett 

företags ryckte. Författaren menar att kommunikationslandskapet vid en kris har förändrats, 

bland annat genom att internet blir en kanal för allt ifrån medborgare till aktivister att sprida 

rykten och information om källor. Sammanfattningsvis menar Atherton att man inte ska 

underskatta internet och framförallt inte vid en kris. Med rätt strategi kan organisationer 

använda den digitala världen och sociala medier för att inte bara överleva en kris utan också 

för att stärka relationen med dess intressenter.   

 

Det har på senare tid även gjorts studier från ett mottagarperspektiv inom detta 

forskningsområde. Då har man till stor del intresserat sig för hur publiken söker information i 

sociala medier och hur de uppfattar hur en organisation hanterar en kris (Swartz 2010). I vår 

studie kommer vi dock använda oss av ett organisationsperspektiv. Många tidigare studier är 

baserade på just specifika fall och det kommer även vi utgå ifrån. Det som tidigare forskning 

kommit fram till inom detta forskningsfält visar bland annat på att sociala medier blivit en 

alltmer viktigare kanal som både organisationer och publik använder vid kriser. Dock finns ett 

gap i den tidigare forskning som visar på att lite har forskats kring hur organisationer hanterar 
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sin användning av sociala medier under en förtroendekris. Samt vilka försvarsstrategier en 

organisation använder sig av i kommunikationen via sociala medier som Facebook. Detta gap 

hoppas vi till viss del fylla med vår studie.  

 

I Mats Erikssons artikel On-line strategic crisis communication: In search of a descriptive 

model-approach beskriver han hur organisationer och kommunikatörer kan använda och 

nyttja internet och sociala medier vid kris. I studien presenterar han olika modeller för att 

kunna förstå och diskutera användningen av strategisk kriskommunikation på nätet (Eriksson 

2012). Eriksson studie visar på hur en organisation strategiskt kan använda sig av sociala 

medier i sin kriskommunikation och visar på den forskning som har gjorts. Tillskillnad från 

Eriksson studie kommer vår intressera sig mer åt en organisations hanterande vid en 

förtroendekris. 

 

Andreas Swartz artikel How publics use social media to respond to blame games in crisis 

communication: The Love Parade tragedy in Duisburg 2010 är en fallstudie på Love Parade 

tragedin. I hans studie analyserar han hur publiken använder internetforum som socialt medie 

för att diskutera krishanteringen och vem som bar ansvaret för krisen. För att få svar på detta 

använde han sig av en kvantitativ innehållsanalys på två olika internetforum där detta 

diskuterades. Fallet har även använts för att undersöka antaganden om SCCT, situational 

crisis communication theory, och för att bidra med nytt stöd till teorin (Swartz 2012). 

Liknande Swartz kommer vi att studera sociala medier i vår studie. Dock kommer vi använda 

oss av en annan metod. Till skillnad från denna studie som är baserad på kvantitativ 

innehållsanalys kommer vi använda oss av kvalitativ textanalys då vi intresserar oss för hur en 

organisation kommunicerar om krisen de befinner sig i och inte hur publiken reagerar på 

detta. I Swartz artikel studerar han hur publiken beslutande om vilken organisation som hade 

ansvar för krisen medan i vår studie har organisationen redan ett bevisande ansvar genom tv-

programmet Kalla fakta.     

 

Likt María E. Len-Ríos studie Image Repair Strategies, Local News Portrayals and Crisis 

Stage: A Case Study of Duke University’s Lacrosse Team Crisis kommer vår studie också 

inrikta sig på the image and repair theory. Studie är baserad på hur Duke universitetet använt 

sig av strategisk kommunikation för att försvara sin image efter skandalen om deras lacrosse 

team. Len-Ríos använde sig av kvalitativ innehållsanalys och image repair theory för att 
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analysera 54 offentliga uttalanden i media för att se hur universitetet hanterat krisen. 

Frågeställnigen till studien var: Vilken typ av kommunikationsstrategier använde sig Duke 

University som svar under krisen? Och använde de sig av olika strategier under olika stadier 

av krisens förlopp? Studiens resultat visade på att Duke University hade använt sig av olika 

försvarsstrategier och man även fann skäl till en ny försvarsstrategi kallad ”uttryck av 

besvikelse” (Len-Ríos 2010). Denna studie är ytterst relevant för vår undersökning då vi avser 

att undersöka hur en organisation väljer att försvara sig vid en förtroendekris. Vi kommer 

använda oss av liknande undersökningsmetod som Len-Ríos men skillnaden ligger i att vi 

kommer använda oss av kvalitativ textanalys med fokus på image and repair theory istället 

för kvalitativ innehållsanalys. Vi kommer inte analysera flera olika medier som i denna studie 

utan enbart utifrån sociala medier och då enbart fokusera på Facebook. 

2.2 Sociala medier 

För att få en bild av vad sociala medier är kommer vi först att försöka definiera begreppet. 

Timothy Coombs definierar en ganska grundläggande definition av sociala medier som lyder 

ungefär så att sociala medier är användningen av teknik för att underlätta samverkan och 

utbyte av information (Coombs 2007). I Eriksson (2009, s 55) går forskarna Boyd och Ellison 

djupare in i sin definition och ser sociala medier som; ”en service vilket erbjuder användaren 

möjlighet att (1) konstruera en publik profil eller en semipublik profil i ett begränsat system, 

(2) utveckla en lista över andra användare med vilka man uppehåller någon form av relation, 

samt (3) betrakta andras och synliggöra sina egna relationslistor i systemet”. Sociala 

nätverksmedier handlar till stor del om att skapa relation. Det ger plats för användarna att 

engagera sig i organisationer samt för organisationerna att skapa relationer med viktiga 

målgrupper (Waters, et al. 2009). Tillskillnad från traditionella medier ger sociala medier 

utrymme för tvåvägskommunikation. Sociala medier kan nyttjas för att kommunicera identitet 

och vinna status. Men det kan även vara en plats för snabb interaktion och 

informationsdelning som exempelvis vid en krishändelse. Idag finns tusentals sociala 

nätverksmedier med olika funktioner och inriktningar som ständigt förändras. De sociala 

nätverksmedierna som har fått stort genomslag och är bland de största idag är Youtube, 

Myspace, Twitter och Facebook (Eriksson 2009). 
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2.3 Kris 

Ordet kris kan förklaras på olika sätt men ett vanligt sätt att definiera ordet är att det betyder 

avgörande efter grekiskans ord krisis eller möjligheter från det kinesiska tecknet för kris 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Men det som ordet kris vanligtvis används för idag är 

att beskriva olika extraordinära händelser inom olika discipliner. Det som är utmärkande just 

för en kris är att det handlar om hot, osäkerhet samt att det sker under snabbt brådskande 

tidsförlopp (Eriksson 2009). En kris kan delas in och förklaras på många olika sätt och på 

många olika nivåer men vanligtvis brukar man se på samhällskris, naturkatastrofer och 

organisationskris (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). 

 

I dagens samhälle hamnar organisationer och samhällen återkommande i olika typer av 

problematiska och hotfulla situationer. Ibland kan dessa situationer ur organisationsfokus ge 

negativa konsekvenser för organisationen, liksom de individer som berörs. Det kan handla om 

effekter på hälsa, anseende, ekonomi eller förtroende. Oftast ställs myndigheter och företag 

för svårigheter att hantera dessa situationer. Dessa svårigheter handlar ofta om att det ställs 

höga krav och behov på information och kommunikation. När en organisation befinner sig i 

ett sådant här tillstånd syftar det ofta på att organisationen befinner sig i kris. (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009) I vår studie kommer vi undersöka en organisationskris och har därför 

valt att gå djupare in på det. 

2.3.1 Organisationskris 

I Eriksson (2009, s 36) definieras en organisationskris av att den ”sker när en specifik och 

oväntad händelse skapar en hög grad av osäkerhet som leder till att den hotar 

organisationens prioriterade mål”. Tillskillnad från samhällskris hotar en organisationskris 

främst organisationen snarare än själva omgivningen. Organisationskriser kan uppstå på 

många olika sätt och bland annat syfta på motsättningar mellan två olika parter, vilket kan 

handla om makt och dominansförhållanden. Detta kan i många fall leda till att organisationen 

befinner sig i en förtroendekris. Förtroendekriser uppstår när det sker en uppfattad klyfta 

mellan intressenternas förväntningar och krav på organisationens agerande (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009). Den definieras av målgrupper och intressenter som vanligen 

tillkännages av media men kan även tillkännages av upprörda medborgare genom intervjuer 

och internetforum (Palm & Falkheimer 2005).  
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För att en organisation ska kunna hantera en kris så krävs det kommunikation och detta brukar 

gå under begreppet kriskommunikation. Kriskommunikation handlar om den kommunikation 

som finns mellan organisationer och olika intressenter i samband med en kris (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009). Det är viktigt för organisationen att kommunicera på rätt sätt för att 

“rädda” organisationen på bästa sätt och dess ryckte. Idag finns en mängd olika strategiska 

strategier för detta. Något som blivit alltmer vanligare att man använder sig av är speciella 

internetlösningar i sin strategiska kriskommunikation och nu på senare tid tillhör sociala 

medier i vissa fall ett utav dem (Eriksson 2009).  

