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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur delar ur etablerade teorier inom 
kriskommunikation återfanns i reella kriser på sociala medier. En kris i denna uppsats 
definieras som en, ofta, isolerad händelse som eventuellt kan påverka företagets varumärke 
negativt. Uppsatsen har undersökt kriskommunikation under en kris som varuhuset Åhlens 
gick igenom 2017, där de mötte kritik efter en planerad rea. Rean annonserades ut till deras 
kunder via mail och den gick ut på att sälja ut varor som skadats under terrorattacken på 
drottninggatan i Stockholm. Studien syftar även att undersöka vilken respons 
kriskommunikationen fick när den kommunicerades ut på Facebook. För att genomföra 
studien valdes följande frågeställningar valts ut: 

-  Hur implementeras etablerade praxis inom kriskommunikation i Åhlens inlägg på 
Facebook? 
-  Vilken respons fick inlägget från de som svarade på inlägget? Är kommentarerna på 
Facebook positiva eller negativa gentemot företaget efter att ha tagit del av inlägget? 

Då få undersökningar som hanterar mäns och kvinnors olika perspektiv inom 
kriskommunikation finns, kommer en frågeställning besvara just detta.  

- Tenderar män eller kvinnor att se mer positivt på kriskommunikation på sociala 
medier? Är män eller kvinnor mer benägna att se positivt på ursäkter? 

Dessa frågeställningar besvarades med ett teoretiskt ramverk som innefattar teorier så som 
Situational Crisis Communications Theory (SCCT), forskare Timothy Coombs Reputation 
Repair samt forskare Stuart Halls Encoding/decoding. I undersökningen användes en 
metodtriangulering för att kunna besvara samtliga frågeställningar. Metoderna som användes 
var en kvalitativ innehållsanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 
innehållsanalysen användes under analysen av Åhlens inlägg på Facebook, medan den 
kvantitativa innehållsanalysen användes under analysen av kommenterarnas respons under 
samma inlägg.  

Resultatet på undersökningen visade på att delar från teorierna i studien kunde återfinnas i 
inlägget på Facebook. Resultatet visar att kommentarerna generellt var positiva gentemot 
inlägget och företaget och det visar även att majoriteten av de som tagit del av inlägget ändrat 
åsikt och numera har en positiv inställning gentemot företaget i stort. Den kommunikation 
som de svarande uppskattar är anpassat efter vad som förväntas av företaget samt att företaget 
tar ett beslut därefter. Alltså tyder resultatet på att teorin SCCT uppskattas av 
kommenterarna. Resultatet visar även att det inte finns en signifikant skillnad mellan mäns 
och kvinnors inställning gentemot kriskommunikativa strategier.  

Nyckelord: Kriskommunikation, sociala medier, Situational Crisis Communication Theory, 
Reputation Repair, Encoding/Decoding, Facebook 
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Abstract 
The purpose of this essay was to examine whether parts of established theories regarding 
crisis communication on social media can be found in real crisis communication during a real 
crisis. The crisis examined was a crisis that the warehouse Åhlens went through in 2017, 
where they received criticism for putting items that were injured in regards to a terrorist 
attack on sale just days after the attack. The essay examined both the post where Åhlens 
apologized as well as the customers response to said post. To answer and examine the 
purpose, following research questions were formulated: 

 
- How does established praxis show in Åhlens crisis communication on social media?  
- What response did the post receive? Are the commentators on Facebook positive or 

negative towards the company after taking part of the post? 
 
Few, or no other, studies where men and womens different, or similar, preferences regarding 
crisis communication were found during research. Therefore will this essay also examine if 
there are any differences of preferences between genders. To answer this purpose, following 
theses were enforced: 

 
- Do men and women react differently to crisis communication on social media? Are 

men or women more open to excuses on social media?  
 
All three research questions were analyzed by the same analytical framework. This 
framework was built up by the Situational Crisis Communications Theory (SCCT), scientist 
Timothy Coombs Reputation Repair and scientist Stuart Halls theory regarding 
Encoding/decoding. Two different methods were used to answer different research questions. 
A qualitative content analysis was used when analyzing the post made by Åhlens, while a 
quantitative content analysis was used when analyzing the answers.  
 
The result to this examination showed that parts of the theories used in this studie could be 
found in the communication communicated by Åhlens. The result also showed the general 
attitude towards the post on Facebook was positive. It also showed that most of the people 
that read and took note of the post developed a more positive attitude towards the company 
after reading the post. The result also showed that the respondents in general appreciated 
when the company did research and adapted their communication after what was expected of 
them regarding the crisis. In other words, the respondents were, in general, positive and 
appreciative of the SCCT theory. Lastly, the result showed that there were no clear difference 
between if men or women prefered different parts or theories regarding crisis communication. 
 
 
Keywords: Crisis communication, social media, Situational Crisis Communication Theory, 
Reputation Repair, Encoding/decoding, Facebook 
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1. Inledning 
Aldrig någonsin har information kunnat spridas så snabbt som den gör idag. Vi lever i ett 

samhälle som ständigt matar oss med information, och om vi vill kan vi lika snabbt sprida 

den själva. Detta skapar stora möjligheter för både människor och organisationer att växa, 

men som med allt finns det även en baksida. Negativ information om organisationer sprids i 

en enormt hög hastighet, och händelser kan vridas och vändas för att passa avsändarens 

världsbild. Händelser som egentligen inte skulle ha växt ur proportion skapar nu istället 

starka reaktioner från omvärlden, och vanliga händelser kan utvecklas till kriser. Forskare, 

som till exempel Chiara Valentini, Stefania Romenti och Dean Kruckeberg (2017), menar att 

snabbheten som krävs på sociala medier ofta kan vara i organisationers nackdel, då 

information inte har tid att dubbelkollas i och med människors höga informationskrav.  

Kriskommunikation på sociala medier är ett relativt outforskat område som konstant växer 

och förändras. Detta nya medieklimat skapar möjligheter för företag och intressenter att 

kommunicera direkt utan mellanhänder, och kommunikationen är nu snarare en dialog istället 

för en monolog. Ett tydligt exempel på traditionell kommunikation är massmedia. Att 

kommunicera via massmedier var länge det mest föredragna sättet att kommunicera för 

företag och kommunikatörer (Kruckeberg, 2017). Detta då det är ett enkelt sätt att informera 

stora mängder människor samtidigt. Det är dock även ett sätt att lämna över ansvaret och 

beslutsfattandet till en annan mellanpart, vilket skapar en barriär mellan företag och 

konsumenter. Även fast tidigare forskning ofta visar på att mottagarna föredrar en direkt 

kontakt med företag på sociala medier, motsätter sig många kommunikatörer detta 

tillvägagångssätt ifall en kris uppstått (Coombs & Holladay, 2013). Anledningen till detta 

skulle kunna vara att det inte finns speciellt många studier som visar på kriskommunikation 

på sociala medier som faktiskt lyckats, och att företaget i och med kommunikation på sociala 

medier klarat sig genom krisen med ett intakt varumärke och relation till kunderna med hjälp 

av framstående teorier inom ämnet.  Denna studie kommer därför utforska en kris som nyligen 

skedde i Sverige för att undersöka huruvida teoriernas uppmaningar kan återfinnas i 

aktörernas uttalanden i krisen.  

Krisen som kommer undersökas var en följd av terrorattentatet på Drottninggatan och 

uppstod när Åhlens City upplyste allmänheten om att de reade ut varor som skadats i 
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samband med attentatet. Detta skapade så pass starka reaktioner från omvärlden att Åhlens 

avbröt planerad rea samt tvingades adressera situationen på sociala medier (DN, 2017). 

