
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Må era själar ruttna i helvetet!!!” 
– en fallstudie om aktiva publics på Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittuniversitetet Sundsvall 2013-01-18 

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap 

Kandidatuppsats, 15 hp, HT 2012 

Författare: Jennie Rudvall & Jessica Westin 

Handledare: Ann T. Ottestig 

Examinator: Elisabeth Stúr 



      Jennie Rudvall & Jessica Westin 
 
 

2 

Tack 
 

Ett stort tack till vår handledare Ann T. Ottestig som gett oss stöd 

i processen. Tack till Pirkko, Åke och Edith som curlat oss med 

hämt-kaffe och kanelbullar, utan er hade vi aldrig klarat det. 

 

Sundsvall, den 18 januari 2013 

 

Jennie Rudvall   Jessica Westin 
jennie.rudvall@gmail.com  jessica.m.westin@gmail.com 



      Jennie Rudvall & Jessica Westin 
 
 

3 

Sammanfattning 
Att som organisation existera på sociala medier är inte alltid lätt. Enorma möjligheter finns 

att interagera med sina publics och intressenter, men vad händer dagen när något går snett? 

Människor rasar över en händelse och skriver tusentals inlägg på organisationens sida som 

helt förlorat kontrollen över innehållet. Mordhot haglar i takt med ironiseringar och 

förtvivlan från människor. En organisation som vet hur det känns är Parken Zoo. 17 oktober 

2012 sände tv-programmet Kalla Fakta en granskning av Parken Zoos hantering av djur som 

fick stora konsekvenser för parken. Enligt Kalla Fakta avlivades utrotningshotade djur utan 

tecken på sjukdom. Djurparkschefen hävdade att djuren flyttats till andra djurparker eller dött 

av ålder, något som Kalla Fakta motbevisade genom en lång filmfrekvens av döda djur i en 

frys. 

Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva de publics som skrev inlägg på Parken Zoos 

Facebooksida, hur de tog sig i uttryck och varför de skrev inlägg efter Kalla Faktas 

avslöjande. För att kunna besvara syftet användes innehållsanalys av Facebookinlägg med en 

kompletterande frågeundersökning till utvalda personer. 

Vårt resultat visar att inläggen kan delas in och sorteras i olika kategorier beroende på det 

unika innehållet i inläggen. Inläggen kategoriserades och ur dessa definierades sju olika typer 

av aktiva publics som skrivit på Parken Zoos Facebooksida: Mördaren, sexisten, personliga 

påhopparen, djurvännen, ironikern, djurrättsvännen och försvararen. De sju definierade 

publics uttrycker alla i varierande grad missnöje och känslor för Parken Zoos agerande. Att 

med enkelhet besvara frågan varför inläggen författades av de upprörda människorna var inte 

lätt, men besvarades till slut.   
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1. Inledning 
Den 17 oktober 2012 sände tv-programmet Kalla Fakta1, en granskning av Parken Zoo i 

Eskilstuna som skulle komma att få förödande konsekvenser för djurparksverksamheten. I 

programmet avslöjade Kalla Fakta hur Parken Zoo systematiskt avlivat vissa av parkens 

utrotningshotade djurarter under ledning av djuparkschefen och vd:n. I ett antal fall skedde 

avlivning utav hela djurflockar och kadavren förvarades i en fryscontainer.  

 

Kalla Faktas makabra avslöjande fick omedelbar respons på sociala medier. Parken Zoos 

egen Facebooksida2 fick under de första 7 dagarna efter avslöjandet 2 979 unika inlägg och 

ännu fler kommentarer tillhörande inläggen. Upprörda människor dominerade flödet för att 

ge uttryck för sin besvikelse. Den 18 oktober, dagen efter avslöjandet, var stämningen hätsk 

på Facebooksidan. Parken Zoo uppdaterade sin information på deras Facebooksida3, och 

meddelande att personangrepp, hot eller kränkningar mot anställda eller besökare inte 

tolereras. I många av de inlägg som skrevs under den första veckan förekom dödshot mot 

djurparkschefen, vd:n och de anställda på Parken Zoo.  

1.1 Problembakgrund  
88 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet och av dem använder 35 procent 

sociala medier dagligen.4 Genom sociala medier får man budskap i varierande grad av 

vänner, bekanta och okända i sina personliga flöden. Det kan handla om allt från bilder på 

vänners nyfödda barn till bekantas inlägg om orättvisor som uppmanar till engagemang. 

Genom transparens och öppenhet är det lätt att engagera sig i ämnen som upprör, berör eller 

gläder.  

 

Ett av många sociala medier är Facebook som idag samlar över 1 miljard användare världen 

över.5 Allt fler organisationer ser möjligheterna med Facebook och tar steget att starta en 

egen sida för att interagera med sina målgrupper. På en Facebooksida finns möjligheten att 
                                                
1 http://www.tv4.se/kalla-fakta/ 
2 http://www.facebook.com/parkenzoo/ 
3 http://www.facebook.com/parkenzoo/info/ 
4 Findahl, 2010, s. 10 
5 http://newsroom.fb.com/Key-Facts/ 
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publicera nyheter, bilder och kampanjer som engagerar de användare som “gillat” sidan. En 

organisation har full kontroll över innehållet som de själva publicerar, men vad händer när 

flödet enbart utgörs av hatinlägg skrivna av personer som tidigare var positivt inställda till 

organisationen? Och vad händer när organisationen förlorar kontrollen över sin egen kanal? 

 

Parken Zoo utsattes för hård kritik av det undersökande tv-programmet Kalla Fakta som 

sändes den 17 oktober 2012. En timme efter att inslaget hade sänts hade fler än 700 unika 

inlägg skrivits på Parken Zoos Facebooksida. En vecka senare hade antalet inlägg stigit till 2 

979 stycken. 

  

Begreppet publics definieras av att en grupp människor står inför ett gemensamt problem och 

engagerar sig i varierande grad.6 Aktiva publics är väldigt engagerade och organisationer som 

utsätts för påtryckningar från dem riskerar att hamna i en krissituation. Essentiellt under en 

kris är organisationens hantering av sociala medier och de aktiva publics som enkelt gör sin 

röst hörd genom att författa ett inlägg och publicera på organisationens Facebooksida. 

 

Att inte veta vilka som kommenterar mer än att de är aktiva genom sitt engagemang kan 

väcka frågor. Vad berörs de av? Vad upprör dem? Vilka är de och varför skriver de inlägg?  

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att i fallet Parken Zoo beskriva de publics som skrev inlägg på deras 

Facebooksidan. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Grunig, Hunt, 1984, s. 145 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilken typ av inlägg har aktiva publics publicerat på Parken Zoos Facebooksida och 
hur kan inläggen kategoriseras?  

 2. Hur kan de aktiva publics definieras som har skrivit inlägg på Parken Zoos 
Facebooksida? 

3. Hur beskriver valda aktiva publics sitt engagemang att skriva inlägg på Parken Zoos 
Facebooksida? 

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa materialet till en överkomlig mängd valde vi att avgränsa oss till publics som 

var aktiva och skrev inlägg mellan den 17 oktober och 24 oktober 2012.  

1.5 Begreppsdiskussion 

Publics 
Publics är ett av de mest tvetydiga begreppen inom forskningsfältet för public relations7. Den 

första definitionen är att publics först existerar när deras gemensamma intressen är betydande 

för att administreras av ett specifikt organ8. Begreppet har vidareutvecklats till publics som 

en grupp oidentifierade personer som tillsammans står inför ett problem och gemensamt 

organiserar sig för att lösa problemet9. Det är två av många engelska definitioner vilket gör 

det svårt att översätta till ett svenskt begrepp.10 Publics i en svensk översättning blir 

”offentligheter”, vilket varken säger något om människors engagemang eller 

problemidentifiering. Inte heller begreppet ”intressenter” som används i liknelse till publics 

syftar till det vi är ute efter. Vi har i den här studien valt att använda oss det engelska 

begreppet publics på grund av den betydande information som går förlorad vid en 

översättning. Vi har även valt att använda oss av publics i singular även om det egentligen 

inte är korrekt eftersom publics definieras i grupp.11 Anledningen är för att vi lättare ska 

kunna urskilja den enskilda människan i en grupp som möter ett problem och organiserar sig 

för att lösa det.  
                                                
7 Taylor, Vasquez, 2000, s. 140 
8 Dewey, 1927, s. 75 
9 Grunig, Hunt, 1984, s. 145 
10 Taylor, Vasquez, 2000, s. 141 
11 Grunig, Hunt, 1984, s. 146 
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2. Teori 
I kapitlet tas teorier upp som ligger till grund för den kommande analysen. Kapitlet inleds 

med teorier rörande kriskommunikation för att senare övergå till publics och sociala medier. 

2.1 Kriskommunikation 
Forskningsfältet om kriskommunikation har vuxit sig allt starkare under de senaste åren och 

är det dominerande området inom strategisk kommunikation.12 Förklaringarna kan dels vara 

den snabba och föränderliga värld vi lever i och dels människors stora behov av information 

vid kriser. Därför är en väl fungerade kommunikation vid kriser oerhört viktigt, inte bara för 

företag och organisationers existens utan även för övergripande samhällsfunktioner.  

 

Då begreppet kris saknar en universell definition saknar även begreppet kriskommunikation 

en sådan. En bred definition som finns inom forskningsfältet är att kriskommunikationen är 

en del av insamlingen, processen och spridningen av information som krävs under en 

krissituation.13 Under en kris anses det finnas två dimensioner: en tekniskt styrande och en 

kommunikativ. Den tekniskt styrande dimensionen handlar främst om vad som 

funktionsmässigt uträttas för att åtgärda krisen. Den kommunikativa dimensionen gäller 

kommunikationen kring krisen som inträffat eller pågår.14 Därför kan kriskommunikation ses 

som den del av en övergripande strategisk planering och själva genomförandet av 

kommunikation när en kris väl inträffar.15 Allmänt, om än förenklat, anser vi att 

kriskommunikation handlar om den kommunikation som tillämpas när en kris har inträffat. 

2.1.1 Mot en annan tid  
Förenklat finns en traditionell och en postmodern forskningstradition inom ämnet 

kriskommunikation.16 Kommunikationen inom den traditionella forskningen domineras 

främst av transmissionssynen där sändaren står i centrum för den information som sänds ut, 

utan reflektion på mottagandet. Inom det postmoderna forskningsfältet söker man i en högre 

                                                
12 Coombs, 2010, s. 62 
13 Ibid., s. 20 
14 Heath, Millar, 2004, s. 6 
15 Heath, 2004, s. 35 
16 McKie, 2000, s. 78 
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grad förståelse och dialog med mottagarna.17  

 

I den traditionella forskningen ses organisationer som statiska och kontrollerbara med ett tätt 

sammankopplat system. Den postmoderna forskningen ser istället organisationer som flexibla 

och att organisationer inte kan skapa en enfaldig kriskommunikationsplan universell för alla 

typer av kriser. Perspektivet inom postmodern forskning är att även samhället ses som 

extremt olikartat och väldigt flytande i sin typ av existens, till skillnad från den traditionella 

forskningen.  