2.4 Image 

Begreppet image representerar de föreställningar och bilder som omvärlden har av en 

organisation, produkt eller tjänst. Förenklat kan man beskriva image såsom andra uppfattar 

organisationen (Falkheimer & Heide 2003). Det finns olika faktorer som bestämmer imagen. 

Dessa faktorer kan handla om både mottagna fysiska signaler samt det samlande intrycket av 

organisationen. Andra faktorer som bestämmer imagen är att det kan handla om upplevelsen 

hos kunder och mottagare av dess produkter, tjänster eller idéer. Till den här faktorn hör de 

anställdas uppträdande som representanter för organisationen men också yttre kännetecken 

som arkitektur, logotyper, design, kläder och informations- och reklammaterialens form. 

Imageaspekten får allt större betydelse då människor idag snarare har en relation till företagen 

än enskilda produkter. Denna relation bygger just på imagen. En positiv image kan dämpa 

människors tillfälliga syn på en organisation. Men det finns även exempel på när det går och 

motsatt håll och en positiv image snabbt ändras åt det negativa hållet (Larsson 2008). 

2.5 Försvarsstrategier 

Som vi nämnt tidigare kan organisationer hamna och involveras i krissituationer på olika sätt. 

Det kan bland annat handla om att de själva drabbats av en olycka eller ledningsfel vilket gör 

att de kan bli föremål för en kris. Det kan även vara så att organisationen skapat en kris 

genom att de hanterat en annan kris på ett felaktigt sätt. De kan även involveras genom att 

dem blir ansvariga för hanteringen av kriser, exempelvis organisationer som 

räddningstjänsten. I det fall där ett ledningsfel eller handlingsfel skett och organisationen 

anklagas eller uppfattas vara ansvariga för en negativ händelse som hotar dess ryckte eller 

anseende uppstår ofta en förtroendekris för organisationen. I dessa situationer är det viktigt att 

man har en plan för hur man ska agera i sin relation till omvärlden och hur man ska 

kommunicera. Organisationen använder sig då vanligtvis av en försvarsstrategi. Det finns en 
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mängd olika strategier för detta som går parallellt med den klassiska retorikens försvarstal, 

apologia. För att situationen ska betraktas som en apologia menar forskare på att det ska 

finnas tre faktorer; det ska bland annat finnas ett etisk anspråksställande för misstag, 

organisationen ska känna ett behov av att förbättra sitt ryckte genom respons, samt att 

försvaret ska framföras av själva organisationen. Olika teorier utifrån försvarsstrategier har 

utformats inom området för hur man formulerar sina budskap. En sådan teori som ofta nämns 

är William L. Benoits Image and repair theory. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). 

2.6 Image and repair theory 

Den amerikanske forskaren William L. Benoit är grundaren till Image repair theory som 

handlar om retoriskt självförsvar vid exempelvis en förtroendekris. I teorin förekommer olika 

försvarsstrategier som Benoit delar in i fem generella kategorier; denial, evasion of 

responsibility, reduce offensiveness, corrective action och mortification (Benoits 1997). Vi 

har hädanefter valt att kalla kategorierna efter den svenska översättning som finns i 

Falkheimer, Heide och Larssons bok (2009). De har översatt kategorierna till; förnekande, 

bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden. 

  

Ett hot mot organisationens image kan skada eller skapa eventuell misstro mot 

organisationens förtroende. Man kan reparera detta genom att använda sig av Image and 

repair theory och rätt strategi i sin kommunikation. Strategier inom Image repair theory vill 

förmedla mer än olika krissituationer och stadier i en kris. Teorin fokuserar mer på reparation 

av organisationens image och olika meddelandealternativ. Med andra ord, hur ett företag kan 

formulera sig i sin kommunikation när man står inför en kris (Beniots 1997). Teorin har som 

vi nämnde tidigare fem kategorier för strategier om hur en organisation kan reparera sin 

image. Den första kategorin för att rädda organisationens image är förnekande. Oavsett om 

det ligger något till grund för anklagelserna väljer då organisationen att förneka att handlingen 

faktiskt inträffade. En andra form av förnekande är när man lägger skulden på någon annan 

och hävdar att en annan person eller organisation är ansvarig för den handlingen (Len-Ríos 

2010). 

  

En andra kategori inom försvarsstrategier är bortförklaring, denna grupp har fyra versioner. 

Ett företag kan säga att de handlade på ett visst sätt som svar på en annans handling. 

Exempelvis kan det handla om att en organisation flyttade sin anläggning till en annan 
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kommun för att i den förra kommunen skulle de minska sin vinstmarginal (Benoit 1997). En 

annan form av bortförklaring är när organisationen hävdar brist på information om eller 

kontroll över viktiga delar av situationen. En tredje version är att beskriva situationen som att 

något skedde av misstag, den handlar om att organisationen övertygar publiken om att 

rättsakten i fråga skedde av misstag. Den fjärde handlar om att organisationen utförde en viss 

handling men med goda avsikter, man ”menade inget illa” (Falkheimer, Heide & Larsson 

2009). 

  

En tredje kategori inom försvarsstrategier handlar om att minska händelsens anstötlighet, en 

organisation som anklagas för felaktiga åtgärder kan också försöka minska den upplevda 

handlingen. Även denna kategori har olika versioner, sex stycken. Först kan en organisation 

stärka publikens positiva känslor mot sig själv för att kompensera de negativa känslorna i 

samband med en händelse. Organisationer kan då som strategi beskriva positiva egenskaper 

de har eller positiva handlingar som de har gjort i det förflutna. Dessa känslor, om de 

godkänns av publiken kan stärka organisationens image och minska skadan på dess rykte. En 

andra möjlighet för organisationen är att försöka minimera de negativa känslor som är 

förknippade med oriktig handling. En tredje version är när organisationen använder sig av 

differentiering, där handlingen skiljer sig från andra liknande åtgärder. Exempelvis om 

organisationen hävdar att handlingar som onödiga reparationer faktiskt var förebyggande 

underhåll. Vad man menar då är att det är uppenbart att åtgärder låter mycket mindre negativt 

när de beskrivs som förebyggande underhåll istället för bedrägeri. En fjärde sätt att minska 

skadan är då organisationen försöker att placera handlingen i en gynnsammare situation. Den 

femte versionen handlar om att organisationen som anklagas för orätt kan besluta att attackera 

sina anklagare för att på så sätt rikta bort strålljuset från sin egen organisation. Ersättning är 

den sista versionen för att minska händelsens anstötlighet (Falkheimer, Heide & Larsson 

2009). 

  

En fjärde kategori inom image repair theory är tillrättaläggande. Den här försvarsstrategin 

handlar om att organisationen lovar att rätta till problemet. Denna åtgärd kan ske i form av att 

återställa situationen som fanns före handlingen eller utlova att förhindra en upprepning av de 

som skett (Len-Ríos 2010). 

  

Den femte kategorin och försvarsstrategin för image repair theory är att ta på sig hela 
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skulden. Organisationen erkänner och ber om ursäkt till alla som drabbats av handlingen. 

Denna strategi brukar även gå under begreppet ”göra en pudel” (Falkheimer, Heide & 

Larsson 2009). 

2.7 Kommunikationsmodeller 

För att förstå och beskriva organisationers kommunikationsstrategier internt och externt har 

James Grunig och Todd Hunt konstruerat fyra olika kommunikationsmodeller. Trots att 

Grunig har kritiserats mycket inom forskarvärlden så är hans teoribildning det dominerande 

perspektivet. Idag kretsar och refererar mycket utav forskningen till just Grunig och Hunts 

PR-modeller (Eriksson 2002). Vi kommer i vår studie se till dessa modeller för att på ett 

övergripande plan förstå och undersöka om Parken Zoo väljer att använda 

envägskommunikation eller öppnar upp för tvåvägskommunikation i deras inlägg på deras 

Facebooksida.  

 

Grunig och Hunts fyra modeller går under namnen; publicitetsmodellen, (den publika) 

informationsmodellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska 

tvåvägsmodellen. Dessa modeller är alla inriktade på ämnet public relations och beskriver 

olika sätt att kommunicera och jobba med PR. Modellerna utgår från två variabler, envägs- 

och tvåvägskommunikation som handlar om vilken riktning kommunikationen går och 

asymmetrisk/symmetrisk kommunikation som handlar om makten i kommunikationen 

(Grunig & Hunt 1984). Grunig var även med senare och konstruerade en femte modell som 

tog sin form i ett av de största och mest omfattande forskningsprojekt inom PR, nämligen 

Exellence-projektet på 1990-talet. Denna modell kallas exellence-modellen eller mixed-

motive-modellen och den kombinerar och blandar symmetriska och asymmetriska ambitioner. 

Den betraktas även som likvärdig med den symmetriska tvåvägsmodellen (Eriksson 2002). 