Det forskningsproblem jag valt att utforska är om vissa delar av etablerade teorier som finns 

inom kriskommunikation på sociala medier kan återfinnas i organisationers kommunikation 

och i de kommunikativa val organisationen gör samt undersöka ifall de är effektiva i en riktig 

kris som utspelat sig. Trots att forskning visar på att sociala medier ofta är människors 

primära källa för information under en kris är kriskommunikation på sociala medier är ett 

relativt outforskat område. Det är även under konstant förändring i och med ständigt 

utvecklande elektronik (Austin & Jin, 2016). Ifall företag och organisationer ser att etablerade 

teorier haft ett inflytande till hur ett annat företag klarat sig ur en kris med ett intakt 

varumärke kan denna forskning ligga till grund för andra företag under utvecklandet av en ny 

krisstrategi. 

1.1 Bakgrund 

Åhlens är ett av Sveriges mest kända varuhus, och har funnits i över hundra års tid. Med 

fokus på allt från mode till heminredning har de länge varit många svenskars plattform för 

både daglighandel och som shoppingdestination (Åhlens, 2019). Åhlens hävdar själva att de 

från första början varit banbrytande i sin kommunikation, och även erkänt deras nytänkande 

kommunikation som nyckeln till det som tagit dem framåt (Åhlens, 2019). Trots detta starka 

uttalande har Åhlens otaliga gånger stått inför allmänhetens granskning efter att ha publicerat 

uttalanden och reklamkampanjer som stuckit kunderna i ögonen. Ett mönster för hur deras 

kommunikativa strategi förmodligen är utformat har under denna tid växt fram. När de 

tidigare hamnat i blåsväder för liknande händelser ber de om ursäkt och drar tillbaka sina 

beslut samt raderar eventuella spår av vad som skett. Exempel på detta är när de, år 2016, 

publicerade en bild på Facebook med en mörkhyad pojke som Lucia. Inlägget resulterade i 

negativa kommentarer gentemot företaget, både på sociala och traditionella medier, och 

Åhlens valde tillslut att radera inlägget och be om ursäkt (Svt, 2016). Dessa två kriser har inte 

vid första anblick någonting gemensamt, men det som för dem samman är den 

kriskommunikativa strategi Åhlens använde sig av när de fick motstånd från allmänheten: de 

valde båda gångerna att radera alla spår av vad som skett och be om ursäkt till sina kunder 

genom både sociala och traditionella medier (SVT, 2016, SVT, 2017).  
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Trots dessa felsteg, eller kommunikativa val som kan ses som PR-trick för att dra 

uppmärksamhet till företaget, är en observation (som inte grundas i tidigare forskning) att 

kunderna ständigt kommer tillbaka till varuhuset efter att krisen lagt sig. Detta skapar tanken 

ifall Åhlens kommunikation följer de etablerade teorierna inom kriskommunikation som 

hävdar sig förmedla god kommunikation för att minimera eller helt ta bort skador som kan 

ske på organisationers varumärken i samband med en kris, då deras kommunikation till synes 

lyckas med detta.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida spår av etablerade teorier inom 

kriskommunikation återfinns i reell kommunikation under en reell kris, vilket i detta fall är 

Åhlens inlägg på Facebook i samband med ovannämnda “rök-rea”. Syftet är även att 

undersöka vilken reaktion kommunikationen har väckt hos mottagarna samt att undersöka 

ifall mottagarna uttryckligen visar uppskattning för de teorier som eventuellt återfinns i 

kommunikationen. För att svara på både forskningsproblem och syfte har jag valt att olika 

frågeställningar att besvara under uppsatsen gång. 

-  Hur implementeras etablerade praxis inom kriskommunikation i Åhlens inlägg på 

Facebook? 

-  Vilken respons fick inlägget från de som svarade på inlägget? Är svaranden på 

Facebook positiva eller negativa gentemot företaget efter att ha tagit del av inlägget? 

Under eftersökningar av tidigare forskning hittades ingen forskning som undersökt om män 

eller kvinnor tenderar att se olika aspekter inom kriskommunikation som positiva eller 

negativa. En sista frågeställning kommer därför mäta detta för att se om det finns olika 

samband i jämförelse med de olika teorier som tas upp. Detta anses relevant då företag med 

olika målgrupper, enligt forskare såsom Jin et al (2011) behöver anpassa 

kriskommunikationen, och kommunikation i stort, beroende på deras målgrupp. Denna studie 

kan alltså ligga som grund till en ny tanke till hur olika företag med olika målgrupper bör 

formulera sig i eventuella kriser. Frågeställningen för att undersöka detta är följande:  

- Tenderar män eller kvinnor att se mer positivt på kriskommunikation på sociala 

medier? Är män eller kvinnor mer benägna att se positivt på ursäkter? 
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1.3 Forskningslucka 

Denna studie syftar att undersöka huruvida etablerade praxis inom kriskommunikation kan 

återfinnas i ett reellt fall på sociala medier, samt att undersöka publikens perspektiv och 

inställning till dessa praxis. De teorier som kommer användas i studien är forskare Yan Jin, 

Brooke Fisher Liu och Lucinda L. Austins (2011) tolkning av Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT) samt en del av Timothy Coombs (2014) Image Repair 

Theory, kallad Reputation Repair.  

I en artikel kritiserar forskare John Bayarong (2015) SCCT och hävdar att forskarna varken 

nämnt eller analyserat hur teorin kan anpassas eller användas när krisen helt eller till stor del 

uppkom på grund av en helt oberoende part. Annan kritik riktad mot SCCT är Kim och Sungs 

(2014) experimentella forskning som visar att den inte är effektiv i kriskommunikation i 

Hong Kong, och att kommunikation som inte baserades på teorin var mer effektiv.  

Med denna kritik i åtanke framkom en forskningslucka. Teorin är varken beprövad eller 

anpassad efter en kris där en oberoende part till stor del medverkade i skapandet av krisen, 

vilket krisen i denna studie till stor del handlar om. Även faktumet att teorin motbevisades 

som effektiv praxis i Hong Kong belyser en problematik för teorin och dess effektivitet, och 

bör därför beprövas i en annan kontext, nämligen på sociala medier i Sverige.  

Forskare Judith P. Burns och Michael S. Bruner (2000) publicerade en forskning där de bland 

annat kritiserade Coombs (2014) Image repair. De menar att teorin helt avsaknar ett 

publikperspektiv, och endast är anpassad efter organisationers agerande snarare än publikens 

mottagande. Denna studie syftar att undersöka just publikens reaktioner till en av hans 

teorier. Detta för att undersöka om denna teori, till skillnad från hans andra teorier, faktiskt är 

anpassad till publikens reaktioner, och uppskattas av mottagarna. 

1.4 Begreppslista och definitioner 

Sociala medier 

Sociala medier beskrivs av forskare Msts Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson 

(2012) som följande “Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier där användare kan 

kommunicera direkt med varandra via text, bilder eller ljud. Sociala medier möjliggör 

tvåvägskommunikation mellan många till många, där enskilda mottagare av information 
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också kan sända på samma villkor som en sändare och genom samma medium” (Heide et al., 

2012, sid. 226). En av de mest framträdande egenskaperna inom sociala medier är den dialog 

utan mellanhänder som möjliggörs mellan företag och mottagare. Denna dialog är det som 

främst ändrat det medielandskap vi just nu lever i (Heide et al., 2012).  

Facebook 

Facebook har en central roll i denna uppsats då alla enheter, både inom den kvalitativa och 

den kvantitativa analysen, är hittad på denna sida. Facebook är ett medie där man bygger upp 

ett nätverk som kan bestå av allt mellan personer man känner till företag och organisationer. 

På mediet finns möjligheten att både publicera kommentarer öppet för alla att se och 

publicera och samtala privat med både företag och privatpersoner (Wikipedia, 2018). Enligt 

Svenskarna och Internet (2019) använder 74 % av Sveriges befolkning Facebook, vilket visar 

på relevansen att undersöka kriskommunikation på just denna plattform. 