 

Kritiken mot forskare inom kriskommunikation har främst varit att forskning som utförts har 

varit allt för fokuserad på att undersöka fasen efter en kris hos en organisation. Istället menar 

kritikerna att forskning kring hantering av kriskommunikation hade förbättrats avsevärt om 

forskningen hade haft ett holistiskt synsätt: hur samt varför en kris inträffar. Genom att rikta 

forskningen på hur och varför anser kritikerna att eventuella brister i infrasystem och 

processer lättare skulle kunna uppmärksammas, och i förlängningen kunna stoppa en 

krissituation i tid.18 

2.1.2 Förtroendekris  
En organisation med ett positivt och fördelaktigt rykte leder till ett högt förtroende. Det 

motiverar anställda, lockar till sig investerare, attraherar kunder, talanger och förbättrar det 

finansiella avsevärt.19 En definition av förtroende är de förväntningar som två parter har på 

varandra att bete sig både tillförlitligt och förutsägbart.20  

 

Trots att förtroendekriser som fenomen är väl känt bland forskare och praktiker saknas även 

här en universal definition av begreppet. En anledning till frånvaron av en definition kan bero 

på att forskningen kring förtroendekriser inte alltid har varit lika omfattande som forskningen 

kring de faktiska fysiska krissituationerna.21  

 

                                                
17 Ibid. 
18 Taylor, 2010, s. 699 
19 Coombs, 2010, s. 58 
20 Tomlinson, 2005, s. 1172 
21 Falkheimer, Palm, 2005, s. 25 
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En definition av en förtroendekris är att: Händelsen är oläglig men förutsägbar, och har 

faktiska eller potentiella konsekvenser för intressenter, liksom för anseendet hos den 

organisation som drabbats av krisen.22 Likaså kan en förtroendekris ses som en subjektiv 

företeelse som drivs och identifieras av media och definieras av målgrupper och 

intressenter.23  

 

Två av kriterierna som anses bli uppfyllda för att en kris ska kunna beskrivas som en 

förtroendekris är att:  

 
1) En angripande handling av något slag 

2) En anklagelse mot organisationen att ta ansvar för det inträffade 

 

När de två kriterierna uppfylls bildas ett hot och en förtroendekris kan vara nära.24  

Det är viktigt att ta i beaktning som organisation att de två komponenter inte alltid behöver 

överensstämma för att en förtroendekris ska inträffa. Det viktigaste är inte att bedöma om 

handlingen faktiskt kan ses som stötande på något sätt. Det viktigaste är om berörda finner 

handlingen stötande och agerar på något sätt. 

 

Att definitionen av en förtroendekris är så flytande gör det problematiskt att ringa in den 

exakta betydelsen av begreppet. Men det står klart att en förtroendekris främst fokuserar på 

att intressenters och målgruppers raserade förtroende med bakgrund av en händelse som 

organisationen ansvarar för. 

2.2 Krafter från utsidan 
Det finns en rad olika faktorer och krafter som kan både starta och driva en kris framåt. Då 

intressenter och publics är de som främst påverkar organisationers kriser är det även de som 

är en stor del i identifieringen av en kris. I takt med att användare av sociala medier växer där 

det gör det enklare att sprida privata åsikter om organisationer, är det allt viktigare för 

organisationer att identifiera sina publics och intressenter i förebyggande syfte. 

                                                
22 Heath, Miller, 2004, s. 2 
23 Falkheimer, Palm, 2005, s. 37 
24 Benoit, 2005, s. 408 
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2.2.1 Publics och intressenter 
Begreppet publics är ett av de mer tvetydiga begreppen inom forskningsfältet för public 

relations.25 Begreppet går att finna i olika discipliner följt av många olika typer av 

definitioner. I statsvetenskapliga termer syftar begreppet till en variant av mer demokratiskt 

ursprung med antydan till en mänsklig publik. Gemensamt för publics inom forskningsfältet 

för public relations är att de i varierande grad utsätter organisationer eller institutioner för 

påtryckningar i syfte att påverka26 Mycket av den forskning som gjorts om publics fokuserar 

på deras utveckling och reaktioner när ett problem uppstår. 1927 utvecklades den första 

definitionen för publics som existerar först när deras gemensamma intressen är betydande i 

den grad att de kan administreras av ett specifikt organ.27 

 

Vidareutveckling av begreppet publics refereras till en grupp människor som konfronteras 

med ett problem och är delade i hur det ska lösas, men har frekventa diskussioner med 

varandra.28 1984 vidareutvecklades definitionen till att innefatta en grupp oidentifierade 

människor som tillsammans möter ett liknande problem och gemensamt organiserar sig för 

att åtgärda det.29  

 

Personer som på något sätt är involverade eller påverkas av organisationens handlingar 

brukar definieras som intressenter. De kan vara såväl som kunder, investerare, medarbetare 

eller regeringen.30 En intressent blir en public när personen blir först blir medveten och 

uppmärksammar ett problem. Genom att bygga goda relationer med sina intressenter kan en 

organisation förhindra att en intressent evalverar till en publics.31 

2.2.2 Publics  

Utifrån begreppet publics har fyra olika typer av publics utvecklats: aktiv, medveten, latent 

samt en grupp av icke-befintlig publics som placeras utanför begreppet.32  

                                                
25 Taylor, Vasquez, 2000, s. 140 
26 Taylor, Vasquez, 2000, s. 145 
27 Dewey, 1927, s. 75 
28 Blumer, 1946, s. 182 
29 Grunig, Hunt, 1984, s. 145 
30 Tench, Yeomans, 2009, s. 155 
31 Tench, Yeomans, 2009, s. 155 
32 Grunig, Hunt, 1984, s. 145 
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Aktiv, medveten, latent och icke befintlig public 
Definitionen av aktiva publics är att de upplever och identifierar ett problem i hög 

utsträckning. Engagemanget är starkt och de har ofta erfarenhet kring både strategi och taktik 

för att konfrontera den berörda organisationen. Aktiva publics utgör i de flesta fall en risk för 

utveckling mot ett krisförlopp för organisationer. Medvetna publics har förhållandevis hög 

medvetenhet av ett problem, vilket kan leda till ett engagemang genom utvecklande till en 

aktiv public. Medvetna publics har en större påverkan på organisationers risk för krisförlopp 

än en latent public. 

 

Latenta publics upplever ett problem i hög utsträckning, men upplever inget större 

engagemang. De är missnöjda med organisationen, men är det i tystnad och organiserar sig 

inte med andra för att verka för en förändring. Latenta publics är främst passiva och utgör 

inget hot för organisationen. Icke-befintlig public har varken engagemang för en fråga eller 

berörs av ett problem, vilket de övriga publics gör. Organisationer berörs inte av en icke-

befintlig public, liksom en icke-befintlig public inte berörs av organisationen.33 

Apathetic, hot-issue, single-issue och all-issue 
Genom situationsteorin har en beskrivning definierat beteende och attityder som uppstår hos 

en public vid olika typer av frågor.34 Beskrivningen baseras på hur stor utsträckning de olika 

grupperna involverar sig i ett problem, och deras vilja att kommunicera problemet till andra. 

För att fastställa hur pass troligt det är att en public engagerar sig i ett problem definierades 

tre faktorer:   
 

1. Problemidentifikation: Berörda upplever en situation som problematisk och ser att något bör 

förändras. 
2. Begränsningserkännande: Berörda känner av något som förhindrar en lösning av problemet. 
3. Nivå av involvering: Berörda kan relatera till problemet beroende på omfattning.  

 

 

 

 

 

                                                
33 Grunig, Hunt, 1984, s. 45 
34 Ibid., s. 147 
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Genom att applicera situationsteorin på graden av aktivitet hos en grupp public har fyra andra 

typer begreppet public identifierats: 

 
Författarnas tolkning av publics nivå av engagemang.35 

 

Som organisation måste arbetet mot de olika grupperingarna av publics anpassas individuellt 

genom att justera behovet av information mot de olika grupperna, beroende på hur aktiva 

eller passiva de är. Dessutom bör de olika problemen som de olika grupperna identifieras, då 

problemkategorierna är olika viktiga beroende på vilken grupp public organisationen vill 

tillgodose information åt.36 

2.2.3 Aktivister 
En skiftande grupp människor intresserade i varierande frågor och problem benämns som 

aktivister. Både aktiva och medveten publics kan transformeras till aktivister men det 

behöver inte nödvändigtvis hända. Genom att individer gemensamt organiserar sig med 

ändamålet att genom handling påverka organisation såväl som andra publics en aktivistgrupp 

identifieras.37 

 

Gemensamt för aktivister är att de intresserar sig i en varierande mängd frågor och har 

återkommande diskussioner hur problemen de engagerar sig i kan lösas. Aktivister är 

organiserade och har en stark inriktning för och önskan att åstadkomma förändring.38 

Grupper av aktivister har ofta framställts som antagonister och motståndare och aktivister har 

sett som icke-önskvärda ur ett organisatoriskt perspektiv. Aktivister ses traditionellt sett ha 

                                                
35 Grunig, Hunt, 1984, s. 147 
36 Ibid. 
37 L. Grunig, 1992, s. 504 
38 L, Grunig, 1992, s. 508 
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negativ påverkan på både organisationers lönsamhet och effektivitet.39  

 

Även om aktivister främst har en negativ klang och riskerar att påverka organisationer 

negativt kan aktivister påverka organisationer positivt. Aktivister kan utveckla användandet 

av tvåvägskommunikation hos en organisation och dessutom få organisationen att prioritera 

sina publics i en högre utsträckning. Den kritik som riktas mot att organisationer och 

aktivister gemensamt utvecklar ett samarbete är främst att aktivister kan förlora sin förmåga 

att kritiskt granska organisationen till förmån för att nå de mål som låg till grund för 

aktivismen i första hand.40 41  

2.3 Sociala medier - möjligheter och risker 

2.3.1 Sociala medier  

Sociala medier definieras av ett socialt nätverk där användaren kan skapa en personlig profil 

för att bygga och upprätthålla relationer med möjligheten att visa sina sociala kontakter för 

andra medlemmar på samma nätverk.42   

2.3.2 Möjligheter för publics och aktivister 

Ett traditionell syn på intressenter är att de är en enad publik med relativt liten respons på 

kommunikationen som förmedlas till dem. I takt med att sociala mediers inflytande och 

spridning kan organisationer inte längre se en publik som en homogen massa. Mottagarna är 

inte längre passiva mottagare, utan måste ses som aktiva deltagare såväl i dialog som i 

konversationer.43 

 

Det ökande användandet av sociala medier har både förändrat organisationer och ställer nya 

krav på dem. Sociala medier erbjuder vida möjligheter för organisationer men det är viktigt 

att ha i åtanke att sociala medier som kommunikationsverktyg är svårstyrt.44 Främst beror det 

                                                
39 Coombs, Holladay, 2010, s. 84 
40 Rowell, 2003, s. 33 
41 Taylor, et. al., 2003, s. 262 
42 Men, Tsai, 2012, s. 723 
43 Brown, 2009, s. 23 
44 DiStaso, et. al, 2011, s. 325 
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på att sociala medier innebär en förväntan på transparens och direkt interaktivitet.  

 

Möjligheten som ges är främst att organisationer kan på ett snabbt och effektivt sätt 

kommunicera direkt med sina publics och intressenter.45 Men det innebär även 

sammanhanget att återkoppling gällande eventuellt missnöje kring organisationen kan 

kommuniceras snabbare och effektiverare från publics. Kontaktkanalerna kan vara sociala 

medier i form av bloggar, Twitter, Facebook eller Youtube.  