 

I Grunig och Hunts modellkarta handlar de två första modellerna om envägskommunikation 

och till viss del propaganda. Dock ställer den publika informationsmodellen krav på att 

informationen ska vara korrekt och sann. Denna modell praktiseras främst av myndigheter 

som vill få ut saklig information om sin verksamhet.  De andra två modellerna handlar om 

tvåvägskommunikation. Den asymmetriska tvåvägsmodellen innebär till stor del 

standardstyrd övertalning och används när man vill få någon form av återkoppling, 

exempelvis telefonsluss eller olika typer av webb-svar. Medens den symmetriska 
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tvåvägsmodellen kräver en större balanserad kontakt med de målgrupper som man önskar att 

ha kontakt med. Vilket innebär att människor kan komma till tals genom möten eller 

exempelvis internet-forum. Den här modellen betraktas som idealmodellen och beskrivs som 

dialogisk. Dock har den fått kritik av andra forskare som menar att den egentligen inte är 

symmetrisk i ordets betydelse. De menar att organisationen fortfarande är den bestämmande 

parten i kommunikationen och att man endast lyssnar på människor och ett samtal på lika 

villkor existerar inte. Det debatteras även om man kan prata om fyra olika modeller. Många 

hävdar att man endast kan prata om två, envägs- och tvåvägskommunikation.  Detta för att 

skillnaderna mellan publicitetsmodellen och informationsmodellen samt mellan de två 

tvåvägsmodellerna är för små (Larsson 2008).  
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3. Material och avgränsningar 

__________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet kommer vi beskriva det material som studien avser att undersöka samt vilka 

avgränsningar som vi gjort. Vi kommer även redogöra för hur vi gått tillväga med vårt urval 

av material. 

__________________________________________________________________________ 

Vi har avgränsat vår studie till ett fall och den organisation vi har valt att undersöka är Parken 

zoo som granskades i TV4:s program Kalla fakta den 17:e oktober 2012. Vi valde att utgå 

från programmet Kalla fakta på grund av att de har höga tittarsiffror och är ett prisbelönat 

program. Granskningarna som görs av Kalla fakta brukar leda till diskussioner i media samt i 

olika forum på sociala medier. Vi har även avgränsat studien till att undersöka ett socialt 

medie och då Facebook. Eftersom vår studie inte är jämförande på något vis har vi gjort ett 

medvetet val att studera endast ett socialt medie och ett fall. Anledningen till att vi valde just 

Facebook har till viss del berott på att det är den sociala mediekanalen som Parken zoo är 

aktiva på. Deras sedan tidigare etablerade Facebooksida blev i samband med inslaget i Kalla 

fakta ett forum för diskussioner. Parken zoo har även gått ut med och förtydligat att de 

kommer använda deras Facebooksida som en kommunikationskanal för att besvara frågor 

gällande granskningen.  

 

Det material som vi kommer att använda oss av i denna studie är de inlägg som finns på 

Parken zoo:s Facebooksida. Vi har även avgränsat oss i vårt val av material och valt att 

undersöka de inlägg som Parken zoo själva skrivit. Allt vårt material hämtas från 

www.facebook.com/parkenzoo. För att säkerhetsställa att den Facebooksida som vi avser 

undersöka är Parken zoo:s officiella har vi följt den länk som finns på Parken zoo:s ordinarie 

hemsida: www.parkenzoo.se.  

3.1 Urval 

Vårt urval av text har vi gjort baserat på den tidsperiod vi har valt att undersöka. Vi vill 

undersöka hur Parken zoo valt att kommunicera via Facebook direkt efter att krisen utbrutit, 

det vill säga i samband med att inslaget i ”Kalla fakta” sändes. För att kunna svara på våra 

frågeställningar har vi utifrån vårt material valt de inlägg som Parken zoo skrivit från den 17 

oktober 2012 fram till den 6.e november 2012. Den 17 oktober sändes inslaget i Kalla fakta 

och den 6 november gick Parken zoo ut med på deras Facebooksida att de inte längre skulle 

http://www.parkenzoo.se/
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svara på inlägg som handlar om just inslaget och deras medverkan i Kalla fakta.  

 

Vi är medvetna om att en del inlägg hänvisar direkt till annan textkälla eller hemsida, som 

exempelvis att Parken zoo hänvisar till en intervju i TV4 news. Dessa inlägg kommer vi inte 

kunna analysera och vi kommer därmed skåda dessa som bortfall. Vi har gjort detta medvetna 

val då vi är intresserade av att undersöka vad Parken zoo skriver om krisen på deras 

Facebooksida och inte genom andra medier eller forum. Vi kommer däremot väga med dessa 

bortfall i vår diskussion då det säger en del om hur mycket organisationen valt att använda sig 

av Facebook under vår valda period.  

 

Det finns tusentals inlägg och kommentarer från publiken från vår valda tidsperiod men 

eftersom vi inte är intresserade av hur publiken reagerade eller vad de hade för åsikter har vi 

valt att inte undersöka några utav dessa. Vi är endast intresserade av Parken Zoos inlägg på 

deras Facebooksida. Sammanfattningsvis har Parken zoo skrivit 17 inlägg under vår avsedda 

tidsperiod. Vi kommer att undersöka samtliga och de inlägg utav dessa 17 stycken som 

hänvisar till annan källa kommer vi se som bortfall. 
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4. Metod  
__________________________________________________________________________________ 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod som är kvalitativ textanalys. Vi 

kommer även att redogöra för utformningen och genomförandet av vår analys och 

analysmodell. I slutet av detta avsnitt kommer vi ta upp våra metodproblem samt studiens 

validitet och reliabilitet. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Kvalitativ textanalys 

En textanalys kan bestå av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi har valt att använda 

oss av kvalitativa. Kvalitativ textanalys beskrivs av Esaisson m.fl (2012) som en metod för att 

djupt och ingående studera en text och för att kunna ta fram det väsentliga i texten och 

betydelsen av dess existens. Enkelt förklarat handlar textanalysen om hur man tolkar en text 

(Esaisson m.fl 2012). Metoden fokuserar även på textens sätt att integrera med läsaren och 

dess sett att skapa relation (Ledin & Moberg 2010).  

I en textanalytisk metod analyseras texten noga för att lättare finna eventuella undermeningar, 

”dolda budskap” eller upprepningar. Det finns ingen klar modell för hur en textanalys bör se 

ut då alla texter är olika. En sak som är viktig att ha i åtanke när man analyserar texter är att 

ingen text utesluter dess kontext och att alla texter är skapade i en social situation. De skapas 

utifrån speciella syften av en eller flera skribenter. Samt att alla texter är formade av tidigare 

texter och menade till någon. Man kan använda sig av olika textanalytiska metoder beroende 

på vad man är intresserad av att studera. Vad som är vanligt förekommande är att textanalysen 

görs utifrån frågor som skapas innan granskningen börjar och att man ställer frågor utifrån 

sina teoretiska perspektiv och begrepp (Ledin & Moberg 2010). Esaissons m.fl (2012) 

beskriver även en metod inom textanalys som innehåller förhandsdefinierade kategorier inför 

granskningen. Detta gör att den som gör analysen redan på förhand vet vad den söker efter. 

Eftersom vi i vår studie på förhand redan vet att vi bland annat vill undersöka om man kan 

finna Benoits försvarsstrategier i texten har vi valt att till viss del använda oss utav denna 

metod i vår analys. Vi har förutom Esaissons metod även tagit hjälp av Hellspongs (2001) 

förslag till en grundläggande form av textanalys för att kunna närma oss texten.  Hellspongs 

förslag kretsar kring fyra punkter; sändaren, mottagaren, situationen och den text som knyter 

ihop dem. Vi kommer använda oss av dessa punkter i vår utformning av analysmodell 



  

  

   

17 

tillsammans med det fem försvarsstrategierna från Benoits teori image and repair theory som 

förhandsdefinierade kategorier samt Grunigs syn på envägs- och tvåvägskommunikation.  

 

Vi har utifrån vårt urval valt att använda oss utav textanalys som metod för att den är en 

kvalitativ metod som ger oss möjligheten att studera texten på djupet. Vi kommer som vi 

nämnde tidigare använda oss utav förhandsdefinierade kategorier eftersom vi vet vad det är vi 

söker efter i texterna. Eftersom vi är intresserade av om man kan urskilja Benoits 

försvarsstrategier i de inlägg som Parken zoo lägger ut på deras Facebooksida tillämpar sig 

denna metod ytterst bra. 

4.2 Tillvägagångssätt   

För att alla texter ska analyseras på samma sätt har vi valt att utveckla en analysmodell. Den 

här modellen utgår från våra förhandsdefinierade kategorier och innehåller de frågor vi vill ha 

svar på när vi analyserar texten. Analysmodellen består främst av sex stycken huvudfrågor. Vi 

kommer använda denna modell på alla texter för att kunna göra en så korrekt och rättvis 

analys som möjligt. 

4.2.1 Analysmodell 

Analysmodellen är som sagt uppbyggd av sex stycken huvudfrågor. Varje huvudfråga är döpt 

till F som står för ”fråga” följt av frågans nummer för att få en struktur på modellen samt att 

det ska bli lättare att sedan förstå vår analys. Nedan presenteras analysmodellen; 

 

 F1: Vem är sändaren till texten och vem är det som talar i texten? 

 F2: Vem talar sändaren till? Här kommer vi titta närmare på vem texten vänder sig till samt 

om texten svarar på en fråga, om den ställer en fråga till mottagaren eller om den ger 

ut saklig information. 

 F3: I vilken situation talar sändaren till mottagaren? Finns det några yttre förhållanden som 

texten måste ta hänsyn till? 

 F4: Vad säger texten? Tar den upp något specifikt som rör den aktuella situationen. Finns 

det några speciella ord eller uttryck i texten som träder fram i samband med den 

aktuella situationen? 

 F5: Öppnar texten upp möjlighet till tvåvägskommunikation? Här kommer vi titta närmare 

på om och hur organisationen bemöter frågor. 

 F6: Kan vi se några tendenser utav Benoits försvarsstrategier i texten? Kan vi kategorisera 
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texten utifrån en eller flera försvarsstrategier? 