Kris 

En kris definieras, av (Kriskommunikation, 2017), som en händelse som stör den generella 

och övergripande ordningen i ett samhälle. Inom organisationer beskrivs kriser snarare som 

en oförutsägbar händelse som riskerar att ändra uppfattningen om organisationen som kan 

påverka organisationens prestation och långsiktigt påverka organisationens övergripande 

resultat negativt (Coombs, 2015). 

Kriskommunikation 

Kriskommunikation spelar en framträdande roll inom strategisk kommunikation, då 

organisationer förr eller senare kommer finna sig i en oväntad händelse som kan klassas som 

en kris (Falkheimer & Heide, 2015). Kriskommunikation är ett arbete som konstant bör ske 

inom en organisations krishantering då det, utöver arbetet under tiden krisen pågår, ofta krävs 

för- och efter-arbete. Detta arbete sker både internt och externt, samt till samtliga intressenter 

som påverkas av krisen.  

Kommenterare 

Med kommenterare, i denna kontext och uppsats, menas de som kommenterat och svarat på 

Åhlens inlägg på Facebook. Kommenterare är allmänt känt som personer som aktivt 

använder sociala medier, och som för en tvåvägskommunikation med företag. Kommenterare 

kommer i denna studie syfta till de som kommenterat Åhlens inlägg på Facebook, och är 

därför även populationen.  
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Tonalitet 

Med tonalitet menas på vilket sätt ett budskap förmedlas. Denna tonalitet kan förmedlas 

genom färgval, typsnitt samt de ord man väljer att använda sig av. Ofta samspelar samtliga av 

dessa för att forma en tonalitet som syftar att spegla hela organisationen och på så sätt bli en 

del av varumärket. I denna uppsats och i denna kontext syftar tonalitet att beskriva hur 

kommenterarna uttrycker sig i sina kommentarer gentemot inlägget som analyseras. Alltså 

kommer de ovannämnda egenskaperna spela roll i tolkningen av kommentaren för att avgöra 

om kommentaren är negativ eller positiv. 

 

1.5 Etik och värdegrunder 

Det största etiska spörsmålet undersökningen ställs inför är lagen om GDPR. Man kan inte 

behandla personer och deras personuppgifter hur som helst, och att använda personers bild 

och namn från Facebook utan deras godkännande kan upplevas som problematiskt. För att 

lösa detta problem kommer jag benämna kommenterarna som nummer snarare än namn, samt 

ej spara ner deras namn eller bild i samband med datainsamlingen. Detta för att göra 

undersökningen anonym. Att använda deras ord i min undersökning skulle kunna ses som 

problematiskt, men då de är aktivt publicerade av användarna själva samt att det inte på något 

vis går att koppla vem som har sagt vad genom endast undersökningen som grund blir inte 

enskilda personer direkt påverkade av studien (Datainspektionen, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer presentera och redovisa för de teorier och den tidigare forskningen som 

kommer användas som grund till analyser av både kommenterarnas kommentarer samt 

innehåll i inlägg på sociala medier.  

 

2.1 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

Situational Crisis Communication Theory, även kallad SCCT, är en av de mest kända 

teorierna inom kriskommunikation på sociala medier trots att det ursprungligen inte är 

utvecklad för detta medie och forskningsområde. Teorin är från början skapad av forskare 

Timothy Coombs men har sedan tolkats, analyserats och anpassats till sociala medier av Yan 

Jin, Brooke Fisher Liu och Lucinda L. Austin (2011). Teorins grundpelare finns kvar, men de 

har uppdaterats för att passa in i vår moderna mediekultur. Denna anpassning ligger till grund 

för valet att använda den nyare tolkningen istället för ursprungliga teorin, då krisen i fråga 

både framkom och hanteras på sociala medier. 

 

Forskare Jin et al (2011) visade hur teorin kunde anpassas till sociala medier, och teorin har 

efter det blivit etablerad och välanvänd inom kriskommunikation på sociala medier. Teorin är 

utformad att fungera på samtliga kanaler, men har främst testats på Twitter och Facebook. 

Teorin menar att organisationer och krishanterare bör anpassa sin kommunikation efter det 

ansvar som förväntas av organisationen i den specifika krisen. Detta innefattar ett för- och 

researcharbete om organisationens intressenter och kunder för möjligheten att anpassa både 

kommunikationens innehåll och dess spridning till mottagarnas förväntning av organisationen 

(Jin et al, 2011).  

 

SCCTs primära syfte är att skydda organisationens varumärke från att ta skada under en 

krissituation. Den presenterar olika förhållningsstrategier för att veta vad man bör anpassa 

kommunikationen efter. I teorin beskrivs tre faktorer som kan påverka det krisansvar som 

organisationen bör ta, och de innefattar tidigare förhållanden, krisens historia och vilken slags 

kris det är för tillfället.  
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1) Tidigare förhållanden 

Denna del av teorin syftar på att företag i sin kommunikation bör ha tidigare händelser och 

tidigare kommunikationsstrategier i åtanke för att kunna anpassa kommunikationen i nuläget 

efter detta. Detta för att se, till exempel, vad som accepterats innan eller om liknande 

händelser innan krävt specifika förklaringar eller lösning, och därefter ta inspiration från den 

tidigare händelsen. Denna punkt kan även innebära en analys av resultatet av tidigare kriser 

för att undersöka huruvida mottagarna kräver mer av företaget denna gång, då de inte fick 

den önskade informationen förra gången, till exempel (Jin et al, 2011).  

2) Krisens historia 

Denna del av teorin syftar på att beskriva hur företaget bör ha hur krisen faktiskt uppstod i 

åtanke för att kunna utforma den bästa kommunikationen. Händelser som behövs has i åtanke 

kan vara till exempel hur krisen uppstod. Började krisen med en annan organisation, eller var 

den den egna organisationen som startade allt? Ett annat exempel som är relevant i denna 

undersökning är ifall krisen skedde i samband med en annan slags kris, exempelvis en 

samhällskris. Vikten här är att analysera varför krisen startade alls, och ifall den inte hade 

skett om den inte skett i samband med den andra krisen (Jin et al, 2011). 

3) Vilken slags kris det är 

Den sista av dessa tre delar är att organisationen måste ha i åtanke vilken sort kris den 

pågående krisen faktiskt är. Det man bör ha i åtanke kan vara till exempel om krisen är en 

förtroendekris eller som i exemplet med Åhlens, en kris efter ett terrorattentat, vilket är en 

ytterst speciell händelse (Jin et al, 2011). Olika kriser behöver olika typer och mängder av 

information, vilket innebär att en anpassning efter specifika kriser är av stor vikt för en 

kriskommunikatör. Kriskommunikation (2017), en hemsida vars syfte är att informera om 

samhällskriser, beskriver till exempel att samhällskriser ofta kräver ett större 

informationsflöde än förtroendekriser. 

 

Relevansen för denna teori är att den kommer användas som en av de etablerade teorier som 

hävdar att de är relevanta för att återuppbygga, reparera eller rädda en organisations 

varumärke efter och under en kris (Austin & Jin, 2016). Teorin är, enligt Jin et al (2011) 

baserad på vad som, rent teoretiskt, bör vara god kommunikation i en kris. Deras teori 

beskriver den praxis som forskarna hävdar vara bäst inom kriskommunikation. Därav är det 

relevant att undersöka huruvida den faktiskt kan återfinnas i reella kriser, samt om den 
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uppskattas av kommenterare till krisen. Denna teori är även relevant då det är en teori som 

användes och skapades innan sociala medier blev en väletablerad kanal för kommunikation 

mellan företag och intressenter. Den är numera anpassad efter sociala medier och den är en av 

de teorier som ändrat kriskommunikationen på sociala medier, enligt författarna själva (Jin et 

al, 2011).  