 

Tyngden i sociala medier innebär att publics idag har en större makt än innan sociala mediers 

intåg i det dagliga livet. Publics har fria möjligheter att uttrycka missnöje och genom 

spridning även nå andra som även de är missnöjda med organisationer. En stor risk för en 

organisation är att användandet av sociala medier hos publics ökar i stor utsträckning under 

en pågående kris.46  

 

En vedertagen åsikt av organisationer är att aktivister kan stärkas och uppmuntras genom 

internet och därför snarare är ett hot än en möjlighet.47 Sociala medier ger aktivister 

möjlighet att enklare organisera sig och med ett gemensamt mål att påverka organisationer.48 

Det finns främst två potentialer med internetanvändning utifrån aktivistperspektiv; dels att på 

ett praktiskt och lättgängligt sätt nå ut till publics och dels som medel att mobilisera sina 

resurser på ett effektivt sätt.49 Man kan därför se det som att det främst är aktivistgrupper och 

ideella organisationer som användandet av internets fulla potential att skapa dialog och 

relationer kan utnyttjas till max.50  

2.3.3 Kriskommunikation på sociala medier 
Två av de mest avgörande faktorerna för kriskommunikation är tid och kontroll på vad som 

kommuniceras av organisationen. Att som organisation vara aktiv på sociala medier kan vara 

en fördel, men närvaron gör även organisationer mer sårbara för kriser då de har en bristande 

                                                
45 Morris, Goldsworthy, 2012, s. 144 
46 Walsh, Barbara, 2006, s. 205 
47 Coombs, Holladay, 2012, PR strategy, s. 81 
48 Ibid.  
49 Sommerfeldt, et. al., 2012, s. 303 
50 Taylor, Kent, & White, 2001, s. 267 
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kontroll av vad som kommuniceras.51 Att inte ha möjlighet att styra innehållet fullt ut blir ett 

tydligt problem i situationer där publics uttrycker sitt missnöje. I kriser som har ett 

bakomliggande problem orsakat av organisationen kan organisationen förvänta sig klagomål 

riktat direkt mot dem själva.52 

 

Svaret på frågan vad en lyckad kriskommunikation innebär är olika beroende på 

organisationens grundläggande värderingar. Vissa organisationer anser att en lyckad 

kriskommunikation är att undkomma en medial anstormning genom att dölja läckande 

information, medan andra anser att man är öppen och transparent kring problemet och ämnar 

åtgärda dem. Traditionellt anses en lyckad kriskommunikation ha redan planerade strategier 

för kommunikation redan innan krisen.  

 

Möjligheten till både snabb och transparent kommunikation har blivit ett framgångskoncept 

för organisationers kriskommunikation. Vikten att ha dialog med sina publics och kunna 

improvisera ligger till grund för en lyckad kriskommunikation i sociala medier.53  

                                                
51 DiStaso et. al., 2011, s. 326 
52 McDonald et. al., 2010, s. 269 
53 Falkheimer, Heide, 2010, s. 520 
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3. Metod 
Här presenteras vårt val av metod, urval och avgränsningar. Vi kommer även förklara 

genomförandet av vår studie. I metodproblem diskuterar vi eventuella problem som dykt upp 

samt frågan om validitet och reliabilitet.  

 

Studien är utförd genom en kombination av två metoder med en kvalitativ innehållsanalys 

med kvantitativa inslag som fokus och ett frågeformulär med kvalitativa inslag som 

komplettering. Den kvalitativa innehållsanalysen valdes i främsta hand då vår studie ämnar 

definiera olika typer av aktiva publics. Genom kategorisering av inläggen med hjälp av ett 

kvantitativt kodschema lade vi grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. Det 

undersökande frågeformuläret användes som ett komplement och gav oss svar på frågan hur 

aktiva publics beskriver sitt engagemang som fanns till att skriva ett inlägg.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag 
Den kvalitativa innehållsanalysen med kvantitativa inslag användes för att besvara våra två 

första frågeställningar. De 2 979 inläggen sparades ner på en pdf och lästes sedan igenom för 

att vi skulle få en uppfattning om materialets innehåll och struktur. Vanligt förekommande 

teman identifierades och inläggen lästes igenom en andra gång och sorterades in i kategorier. 

Genom det kvantitativa inslaget kunde vi därför kategorisera inläggen och skapa fem 

begreppskategorier för att besvara vår första frågeställning54. Kategoriseringen av inläggen 

verkade senare som ett urval för den kvalitativa innehållsanalysen. Genom 

begreppskategorierna identifierades underkategorier med hjälp av ett frågeschema där det 

latenta innehållet senare analyserades och gav svar på vår andra frågeställning55. En 

kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag var den metod som passade vår 

studieansats bäst då metoden besvarades genom att först kategorisera och sedan analysera 

innehållet.56 Efter systematiseringen öppnades innehållet upp för tolkning, vilket var det vi 

eftersträvade i användandet av metoden.57 En ansats i studien var att klargöra strukturen i 

                                                
54 Bilaga 1 
55 Bilaga 2 
56 Esaiasson et. al., 2007, s. 238 
57 Ibid., s. 223 
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inläggen för att ha möjligheten att exemplifiera.58 

3.2 Frågeformulär med kvalitativa inslag 
Det undersökande frågeformuläret användes som kompletterande metod för att ge svar på vår 

tredje frågeställning. Det är en undersökande ansats då vi ville ha djupare svar genom öppna 

frågor till de personer som besvarade frågeformuläret genom ett självselektionsurval. Främst 

var det respondenternas egna åsikter och tankar som var låg till bakgrund för 

undersökningen.59 En länk till frågeformuläret60 skickades till respondenterna via Facebook 

då respondenterna varit aktiva på det sociala nätverket genom att skriva inlägg på Parken 

Zoos Facebooksida. Frågeformuläret innehåll en blandning av slutna och öppna frågor. I vårt 

resultat presenterar vi endast svaret på de öppna frågorna, då de bäst svarade på det vi ville 

undersöka och gav oss kvalitativt material för analys.  

3.3 Urval 
Här presenterar vi vårt tillvägagångssätt för de urval som skett. 

3.3.1 Material 
Det insamlade innehållet inkluderar endast inlägg gjorda på Parken Zoos officiella 

Facebooksida. Då materialet är insamlat direkt ifrån en primärkälla ser vi en hög 

tillförlitlighet till ursprungsinnehållet.  

3.3.2 Tidsperiod  
Vårt urval av tidsperiod är under den mest kritiska perioden av krisen under en vecka, från 

avslöjandet som skedde den 17 oktober fram till den 24 oktober 2012. Tidsperioden gav oss 

ett brett material, närmare bestämt 2 979 unika inlägg.  

3.3.3 Innehållsanalys av inlägg 
Vårt urval till innehållsanalysen gjordes efter att vi sorterat in de 2 979 inläggen efter ett 

kodschema. Till analysen analyserades fyra texter, då vi upplevde en mättnad. I resultatet 

presenterar vi de mest kärnfulla citaten för att undvika upprepning.61 

                                                
58 Svenning, 2003, s. 86 
59 Esaiasson et. al., s. 258 
60 Bilaga 3 
61 Holme, Solvang, 1986, s. 122 
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3.3.4 Respondenter 
Urvalet av respondenter till frågeundersökningen har skett efter vissa kvaliteter, först ett 

totalurval av de personer som varit aktiva genom två handlingar på Parken Zoos 

Facebooksida62;  
 

(1) skrivit ett inlägg adresserat direkt till Parken Zoo på deras Facebooksida.  

(2) kommenterat som respons till en föregående kommentar under ett inlägg.  

 
Det selektiva urvalet grundar sig på att dels minska det stora antalet möjliga respondenter 

som faller under (1), samt att sålla bort eventuella personer som kommenterat under ett 

inlägg men inte skrivit ett inlägg till Parken Zoo själva. Det första urvalet lämnade oss med 

610 möjliga respondenter.  

 

Då Facebook inte har ett helt öppet meddelandesystem fanns inte möjligheten att kontakta 

alla tänkta respondenter efter det första urvalet. Därför lämnade det andra, omedvetna, 

urvalet oss med 339 respondenter – vilket var det slutgiltiga antal som vi kontaktade via 

Facebook.  

3.4 Genomförande av metod 

3.4.1 Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag 
När avgränsningen gällande tidsperioden var färdig sparades alla inlägg skrivna till Parken 

Zoo i form av en fil i PDF-format. Filens storlek på 829 A4-sidorna skrevs ut och de 2 979 

inläggen klipptes ut var för sig, sorterades och analyserades enligt kodschemat för att 

underlätta kategoriseringen av inläggen. De kategorier vi fann var:  
 

Hot 

Omnämnande av specifika djur 

Ironi 

Djurrätt 

Försvar 

 

Kategorin ”övriga” sorterades bort då vi inte kunde kategorisera dem. Genom 

                                                
62 Svenning, 2003, s. 110 
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kategoriseringen av inlägg blev materialet till den kvalitativa studien mer överskådligt och 

lättbearbetat. Då en kvalitativ studie genomförs genom innehållsanalys av en mindre material 

identifierades underkategorier till de ovan nämnda kategorierna. Utifrån underkategorierna 

gjordes ytterligare ett urval efter att kategorierna innehållandes ”övrigt” sorterats bort. Fyra 

kärnfulla inlägg som visade bredd och kunde anses vara representativa för kategorin valdes 

därefter ut. Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av ett frågeschema där vår andra 

frågeställning senare besvarades. I vårt resultat presenteras beskrivningar, generella drag av 

de unika inläggskategorierna och citat från inläggen för att styrka att resultatet inte är 

fabricerat av oss.63 

3.4.2 Frågeformulär med kvalitativa inslag 
För att nå våra respondenter föreföll Facebook som den mest naturliga kontaktkanalen då de 

redan var etablerade på det sociala nätverket. Vi kunde dessutom genom deras inlägg på 

Parken Zoos Facebooksida enkelt ta kontakt med personerna bakom inläggen. Genom 

Facebooks meddelandefunktion kontaktade vi respondenterna och bad dem att delta i vår 

undersökning genom att fylla i ett frågeformulär via en extern länk. Frågeformuläret inleddes 

med standardiserade kontrollfrågor som följdes av ett par uppskattningsfrågor och avslutades 

med frågor innehållandes öppna svar. Våra slutliga respondenter blev ett urval genom 

självselektion då de själva tog initiativet att delta i vår studie.64 

3.5 Metodproblem  
Något som kan ses som ett problem i vår studie är det stora bortfallet som skedde när 

frågeundersökningarna skickades ut. Tanken från början var en undersökning som skulle ge 

en bredare förståelse för en större grupp publics. Trots en låg svarsfrekvens ansåg vi att det 

fortfarande var intressant med svaren från våra respondenter och lade vikt vid de öppna 

svaren för att tolka dem utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

 

Vi inser att Facebook som kanal för respondentundersökningar inte är optimal, dock var det 

vår enda möjlighet att ta kontakt med författarna bakom inläggen. Det hade varit önskvärt att 

ha personliga samtalsintervjuer men det gick inte att genomföra på grund av studiens 

                                                
63 Esaiasson et. al., 2007, s. 253 
64 Holme, 1986, s. 186 



      Jennie Rudvall & Jessica Westin 
 
 

22 

begränsningar.  