 

Den sista huvudfrågan (F6) syftar på att tolka om någon utav Benoits försvarsstrategier 

framkommer i texten. För att förstå hur vi kommer tolka dessa strategier och undersöka dem i 

texten följer nedan vår definition av varje försvarsstrategi:  

 

 Förnekande - Förnekar organisationen sin handling eller lägger de över skulden på 

någon annan? 

 Bortförklaring - Försöker organisationen bortförklara sig från handlingen? Den här 

strategin kan man urskilja på fyra olika sätt. Dessa är; 

o Att organisationen säger att de handlade på ett visst sätt som svar på en annans 

handling.  

o Att organisationen hävdar brist på information om eller kontroll över viktiga 

delar av situationen.  

o Att organisationen beskriver det som hände skedde av misstag.  

o Organisationen hävdar att de utförde en viss handling men med goda 

avsikter, d.v.s. man ”menade inget illa” 

 Minska händelsens anstötlighet - Försöker organisationen att minska effekten av 

händelsen som potentiell kris. Denna strategi kan man också urskilja på olika sätt. 

Vilka är att; 

o Organisationen väger upp sitt felhandlande med att berätta om positiva 

egenskaper eller händelser för att kompensera för vad som de blivit anklagade 

för. 

o Organisationen försöker minska de negativa känslorna bland publiken för att 

stärka sin image. 

o Man använder sig av differentiering, det vill säga att man gör en jämförelse 

med andra liknande händelser för att väga upp sitt felhandlande.  

o Organisationen försöker placera handlingen i en gynnsammare situation.  

o Organisationen riktar anklagelser mot sina anklagare för att rikta bort 

uppmärksamheten från sig själva. 

o Organisationen erbjuder ersättning för de som drabbats av felhandlingen. 

 Tillrättaläggande - Kan vi se ett försök från organisationens sida att återställa de 

problem som uppstått eller har de utlovat att denna felhandling aldrig kommer 
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upprepas. 

 Ta på sig hela skulden - Erkänner organisationen att det handlat fel och ber om ursäkt. 

4.3 Metodproblem 

Ett problem som kan uppstå genom att vi valt att använda den metod som vi har är att vi 

missar intressant textmaterial och att detta då blir oupptäckt. Eftersom vi använder oss av 

förhandsdefinierade kategorier vet vi vad vi söker efter i texten och riktar in oss på detta. 

Därav finns en risk att intressant textmaterial blir oupptäckt. Dock tar Esaisson m. fl (2012) 

upp ett sätt för att undvika detta problem. De menar på att man ska se till att ha kategorier 

som är ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att kategorierna ska vara vältäckande och 

tillämpningsbara. I vår utformning av analysmodell har vi försökt att tänka på detta. Genom 

att tillämpa Hellspongs förslag till en grundläggande textanalys tillsammans med kategorier 

utifrån vårt syfte med studien hoppas vi ha fått en vältäckande analysmodell som inte missar 

intressant textmaterial.  

 

Eftersom organisationen själva styr över sin Facebooksida kan de själva välja vad de vill ha 

kvar och vad de vill ta bort från sidan. Vi har förlitat oss på att de har kvar sina inlägg men för 

att säkerhetsställa att det material som vi undersöker finns kvar har vi valt att kopiera de 

inlägg vi undersöker. Dessa kommer att finnas i uppsatsens bilaga.  

 

Ett metodproblem med kvalitativ forskning är brist på transparens (Bryman 2011). Även om 

vi visar en analysmodell om hur vi ska analysera texten kan det vara svårt att visa hur man 

exakt har gått tillväga i analysen. Vi har därför försökt beskriva vår analysmodell så tydligt 

som möjligt. 

 

Det kan även finnas svårigheter med att analysera texten utan några förutfattade meningar då 

vi båda har följt fallet sedan den dag granskningen i TV4 sändes. Detta är en kritik som riktas 

mot kvalitativ forskning. Att den kan vara för subjektiv och då främst resultaten. Kritiken 

riktar sig till att den kvalitativa forskarens resultat präglas av vad dennes egna personliga 

uppfattning och vad som är viktigt samt betydelsefullt för forskaren. Kritiken menar även på 

att forskarens intressen och värderingar är med och påverkar resultatet (Bryman 2011). Detta 

är något som vi har tänkt på när vi analyserat. Men eftersom vi inte är intresserade av att 

undersöka om Parken zoo var skyldiga eller ej till de anklagelser som de fick utan hur de 
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hanterade anklagelserna och valde att kommunicera via sin Facebooksida ser vi inte detta som 

något större problem.  

 

För att försöka minimera risken att vi tolkar texterna olika har vi analyserat texterna var för 

sig för att sedan sammanställa dem ihop. 

 4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om mått på den kvalitet, stränghet och generella 

forskningspotential som studien bygger på. Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att 

direkt tillämpa reliabilitets- och validitetskriterier för bedömning av kvalitativ forskning. 

Detta leder till att det kan vara svårt att bedöma validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier 

då det inte finns samma mängd data att mäta som i kvantitativa studier. 

 

Validitet handlar om hur man observerar, identifierar eller undersöker det man säger sig 

undersöka. Kort kan man säga att validitet handlar om studiens giltighet (Ekström & Larsson 

2010). Eftersom våra analysfrågor är baserade på studiens frågeställning anser vi att studien 

mäter det som den avser att mäta.  

 

Reliabilitet handlar om att man kan upprepa sin undersökning och få samma svar. Om 

undersökningen är utförd på korrekt sätt, om den är tillförlitlig (Ekström & Larsson 2010). 

Dock kan det finnas vissa svårigheter att upprepa kvalitativ forskning. LeComte och Gotez i 

(Bryman 2011) menar på att man måste befinna sig i samma sociala miljö som den förste 

forskaren gjorde för att kunna upprepa en kvalitativ undersökning. En nackdel med en 

kvalitativ textanalys som påverkar reliabiliteten och som vi nämnde tidigare under 

metodproblem är att material kan granskas och tolkas på olika sätt. Detta kan innebära att en 

annan person som genomför en analys på samma material som vi använt oss av kan få ett 

annorlunda resultat och skilja sig från vårt. Detta är något som vi kommer ha i åtanke. Men 

genom att noga beskriva studiens tillvägagångssätt och vår modell för textanalys hoppas vi att 

det tenderar till att om man vill upprepa vår undersökning ska man få ett liknande resultat. Att 

organisationen själva styr över deras Facebooksida och kan på så sätt välja att ta bort vissa 

inlägg är något som också kan påverka reliabiliteten. Som vi nämnde tidigare i arbetet och för 

att vara säkra på att det material som vi undersöker finns kvar har vi kopierat de inlägg vi 

undersöker.  
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5. Analys och resultatdiskussion 

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer vi att presentera den analys som gjorts på vårt urval av texter. Samt 

diskutera de resultat som vi kommit fram till utifrån vår frågeställning och teoretiska 

utgångspunkter. Vi har analyserat och presenterat inläggen efter den analysmodell som vi 

beskrivit i metodavsnittet. Samtliga inlägg finns bifogade som bilagor.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Sändare 

F1: Vem är sändaren till texten och vem är det som talar i texten?  

 

Eftersom vi har valt att analysera inlägg från Parken zoo är sändaren till alla inlägg Parken 

zoo. I nästan alla av de analyserade inläggen låter man ingen specifik person tala eller sticka 

ut i texten. Man får känslan av att det är hela organisationen som talar i texten genom att 

Parken zoo skriver ur ett vi perspektiv i alla inlägg. De nämner ofta “vi förstår”, vi ska” eller 

“vi kommer”. Exempleivs som i inlägg 2 där Parken zoo skriver “Vi kommer att svara på 

samtliga påståenden efter sändningen ikväll” eller inlägg 7 där de skriver “Vi förstår 

reaktionerna”. Vi tror att Parken zoo vill visa en känsla av att det är hela organisationen som 

har samma uppfattning om saker och ting. Att organisationen håller ihop även i en svår 

situation som denna. Detta för att visa på en ”vi” känsla och för att rädda upp sin image hos 

omvärlden. En organisations image bygger mycket på omvärldens syn på organisationen och 

vi tror att Parken zoo vill förmedla en enad organisation och inte splittrad genom att skriva ur 

ett vi perspektiv (Falkheimer & Heide 2003). Detta tror vi är en strategi för att minimera 

skadan på deras image. 

 

Dock skiljer sig två inlägg från resten. I inlägg 1 kan man få förståelsen av att de som talar i 

texten är några från organisationen som kommer medverka i inslaget i Kalla fakta då texten 

säger “våra egna klumpiga och felaktiga uttalanden får vi stå för”. Även om de använder 

orden ”våra” och “vi” menar texten de som uttryckt sig klumpigt eller felaktigt, alltså inte 

hela organisationen. Det andra inlägget som skiljer sig från de övriga är inlägg 5. Där kommer 

en specifik person fram i texten och talar. Den personen är Helena Olsson som i skrivande 

stund var verksamhetschef för Parken zoo. Hon kommer fram i texten genom att det tydligt 
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står i texten “men jag vill ändå (för det är Helena som skriver)”. Det visar sig ganska tidigt i 

texten att det är i Helena som talar även om hon talar om “vi” som i organisationen Parken 

zoo får man en känsla av att det är hon tillsammans med Parken zoo som är sändaren och att 

det är hennes röst som talar genom hela texten. 