 

Teorin kommer användas både i den kvalitativa och den kvantitativa innehållsanalysen. I den 

kvalitativa innehållsanalysen kommer teorin jämföras mot Åhlens inlägg för att analysera 

huruvida dess innehåll överensstämmer helt eller delvis med teorins grundläggande 

egenskaper. I den kvantitativa innehållsanalysen kommer de grundläggande egenskaperna 

inom teorin operationaliseras till variabler för att sedan använda dessa i kodningen av 

kommenterarnas kommentarer under inlägget på Facebook. Detta kommer både ge svar på 

frågeställningarna, samt öka validiteten på undersökningen.  Detta ger svar på 

frågeställningarna då studien syftar att undersöka om teorierna kan återfinnas i en reell kris på 

sociala medier, samt om mottagarna uppskattar olika aspekter av dessa teorier. Om 

variablerna operationaliseras och baseras på dessa teorier kommer validiteten öka, då man 

mäter det man syftar att mäta.  

 

2.1.1 Kritik mot SCCT 

Trots forskarnas egna övertygelse om teorins betydelse har SCCT mött kritik efter att teorin 

publicerades (Jin et al, 2011). Vissa forskare, såsom John Bayarong (2015) hävdar att teorin 

inte kan appliceras på kriser där krisen till stor del grundades av en oberoende part, vilket 

rök-krisen gjorde. I en artikel skriven av Bayarong (2015) presenteras denna kritik mot 

teorin. Teorin i sig hävdar att den kan appliceras på alla slags kriser och företag, men 

Bayarong (2015) hävdar att det inte finns tydliga riktlinjer för hur detta kan göras (Jin et al, 

2011). Denna kritik anses relevant då denna studie vill undersöka om teorin kan anpassas till 

en kris som Bayarong (2015) hävdar att den inte kan anpassas till. 

 

Annan kritik som SCCT mottagit är av forskare Kim och Sung (2014). Deras kritik baseras i 

ett experiment gjort i Hong Kong, där de undersökte om information baserad på bland annat 

SCCT är mer effektivt under en kris än information som inte är baserad på denna teori (Kim 

& Sung, 2014). Resultatet visade på att det inte fanns signifikans för att denna teori faktiskt är 
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mer effektiv kommunikation i en kris, och att kommunikation som inte är baserat på teorin 

till och med uppskattades mer av konsumenterna (Kim & Sung, 2014). 

 

Denna kritik anses relevant för studien då studien syftar att undersöka hur teorin tas emot av 

publiken i just denna kontext. Kim och Sungs (2014) experiment utfördes i Hong Kong, där 

man med största sannolikhet inte besitter de normer som Sverige besitter, vilket kan leda till 

att denna studie får ett annorlunda utfall än deras. 

 

2.2 Reputation Repair 

En annan teori som är etablerad inom kriskommunikation på sociala medier är forskare 

Timothy Coombs teori Reputation Repair (Coombs, 2014). Reputation Repair är en del av en 

större teori som forskaren kallar Crisis Response Strategies. Dessa strategier redovisar hur 

företag kan skydda och återuppbygga sitt varumärke innan, under och efter en kris (Coombs, 

2014). Då studieobjektet är en text som publicerats efter att en kris uppstått och är ett 

efterarbete i en kris, anses det relevant att endast analysera Reputation Repair-delen av teorin 

då den har fokus på just efterarbetet. Denna teori, likt den ovan, beskriver hur en organisation 

bör anpassa sin kommunikation till enskilda kriser. Dock har denna teori inte mottagaren och 

dess förväntningar som huvudfråga utan denna teori fokuserar snarare på att alla kriser är 

olika och bör hanteras därefter. Det är främst fyra punkter denna teori har som grundpelare, 

och de är 1) Förnekelse, 2) nedvärdering av vikten av händelsen, 3) Stöttning av den egna 

organisationen och 4) Stöttning och kompensation.  

1) Förnekelse 

I denna punkt beskrivs hur man som organisation ibland blir ombedd att förminska eller helt 

ta bort olika intressenters inblandning i en kris. I denna punkt beskrivs vikten av att rikta 

ansvaret mot en annan part man delvis eller helt kan skylla händelsen på, och den parten blir 

ofta organisationen själv. Även om intressenterna haft en stor roll, eller till och med skapat 

krisen, kan man hitta, eller rent av skapa, en annan part som får ta konsekvenserna (Coombs, 

2014). Det kan uppfattas som ödesdigert för en organisation att få ta fullt ansvar för 

någonting man inte nödvändigtvis har skapat självmant, men det kan uppskattas av kunder då 

man framställs som ansvarstagande.  
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2) Nedvärdering av vikten av händelsen 

Denna punkt syftar på att det i vissa fall är mest relevant att förminska det som skett och 

aktivt presentera ny information om att händelsen inte var så allvarlig som den framställts, 

utan snarare växt ur proportion i media. Denna punkt menar även att man bör ta ansvar för 

det som skett, men aktivt arbeta mot den allmänt kända bilden av krisen, och förmedla att det 

som skett inte varit speciellt allvarligt (Coombs, 2014). 

3) Stöttning av den egna organisationen 

Denna punkt syftar till att producera information om hur väl organisationen skött sig 

historiskt sett och på så sätt täcka över de negativa händelserna som pågår för stunden. Syftet 

med strategin är att producera information och organisationens positiva förflutna, såsom till 

exempel välgörenhet eller tidigare ställningstagande. Detta dels för att påminna intressenter 

och mottagare om att organisationen är en bra organisation, samt för att försöka ta upp 

medieplats så att de negativa nyheterna inte får lika mycket spelrum (Coombs, 2014).  

4) Stöttning & kompensation 

Denna punkt har stort mottagarfokus och går ut på att kompensera de som farit illa av krisen. 

Denna stöttning går ofta, men inte alltid, ut på att bidra med ekonomisk kompensation följt av 

ett offentligt uttalande om vad som skett och hur de har löst problemet. Denna punkt 

uppfattas ofta som den mest genuina, men likt punkten ovan är detta ofta, enligt Coombs 

(2014), gjort för att överskugga de negativa rubriker som skrivs om organisationen.  

 

Även denna teori kommer användas i både den kvalitativa såsom den kvantitativa 

innehållsanalysen. Som teorin ovan kommer även denna teori användas i den kvalitativa 

innehållsanalysen för att jämföra den till inlägget för att etablera likheter och skillnader för att 

sedan kunna avgöra huruvida Åhlens inlägg följt någon av dessa två etablerade teorier.  

Teorin kommer sedan operationalisering till variabler för den kvantitativa innehållsanalysen. 

Detta för att öka validiteten på undersökningen, samt för att få svar på frågeställningarna.  

 

Teorin är relevant då den är en känd och etablerad teori inom kriskommunikation på sociala 

medier precis som teorin ovan. Även denna teori hävdas av forskaren själv innehålla den 

etablerade praxis som bör användas inom kriskommunikation för att uppnå önskat resultat. 

Forskaren hävdar även i sin studie att denna teori är grundad i observationer från verkliga 

fall, vilket gör den desto mer intressant och relevant att undersöka i ett reellt fall (Coombs, 

16 



 

2014).  