 

Validitet och reliabilitet är konsten att översätta från teori till praktik.65 För att säkerställa att 

vi undersökte det vi sade oss undersöka utformades ett kodschema som operationaliserade 

våra frågeställningar till en mätbar struktur. Genom den åtgärden ökade vi validiteten och 

samlade in relevant material för att kunna besvara våra frågeställningar.66 Vi använde samma 

kodschema för samtliga 2 979 inlägg som kategoriserades. Vid den djupare kvalitativa 

analysen utformades ett nytt frågeschema som användes för att undersöka texter och hitta 

mönster inom de olika kategorierna. Samma frågeschema användes på samtliga utvalda 

inlägg. 

 

En hög reliabilitet innebär att undersökningar är pålitliga och att resultatet ska vara 

oberoende av vilken forskare som genomför undersökningen. En tidig insikt var 

problematiken kring att undersökningens material med största sannolikhet inte skulle vara 

intakt. Administratörer på Parken Zoos Facebooksida har möjligheten att radera inlägg de 

anser är olämpliga. För att stärka reliabiliteten i studien sparades därför samtliga inlägg ner i 

en PDF-fil. Vid en replikering av studien går det därför inte att garantera att annan forskare 

får fram samma resultat som oss. Likaså är reliabiliteten vid kvalitativa metoder svår då 

metoden används främst för subjektiva tolkningar. 

 

                                                
65 Esaiasson et. al., 2007, s. 63 
66 Halvorsen, 1992, s. 42 
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultat för varje frågeställning med utgångspunkt från de 

metoder vi valt till grund för studien. Analysen följer i nästa avsnitt. 

4.1 Resultat av vilka typer av inlägg som skrivits och hur de kan 
kategoriseras 
Med utgångspunkt i de 2 979 stycken inlägg som skrevs på Parken Zoos Facebooksida kunde 

vi genom vårt kodschema hitta fem kategorier - ”hot”, ”beskrivning av specifika djur”, 

”djurrätt”, ”ironi” och ”försvar”. Efter kategoriserandet av inläggen med samma 

bakomliggande ämne kunde vi därför hitta underkategorier. Varje underkategori 

exemplifieras genom ett inlägg. Förklaring till de övergripande dragen för varje 

underkategori följer varje underrubrik.  

4.1.1 Inlägg med en tydlig hotbild 
De inlägg som gick att finna inom kategorin hot innehöll främst en överhängande vilja om 

personskador och/eller dödsfall hos de ansvariga. Hoten i inläggen tog sig i uttryck genom 

varierande grader av just hot riktade mot specifika och ospecifika personer samt Parken Zoo i 

allmänhet. Vidare analys gav uppdelningen i följande underkategorier.  

Helvetet och förbannelser 
Inläggen visade med tydlighet från skribenter om vad som borde hända de ansvariga på 

Parken Zoo. Exempel är raka inlägg i stil med: “Jag önskar att ...” eller “Ni borde ...” följt av 

förbannelser eller förhoppningar exempelvis om att “… borde fara åt helvete.”. Viljan som 

skribenterna framför karaktäriserades främst av att författarna själva inte vill stå bakom de 

eventuella dåd som beskrivs, utan med svepande beskrivningar önskar anställda lidande.  
 

”må era själar ruttna i helvetet!!! Era jävla djurplågare! Om jag någon gång skulle mot all förmodan möta er. 
Ja, då…” 

Mord 
Inläggen i kategorin definierades främst av att författarna själva uttryckte en vilja att skada 

eller bringa livet ur de personer som de anser är ansvariga på Parken Zoo. För att falla inom 

kategorin skulle tydliga dödshot eller uttryck om förhoppning om ansvarigas död ha 

förekommit i inlägget och/eller beskrivningar på hur dödsfallet skulle kunna genomföras.  
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”Fyfan vilka svin.!!!!!!! Hoppas någon kastar in er bland björnar och ni DÖR.” 

Namngivna 
För att falla inom kategorin skulle inläggen innehålla direkta namn och inte endast svepande 

anspelningar på personer i form av “hon”, “han”, “ni” eller arbetsbefattningen. I inläggen 

skrevs namnen ut på de ansvariga för Parken Zoo ut och författarna skuldbelägger dem för 

det som skett på djurparken. Det finns även en hotfull tonalitet gentemot mot de namngivna 

personerna.  
 

”T.B Vd parken zoo din jävla idiot ,,, va fan tänker du med,, stava till utrotningshotad din jävla mördare!!!!!” 

Sexism 
I den här kategorin sorterades inlägg som var skrivna efter en sexistisk retorik. Den sexistiska 

retoriken visade sig främst med negativt laddade ord som “fitta” och “kärring”. I samband 

med formuleringarna skedde även hot med en aggressiv tonalitet. 
 

”Till fittan som kallar sig chef. (..) Du om någon borde avlivas för alla djur som fått lida (..)” 

Skada ledning, djurparkschef eller anställda 
Inläggen under den här kategorin gestaltades främst av hot riktade mot de anställda. Det var 

inga svepande hot mot ett övergripande “ni som arbetar” utan skribenterna definierade 

anställningen de utsatta för hoten hade, men namnger ingen.  
 

”Nästa gång jag åker till er, svär jag att jag klappar till ägaren.” 

4.1.2 Beskrivning av specifika djur 
Inläggen som behandlade om specifika djur var relativt lika; de bakom inläggen ställde sig 

frågande vad som hade hänt med djuren samt varför. De vanligast förekommande djuren var 

“vit tiger”, “puma” och “antilop”.  

Bongo (antilop) 
En av de djurarter som avlivades helt på Parken Zoo var bongo (antilop). Djuren beskrevs 

ibland av författarna till inläggen som “antiloper”, “bongo” eller “bongoantiloper” - alla tre 

beskrivningar inkluderades i kategorin. 
 

”Angående Bongo Antilopen så konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt att den dött av undernäring, 
hur är detta möjligt i en Djurpark!!!” 
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Puma 
En vuxen puma och två ungar avlivades av Parken Zoo enligt Kalla Fakta. Djurkadavren av 

pumorna var synliga under en lång filmfrekvens. Skribenterna av inläggen som sorterats in 

under den här kategorin har nämnt ordet “puma” minst en gång i sitt inlägg. 
 

”Tycker att det är lite konstigt att alla pumor hade sjukdomar. Kanske för att dom missköts. Va hände?” 

Vit tiger 
En vit tigerhona blev enligt Kalla Fakta ihjälbiten av en tigerhane under ett försök till avel. 

Den vita tigern var synlig under en lång filmfrekvens av frysen där kadaver förvarades. 

Skribenterna har nämnt ordet “tiger”, “vit tiger” eller “Sasha/Sacha” då det var den vita 

tigerhonans namn.  
 

”Det finns ca 200 vita tigrar kvar i hela världen. En av dem ligger fryst i er container. Den dog för 3 år sedan 
för att den blev ihjälbiten. 3 ÅR SEDAN. Värdigt!” 

4.1.3 Djurrätt 
När det kom till inläggen som definierades som djurrättsinlägg var det främst det etiska 

förhållningssätt som människan har till djur som stod i fokus. De olika underkategorierna 

definierade främst vad som stod i fokus för djurens rätt till rättigheter. Det bakomliggande 

syftet grundar sig främst i att all hantering av djur utanför naturen är felaktig om den inte 

sköts på rätt sätt vilket främst lyftes fram i underkategorin ”lagar och regler”.  

Djurparker i allmänhet 
Inläggen nämner djurparker i allmänhet i samband med avslöjandet av Parken Zoo. Främst 

belyses djurhållning på djurparker av författarna.  
 

”Jag har alltid ogillar djurparker och cirkusar. Kvällens Kalla fakta förstärkte min inställning. Bilderna från 
frysboxen är det hemskaste jag sett” 

Lagar och regler 
Gemensamt för inlägg i den här kategorin är att lagar och förordningar vad gäller 

djurhållning och djurrätt refererades och omnämndes i paragrafer. De inlägg som skrevs i 

ämnet visade en stor kunskap och kopplade de nämnda lagarna och förordningar till 

händelsen på Parken Zoo. 
 

”Straffet för artskyddsbrott är böter eller fängelse i högst två år. (..), (29 kap 2 § miljöbalken) …” 
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Köttindustrin 
Inläggen hade ett genomgående tema bestående av att författarna belyste problematiken kring 

köttindustrin som del i sitt inlägg om djurrätt. Författarna ställde ofta, och i stor utsträckning, 

händelsen på Parken Zoo i jämförelse med övriga djur världen över som varje dag avlivas i 

förmån för människors behov av kött. 
 

”(…)Antar att alla ni som skriver och är ledsna är vegetarianer som jag!” 

Nämnande av djurrättsorganisationer 
I den här kategorin av inlägg nämndes specifika djurrättsorganisationer av författarna. 

Gemensamt är att författarna åskådliggjorde vad djurrättsorganisationen arbetar för.  
 

”Bojkotta ALLA djurparker och bli månadsgivare hos WSPA (...) Ge våra vilda djur ett värdigt liv i det fria” 
 

4.1.4 Ironi som angreppssätt 
För att falla inom kategorin “ironi” skulle de skrivna inläggen kunna definieras som ironiska. 

Då ironi är en stilfigur med stor skillnad på vad som skrivs och vad som egentligen menas 

var det svårt att hitta en klar definition. Förutsättningar är att man känner till bakgrunden och 

på ett nästan automatiskt vis då förstår den specifika formen ironi.  

Slogans 
Alternativ till slogans var ett populärt mönster bland de personer som roade sig genom att 

byta ut ord i Parken Zoos redan etablerade slogan. Författarna har skrivit i ett kort och 

koncist inlägg tillspetsat och förändrat Parkens Zoo slogan, som är: “Parken Zoo – Vi räddar 

världens djur”. 
 

”PARKEN ZOO  
vi fryser in världens djur 

OCH LJUGA KAN VI OCKSÅ” 

Frys 
I den här kategorin av inlägg tog författarna fasta på informationen om den frys som Parken 

Zoo enligt Kalla Fakta använde som förvaringsutrymme för djurkadaver. Det handlade 

exempelvis om att författarna gjorde anspråk på att själv ha förslag på specifika som passade 

i frysen. 
”Jag har en frysbox övers om ni är intresserade. Verkar vara eran grej så att säga.” 
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Djur som mat 
En kategori som skribenter använde sig av i ironisk form gällde slakt, mat och frågor kring 

matköp. Författarna fokuserade på den mataspekt som kunde ironiseras från händelsen på 

Parken Zoo. Inläggen innehöll bland annat ironiseringar om frågor kring hur många Parken 

Zoo avlivat i dag, vad deras tacobuffé egentligen innehöll, om det fanns möjlighet att köpa 

djurkött och vad som hade hänt djur som besökare glömt kvar på Parken Zoo.  
 

”hallå! Ska ha grill fest. jag är sugen på isbjörn, har ni nåt sånt?”  

4.1.5 Försvar 
Författarna till inläggen tar Parken Zoo i försvar. Inläggen nämnde främst de lyckade 

bevaringsprogrammen och varierande ombyggnationer djurparken gjort för bevarandet av 

djur. I den här kategorin ingår även de som uttalat jobbar/har jobbat på Parken Zoo och 

välkomnar frågor från andra privatpersoner. Inga underkategorier gjordes eftersom samtligt 

material platsade under kategorin. 