5.2 Mottagare 

F2: Vem talar sändaren till?  

 

Generellt genom de texter som vi har analyserat vänder sig de flesta inläggen till människor 

som på något sätt blivit berörda och upprörda av annonseringen om eller inslaget i Kalla 

fakta. Sändaren talar till de människor som uttryckt sitt missnöje gentemot organisationen 

eller skrivit frågor på deras Facebooksida. En annan gemensam nämnare för alla inläggen är 

att inget inlägg ställer en fråga till sina mottagare. Det finns endast ett inlägg som svarar på 

frågor som kommit in från mottagarna. Alla de andra inläggen ger endast ut saklig 

information likt envägskommunikation. Exempel på detta är i inlägg 4 då de skriver “Det är 

många som kommenterar just nu. Vi kommer fortsätta svara på alla frågor under 

morgondagen också.” I det här inlägget ställer Parken zoo varken en fråga eller svarar på en 

fråga från mottagarna. De upplyser endast om att de kommer fortsätta svara på frågor.  

 

Inlägg 1 och 2 riktar sig främst till de människor som sett annonseringen av inslaget och blivit 

upprörda av den samt de som väntar på svar från organisationen. Detta visar sig i texterna då 

de bland annat säger att “Vi förstår reaktionerna” samt att Parken zoo i inlägg 2 meddelar att 

de ska svara på alla påståenden efter sändningen samma dag. 

 

I inlägg 4, 5 och 7 talar Parken zoo främst till de människor som skrivit inlägg eller 

kommenterat på Parken zoo:s Faceboksida och väntar på svar från organisationen. Dock riktar 

sig inlägg 7 mer åt de människor som inte skrivit en konkret fråga till organisationen utan 

skrivit inlägg som innehåller hotelser. Parken zoo skriver i inlägg 7: “Vi förstår reaktionerna. 

När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, synpunkter och kritik. 

Däremot accepterar vi inte personangrepp, hot eller kränkningar. Vare sig mot vår personal 

eller mot våra besökare. Denna typ av inlägg tas bort.” 
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Ett inlägg sticker ut från de andra är inlägg 14 där Parken zoo skriver: “ Tack till alla våra 

besökare som kom till Parken Zoo idag trots det kalla vädret. Tack även för värmande ord och 

mycket bra frågor. Vi har öppet hela veckan mellan kl 10-15!”. Här riktar de sig istället till de 

som besökte Parken zoo då de hade öppnat parken igen efter granskningen. Det märks att 

inlägget inte riktar sig till upprörda människor då Parken zoo specifikt i inlägget tackar de 

människor som besökt Parken den dagen. 

5.3 Situation 

F3: I vilken situation talar sändaren till mottagaren? Finns det några yttre förhållanden som 

texten måste ta hänsyn till?  

 

Överlag befinner sig talaren generellt i samma situation i alla inlägg då vår valda tidsperiod 

för alla inlägg handlar om granskningen som gjorts av Parken zoo. Från dagen då 

annonseringen om programmet började visas av TV4 till den dagen Parken zoo skriver att de 

inte längre svarar på frågor som har med granskningen att göra. Parken zoo skriver redan 

innan programmet visats att de kommer svara på eventuella frågor efter inslaget i TV4. Man 

förstår av texterna att människor börjat undra om inslaget och situationen uppfattas som 

pressad då många tycks vänta på svar från Parken zoo. Detta framgår också av att de nämner 

att det är många som kommenterar. Ett exempel från inlägg 1 som visar på att situationen 

känns pressad är: ”Vi förstår reaktionerna. Före detta anställda som oemotsagt berättar sin 

historia, starka bilder och Kalla Fakta-redaktionens påannonsering i morgon-TV för att skapa 

intresse för kvällens program. Det är klart att det berör och att många bildar sin uppfattning 

utifrån detta.”. 

 

Efter inslaget i TV4 förändras de yttre förhållandena och organisationen tycks präglas i en 

situation av en del motstånd från mottagarnas sida. Två exempel på detta från inlägg 5 är att 

det framgår i texten att: “Eftersom vi fått så många kommentarer kommer vi försöka svara på 

dem efter teman så vi får lite struktur. Låt oss börja med att säga att vi tar reaktionerna på 

största allvar och tar åt oss, avsikten är inte att skylla ifrån oss utan att försöka förtydliga de 

områden som vi känner har varit mest ilska eller frågetecken kring.” och: “ilskan rör 

framförallt sex områden”. Texten nämner även vad organisationen blivit anklagade för och 

denna text skrevs kort efter den offentliga granskningen. Utifrån texten tycks sändaren tala i 

en situation där organisationen präglas av en förtroendekris, där de anklagats för felhandling 
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och till människor som blivit väldigt upprörda över den felhandling som anses gjorts av 

organisationen 

 

Texten i inlägg 7 är skriven som en upplysande text om klimatet på Parken zoo:s 

Facebooksida. Man förstår utav texten att det råder mycket kommentarer och inlägg av andra 

Facebookanvändare som innehåller personangrepp, hot och kränkningar och inte konkreta 

frågor som rör situationen i stort. I det sista analyserade inlägget (inlägg 14) uppmärksammar 

vi en liten förändring i situationen då organisationen vill tacka besökarna som besökt 

djurparken trots den rådande situation som varit.  

5.4 Texten 

F4: Vad säger texten?  

 

En gemensam nämnare för de flesta texterna är att de säger och tar upp är att organisationen 

är medveten om de reaktionerna som annonseringen och inslaget i Kalla fakta givit. Texterna 

beskriver ofta den rådande situationen som känns pressad från Parken zoo:s håll. Även om 

alla texter till synes skull säger ordagrant olika saker får man ändå känslan av att de alla vill 

förmedla känslan av att Parken zoo är medvetna om människor reaktioner gentemot dem och 

att de arbetar för att förbättra sig. 

 

Även om inte alla texter som vi analyserar kommer exakt efter varandra då vi fick bortfall på 

vissa förstår man att texterna bygger på varandra och den kontext som de befinner sig i. I 

Inlägg 1 skriver Parken zoo:  

 

Hej, Vi förstår reaktionerna. Före detta anställda som oemotsagt berättar sin 

historia, starka bilder och Kalla Fakta-redaktionens påannonsering i morgon-TV 

för att skapa intresse för kvällens program. Det är klart att det berör och att många 

bildar sin uppfattning utifrån detta. Våra egna klumpiga och felaktiga uttalanden 

får vi stå för. Vi kommer tyvärr inte få tillräcklig tid att bemöta detta i proportion 

till påståendena i varken Kalla Fakta eller under korta inslag i TV, men tror oss 

kunna svara på allt här på FB och i längre tidningsintervjuer efter Kalla Faktas 

sändning idag. Diskussionerna är bra och viktiga om än lite ensidiga i det här 

skedet. Granskning är bra, det är grunden för att öka kunskapen om vårt arbete. 
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Viktiga principiella diskussioner om varför det finns djurparker, att det dör och 

avlivas djur på djurparker, varför djurparker har frysrum istället för 

djurkyrkogårdar, vilka fantastiska framsteg som görs i bevarandeprojekt och 

varför djurparker aldrig "äger" djuren blir förhoppningsvis fokus i mer nyanserade 

mediesammanhang framöver. Där deltar vi gärna. 

 

Här förbereder Parken zoo sina läsare för vad de kommer att se i Kalla faktas inslag. De 

berättar att de uttryckt sig felaktigt och klumpigt och de menar på vad TV4 gjort i sin 

annonsering av inslaget för att skapa ett intresse runt det, att TV4 bland annat visat “starka” 

bilder. I det här inlägget framgår det tydligt att Parken zoo kommer använda Facebook som en 

kommunikationskanal för att svara på frågetecken och kritik. I inlägg 2 förtydligar Parken zoo 

när och på vilket sätt de kommer att kommunicera och svara på frågor efter inslaget. Återigen 

tar de upp hur de tror att inslaget kommer se ut. Att de sannolikt kommer bli en 

“mediedramaturisk” samt “ensidig skildring” av granskningen. Ord och uttryck som kommer 

fram i dessa två inlägg samt rör inslaget i Kalla fakta är “starka bilder” “oemotsagt” 

“klumpiga och felaktiga kommentarer” “mer nyanserade mediesammanhang” “vi delar 

gärna”. 

 

I inlägg 4 meddelar Parken zoo att de ska fortsätta svara på frågor men under morgondagen. 

Här lovar de även att svara på alla frågor som ställs och säger ordagrant i texten säger: “ Vi 

kommer fortsätta svara på alla frågor under morgondagen också”. De vill även påpeka att de 

är medvetna om att det är många som kommenterar. 

 

Det inlägg där de faktiskt svarar på frågor är inlägg 5. Texten handlar om att Parken zoo vill 

förklara sig och svara på frågor som uppstått. För att svara på alla frågor har Parken zoo valt 

att dela upp dessa i sex olika teman som de sedan ger sin bild av. I texten förekommer många 

olika uttryck som rör inslaget i Kalla fakta samt den situation som Parken zoo befinner sig i. 

Ord och uttryck som kommer fram i texten är bland annat ”här finns inga ursäkter”, ”ljuga”, 

”felaktig minnesbild”, ”jag vill be alla våra besökare om ursäkt” och ”sanningen är”. 