 

2.2.1 Kritik mot Reputation Repair 

I forskningen Revisiting the theory of image restoration strategies publicerar forskare Judith 

P. Burns och Michael S. Bruner (2000) sin kritik mot Coombs tidigare teorier om 

kriskommunikation. De anser att teorierna saknar den djupgående förståelsen för hur man bör 

återuppbygga en organisations varumärke som kriskommunikation faktiskt kräver. Forskarna 

menar även att teorierna saknar ett publikperspektiv om hur mottagarna tar till sig 

informationen, och att teorin endast fokuserar på hur organisationer kan arbeta (Burns & 

Bruner, 2000). Då Coombs tidigare teorier mottagit denna typ av kritik, är det rimligt att även 

Reputation Repair saknar ett tydligt fokus på publiken. Denna kritik är relevant för studien då 

den belyser ett problem med teorin. Studien vill undersöka publikens reaktioner till teorin, för 

att undersöka om teorin faktiskt är relevant för kriskommunikation, och om denna teori är 

anpassad efter publiken. Detta val baseras till stor del på kritiken av Burns och Bruner (2000) 

där de belyser bristen på just publikperspektiv i Coombs tidigare teorier. 

 

2.3 Encoding/Decoding 

Forskaren Stuart Hall presenterade sin teori om Encoding och Decoding i sin forskning redan 

år 1973. Efter att detta presenterades för forskningsvärlden blev det snabbt ett standardformat 

att arbeta efter, både inom forskningen och den praktiserande verkligheten (Hall, 1973). 

Teorin presenterade ett annat slags synsätt på kommunikation, nämligen att en 

tvåvägskommunikation kan vara av stor vikt när man talar om organisationers 

kommunikation med sina konsumenter (Hall, 1973).  

 

Teorin förklarar hur mening och betydelse förs in genom olika steg i processen när man 

producerar innehåll i media. Teorin diskuterar främst processen angående producering inom 

television, men den används även inom diskussioner om kommunikation på sociala medier. 

Hall menar att mening och betydelse först utformas av den som producerar innehållet, där 

dennes erfarenheter, kontext och normer vägs in för att skapa den uttänka meningen. Detta 

har forskaren valt att kalla inkodning. Detta är ofta en medveten process där producenten 

använder olika kommunikationsmedel, såsom ordval och kroppsspråk, som denne tror att 

mottagaren kommer uppfatta på ett önskat sätt. Enligt Hall kodas ofta kommunikation in av 
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producenten på ett sätt som överensstämmer med de normer och ideologier som dominerar i 

ett samhälle (Hall, 1973). Därav tanken om att Åhlens rent teoretiskt borde implementera och 

koda in de praxis som råder inom kontexten för kriskommunikation på sociala medier. 

 

Detta leder vidare till vad Hall kallar decoding, eller avkodning på svenska. Enligt Hall slutar 

inte betydelsen för innehållet att formas under det förra steget (som var den allmänna 

trosuppfattningen innan denna forskning publicerades), utan innehållet kan få utökat eller helt 

förändrad betydelse hos mottagaren när de i sin tur ska göra sin tolkning, alltså när de 

avkodar ett meddelande. När mottagaren sedan tar emot innehållet tolkas både delar och 

helhet av innehållet och mottagaren försöker genom att koda av de kommunikationsmedel 

som lämnats för att skapa mening och betydelse av innehållet. I och med att majoriteten av 

människor besitter olika erfarenheter och tolkningsstrategier är det i detta steg som innehållet 

kan få annan betydelse hos mottagaren än det som tänkts av avsändaren, och det är genom 

denna feltolkning som misskommunikation kan ske (Hall, 1973).  

 

Enligt teorin finns det fyra steg som formningen av samtliga medieinnehåll följer.  

1) Production 

Det första steget innefattar att den som producerar innehållet lägger in kommunikationsval 

som beskrivet ovan, och därav ger innehållet betydelse som producenten tror att mottagarna 

kommer tolka på önskat sätt.  

2) Circulation 

Det andra steget innefattar hur meddelandet och innehållet cirkulerar runt för att nå olika 

publiker. Detta beskrivs, av Hall (1973), som en del av processen där innehållet får mening. 

Detta genom att spridningen mellan konsumenter sker på olika sätt, och beskrivningen av 

innehållet kommer variera mellan olika konsumenter och på så sätt skapa olika mening av 

innehållet. På detta sätt blir även mottagaren källan för innehållet på samma gång.  

3) Reception 

Detta steg handlar till stor del om hur innehållet tas emot av mottagaren. Hall menar att det är 

av stor vikt att innehållet sätts in i och tas emot i en meningsfull kontext för att den ska kunna 

tolkas in som meningsfullt alls.  

4) Reproduction 

Denna steg utspelar sig ofta direkt efter det ovanstående steget och handlar om hur 
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mottagaren väljer att reagera efter att ha tagit del av innehållet. Detta kan vara till exempel 

om det får mottagaren att bli underhållen, få sig en tankeställare eller dylikt. Alltså, detta steg 

beskriver vad mottagare väljer att vidta för åtgärder efter att ha tagit del av innehållet (Hall, 

1973).  

 

Hall talar även om att det finns tre olika typer av läsning en mottagare kan göra, vilket kan 

påverka dess reaktion och tolkning.  

1) Dominant 

Den medhållande, eller dominanta, läsningen innebär att mottagaren tolkar in the 

kommunikativa valen avsändare har gjort och tolkar innehållet som avsändaren avsett. Denna 

typ av tolkning innefattar endast en liten egen tolkning då mottagaren främst tolkar in 

avsändarens kontext, normer och val (Hall, 1973).  

2) Förhandlande 

Med den förhandlande tolkningen menas att avsändarens betydelse och mening förstås och 

tolkas av läsaren och att läsaren skulle kunna ta till sig och förstå dess mening, men inte fullt 

ut accepterar den. I denna tolkning blir det en blandning mellan accepterande och 

motsättande läsning då delar av helheten accepteras och andra delar avslås (Hall, 1973).  

3) Oppositionell 

Med oppositionell läsning menas att läsaren förstår den mening och betydelsen som 

avsändaren beskriver, men motsätter sig denna tolkning och håller inte med om textens 

mening. Detta sker ofta om det man läser inte genast stämmer in med läsarens redan 

etablerade världsbild. Oppositionell läsning kan även innebära att man redan innan läsningen 

börjat motsätter sig det budskap man tror sig förmedlas, och vrider allt som står till någonting 

man motsätter sig, utan att ta in eller analysera den inkodade meningen (Hall, 1973). 

 

Hur denna teori, på sin tid, var revolutionerande var genom att den snarare såg på producerat 

innehåll som en dialog eller tvåvägskommunikation mellan producent och mottagare. Hall 

(1973) hävdar att de tidigare teorierna om att mening endast skapas hos avsändare anser han 

själv brista i faktumet att verkligheten och människan är komplexa varelser som har sitt eget 

inre tänkande (Hall, 1973). Med det menas att Hall anser att kommunikation bör anpassas till 

hur mottagaren, med största sannolikhet, kommer tolka texten och inte bara producera 

enkelspårig kommunikation som endast avsändaren förstår (Hall, 1973).  
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Relevansen av denna teori för min undersökning är att den ger en djupare förståelse för både 

Åhlens inlägg och kommenterarnas reaktion på inlägget. Den kommer användas i den 

kvalitativa innehållsanalysen för att få en bredare förståelse för vad Åhlens kodat in gör 

meddelande när de producerade innehållet i inlägget. Den kommer även användas vid 

analysen i den kvantitativa innehållsanalysen för att även här få en djupare förståelse för hur 

kommenterarna kan ha mottagit inlägget. Denna kommer vara till hjälp för att svara på 

samtliga frågeställningar och syftet som undersökningen vill svara på.  

 

2.4 Hermeneutik 

Hermeneutik, även känd som tolkningslära, är en teori som kan användas som analysredskap 

för att förstå vissa texters betydelse i vår vardag (Helland, 2004). Inom teorin ställs ofta 

frågan om vad en viss text har för betydelse för de en viss utvald grupp människor, och det är 

just den frågan som präglar stora delar av teorin. Hermeneutiken är skapad för att förstå 

betydelsen i olika texter i olika miljöer den befinner sig i. Teorin tar upp aspekter som kan, 

och börs, has i åtanke när man tolkar en text. Dessa aspekter kan vara till exempel hur 

liknande fall tolkats i historien och vilken inre och yttre kontext den befinner sig i (Ödman, 

2007).  