 
”Nu tycker jag att H.O har fått nog med skit. Hon ljög, och det har hon fått lida otroligt för. (..) Språket och 

hoten från vissa människor, är på VÄLDIGT låg nivå!!” 
 

4.2 Resultat av definition av aktiv publics 

4.2.1 De som hotar 
Bland de aktiva publics som skrivit inlägg på Parken Zoos Facebooksida urskiljdes en 

kategori som använder skriftliga hot. Underkategorier till hot är: “mord”, “sexism”, 

“namngivna”, “helvetet” och “frysen”, som presenterats ovan. Hot med inriktning mot 

helvetet, frysen och övrigt togs bort och utifrån mord, sexism och namngivna kunde vi tydligt 

urskilja 3 typiska publics som specialiserat sig på hot: Mördaren, sexisten och den personliga 

påhopparen.  

Mördaren 
Mördaren definierades av att personen både direkt och indirekt önskar livet ur vilka de anser 

är ansvariga för händelserna som inträffat på Parken Zoo. De använder varierande grader av 

önskningar gällande hur de skulle vilja bringa livet ur de ansvariga; 

 
“...en vacker dag hoppas jag att någon kommer allvarligt talat slå ihjäl er!!!” 
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Mördare 1 
 

“...har lust att åka ner och avliva er och era äckliga familjer...” 
Mördare 2 

 

Det är blandade inslag av att mördarna hoppas att “någon” annan kommer utföra samma 

avlivning som “mördarna” anser att de ansvariga gjort mot djuren, att mördaren själv vill åka 

ner och avliva, att de ansvariga inte borde få lov att existera eller direkta uppmaningar om att 

dö.  

 

Gemensamt för de fyra mördarna är att ingen definierade vem som är direkt ansvarig, utan 

alla använder ordet “ni”. I samband med önskning ur livet hos de ansvariga använde 

mördarna starka känsloformuleringar som anspelar på dem själva och hur de känner, men i 

mindre utsträckning än de direkta dödsuppmaningarna. 

 
“Hur skulle ni känna om ni blev ihjäl-frysta?” 

Mördare 3 
 

I samtliga mördares fall används negativt associerade ord vid beskrivningar av de ansvariga, 

såsom; “äckliga”, “vidriga”, “sjuka”, “idioter”. Tre av fyra mördare använder i slutet av sin 

dödsuppmaning en kort och koncis mening för att med emfas betona sin upprördhet:  
 

“IDIOTER!!!!” 
Mördare 1 

 
“KARMA IS A BITCH...!!” 

Mördare 2 
 

“Asfghjkl hatar er allihop” 
Mördare 3 

 

Mördaren är en public som upplever ett extremt starkt missnöje i frågan den engagerar sig i, 

och riktar sin ilska och sitt hat direkt mot de som mördaren anser är ansvarig. Mördaren 

nämner inte de ansvariga vid namn men har en stark önskan om att de ansvariga ska bringas 

ur livet på varierande sätt.  

Sexisten 
Sexisten använde starka sexistiska ord för att manifestera sitt budskap i form av hot. Hälften 

av hoten i inläggen riktades mot djurparkschefen H.O där en tydlig misogyni går att utmärka.  
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“Dum jävla slyna som står och ljuger i tv!!” 

Sexist 1 
 

“Din vidriga jävla kärring hoppas en huggorm (...) biter dig!!! 
Sexist 2 

 

De sexistiska värdeorden i inläggen är bland annat: “kärring”, “slyna”, “fitta”, och “fittor”. 

Sexist 4 påpekar även att H.O ser “gammal” ut och borde bytas ut. I samband med 

användning av de sexistiska värdeorden använder sexisten även direkta hot där hen hoppas 

att H.O och vd T.B ska dö, frysas ner eller bli biten av en huggorm eller fästing och få 

borrelia.  

 

Sexisten använde i varierande grad personangrepp med sexistiska inslag, blandat med 

angrepp där hen inte definierar den som är ansvarig, utan använder ordet “ni”. Gemensamt 

för de fyra sexisterna var att samtliga använde aggressiva ord i form av “fan”, “vidriga”, 

“jävla” och “jävla svin”. En av sexisterna är i högre grad mer känslosam än de övriga och 

ställer sig frågande hur de ansvariga kan slå ihjäl försvarslösa djur. 

 

Sexisten är en starkt missnöjd public som med personangrepp av sexistisk karaktär hotar de 

som hen anser är ansvarig. Det typiska för sexisten är att just de sexistiska ord som används i 

form av exempelvis “kärring” eller “fitta”. 

Personliga påhopparen 
Den personliga påhopparen hotar specifika personer genom att nämna dem vid namn. De fyra 

personliga påhopparna använde alla H.Os namn varav tre vänder sig direkt till henne. Den 

som inte vänder sig direkt till H.O nämner ledningen som ansvariga i sitt inlägg.  

 
“H.O [reds. anm.: redigerat namn]: jag ångrar djupt att jag en gång besökte Parken Zoo, din dumma jävel...” 

Personlig påhoppare 1 
 

De personliga påhopparna använde alla starkt negativa värdeord som “instängd”, 

“fruktansvärd”, “lögnaktiga” och “ruttna”. De negativa värdeorden användes dels mot H.O 

och dels mot dem som de personliga påhopparna anser vara ansvariga. Här specificeras de 

ansvariga genom H.Os namn eller vd T.B. 
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Det är tillsammans med personliga påhopp även hot riktade mot H.O som person och 

förhoppningar om att H.O till exempel borde “dra åt helvete”.  
 

“...det kommer ifrån hjärtat när jag säger: dra åt helvete ditt förbannade svin” 
Personlig påhoppare 2 

 

Förutom att rikta stark aggression direkt mot de ansvariga personerna, uttrycker även den 

personliga påhopparen sina egna känslor och framhäver känslorna. Personlig påhoppare 1 

uttryckte exempelvis att hen hoppas att H.O aldrig mer kommer få ett jobb. Personlig 

påhoppare 3 uttryckte sin medkänsla för de som “går ut och berättar för allmänheten om den 

fruktansvärda hanteringen av utrotningshotade djur”. 

 

Den personliga påhopparen är en starkt missnöjd public som hotar specifika personer och gör 

det tydligt vem hen riktar sig mot genom att använda de ansvarigas namn. Det kan också 

innebära att den personliga påhopparen gör försök att mänskliggöra de ansvariga i större 

utsträckning än de som endast använder “ledningen” eller “de ansvariga” som mål för hoten. 

De använder i hög grad starkt negativa ord för att uttrycka sina känslor som oftast är riktade 

mot de som den personliga påhopparen anser är ansvarig. Uttryck för egna känslor är inte lika 

förekommande. 

4.2.2 Nämnande av specifika djur 
Förutom de som specialiserade sig på hot fann vi även de aktiva publics som i största grad 

uttryckte sympati för de avlivade djuren. Djurvännerna hämtades ur de fyra 

underkategorierna “vit tiger”, “bongoantilop”, “puma” samt “övriga djur” - vilket de tre 

nämnda djurarterna utsattes för avlivning av Parken Zoo.  

Djurvännen 
Djurvännerna definieras utifrån de aktiva publics som uttrycker medlidande och känslor för 

de djur som, enligt Kalla Fakta, avlivades på order av Parken Zoo. Djurvännerna nämner 

puma, vit tiger, bongoantilopen och övriga djurarter i sina inlägg. De ställde sig ofta frågande 

till avlivningen och uttrycker att de vill ha svar på frågan “varför”. 
 

“Vad tänkte ni när ni avlivade pumorna för att få in jaguaren?” 
Djurvän 1 
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Hot förekom inte i lika stor omfattning som mördaren, sexisten och den personliga 

påhopparen. Men i viss mån förekommer även det hos Djurvännen, men inte i lika grov 

omfattning; 
“Hoppas verkligen ni straffas!” 

Djurvän 2 
 

Gemensamt för djurvännerna är den starka medkänsla och uttryck för sina egna känslor som 

används.  
“Dem vita tigrarna var en av höjdpunkterna för mig och se dem stackarna ligga i  

en hög i en frysbox gör mig otroligt ledsen och förbannad” 
Djurvän 3 

 

Djurvännerna uttryckte även sorg över de djur som enligt dem blev avlivade av anställda på 

Parken Zoo. I samband med sorgen skrev 2 av 4 djurvänner om den frys som bongoantilopen 

och den vita tigerns kadaver enligt Kalla Fakta förvarats i. Frysen verkar ha påverkat 

djurvännerna starkt.  

 

Förutom att direkt visa sin sorg och besvikelse mot Parken Zoo ställer djurvännerna i högre 

grad frågor till de som djurvännerna anser är ansvariga för avlivningarna. Frågor som hur det 

kunde hända, vart de övriga djuren tar vägen när det inte är säsong och en direkt uppmaning 

om att svara på frågorna eftersom Djurvän 4 menade att det “känns viktigt för mig att få svar 

på det nu”.  

 

Den typiske djurvännen är en ledsen och upprörd public med ett starkt medlidande för djur. 

Djurvännen väcks till att kommentera när ett djur har behandlats illa och uttrycker sina 

känslor för det som skett men ställer sig även frågande till behandlingen av djuren. 

Djurvännen är inte aggressiv i den mening att hen använder hot i samma utsträckning som 

andra publics, men det kan förekomma och tenderar då att vara en vedergällning för djurens 

lidande. 

4.2.3 Användare av ironi 
Bland inläggen fann vi en aktiv public som uttryckte sig i form av ironi. Ironin som 

uttrycktes i text av varierande karaktär och gick att dela in i 5 underkategorier som anspelade 

på vilken del av Parken Zoo som angriparen ironiserade över: slakt/mat, frysen och alternativ 
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till slogans som tillsammans har skrivits av den public vi kallar ironikern. 

Ironikern 
Ironikern definierades av att författaren uttrycker sitt missnöje över händelserna på Parken 

Zoo genom att använda ett ironiskt angreppssätt. Vid användandet av ironi förekom en mörk 

humoristisk ton med underliggande försök att angripa Parken Zoo. På så sätt skriver inte 

ironikern direkt ut vad hen menar, utan använder sig av ironi för att kringgå det direkta men 

ändå tydligt visa sina känslor inför händelsen. 
 

“Jasså har ni vita tigrar i frysen själv har man knappt råd med oxfilé” 
Ironiker 1 

 
En av ironikerna, ironiker 1, använder sig av ett specifikt djur för att angripa Parken Zoo. De 

andra ironikerna har inte samma närhet till djuren i sina inlägg. 
 

“Tjenare, jag skulle behöva lite viltfärs här till helgen, vad tar ni per kilo?” 
Ironiker 2 

 
Två av de fyra ironikerna uppfattades inte som aggressiva i sina inlägg. De andra två har en 

mer latent form av aggressivitet, även om den inte är till fullo uttalad. Det beror på att formen 

ironi används, där den underliggande betydelsen är en stor del av poängen med texten. Det är 

i övrigt svårt att beskriva de äkta och bakomliggande känslor eftersom författarna använder 

ironi. 