 

Återigen i inlägg 7 gör Parken zoo sina mottagare medvetna om att de förstår deras 

reaktioner. Dock deklarerar de här att de inte accepterar vissa typer av inlägg som verkar 

cirkulera på deras Facebooksida. De uttrycker sig i texten om att de inte bara vill skydda sin 
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egen organisation utan även deras besökare då de säger att: “kommentarer och inlägg som 

handlar om personangrepp, hot eller kränkningar tas bort oavsett om det riktar sig till 

organisationen eller dess besökare”. 

 

I inlägg 14 förmedlas känslan av att de har “gått vidare” då de inte nämner något om 

granskningen. Detta märks framförallt på att de uttrycker “tack för varma ord och bra frågor” 

i texten. 

5.5 Tvåvägskommunikation 

F:5 Öppnar texten upp möjlighet till tvåvägskommunikation?  

 

Vi kan genom att analysera inläggen på Parken zoo:s Facebooksida se att de ofta uppmanar 

sina mottagare att ställa frågor till organisationen som de sedan lovar att svara på. I varje 

inlägg där de inte hänvisar till någon annan källa nämner Parken zoo att de ska svara på 

frågor, dock har vi har vi inte lyckats se att de faktiskt svarar på frågor förutom i ett (inlägg 5) 

som vi kommer återkomma till. 

 

Att Parken zoo uppmanar sina mottagare att ställa frågor kan vi tydligt se i inlägg 1 då 

organisationen uppmanar till tvåvägskommunikation. De hänvisar till sin sida på Facebook 

som framtida kommunikationskanal för frågor och svar kring den aktuella situationen. Parken 

zoo skriver “tror oss kunna svara på allt här på FB och i längre tidningsintervjuer efter Kalla 

Faktas sändning idag”. Vi kan efter detta inlägg anta att organisationen enbart kommer 

använda sig av Facebook som kanal inom sociala medier. I inlägg 2 skriver Parken zoo:  

 

Hej, Vi kommer att svara på samtliga påståenden efter sändningen ikväll, eftersom 

vi först vill se innehållet. Sannolikt blir det på klassiskt mediedramaturgiskt vis en 

ensidig skildring i programmet, men vi kommer självklart redogöra för svar här 

och vara med i den efterföljande debatten i TV4 News, i TV4 Nyhetsmorgon, i 

andra riksmedier samt i lokala medier. 

 

Som vi ser i texten framgår det tydligt att de ska svara på påståenden. Dock inte om det gäller 

påståenden i programmet eller påstående kommentarer via Facebooksidan. Gäller detta 

Facebooksidan vill vi påstå att de uppmanar för tvåvägskommunikation. I inlägg 4, 5 och 7 
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forsätter organisationen att uppmana användare att ställa frågor vilket i sin tur kan ses som att 

de vill ge möjligheter för tvåvägskommunikation och dialog med dem. De uppmanar 

användarna att ställa frågor genom att de exempelvis skriver i inlägg 7: “När det gäller 

dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, synpunkter och kritik.”. 

 

I inlägg 5 öppnar de upp för tvåvägskommunikation då de för första gången i något inlägg 

faktiskt svarar på frågor som inkommit på deras Facebooksida. De uppmuntrar även 

mottagaren att ställa frågor till organisationen som de sedan lovar att svara på, exempel från 

texten är ”Ställ gärna konkreta frågor till oss inom detta eftersom vi upplever det svårt att 

svara på de bredare och väldigt laddade omdömen om oss som hittills kommit in”. Det här 

visar på att det gärna vill föra en dialog med användare samtidigt som den avgränsar sig till att 

endast svara på konkreta frågor. 

 

I inlägg 14 som är det sista analyserade inlägget nämner organisationen ingenting om att svara 

på frågor. De skriver: “Tack till alla våra besökare som kom till Parken Zoo idag trots det 

kalla vädret. Tack även för värmande ord och mycket bra frågor. Vi har öppet hela veckan 

mellan kl 10-15!”. När de tackar för bra frågor ser vi det som att Parken zoo har haft någon 

form av dialog med besökarna. När de tackar för ”bra frågor” ser vi som ännu en uppmuntran 

till att ställa frågor och att de är tacksamma för att människor gör det. 

 

Eftersom vi inte har valt att analysera kommentarer från allmänheten då de är tusentals eller 

se till kommentarsfälten då de inte ingår i vårt urval vet vi inte om Parken zoo valt att svara på 

frågor i kommentarsfälteten. Det vi kan dra en slutsats om är att det endast framgår i ett inlägg 

förklaringar eller svar på det som det varit stora frågetecken kring efter inslaget i Kalla fakta. 

 

Ett mönster som vi upptäckt genom att se till den mängd bortfall som analysen resulterade i är 

att Parken zoo hänvisar till annan källa i fler än hälften av sina inlägg. Närmare 70 % av 

inläggen som exempelvis i inlägg 8: “ En webb-TV-intervju för Expressen sent igår kväll med 

Parken zoo:s VD.” Sedan följer en länk som hänvisar till intervjun. Dessa inlägg hänvisar till 

intervjuer, dokument eller undersökningar som har gjorts i både TV och i tidningar angående 

den rådande situationen. Att hänvisa till andra källor kan vara ett sätt för Parken zoo att svara 

på vissa frågor. Men eftersom vi inte har haft med dessa i vårt urval och analyserat dessa 

inlägg kan vi inte uttala oss om vad det är som Parken zoo avser att göra med dessa inlägg. 
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Som vi nämnde ovan och om vi vänder på siffrorna är det endast i 30 % av inläggen under 

förtroendekrisen som inte hänvisar till annan källa. Om man som organisation väljer att 

använda endast en kanal via sociala medier och där man dessutom får tusentals frågor borde 

man inte ta tillfälle att använda denna kanal bättre? Facebook är i våra ögon ett forum som 

organisationer bör ta vara på då de ger möjligheten till tvåvägskommunikation. 

Organisationen kan skriva inlägg som enkelt förmedlas till flera tusen användare medan 

användarna i sin tur kan ställa frågor och komma med kritik, åsikter eller synpunkter. Parken 

zoo har i deras kommunikation inte använt denna möjlighet fullt ut anser vi. Då de inte tagit 

vara på den möjlighet som finns av att faktiskt kommentera de inlägg de fått utifrån genom 

sina inlägg. Utan de har endast förklarat sig och svarat på frågor i ett utav deras inlägg. 

  

Vi kan utifrån Grunigs kommunikationsmodeller säga att organisationen på ett sätt använder 

sig av den symetriska tvåvägsmodellen då all kommunikation sker på ett internetforum där 

andra användare kan komma till tals. Men för att den ska ses som symetrisk 

tvåvägskommunikation krävs en större balanserad kontakt med de målgrupper man avser att 

ha kontakt med. Detta anser vi att Parken zoo brister lite i då de i endast ett inlägg svarar på 

mottagarnas frågor. På så sätt kan man säga att organisationen öppnar upp för 

tvåvägskommunikation men använder den inte. 

5.6 Försvarsstrategi 

F6: Kan vi se några tendenser utav Benoits försvarsstrategier i texten? Kan vi kategorisera 

texten utifrån en eller flera försvarsstrategier?  

 

Vi har i analysen kunnat se att Parken zoo har under deras förtroendekris använt sig av olika 

försvarsstrategier i deras inlägg på Facebook. En förklaring till detta tror vi kan ha att göra 

med att i Kalla faktas granskning av Parken zoo anklagades parken för ett flertal 

felhandlingar. Detta har sedan resulterat i att kritiken på deras Facebooksida handlat om 

många olika saker. Det vi kan se är att det inte använt sig av någon enskild försvarsstrategi 

som svar på anklagelserna utan att de använt sig av flera olika försvarsstrategier beroende på 

anklagelse. För att återigen se till inlägg 1 skriver Parken zoo: 
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Hej, Vi förstår reaktionerna. Före detta anställda som oemotsagt berättar sin 

historia, starka bilder och Kalla Fakta-redaktionens påannonsering i morgon-TV 

för att skapa intresse för kvällens program. Det är klart att det berör och att många 

bildar sin uppfattning utifrån detta. Våra egna klumpiga och felaktiga uttalanden 

får vi stå för. Vi kommer tyvärr inte få tillräcklig tid att bemöta detta i proportion 

till påståendena i varken Kalla Fakta eller under korta inslag i TV, men tror oss 

kunna svara på allt här på FB och i längre tidningsintervjuer efter Kalla Faktas 

sändning idag. Diskussionerna är bra och viktiga om än lite ensidiga i det här 

skedet. Granskning är bra, det är grunden för att öka kunskapen om vårt arbete. 

Viktiga principiella diskussioner om varför det finns djurparker, att det dör och 

avlivas djur på djurparker, varför djurparker har frysrum istället för 

djurkyrkogårdar, vilka fantastiska framsteg som görs i bevarandeprojekt och 

varför djurparker aldrig "äger" djuren blir förhoppningsvis fokus i mer nyanserade 

mediesammanhang framöver. Där deltar vi gärna. 

 

I det här inlägget kan vi utifrån Benoits teori se att de använder sig av olika försvarsstrategier. 