 

Denna analys kommer göras på inlägget Åhlens publicerat på Facebook för att studera dess 

mening i den kontext den befinner sig i, samt för att analysera ifall det finns likheter eller 

skillnader mellan kommunikationen som förmedlas i inlägget och den typ av kommunikation 

som rekommenderas i Coombs (2014) och Jin et als (2011) teorier. Liknande tolkning och 

analys inom hermeneutiken kommer även därför göras på teorierna, för att analysera deras 

mening och hur de skulle kunna tolkas och anpassas till kommunikationen på sociala medier i 

vår kontext och samtid. Då hermeneutiken används som metod kan denna tolkning skilja sig 

inom olika kontexter, olika samhällen samt inom olika normer. Detta för att man inom 

hermeneutiken anser att det finns olika synsätt på världen och verkligheten vi lever i. Vi kan 

inte heller fullt ut göra en tolkning och inte anpassa denna tolkning utefter egna erfarenheter 

och normer (Ödman, 2007).  
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Denna teori är relevant som analysredskap inom den kvalitativa analysen av Åhlens inlägg på 

Facebook då den tillåter en analys av inläggets betydelse och mening i den kontext som den 

tas emot i på Facebook. Inom hermeneutiken tas även sammanhang och kontext starkt in i 

beräkningen av betydelsen och meningen med texten, vilket är relevant i och med att 

forskning inom kriskommunikation menar att man behöver anpassa sin information efter 

kriser (Austin & Jin, 2016). Denna teori är relevant i min undersökning då jag syftar att 

undersöka om det finns likheter mellan etablerade teorier inom kriskommunikation på sociala 

medier och Åhlens inlägg på Facebook.  

 

2.5 Tidigare forskning inom kriskommunikation 

2.5.1 Myndigheternas hjälp från sociala medier 

År 2014 gjordes en undersökning av forskaren Mats Eriksson där han analyserade och 

redovisade den aktuella forskningsläget och aktuella kunskaper vi besitter angående 

kriskommunikation på sociala medier. Studien riktar majoriteten av fokus till att studera 

sociala mediers betydelse i samband med samhällskriser, och hur både allmänheten och 

myndigheter använder sig av dem för att kommunicera med varandra (Eriksson, 2014).  

 

Resultatet visar att myndigheternas arbete underlättats efter att sociala medier blev en naturlig 

del av deras arbete. Rapporten redovisar att kommunikationen ständigt förändras, och att 

vikten av den tvåvägskommunikation som sociala medier tillåter är avgörande i en 

samhällskris. Denna typ av kommunikation gör att myndigheterna snabbt kan varna 

påverkade personer i en kris, och på så sätt lättare evakuera och varna om situationen kräver 

detta. Kommunikationen gör det dock även möjligt för allmänheten att bidra med information 

i realtid till myndigheterna och på så sätt hjälpa till i eventuella krisfall.  

 

Resultatet visar dock även på att det förändrade medielandskapet skapar en annan slags 

informations-sållning hos mottagarna. Som andra forskningar visar på, till exempel Austin & 

Jin (2016), förlitar sig människor på sociala medier för snabb information om nuläget, men 

förlitar sig på traditionella medier för djupare information (Eriksson, 2014). Alltså visar även 

denna studie på att läsare har en förhandlande läsning när de använder sociala medier, och 

faktiskt kan motsätta sig viss information endast för att de kommer från detta medium 

(Eriksson, 2014). Studiens resultat kan dock inte påvisa hur olika demografer, såsom till 
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exempel kön eller ålder, använder sig av sociala medier för att tolka eller läsa av information 

på sociala medier.  

 

Denna forskning är relevant då den tar upp relevant forskning inom kriskommunikation med 

fokus på god praxis inom kriskommunikation och hur den rent teoretiskt bör användas i en 

kris för bästa resultat och önskat mottagande av kommenterarna. Detta kommer användas 

som grund i både den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen genom att ha resultatet 

som grund för diskussion och jämförelse. Resultatet i studien kommer även analyseras och 

jämföras med resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen som jämförelse ifall resultatet på 

deras studie matchar resultatet i denna studie. Erikssons (2014) studie har snarare fokus på 

avsändarens handlingar medan denna studie snarare har ett mottagarfokus, vilket gör att dessa 

kommer kunna jämföras. Dock är den även relevant då krisen i fråga är både en samhällskris 

och en förtroendekris, vilket gör resultatet relevant i analys och diskussion om, till exempel, 

god praxis.  

 

2.5.2 De traditionella mediernas fortsatta makt  

År 2008 publicerades en rapport av Michael Karlsson (2008) där han analyserar och 

undersöker nya mediers makt och betydelse inom kommunikation på internet.  

 

Studien beskriver hur de traditionella mediernas makt förändrats, eller helt försvunnit, efter 

uppkomsten av internet. Detta för att det inte längre krävs etablerade medier för att 

privatpersoner ska kunna föra dialoger med stora företag (Karlsson, 2008). Dock beskrivs 

samtidigt en annan sida av traditionella medier inom kriskommunikation. Karlsson beskriver 

att den första kontakten mellan mottagare och organisation fortfarande till stor del görs 

genom detta medium. Karlsson hävdar även att en stor del av mottagarna föredrar 

journalistisk bearbetad text framför direktkommunikation från den inblandade 

organisationen. Forskaren nämner även att sociala medier fortfarande förbises av 

kommunikatörer under en kris, och att pressmeddelanden till etablerad media fortfarande 

föredras framför en tvåvägskommunikation på sociala medier (Karlsson, 2008). Inte heller 

denna forskning bidrar med ett resultat för hur demografen kön reagerar gentemot olika 

aspekter av kriskommunikation.  
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Detta går emot majoriteten av annan forskning och teori som tas upp i denna uppsats, vilket 

gör rapporten intressant i detta fall. Ifall denna forskning visar att kommenterarna tydligt 

ändrat åsikt efter att ha fört en tvåvägskommunikation på sociala medier med företaget skulle 

detta kunna ligga till grund för att kommunikatörer snarare väljer att kommunicera på sociala 

medier istället för att skicka pressmeddelanden. Detta är en intressant analys då forskning, så 

som till exempel Kruckeberg et al (2017), visar på att kommunikatörer föredrar traditionella 

medier före sociala medier i samband med viktig kommunikation.  

 

Denna forskning är relevant då den bidrar med ett annorlunda synsätt och perspektiv på 

kriskommunikation, och kommunikation i stort, på sociala medier. Den kommer att ligga till 

grund för diskussion och jämförelse av resultatet på den kvantitativa innehållsanalysen där 

hans resultat kan jämföras med resultatet i ett reellt fall. Den kommer även användas i 

analysen och resultatet för att förstå och läsa tabellerna, och sedan jämföras med annan 

forskning för att se vad som överensstämmer med forskningen i denna undersökning. 

 

2.5.3 Övrig forskning 

Annan forskning som beskriver hur kommunikation på sociala medier fungerar är till 

exempel Jesper Strömbäcks (2019) forskning om hur kommunikation kan analyseras av 

mottagare. Strömbäck (2019) hävdar att människor tenderar att endast konsumera 

medieinnehåll som överensstämmer med deras redan etablerade världssyn. Ett påstående som 

detta är inte helt ovanligt, och forskare som Kruckeberg et al (2017) håller även de med om 

detta. Likasinnade människor har även, enligt de nyss nämnda forskarna, en tendens att hålla 

sig vid varandra på olika medier, och på sådant sätt endast få tillgång till information och 

åsikter som matchar deras egna (Kruckeberg et al, 2017., Strömbäck, 2019). De menar även 

att denna typ av sammanstrålning gör att händelser ofta kan uppfattas som värre än vad de är. 