 
“Det doftar så himla gott hos er! Säljer ni doften på flaska i turistshopen också?  

Om man nu skulle vilja dofta lite dött exotiskt menar jag!” 
Ironiker 3 

 

En av ironikerna gjorde, som många andra i den gruppen, om Parken Zoos ursprungliga 

slogan till en som hen ansåg passade bättre. Från “Parken Zoo - räddar världens djur” till 

“Parken Zoo - dödar världens djur”.  

 

Ironikern är en public som i stor utsträckning använder ironi för att uttrycka en form av 

besvikelse. Den sortens public använder sig av en latent aggressivitet eller försöker ta 

tillfället i akt för att göra sig rolig över situationen och organisationen som genomgår krisen. 

4.2.4 Djurrätt och uppmaning till veganism 
Inlägg skrivna med en bakomliggande tanke att påpeka vikten av djurrätt och uppmaningar 
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till veganism var en stark tendens bland de som skrivit på Parken Zoos Facebooksida. De 

som använde djurrätt som den mest framträdande anledningen för att kommentera gick att 

dela in i fyra underkategorier: “köttindustrin”, “lagar och förordningar”, “djurparker i 

allmänhet” samt “nämnande av organisationer”. Kategorin “Nämnande av organisationer” 

föll bort då det inte ansågs tillräckligt relevant, kvar var de som slutligen utnämndes till 

djurrättsvännerna. 

Djurrättsvännen 
Djurrättsvännen definierades genom sitt starka engagemang för djur och specifikt för 

djurrättsfrågor. För författaren bakom inläggen är det extra viktigt att offentligt förklara 

djurens rättigheter och vikten av uppföljning och implementering av rättigheterna.  

 

Djurrättsvännerna uttrycker sitt missnöje av varierande grad. Djurrättsvän 1 hänvisar 

noggrant och utförligt till de lagar och förordningar som finns, och skriver i slutet av sitt 

inlägg att djurparksansvariga H.O bör ställas inför rättsväsendet:  
 

“Enligt brottsbalken 16 kap 13 § står det att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom 
misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes 

för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1972:629). (...) Jag anser att djurparkschef H.O och 
vd:n bör anmälas och utredas av rättsväsendet” 

Djurvän 1 
 

Att djurrättsvän 1 så utförligt skriver om lagar och förordningar visar på både kunskap och 

medvetenhet kring djurhållning. För djurvännen är det viktigt att de regler som finns följs för 

att skydda djuren från lidande, samt att de som bryter mot reglerna bör ställas till svars av de 

bakom lagstiftningarna och inte enbart av besökare. 

 

3 av de 4 djurrättsvännerna upplevs rikta sig direkt mot de övriga tusentals som kommenterat 

på Parken Zoos Facebooksida. De ställer andra djurrättsproblem i relation till de avlivade 

djuren på Parken Zoo i försök att få övriga att uppmärksamma frågor kring djurrätt och 

djurhållning. 
 

“Alla ni som skriver här och ska bojkotta parken, är ni strikta veganer? Har ni inga skinnkläder, dunjackor 
med pälskrage, äter ni aldrig halvfabrikat med ägg från burhöns? Det gör inte jag!” 

Djurrättsvän 2 
 

Djurrättsvännerna har inte samma närhet i sina inlägg och uttrycker inte samma besvikelse 
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och ilska över djurhanteringen på Parken Zoo, som exempelvis djurvännerna. Negativt 

laddade ord förekommer inte heller i samma utsträckning som hos övriga som skrivit inlägg. 

Djurrättsvännen har en mer saklig ton och uppmärksammar övriga djurfrågor i högre 

utsträckning.  

 

Djurrättsvännen är en public som väcks till agerande när de uppmärksammar att djur far illa 

och inte behandlats enligt de lagar och förordningar som gäller djurrätt. Hen har kunskap om 

djurrätt men inte speciellt hög känslomässig närhet till djuren som det rör. Djurrättsvännen 

vänder sig ofta till andra publics för att uppmärksamma att det berörda problemet som 

uppmärksammas inte är det enda i världen. Hen vill specifikt belysa att andra problem kring 

djurhållning finns men inte ännu uppmärksammas i samma utsträckning och hoppas kunna 

väcka intresset för problemen hos andra, ännu ointresserade, publics.  

4.2.5 Försvarare av Parken Zoo 
Bland inläggen skrivna på Parken Zoos Facebooksida kunde vi urskilja de personer som tog 

djurparken i försvar. Försvararna hade inga underkategorier. 4 kommentatorer valdes ut för 

att närmare granska uppsåtet och vad försvararna skriver om. 

Försvararen 
Försvararen definieras av att hen ställer sig bakom Parken Zoos handlingar i varierande grad. 

En av försvararna skrev tydligt att hen arbetar på Parken Zoo och inte känner igen sig i den 

bild som förmedlats via media.  
 

“Visst är det sant att det finns djur som avlivas, men det finns alltid en förklaring till detta” 
Försvarare 4 

 

Försvarare 1 avslutar sitt inlägg genom att uppmana övriga aktiva publics att ställa frågor till 

hen “så ska jag svara så bra jag kan”. I det fallet är det tydligt att försvararen ställer sig 

bakom Parken Zoo och deras agerande eftersom hen jobbar där. Hen har en nära relation till 

djurparken och de utpekade ansvariga genom sin anställning och visar tydligt att hen inte 

känner igen den mediabild som finns. Tonen är saklig utan negativt förstärkande ord, snarare 

försöker Försvarare 1 att förklara situationen och ge sin bild av det som hen anser är 

sanningen.  
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Försvarare 2 och Försvarare 4 (som anger sig arbeta på Parken Zoo) visar tydligt att de inte 

anser sig känna igen den mediebild som förmedlats. De kan därmed tolkas vara besvikna och 

ha en vilja att förmedla sin bild av händelsen.  

 

Övriga försvarare uttrycker inte att de arbetar på Parken Zoo, utan har olika anledningar till 

varför de stöttar och tar Parken Zoo i försvar. Gemensamt är att de vänder fokus från de 

avlivade djuren till att förklara de andra problem som finns, bland annat att avlivning är 

“vanligt”, samt att Parken Zoo i övrigt gör ett bra jobb, trots den rapportering som 

framkommit.  
 

“Djur avlivas i alla djurparker när det inte finns plats... Långa transporter och trånga utrymmen  
stressar djuren, ibland till döds, och det är mer plågsamt för djuren...” 

Försvarare 2 
 

“I dessa negativa stunder är det lätt att glömma de lyckade avelsprogrammen som Parken Zoo har..” 
Försvarare 1 

 

Tre av de fyra försvararna verkar medvetna om de problem som finns, förutom den som 

uppger sig för att vara anställd, men visar sitt stöd. Tonen är varken aggressiv eller besviken, 

snarare neutral och bland två försvarare är tonen i slutet av deras inlägg positiv. 
 

“Fortsätt med ert arbete att rädda världens djur! Jag kommer definitivt på besök i sommar!” 
Försvarare 2 

 
“...alla olika program som ni arbetar med för djurens skull är fantastiska!” 

Försvarare 3 
 

Försvararen är en public som är missnöjd med den mediebild som framställs. Hen kan delvis 

samtycka men är snabba med att uppmärksamma exempel de tycker sköts på ett felfritt sätt. 

Beröm till de berörda är vanligt och tonaliteten i inläggen är neutral och i vissa fall mot det 

positiva hållet. 

4.3 Resultat av beskrivandet av eget engagemang  

4.3.1 Att vara eller inte vara medlem på Parken Zoo 
Respondenterna fick först svara på ja eller nej på frågan om de är medlem på Parken Zoos 

Facebooksida. Därefter följde en öppen fråga där respondenterna fick förklara sitt 

ställningstagande i medlemsfrågan. Svaren skilde sig avsevärt. Bland svaren fanns de som 

hade ett genuint intresse för den fortsatta djurparksverksamheten, men även de som sa sig 
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inte vilja ha någonting med Parken Zoo alls att göra.  

 

Av de som svarade att de fortfarande var medlemmar på Parken Zoos Facebooksida var de 

flesta medlemmar för att se resultat och uppföljning efter Kalla Faktas avslöjande. 
 

“Gillade väl deras sida för att kunna följa upp vad de sa osv angående Kalla faktas program.” 
 

Det visar att det fortfarande finns intresse för Parken Zoo från en del av respondenternas håll 

och att de fortfarande engagerar sig i vad som kommer hända i framtiden på djurparken. 

Detta går även att applicera på de som uppgav att de främst vill ha löpande information kring 

hur Parken Zoo kan komma att ställas till svars för deras agerande.  
 

“För att jag ville uttrycka mina åsikter samt veta mer om hur de stod  
Till svars inför informationen som publicerades på tv.” 

 
Denna framtidsinsikt innebär att respondenterna inte var inne på Parken Zoos Facebooksida 

ett fåtal gånger, och därefter glömde bort sitt engagemang, utan snarare att de ser ett 

långvarigt uppbyggande som möjlighet för djurparken att dels städa sitt rykte och dels se vad 

Parken Zoos framtida förebyggande arbete kommer innebära.  

 

De respondenter som inte längre var, eller aldrig hade varit medlemmar på Parken Zoos 

Facebooksida var det djurhållningen som låg bakom ställningstagandet mot medlemskapet. 

Detta kan bero på att de respondenter ser ett medlemskap på sidan som att de faktiskt själva 

gillar sidan, trots att det endast kan vara av bevakande skäl, som i fallet med de som vill se 

uppföljning från Parken Zoos håll.  
 

“Jag var medlem, men efter uppståndelsen tappade jag all respekt för dem.  
Man behandlar inte djur på det viset.” 

 
Att inte vilja bli förknippade med någonting som har med Parken Zoo att göra var också en 

stark anledning. Trots att en del respondenter inte hade haft en uppfattning om Parken Zoo 

innan Kalla Faktas avslöjande så ansåg många att deras avståndstagande var viktigt. Inte bara 

för att Parken Zoo hade gjort fel i respondenternas ögon, utan också för att markera att de 

själva inte ville bli förknippade med djurparken.  
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“Jag hade aldrig hört talas om Parken Zoo först efter Kalla Fakta inslaget, och efter den uppfattningen jag fick 
av dom där samt alla nyheter och även uttalanden från föredetta arbetare för Parken Zoo, så är min tillit till 

dom väldigt låg. (..).” 
 

Att det personliga ställningstagandet, oavsett om respondenten var med eller inte, var viktigt 

för respondenterna går inte att förbise. Alla la en värdegrund baserad på sitt intresse eller 

ointresse för att vara medlem och motiverade den med bakomliggande anledningar till sitt 

beslut.  

4.3.2 Du påverkas så lätt av allt runtomkring 
I frågeformuläret fick respondenterna först göra en uppskattning från 0-10 på hur mycket de 

själva ansåg att de blev påverkade av andra personers kommentarer på Parken Zoos 

Facebooksida. Därefter var det en öppen fråga där de svarande fick beskriva varför de ansåg 

att de blev påverkade eller inte påverkade av andras inlägg.  

 

Det fanns en stor bredd av motiveringar till sin påverkan, eller avsaknaden av den. Gällande 

det senare fallet framhölls främst att det var deras egna åsikter som stod i centrum, och att de 

inte engagerade sig eller blev påverkade av andras kommentarer.  
 