“Ta på sig skulden” kan man se då de erkänner att de uttryckt sig klumpigt och felaktigt i 

inslaget. Samtidigt kan man säga att de vänder uppmärksamheten till sina anklagare då de tar 

upp att Kalla fakta valt att annonserat med starka bilder och före detta anställda som 

oemotsagt berättar historier. Detta är en form av försvarsstrategin “minska händelsens 

anstötighet”. Man kan även se tendenser av att de också använder sig av strategin 

“tillrättaläggande” i och med att Parken zoo säger att granskningen är bra för att deras arbete 

ska kunna förbättras samt att de är öppna för diskussioner kring ämnet. 

 

Vi kan i inlägg 2 se att Parken zoo använder sig igen av försvarsstrategin minska händelsens 

anstötighet. De försöker att minska effekten av händelsen som potentiell kris genom att 

minska de negativa känslorna hos tittarna. Detta genom att skriva att det tror att granskningen 

kommer resultera i “media dramaturgisk” och “ensidig skildring“. Med tydligare ord anser vi 

att Parken zoo menar att granskningen inte visar upp en objektiv syn på situationen utan 

endast en infallsvinkel. 

 

Man kan säga att Parken zoo använder sig av strategin tillrättaläggande då de vill återställa de 

problem som uppstått genom att de nämner att de kommer besvara frågor i inlägg 4. Vi antar 
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då att de vill svara på frågor för att de själva ska komma till tals och för att minska skadan och 

bygga upp ett nytt förtroende. 

 

Parken zoo skriver själva i inlägg 5 vad de anser att anklagelserna till mesta dels handlat om. 

Det är framförallt i det här inlägget som vi har kunnat analysera fram vilken strategi de 

använder sig av för varje felhandling de blivit anklagade för på Facebook. Vi ser tendenser till 

olika strategier vid olika delar av texten. Detta kan bero på att Parken zoo delar upp texten i 

olika teman som de sedan säger sig ha tematiserat efter de kommentarer som kommit in från 

mottagarna. I början av detta inlägg kan vi läsa ”generellt lovar vi att bli mycket mer 

transparenta inom saker som rör djuren, exempelvis veterinärerna” Här kan vi se spår av 

strategin tillrättaläggande genom att Parken zoo försöker ställa saker till rätta och utlova att 

det inte ska upprepas. 

 

I samma inlägg förekommer uttrycket ”Det finns inga ursäkter” som kan kopplas till 

försvarsstrategin erkännande. Men denna strategi suddas snabbt ut efter att Parken zoo skyller 

ifrån sig likt försvarsstrategin bortförklaring då de skyller på bristande information. Man kan 

även se att de använder försvarsstrategin förnekande då de skyller på att Kalla fakta visat en 

viss vinkel på materialet. Parken zoo nämner i nästa stycke något som skulle kunna ses som 

tillrättaläggande försvarsstrategi då de skriver: “Vi kommer att se över hur vår förvaring av 

döda djur ska se ut och lovar att återkomma med beslutet även här på vår Facebooksida”. Här 

visar texten återigen att man vill förbättra sig så att felhandlingen inte upprepas igen. Senare i 

texten nämns “Pumorna som avlivades presenteras i inslaget som fullt friska. I själva verket 

var vi tvungna att söva dem väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte ord som 

står mot ord utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk”. Detta kan ses som ett 

förnekande, en antydan om att det som presenterades i programmet inte stämmer med 

verkligheten. 

 

Senare i inlägg 5 nämns ett tema som rör den allmänna inställningen till Parken zoo på 

Facebook. Här hittar vi tendenser till flera olika försvarsstrategier. Dels skyller Parken zoo på 

tidspress vilket kan ses som strategin bortförklaring. I nästa stycke skriver de angående 

kommentarerna “att det är svårt eftersom så många inlägg bara innehållit omdömen om oss 

som är svåra att kommentera”. Denna kommentar tenderar att likna försvarsstrategin minska 

händelsens anstötlighet då de vänder strålkastarna från de själva mot deras anklagare, i det här 
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fallet de som skrivit inlägg som endast handlar om omdömen mot Parken zoo. Nästa stycke 

handlar om Parken zoo:s ledning och här skriver de:  

 

Många inlägg pekar på usel och inkompetent ledning och att människor inte kan 

säga ifrån för de är rädda om sina jobb. Vi hoppas under dagen kunna lägga upp 

resultatet av årets anonyma medarbetarundersökning, var snälla och läs den. Vi tar 

gärna frågor om hur det är att jobba på Parken Zoo. Det är inte heller så att någon 

veterinär ska kunna ta emot order från chef eller någon annan på Parken Zoo som 

leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall anmälas till länsveterinären n-ä-r 

det händer. 

 

Den här texten kan ses på olika sätt och därmed tendenser av olika försvarsstrategier. Ett 

alternativ skulle vara att se texten utifrån försvarsstrategin minska händelsens anstötlighet 

genom att de försöker minska de negativa känslorna för att förstärka sin image. Och även för 

att väga upp sitt felhandlande genom att lägga ut en medarbetarundersökning, alltså berätta 

positiva egenskaper om sig själva. Ett annat alternativ skulle kunna vara att se texten som 

försvarsstrategin borförklaring då de skyller på veterinärerna. Att skriva “är inte sant” är en 

klar förnekande försvarsstrategi då Parken zoo förnekar något.  

 

I det sista textstycket säger de i texten att “det är alla djurvänner” och “goda resultat när det 

gäller ungar”. Här ser vi paralleller igen till försvarsstrategin minska händelsens anstötlighet 

då de försöker minska de negativa känslorna genom att ta fram positiva egenskaper med 

organisationen. 

 

Texten i inlägg 7 kan vi se en liknelse till försvarsstrategin tillrättaläggande då Parken zoo 

försöker återställa de problem som uppstått, i det här fallet kommentarerna. Vi kan även se 

tendenser av försvarsstrategin minska händelsens anstötlighet genom att Parken zoo säger: 

“När det gäller dialogen på vår Facebooksida tar vi gärna emot åsikter, synpunkter och 

kritik.” Parken zoo försöker visa en positiv sida genom att gärna ta emot kommentarer. Detta 

kan ses som ett kännetecken av att försöka väga upp och kompensera för vad de blivit 

anklagade för. I relation till den rådande situationen kan vi återigen se tendenser av 

försvarsstrategin minska händelsens anstötlighet i inlägg 14. Parken zoo försöker minska de 

negativa känslorna bland publiken genom att med detta inlägg visa upp att parken är öppen 



  

  

   

32 

för besök. Samt att de tackar alla som besökte parken trots omständigheterna, detta för att 

skapa en positiv bild. Denna strategi kan vara ett försök att lämna det som varit bakom sig och 

få människor att relatera Parken zoo till något annat än Kalla faktas granskning. 

 

För att sammanfatta vilka försvarsstrategier Parken zoo använt sig av har vi gjort en kortare 

sammanfattning. Något som vi kan fastställa är att vi utifrån vår tolkning av Benoits 

försvarsstrategier ser tendenser av alla, vissa mer eller mindre. Vi kan med vår analys göra en 

klar jämförelse med María E. Len-Ríos studie Image Repair Strategies, Local News 

Portrayals and Crisis Stage: A Case Study of Duke University’s Lacrosse Team Crisis då den 

kom fram till liknande resultat om att Duke University också använt sig av olika 

försvarsstrategier. 

 

Det som Parken zoo uttalat sig om och anknyter till strategin ta på sig hela skulden är att de 

erkänner att de uttryckt sig felaktigt och klumpigt i Kalla faktas inslag. Detta är det enda som 

Parken zoo erkänner och tar helt och hållet på sig skulden för. I övrigt och framförallt i de 

kortare inläggen som handlar om att de förstår reaktionerna samt att de kommer svara på alla 

konkreta frågor om fallet ser vi att de använder sig av försvarsstrategin tillrättaläggande. När 

de skriver att de “kommer svara på alla frågor” tyder det på att de försöker eller vill korrigera 

deras felsteg och ställa saker till rätta. Resterande strategier i deras inlägg handlar om att få 

ordning på den pressade kaotiska situationen så som i försvarsstrategin bortförklaring då de 

skyller på tidspress. Eller som i försvarsstrategin minska händelsen anstötlighet då de desperat 

försöker sätta organisationen i en gynnsammare situation. Detta genom att exempelvis rikta 

bort uppmärksamheten från dem själva. Denna försvarsstrategi har vi kunnat urskilja vid flera 

tillfällen, vi får uppfattningen av att de försöker i den pressande situationen som de befinner 

sig i “hålla skeppet flytande”. Genom att de i många inlägg uppfattas som att de är pressade 

och skriver något bara för att, istället för att komma med fler konkreta svar. Inlägg som 

handlar om att Parken zoo jobbar med att svara på frågor kan vi få en känsla av att de skrivs 

för att hålla andra Facebookanvändare uppdaterade och för att det inte ska verka som att de 

inte gör något åt problemet. 

 

I flera av inläggen har Parken zoo varit noga med att skriva “Vi förstår reaktionerna” som 

exempelvis i inlägg 1, 5 och 7. Detta tror vi har att göra med att man vill förmedla en känsla 

av att dem förstod och var medvetna om på vilket sätt människor berörts av granskningen. 
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Man skulle även kunna se detta som en genomgående försvarsstrategi, nämligen ett försök till 

att minska händelsens anstötlighet då organisationen försöker minska de negativa känslorna 

bland publiken genom att påpeka att de förstår dem. Men även genom att de menar på att de 

ska svara på alla de frågor och funderingar som finns angående den rådande situationen. 
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6. Slutsats 
__________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för studiens slutsatser som vi har kommit fram till av 

vår analys och diskussion. 