Detta genom att många människor går samman och dels triggar varandra, och dels bygger 

upp en värre bild av händelsen för utomstående (Kruckeberg et al, 2017). Dessa teorier är 

relevanta då de kan bidra till en ökad förståelse för studiens resultat. De kan även ligga till 

grund för att förstå hur kommenterarna skulle kunna ha resonerat och landat i den åsikt de 

gjort.  
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3. Metod & Material 

Detta kapitel fokuserar på att presentera uppsatsens metodologi, alltså tillvägagångssättet och 

med vilka metoder materialet har analyserats. Därefter följer en diskussion om uppsatsens 

validitet och reliabilitet, samt en metoddiskussion om varför just den valda metoden är 

relevant.  

 

Denna uppsats har använt sig av en metodtriangulering då den syftar på att svara på olika 

frågeställningar som bäst kunde besvaras med olika metoder. En kvalitativ innehållsanalys 

har använts på ett inlägg på Facebook skrivet av Åhlens. En kvantitativ innehållsanalys har 

använts på kommenterarnas svar på inlägget.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

När någonting hädanefter beskrivs som “text” syftar detta på text i bred bemärkelse. Detta 

innefattar alltså inte bara skrivna ord, utan även till exempel konst, rörliga bilder, bilder, film 

och ljud. Texten som syftas på är ett inlägg på Facebook som Åhlens publicerat i samband 

med den ovannämnda krisen.  

För att analysera huruvida etablerade praxis inom kriskommunikation kan återfinnas i Åhlens 

inlägg har en kvalitativ innehållsanalys gjorts. Inom denna metod har hermeneutiken använts 

som analysverktyg. Hermeneutik, eller tolkningslära, utvecklades för att analysera texter i 

olika kulturer för att analysera och tolka dess underliggande betydelser (Helland, 2004). 

Analysen var dock inte djupgående för att förstå dolda budskap eller subliminala meningar, 

utan den var endast till för att tolka det som stod för att analysera huruvida teorierna nämna 

ovan kan återfinnas i inlägget. Anledningen till detta är då den kvalitativa innehållsanalysen 

gjordes för att förstå den direkta betydelsen och innehållet i inlägget, vilket är det vanligaste 

sättet för mottagare att avläsa innehåll på sociala medier (Austin & Jin, 2016., Eriksson, 

2014). Dock behövdes trots detta fortfarande denna metods tolkningsmöjligheter, då man kan 

uttrycka sig på olika sätt när man ber om ursäkt, vilket är ett av stegen i nämnda teorier 

(Coombs, 2014., Jin et al, 2011). Även fast en direkt tolkning gjordes behövdes fortfarande 

olika tolkningsstrategier för att analysera huruvida teoriernas praxis kunde återfinnas i 

inlägget. Detta då Åhlens med största sannolikhet inte medvetet anpassat kommunikationen 

utifrån teoriernas praxis, utan en tolkning av vad som menas med olika uttryck i texten 
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behövdes. Hermeneutiken kunde dock inte ge oss någon förståelse för hur en text uppfattas 

eller tas emot hos mottagarna, därav vikten att kombinera denna metod med en kvantitativ 

undersökning av kommenterarnas svar för att få svar på samtliga frågeställningar. 

 

3.2 Analytiskt ramverk 

Den kvalitativa innehållsanalysen har baserats på teorierna nämnda i teorikapitlet ovan. Båda 

teorier som tas upp har tydligt utformade och presenterade tillvägagångssätt om teoretiskt sett 

god kommunikation (Coombs, 2014., Jin et al, 2011). Dessa tillvägagångssätt har varit det 

som inlägget analyseras utefter.  

 

Det som främst undersöktes i inlägget och hos kommenterarna var baserat på innehållet i 

teorierna nämna i teorikapitlet. Alltså har teorierna Situational Crisis Communication Theory 

(Jin et al, 2011) och Reputation Repair (Coombs, 2015) legat till grund för majoriteten av 

analysen och diskussionen i den kvalitativa innehållsanalysen. Teorierna har även 

operationaliserats till mätbara variabler i den kvantitativa innehållsanalysen. Detta då 

undersökningen syftade att undersöka ifall etablerade teorier inom kriskommunikation 

återfanns i reella fall på sociala medier. För att uppnå en djupare förståelse för hur inlägget 

både kan ha uppfattats av kommenterare och hur det kan ha menats av avsändaren har Stuart 

Halls (1973) teori om Encoding (inkodning) och Decoding (avkodning) använts som grund 

till delar av analysen av både inlägget i den kvalitativa innehållsanalysen och tabellerna i den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

 

Per-Johan Ödmans bok Tolkning, förståelse, vetande - Hermeneutik i teori och praktik har 

legat till grund för det analytiska ramverket kring hur en hermeneutisk tolkning bör göras. 

Denna tolkning görs, enligt Ödman (2007), genom att i tolkningen ha olika aspekter i åtanke 

under tolkningens gång. Dessa aspekter kan vara till exempel krisens utformning eller hur, i 

detta fall, kommunikation gjorts tidigare av företaget. Ödman (2007) beskriver även vikten av 

att analytikern bör åsidosätta egna åsikter och intentioner, men att samtidigt ha normer och 

kontext i åtanke för att förstå hur mottagarna kan tolka texten. Denna bok beskriver, som 

namnet föreslår, hur hermeneutiska tolkningar visar sig och kan göras i samband med analys 

och tolkning av en text (Ödman, 2007).  
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3.3 Eventuella problemområden i samband med den kvalitativa innehållsanalysen 

En kvalitativ innehållsanalys utgångspunkt är att den som analyserar har ett intresse av att ta 

reda på någonting i samband med texten. Den som analyserar har även ofta en förutfattad 

mening om ett eventuellt utfall, och kan därför befläcka analysen med detta. Varje människa 

besitter även vissa erfarenheter och egenskaper vi inte helt kan bortse från när man gör en 

analys, och kommer tillämpa dessa omedvetet eller medvetet. Dock är analytikerns roll viktig 

inom hermeneutiken då en viss kunskap inom ämnet krävs för ytterligare förståelse. För att 

undvika etiska försvårande omständigheter är det viktigt att inse att man besitter dessa 

erfarenheter och benämna dem i en självreflektion (Helland, 2004).  

 

3.4 Självreflektion i samband med den kvalitativa innehållsanalysen 

Trots att hermeneutikens syfte är att förstå mening och betydelse av texter är det av stor vikt 

att kritiskt granskas sin roll som analytiker i samband med den kvalitativa innehållsanalysen. 

Omedvetet, eller medvetet, kan analytikern vilja tolka tecken på ett sätt som för analysen åt 

ett visst håll som är förmånligt för det utfall man önskar för undersökningen (Helland, 2004). 

Då syftet med undersökningen är att undersöka huruvida teorier inom området återfinns i ett 

reellt fall kan min tolkning styra i det håll som är förmånligt för syfte och frågeställningar, 

alltså hitta tecken som tyder på svar på dessa frågor. 

 

Det ovanstående kan, enligt Helland (2004) och Ödman (2007), motverkas genom att aktivt 

förklara samt analysera sin egen del genomgående genom analysen och undersökningen. 

Genom att nämnda och lyfta fram sina egna erfarenheter och egen agenda, oavsett omedveten 

eller medveten, kan analytikerns egna del förminskas och åsidosättas till så stor del det går. 