“Den främsta anledningen till att jag inte påverkades var att jag redan hade min åsikt  
och uppfattning när jag besökte deras sida för att kommentera.” 

 
En anledning till att vissa respondenter inte ansåg sig påverkas av andra kommentarer var att 

personen främst ansåg sig vara beläst i ämnet, till skillnad mot många andra som 

kommenterade. Samma svar fanns även hos de som ansåg att de i hög grad blev påverkade av 

andras kommentarer, vilket beror på respondentens tolkning av ordet ”påverkad”. 
 

“Jag blev fruktansvärt trött på att folk som inte är insatta i ämnet uttalar sig.  
Folks brist på sunt förnuft och källkritik var upprörande.” 

 
”Jag blev irriterad på att människor går till personangrepp och  

inte riktigt tänker till innan dom agerar.” 
 
Citaten ovan handlar om hur andra människors inlägg var formulerade, och respondenterna 

hade kryssat i ”0” respektive ”10” i hur mycket de ansåg sig vara påverkade av andras 

kommentarer.  

 

Främst var det svar som syftade till att de blev ”ganska” påverkad av kommentarer, och 
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främst i negativ bemärkelse då respondenterna uppmärksammade många av de andra 

personernas inlägg som stötande. 

 

Ett par av respondenterna som upplevde en hög påverkan av andra personers kommentarer 

gjorde det i positiv bemärkelse. Det var främst att deras egna åsikter blev validerade och att 

de uppgav att de fick support för sina tankegångar och synsätt från andra.  
 

“Jag blev positivt påverkad av andra människors engagemang.” 
 
Att personer påverkas olika mycket av kommentarer, beror på den personliga åsikten. Om 

andra kommentarer bekräftar den egna åsikten kan man bli positivt påverkad då personen kan 

uppleva att sin egen åsikt är den rätta. Däremot att ilska både fanns i anledning till att bli och 

inte bli påverkad av andras kommentarer kan bero på det personliga engagemanget.  

5.3.3 Kommentar för förändring 
Den öppna frågan om varför respondenterna valde att kommentera på Parken Zoos 

Facebooksida skilde sig då det fanns både försvarare och angripare av djurparken.  
 

“Jag ville att mina åsikter gällande dom och deras  
djurhållning skulle nå fram till dem” 

 
Av de som uppgav att de hade kommenterat för att de var emot djurparkens hantering och det 

som Kalla Fakta hade avslöjat var främst anledningen att djuren blivit slaktade som låg till 

grund för viljan att kommentera. Att få sin personliga åsikt framförd till Parken Zoo var den 

främsta anledning, inte bara att basunera ut att djurparken agerat felaktigt. 
 

“Kännde att jag var tvungen att "säga ifrån" när det gick för långt. Enskilda människor  
ska inte behöva bli hotade för att ett företag har dåliga rutin” 

 
Även om många bakomliggande anledningar var att få fram sina personliga värderingar kring 

Parken Zoo fanns även de som med eftertanke poängterade att den hätska stämningen drev 

dem till att kommentera. Trots att respondenterna var anonyma i sina svar kan man se tydliga 

tendenser och kanske dra lösa kopplingar till vilken kategori de hamnar under i resultatet av 

vilka olika definieringar av aktiva publics (5.2). 
 

“Jag valde att kommentera för att det jag fick se på inslaget berörde mig och  
jag tycker att man måste tala och agera för att få nån förändring.” 

 
Att agera för förändring kan anses som ett viktig personlig uppfyllande. Det som går att 
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diskutera utförligare är huruvida respondenterna anser och tror att de kan förändra genom att 

skriva inlägg på en Facebooksida.  

4.3.4 ...och det var allt 
En av de slutna frågorna med ja eller nej som svarsalternativ var om respondenterna gjort 

någonting annat än att skriva inlägg på Parken Zoos Facebooksida. Om de svarade ja ombads 

de beskriva vad de gjort. Det övervägande resultatet var att de flesta hade kontaktat Parken 

Zoo personligen via mail, vilket kan vara att framföra ytterligare klagomål då de inte fått 

respons på sitt inlägg på Facebooksidan. Men även polisanmälningar, insändare till 

dagstidningar och blogginlägg på en privat blogg fanns i svaren.  
 

“Skrev på protestlistor och mailade genom djurens rätt - men det var inte enbart riktat till Parken Zoo utan till 
djurparker i Sverige överlag (..).Förhoppning att folk faktiskt inte köper årskort och stödjer 

parker/organisationer som detta om det inte blir skärpning. (..) 
 
En del svar visade på ett större engagemang utöver Parken Zoo, vilket tyder på en hög 

involvering i andra frågor som rör samma område och ett djupare intresse för förändring.  

4.3.5 Organiserad djurrättsorganisation 
Den sista frågan som vi ställde respondenterna var om de var engagerade i djurrättsfrågor, 

och om svaret var ja, om de var medlem i någon organisation. Av de som uppgav att de var 

medlemmar återfanns Djurens Rätt, Djurrättsalliansen, Greenpeace, PETA, WSPA och WWF 

bland svaren.  
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5. Analys 
I det här kapitlet knyter vi samman relevant teori med resultat från våra undersökningar.  

5.1 Att döda med kunskap 
Mördaren, sexisten och den personliga påhopparen är alla starkt missnöjda publics som 

uppmärksammar den berörda organisationen om sina missnöjen genom att aktivt skriva 

inlägg med tydliga hot. Alla definierade publics uppmärksammar händelsen i varierande 

omfattning. Mördaren, sexisten och den personliga påhopparen gör det genom hot och 

kränkningar mot personalen och de som de anser är ansvariga för händelsen. Djurvännen 

uttrycker medlidande för djuren, ironikern ironiserar över händelsen och djurrättsvännerna 

hänvisar till lagar och förordningar. Gemensamt är att alla definierade grupper av publics 

anser att de ansvariga bör ta ansvar för det inträffade.  

 

De som hotar är mycket aggressiva och anklagelserna haglar tätt mot de ansvariga medan 

övriga publics inte uttrycker samma aggressivitet. Benoit, som återfinns i teorin, har 

identifierat två händelser som måste vara uppfyllda för att en förtroendekris ska vara i 

antågande. Dels måste en angripande handling inträffa, vilket i det här fallet var slakten av de 

utrotningshotade djuren, och dels ska anklagelser riktas mot organisationen att ta ansvar för 

det som hänt för det inträffade. Det står för oss klart att Parken Zoo utan tvekan står inför en 

förtroendekris likt det Benoit menar i teorin, definierad genom de publics som gjort avtryck 

och sina röster hörda på Parken Zoos Facebooksida.  

 

Även om mördaren, sexisten och den personliga påhopparen är de som uttrycker missnöjet 

hårdast genom hot - till skillnad från exempelvis ironikern - behöver det nödvändigtvis inte 

betyda att de utgör det största hotet för organisationen. Djurrättsvännen visar en bred kunskap 

om lagar och förordningar, något som skulle kunna visa på en högre form av 

verklighetsförankring och därmed ett större hot än exempelvis de sexister som hoppas att 

djurparkschefen ska bli biten av en huggorm.  
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5.2 Ty makten är ej din i evigheten 
Organisationer som är närvarande på sociala medier kan inte längre styra över sin 

kommunikation. Det exemplifieras tydligt i just det här fallet med Parken Zoo, som inte 

kunde styra vad som förmedlades till dem. Själva ändamålet med sociala medier är 

transparens och interaktivitet mellan minst två användare. Sociala medier medför en stor 

möjlighet för organisationer som förstår dynamiken. Att som organisation föra dialog och 

bevara relationer med sina målgrupper gör att många organisationer tar chansen, och gör just 

det - chansar. 

 

Men likt vad DiStasio menar, som avhandlas i teorin, är sociala medier ett svårstyrt 

kommunikationsmedel. I värsta fall händer det som inte får hända: flera tusen aktiva publics 

rasar och förargas över en händelse och tar helt över en organisations sida på ett socialt 

nätverk. Exakt vad som hände Parken Zoo. Aktiva publics i form av mördaren, sexisten och 

personliga påhopparen uttrycker i varierande former både hot och kränkningar medan 

djurvännerna undrar vad som egentligen hände med den vita tigern. 

 

Eftersom sociala medier är en kommunikationskanal som är svår att äga själv som företag är 

det även väldigt svårt att mäta reella effekter. En personlig påhoppare adresserade sitt inlägg 

direkt till djurparkschef H.O och bad henne dra åt helvete. Inlägget i sig får inte 

djurparkschefen att avgå. Men vilken betydelse får egentligen det unika inlägget om man ser 

det i ett större sammanhang?  

 

I teoriavsnittet avhandlas Morris och Goldsworthy, de menar att det ofta talas om att sociala 

medier innebär möjligheter men också en ökad risk för organisationen. Publics har en större 

möjlighet att direkt visa sitt missnöje och utsätta organisationen för påtryckningar. I Parken 

Zoos fall publicerades nästan 3 000 inlägg på deras officiella Facebooksida under den första 

veckan. Eftersom sociala medier är så svåra att styra, hur kan vi veta vilken effekt de 

inläggen som skrevs egentligen har? Mördaren som hotar, djurrättsvännerna som 

uppmärksammar djurfrågor och ironikern som ironiserar sig över situationen. Utgör de ett 

egentligen ett konkret hot för Parken Zoo? 
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5.3 Att engagera sig för något som är hett 
Medvetna och aktiva publics kan skapa grupperingar beroende på graden av involvering. 

Grunig och Hunt, som behandlas i teorin, beskriver fyra definitioner för olika typer av 

publics beroende på nivån av aktivitet och engagemang. Begreppen kring graden av aktivitet 

kan tänkas säga något om varför de publics som vi identifierat har engagerat sig i de frågor 

som berör Parken Zoo. Huruvida de publics som vi identifierat är hot-issue, single-issue eller 

all-issue är svårt att med enkelhet svara på. Det enda som är vi kan säga om våra identifierade 

publics är att de inte är apathetic publics, då de faktiskt har engagerat sig.  

 

Hot-issue känner engagemang för de frågor som diskuteras i media och som på det sättet syns 

i en större utsträckning. Vid tidpunkten för frågeformulärsutskicket låg Kalla Faktas 

avslöjande nästan två månader tillbaka i tiden. Intresset för Parken Zoo var inte lika stort från 

media och händelsen hade sedan länge passerat den “heta” dagordningen. Därmed skulle man 

kunna dra slutsatsen att de publics som valde att svara på vårt frågeformulär skulle tänkas 

vara single-issue eller all-issue då urvalet skedde genom självselektion, vilket förutsätter ett 

intresse för det ämne respondenterna ombads svara på frågor kring. Dock måste man ha i 

åtanke att det i egentlig mening inte säger något om de specifika publics vi identifierat utan 

det kan endast tänkas vara en förklaring och spekulation.  

 

Det som skulle kunna peka på att några av de aktiva publicsen är all-issue och single-issue 

(men inte hot-issue) är den dryga hälft som svarade jakande på frågan om de aktiverat sig på 

annat sätt än att endast skriva inlägg på Parken Zoo. Svaren var spridda och några svarade att 

de skrivit insändare, polisanmält, skickat mail till de ansvariga och bloggat om händelsen. 