___________________________________________________________________________ 

Det slutsatser vi har kommit fram till gällande hur Parken zoo kommunicerade via Facebook 

efter att blivit offentligt granskade är att de inte använt deras sida som vi trodde att de skulle 

ha gjort. Organisationen har använt deras etablerade Facebooksida som kanal för att förmedla 

och länka till andra medier istället för att utnyttja Facebook som socialt medie fullt ut. Visst 

kan man se alla sociala medier som tvåvägskanaler då möjligheten finns att kommentera från 

båda parter.  Men i vårt fall kan vi endast dra våra slutsatser utifrån de inlägg vi valt att 

analysera. Alltså det som Parken zoo skrivit själva på deras Facebooksida. Vi kan se att de 

svarar på frågor i endast ett av inläggen så utan att väga in andra medier som de länkar till 

eller eventuella svar i kommentarsfälten kan vi dra slutsatsen om att de hade kunnat använda 

inläggsfunktionen på ett mer fördelaktigt sätt. Möjligheterna med sociala medier hade kunnat 

bli till deras fördel och för att på ett mer effektivt sätt tidigare i förtroendekrisen kunnat arbeta 

med att inte bara upplysa om att det svarar på frågor i deras inlägg utan också svara mer 

frekvent och skriva fler inlägg. 

 

Studiens resultat visar på att i de inlägg som vi undersökt har vi kunnat dra en slutsats om att 

Parken zoo inte har använt sig av en genomgående klar försvarsstrategi utan vi har sett 

tendenser av flera olika strategier. Nämligen alla de försvarsstrategier som Willian L. Benoit 

presenterar i sin image and repair theory. Vissa försvarsstrategier kan man se mer tendenser 

av än andra. Att Parken zoo inte har använt sig utav en försvarsstrategi har att göra med att de 

blev anklagade för flera olika saker i den granskning som gjordes av Kalla fakta. Det kan då 

vara svårt att hålla sig till bara en strategi. Utan Parken zoo har utifrån vår tolkning av Benoits 

försvarsstrategier valt att hantera varje anklagelse med tendenser av en eller flera 

försvarsstrategier. Dock kan vi fastställa att en försvarsstrategi är ganska genomgående 

mellan inläggen, nämligen försvarsstrategin minska händelsens anstötighet. Denna 

försvarsstrategi syns i de flesta inläggen och syftar till att Parken zoo vill minska effekten av 

händelsen som en potentiell kris. Det har handlat om att de tagit upp positiva egenskaper med 

organisationen samt att de försökt att minska de negativa känslorna hos publiken för att stärka 



  

  

   

35 

sin image. Detta förstärks även då vi får uppfattningen av att de vill förmedla en “vi-känsla” 

från Parken zoo:s sida övergripande i alla inlägg. Att de vill förmedla en organisation som 

inte är splittrad. 

 

De slutsatser vi kan dra rörande vår undersökning om Parken zoo:s tvåvägskommunikation är 

att de uppmanar i många inlägg andra Facebookanvändarna att ställa frågor eller dela med sig 

av synpunkter och åsikter om organisationen. Dock kan vi endast se i ett inlägg att de faktiskt 

svarar på frågor och vad de blivit anklagade över. En viktig aspekt av studiens resultat är att 

Parken zoo i närmare 70 % av alla inlägg hänvisar till annan källa och utnyttjar därmed inte 

möjligheterna som finns med sociala medier som Facebook. Då syftar vi på möjligheterna till 

dialog och möjligheten att dela information som kommer direkt från organisationen och inte 

genom en andra eller tredje part som det flesta andra medier innebär. En viktig aspekt som 

Julie Atherton skriver i sin artikel Crisis planning in the digital age (2009) är vikten av att 

arbeta med sociala medier på rätt sätt och som organisation vara beredd på eventuella kriser. 

För att hantera situationer som fallet Parken zoo bör organisationen vara förberedda och ha en 

klar plan för hur man ska hantera en sådan trafik som kan uppstå på deras Facebooksida. Har 

man en etablerad Facebooksida med många användare måste man även vara medveten om 

vilka konsekvenser rycktesspridning eller skandaler kan få i dessa forum. Arbetar man inte 

med sociala medier på rätt sätt och återkopplar till sina användare förvandlas Facebook lätt till 

en plats för människor att uttrycka sitt missnöje. För Parken zoo blev Facebook ett forum för 

rycktesspridning och detta gav andra användare möjlighet att sprida negativa åsikter vidare. 

 

Att Parken zoo kommunicerat som de gjort tror vi kan bero på den snabba utvecklingen av 

trafik på deras redan innan etablerade Facebooksida direkt efter att annonseringen visats i TV. 

Vi tror att de inte hade någon klar kommunikationsplan för hur de skulle hantera en situation 

som den som uppstod. Vi får uppfattningen av att massmedia så som tidningar och TV4 där 

de valt att delta i tog mycket tid och därmed fanns mindre tid och resurser i den pressade 

situationen som de befann sig i att hantera en översvämmad Facebooksida. Istället blev det 

enkelt i denna tidsbrist att styra användarna till andra medier där de blivit konfronterade och 

fått möjlighet att komma med svar. 
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6.1 Vidare forskning 

I denna studie har vi intresserat oss för hur en organisation väljer att kommunicerade via 

sociala medier vid en förtroendekris efter att ha blivit offentligt granskade. En intressant 

fortsättning på vår studie skulle vara att vidare studera de medier som Parken zoo hänvisat till 

i deras inlägg som vi sett som bortfall. Detta för att få en överblick och studera Parken zoo:s 

försvarsstrategier i fler medier än bara Facebook. Ett annat alternativ är att tillämpa någon 

annan form av teori inom krishantering eller försvarsstrategier för att se vilka resultat det 

skulle resultera i. Man skulle även kunna göra en jämförande studie där man jämför två 

liknande fall med varandra inom detta ämne. Om det finns någon skillnad på vilka 

konsekvenser de båda fallen fått efter att ha blivit granskade. Eller om man kan urskilja någon 

skillnad i deras krishantering om situationen via sociala medier?  

Ett annat intressant spår skulle vara att fokusera studien ur ett publikperspektiv och hur dessa 

väljer att agera när en organisation som man har en relation till blir offentligt granskade. Man 

skulle exempelvis kunna göra en kvantitativ studie på de inlägg och kommentarer som andra 

Facebookanvändare skrev på Parken zoo:s Facebooksida. 
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7. Sammanfattning 

Syften med denna studie är att undersöka hur Parken zoo kommunicerade via Facebook vid 

en förtroendekris efter att ha blivit offentligt granskade i tv-programmet Kalla fakta. 

Materialet utgörs av 17 inlägg som Parken zoo själva skrivit på deras Facebooksida inom en 

bestämd tidsperiod som är från den 17 oktober 2012 fram till den 6.e november 2012.  

 

Metoden som vi använt oss av är en kvalitativ textanalys med utgångspunkter i William L. 

Benoits image and repair theory och James E. Grunings kommunikationsmodeller. För att 

besvara vårt syfte har vi utformat en analysmodell med hjälp av Hellspong grundläggande 

form av textanalys och Esaisson metod om förhandsdefinierade kategorier inom textanalys. 

Vi vill utifrån Benoits försvarsstrategier i image and repair theory se vilka strategier 

organisationen använde sig av i deras inlägg på Facebook. Genom analysen kommer vi även 

undersöka hur Parken zoo via deras inlägg använde Facebook som en tvåvägskanal i deras 

kommunikation. Studiens analys och resultatdiskussion redovisar vi utifrån vår analysmodell.  

 

Våra slutsatser visar på Parken zoo använde till stor del Facebook som en kanal för att 

hänvisa användarna vidare till andra internetsidor, som exempelvis TV4 news och Expressen 

där de uttalat sig om krisen. Vi kan av studiens resultat se att Parken zoo i närmare 70 % av 

alla inlägg hänvisar till annan källa. 

 

Utifrån vår tolkning av Benoits image and repair theory har Parken zoo använt sig av flera 

olika försvarsstrategier i sin kommunikation på Facebook. Resultaten från vår analys visar på 

att Parken zoo använder sig av olika försvarsstrategier beroende på vad de anklagas för. Dock 

har vi kunnat fastställa genom att se generellt genom inläggen att Parken zoo använt sig till 

större del av försvarsstrategin minska händelsens anstötighet .  

 

Det slutsatser vår studie resulterade i angående Parken zoo:s tvåvägskommunikation är att de 

uppmanar i många inlägg Facebookanvändarna att ställa frågor eller dela med sig av 

synpunkter och åsikter om organisationen. Dock kan vi endast se i ett inlägg att de faktiskt 

återkopplar och svarar på frågor och vad de blivit anklagade över. Vi kan utifrån Grunigs 

kommunikationsmodeller säga att organisationen till viss del använder sig av den symetriska 

tvåvägsmodellen då all kommunikation sker på ett internetforum där andra användare kan 

komma till tals. Men för att den ska ses som symetrisk tvåvägskommunikation krävs en större 
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balanserad kontakt med de målgrupper man avser att ha kontakt med. Detta anser vi att 

Parken zoo till viss del brister i då de i endast ett inlägg svarar på mottagarnas frågor. På så 

sätt kan man säga att organisationen öppnar upp för tvåvägskommunikation men inte 

använder den. 
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