När engagemanget går längre än att endast författa ett inlägg på en sida skulle de publics vi 

identifierat kunna platsa inom all-issue eller single-issue. Vi vill påpeka ännu en gång att det 

inte går att ge något rätt svar på frågan huruvida vilken sorts grad av engagerade publics de 

aktiva publics är. Därmed går det inte heller att svara på vad som driver de aktiva publics 

baserat på grad av aktivitet hos publics.  
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5.4 Jag skriver - alltså betyder jag 
För att över huvud taget definieras som en aktiv public måste de både uppleva och identifiera 

ett problem i vad som Grunig och Hunt beskriver i teorin som ”hög utsträckning”. I vår 

frågeundersökning ställdes frågan; ”varför valde du att skriva inlägg på Parken Zoos 

Facebooksida?”. Minst hälften besvarade frågan i stil med; ”för att visa missnöje/hat/att de 

gjort fel/irritation/det var inte okej”. Den bakomliggande anledningen varför de valde att 

skriva ett inlägg går att tolka som att de ville göra sin röst hörd. Genom ett inlägg ville de 

visa någon eller några att de var missnöjda över det inträffade, att de ansåg att behandlingen 

av djuren var fel och inte skulle accepteras från deras håll.  

 

Det är intressant att ta i beaktning att den enskilda människan väljer att göra sin röst hörd 

genom ett inlägg på ett socialt medie - tillsammans med 2 978 andra människor och deras 

unika röster. Men det är huvudpoängen i sociala medier och även kanske själva drivkraften 

hos dem. Det öppnar upp för en dialog och en interaktivitet som inte finns utanför internet. 

Frågan man kan ställa sig är hur pass intresserade de aktiva publics egentligen var av att föra 

en dialog med Parken Zoo. Många av de inlägg som skrevs var inte längre än ett par 

meningar och de som uttryckte hot i varierande former ställde inga frågor, till skillnad mot 

djurvännerna som kände ett känslomässigt engagemang till djuren och undrade vad som hade 

hänt. Möjligtvis kan svaret kring en önskan och förhoppning om att kunna ha en dialog med 

organisationen variera beroende på vilka publics det rör. Vissa publics kanske enbart vill få 

ut sin ilska, medan andra grupper av publics verkligen söker en dialog.  

 

Även om dialog möjligtvis inte var den huvudsakliga anledningen till att de aktiva publics 

uttryckte sig i form av inlägg, kan själva möjligheten och närheten till att ta sig i uttryck gjort 

att de satte sig ner och författade ett inlägg. Kanske ser man sin chans till att, om än en i 

mängden, berätta vad man känner. Kanske är det i stundens hetta som många skriver av sig, 

för att sedan endast lägga den uppblossade känslan bakom sig, gå vidare i livet för att senare 

helt glömma bort vad frågan rörde i första hand. 
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5.5 Aktiva aktivister. Eller lata?  
Aktiva publics kan övergå till att verka och agera som aktivister, men behöver inte alltid vara 

fallet. Huruvida de som svarade på vår frågeundersökning går att se som aktivister är svårt att 

direkt svara på. Som vi tidigare nämnt är sociala medier ett interaktivt forum, öppet för alla 

som vill läsa och delta i dialog eller konversationer. Även om det bara handlar om att 

publicera ett inlägg utan en ambition att aktivera sig på ett högre plan kan det gå att tolka att 

de som svarade på enkäten ändå på något sätt hade en baktanke. De ville göra en förändring 

när de skrev ett inlägg på Parken Zoos Facebooksida.  

 

Enligt Larissa Grunig, som behandlas i teorin, har aktivister frekventa diskussioner med 

varandra hur de ska lösa problemet. De som besvarade vår frågeundersökning har ett öppet 

forum där de har möjlighet att organisera sig gemensamt för förändring – Parken Zoos 

Facebooksida. Vad vi kan se har det inte uppstått frekventa diskussioner över hur publics ska 

kunna lösa problemen hos Parken Zoo. Det kan också bero på att vår tidsperiod för 

undersökningen begränsades till en vecka, men alla som svarade var även aktiva under 

tidsperioden. Att inte fler aktivister, trots deras strategiska kommunikation, tar tillfället i akt 

under likande kriser för att skapa intresse för sin sakfråga är en fråga öppen för andra att 

besvara.  

 

Av de som svarande på frågeundersökningen uppgav drygt hälften att de var intresserade i 

andra typer av djurrättsfrågor utöver händelsen på Parken Zoo.  

 

Men är de aktivister? Nej. Det enda tecknet vi kan se på en tillstymmelse till aktivism är att 

en del av de svarande organiserar sig i en varierande mängd frågor, men i övrigt saknar de en 

stark inriktning att gemensamt åstadkomma en förändring.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet ger vi svar på de tre frågeställningar som ligger till grund för studien.  

Vilken typ av inlägg har aktiva publics publicerat på Parken Zoos 
Facebooksida och hur kan inläggen kategoriseras? 
Med utgångspunkt i de 2 979 stycken inlägg som skrevs på Parken Zoos Facebooksida 

analyserades de i ett kodschema för att underlätta kategorisering för vidare definiering. 

Inläggen placerades i fem huvudkategorier som sorterades efter det manifesta innehållet. Den 

första huvudkategorin var inlägg där en tydlig hotbild gick att urskilja. Hoten förekom i 

varierande grad och innehöll bland annat starka önskningar om att de ansvariga skulle 

bringas ur livet eller kallades för kränkande ord som ”fitta” eller ”kärring”. Inlägg förekom 

även där författaren bakom inlägget direkt namngav de personer som hen ansåg skulle 

bringas ur livet eller på varierande sätt straffas. 

 

Beskrivning av specifika djur var den andra huvudkategorin som definierades och 

behandlade inlägg där författaren uppmärksammade de djur som farit illa på Parken Zoo. 

Varierande djur uppmärksammades men vanligast var bongo (antilop), puma och vit tiger. 

Huvudkategori nummer tre definierades som djurrätt som främst tog upp de etiska 

förhållningssätt som människan har till djur. Inläggsförfattarna hänvisade exempelvis till 

lagar och förordningar eller uppmärksammade köttindustrin som varje dag avlivar djur till 

förmån för människors behov av kött. 

 

En populär genre för många aktiva publics var ironi i varierande slag som angreppssätt, och 

som blev huvudkategori nummer fyra. Sista huvudkategorin som gick att definiera var 

försvar där människor försvarade Parken Zoo och deras handlingar. Några av författarna till 

inläggen hävdade att de arbetade på Parken Zoo och inte alls kände igen den mediebild som 

förmedlades. Andra upprördes av den ”skit” de ansvariga fick ta emot under 

omständigheterna. 
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Hur kan man definiera aktiva publics som har skrivit inlägg på Parken 
Zoos Facebooksida? 
Genom de kategoriseringar som gjordes på vår första frågeställning kunde vår andra 

frågeställning besvaras enligt ett kodschema som slutligen definierade de aktiva publics som 

skrivit inlägg på Parken Zoos Facebooksida.  

Mördaren är en public som upplever ett extremt starkt missnöje och riktar sin ilska och hat 

direkt mot dem som mördaren anser är ansvarig, i det här fallet Parken Zoo. Mördaren har en 

önskan att de ansvariga bringas ur livet på varierande sätt och använder i stor utsträckning 

negativt associerade ord.  

Sexisten är en public med en sexistisk retorik och refererar ofta och gärna till negativt 

associerade ord för att manifestera sitt budskap. Ord som ”fitta” och ”kärring” är vanliga i 

samband med uttalande av hot.  

Personliga påhopparen hotar specifika personer genom att nämna deras namn direkt. På det 

sättet mänskliggör den personliga påhopparen de ansvariga i högre grad än mördaren och 

sexisten.   

Djurvännen känner stort medlidande för de djur som for illa på Parken Zoo och ställer sig 

ofta frågande till hur det kunde hända. De har en anklagan mot Parken Zoo men uttalar inte 

hot i liknelse med mördaren, sexisten och personliga påhopparen. utan uttrycker sorg och 

känslor. Ironikern gör sig lustig över händelsen på Parken Zoo och ironiserar ofta det som 

hänt. Vanliga skämt handlar om att ironikern ”behöver lite kött” och undrar om Parken Zoo 

kan hjälpa hen med ärendet. Ironikern är inte hotfull och uttrycker inte heller sorg över det 

som hänt. Närmast kan ironikern ses som passivt aggressiv.  

Djurrättsvännen står på djurens sida och viftar gärna med paragrafer och lagar för att de 

ansvariga ska ställas inför rätta. Hen uppmärksammar gärna de övriga djurrättsfrågorna som 

finns, som veganism och pälsfrågor, men är inte aggressiv i sin framtoning.  

Försvararen, som även är den sista av de definierade publics, försvarar Parken Zoo och deras 

handlingar. Hen sätter ofta Parken Zoo i perspektiv mot andra djurparker och menar att ingen 

djurpark är bra för något djur. 
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Hur beskriver valda aktiva publics sitt engagemang att skriva inlägg på 
Parken Zoos Facebooksida? 
Med hjälp av frågeundersökningen fick vi djupare förståelse för hur de aktiva publics 

beskriver engagemanget bakom sitt val att kommunicera på Parkens Zoos Facebooksida.  

Många av respondenterna hade fortfarande en känslomässig koppling till Parken Zoo och 

främst i en negativ aspekt. Det var främst behandlingen av djur och den avlivning som 

Parken Zoo har utfört som låg till grund för den negativa känslokopplingen. 

 

Det var inte direkt fysisk närhet som fick de engagerade aktiva publics att skriva inlägg på 

deras Facebooksida, utan det var snarare en känslomässig koppling. De tyckte i vissa fall att 

deras personliga åsikter var värda att framföras till Parken Zoo för att få en förändring kring 

djurhållningen. I andra fall var det främst för att säga ifrån då personangrepp och hot hade 

gått för långt i deras tycke.  

 

Just möjligheten och det personliga ansvaret för att föra fram en personlig åsikt var en av de 

främst bakomliggande faktorer till varför de valde att skriva ett inlägg och göra sin röst hörd. 

Även om de bara var en i mängden lade de stor vikt och betydelse vid möjligheten att faktiskt 

kunna uttrycka sig. 

 

Dessutom fanns det vissa tendenser till ett djupare personligt engagemang i djurrättsfrågor i 

en större utsträckning. Många av respondenterna uppgav att de dels hade involverat sig 

ytterligare i att protestera kring Parken Zoos agerande, främst genom att maila de ansvariga, 

men även genom polisanmälningar, privata blogginlägg och insändare till dagstidningar. 

I vissa fall var personerna redan engagerade sedan tidigare i djurrättsorganisationer, vilket 

fick dem att reagera och agera, något som kan vara en av anledningarna till engagemanget. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Vi förslår att vidare forskning görs för att fördjupa kunskapen kring aktiva publics och vad 

som driver dem till att göra sin röst hörd på, förslagsvis, en Facebooksida. Tankar väcktes 

under studiens gång att det hade varit intressant att ytterligare fördjupa sig i faktorerna bakom 

agerandet. Även om inte vi i denna studie kunde se några tydliga yttringar mot aktivism hade 

det varit intressant att fördjupa sig i ämnet. Genom sociala medier har aktivister en helt ny 

plattform för att organisera sig, vilket det ännu inte finns mycket forskning kring.   
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