Med detta kapitel, i samband med en ständig kritisk självreflektion, kommer en förminskning 

av en eventuell styrning av tolkningen vara möjlig.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa innehållsanalysen har skett i följande steg: 

Förarbete 

För att påbörja den kvalitativa innehållsanalysen hittades först forskning om de teorier som 

användes i studien för analys. Detta då den kvalitativa innehållsanalysen till största del 
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baseras på att återfinna delar av SCCT och Reputation Repair i studieobjektet. Dessa teorier 

har analyserats och sedan presenterats i kapitel 2.  

 

Teorierna har sedan delats upp på samma sätt som de presenterats i den forskning de 

publicerats i. Stegen i SCCT är följande: Krisens historia, tidigare förhållanden samt vilken 

slags kris det är. SCCT presenterar även andra viktiga avseenden inom teorin som inte finns 

med i denna lista, och de är följande: att be kunderna om ursäkt och utföra en 

omvärldsanalys (Jin et al, 2011).  

Stegen i Reputation Repair är följande: förnekelse, nedvärdering av vikten av händelsen, 

stöttning av den egna organisationen samt stöttning och kompensation (Coombs, 2014).  

Analys 

Då hermeneutiken syftar att förstå och bidra med en mening till en text kommer den inre och 

yttre kontexten has i åtanke under analysen av studieobjektet (Ödman, 2007). Med den inre 

kontexten menas, i detta fall, det faktiska innehållet i texten, och med den yttre kontexten 

menas, i detta fall, var texten publicerats, alltså Facebook. Med teorierna och hermeneutikens 

tillvägagångssätt, som båda är presenterade i kapitel 2, i åtanke analyserades studieobjektet 

stegvis genom de ovannämnda stegen. Studieobjektets hela innehåll jämfördes och 

analyserades genom samtliga steg, och delades inte på något sätt upp i analysen. Tidigare 

förhållanden är en viktig del inom både SCCT och hermeneutiken, så hur kriser hanterats 

historiskt sett har varit av vikt för att förstå kontexten (Jin et al, 2011., Ödman, 2007).  

När någonting på något vis överensstämt med en punkts innehåll har detta vidare analyserats 

för att säkerställa att denna tolkning är rimlig och saklig. Detta resultat har sedan presenterats 

i kapitel 4 Resultat & analys.  

 

3.6 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är menad att nå en generaliserbarhet av undersökningens urval, 

och på så sätt nå en representativ bild av populationen, som sedan till viss del kan spegla 

mediers innehåll. Metoden är speciellt effektiv när man vill analysera stora mängder material, 

och det är på grund av den stora mängden man sedan i teorin kan nå en generaliserbarhet 

utifrån undersökningen. Metoden syftar även på att kunna säkerställa likheter och skillnader 

mellan olika variabler, och efter det upptäcka och analysera hur dessa samband skulle kunna 

visa sig i verkligheten (Helland, 2004). Denna metod var relevant för min undersökning då en 
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stor mängd material analyserades, nämligen kommenterarna som svarat under inlägget på 

Åhlens Facebook. För att undersöka kommenterarnas reaktioner på inlägget har Coombs 

(2014) teori och Jin et als (2011) teori operationaliserats till mätbara variabler och siffror som 

sedan kan jämföras för att sedan generalisera svaren.  

 

Med en kvantitativ innehållsanalys minskar man kodarens inflytande på svaren och man 

strävar efter ett objektivt svar. Metoden är även effektiv när man vill säkerställa mönster i 

stora mängder material, om man vill testa hypoteser eller om man vill dra slutsatser och 

mediers effekt (Helland, 2004). Då mina frågeställningar syftar till att göra samtliga av dessa 

var denna metod relevant att använda. Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen var att 

analysera kommenterarnas inställning till, dels, inlägget i stort och dels till de olika delar av 

teorierna som återfanns i inlägget. 

 

3.7 Generaliseringsanspråk 

Undersökningen syftar inte huvudsakligen att göra ett generaliseringsanspråk, utan syftar 

snarare på att undersöka eventuella mönster och strukturer i hur teorier eventuellt återfinns i 

reella fall av kriskommunikation. Undersökningen syftar även att undersöka de eventuella 

mönster som finns i samband med kommenterarnas inställning till eventuella teorier som 

återfinns i kriskommunikation.  Detta i sig, ifall ett tydliga strukturer och mönster visas, skulle 

kunna användas som utgångspunkt för andra företag i valet om att ta inspiration ifrån de 

praxis som analyseras i studien. Denna studie är även en fallstudie som studerar och 

analyserar en enskild kris och ett enskilt inlägg. Med detta menas att studien analyserar och 

söker efter intressanta strukturer i detta specifika fall, och inte nödvändigtvis kan generalisera 

och applicera resultatet på andra fall.  

 

3.8 Material 

För att besvara samtliga frågeställningar har jag valt att ha olika material för olika syfte. Dels 

analyserades Åhlens inlägg på Facebook med hjälp av teorierna och dels analyserades 

kommenterarnas svar under det inlägget med hjälp av samma teorier, dock genom 

operationaliserade variabler utformande från teorierna. 
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3.8.1 Urval & population 

Trots att frågeställningarna och syftet vill undersöka huruvida företag bör använda etablerade 

praxis inom kriskommunikation i kriser på sociala medier var det ett för omfattande arbete att 

analysera samtliga kriser som någonsin tagit plats på sociala medier. Därför valdes krisen 

Åhlens gick igenom 2017 då den skapade starka reaktioner från allmänheten som var så pass 

starka att traditionella medier gav sig in i diskussionen om det som skett. Denna kris blev så 

stor att det var ett för omfattande arbete att analysera samtliga kommentarer som gjordes som 

svar på Åhlens kommunikation. Populationen som studien vill uttala sig om var, för tillfället 

då studien inleddes, 661 kommentarer. Urvalet som valdes ur denna population var 200 av 

populationen. Detta urval har slumpats fram genom ett obundet slumpmässigt urval som 

liknar ett lotteri. Detta urval valdes för att sedan kunna generalisera resultatet och sedan 

kunna uttala sig om hela populationen.  

 

3.8.2 Analysenhet - Inlägget på Facebook 

Analysenheten i den kvalitativa innehållsanalysen bestod endast av Åhlens inlägg på 

Facebook. Detta inlägg har sedan analyserats gentemot valda teorier för att få svar på både 

syfte och frågeställningar. Då det endast är en enhet som analyseras inom den kvalitativa 

innehållsanalysen kommer ingen kriterielista upprätthållas. Valet att endast analysera ett 

enskilt inlägg baseras på att denna studie är en fallstudie och endast intresserar sig för att 

analysera responsen till denna enskilda kris. Intresset för denna kris baseras på att inlägget i 

fråga skapade starkare reaktioner från allmänheten än något annat inlägg gjort som Åhlens 

producerat nyligen. Dessa reaktioner var så starka att även traditionella medier 

kommenterade om vad som skett (DN, 2017., SVT, 2017). Inlägget som analyseras är 

följande:  
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3.8.3 Analysenheter - Kommenterare 

Analysenheterna i den kvantitativa undersökningen var två hundra av kommenterarnas 

kommentarer under Åhlens inlägg på Facebook. Varje enhet var en fristående text som inte 

var kopplad till någon annan enhet. Varje enhet hade även namn och bild över sig, som 

fungerade som en rubrik. Hur namn och bild hanterades diskuteras under punkt 1.3 “etik och 

värdegrunder”. Urvalet i en kvantitativ innehållsanalys måste vara slumpmässigt ifall man 

vill kunna uttala sig generaliserande om populationen utifrån urvalet (Helland, 2004). Urvalet 

var ett obundet slumpmässigt urval (OSU) vilket innebär att alla enheter hade lika stor chans 

att bli utvalda till urvalet. Varje enhet tillgavs ett nummer som sedan lottades fram, vilket 

resulterade i att samtliga enheter hade lika stor chans att komma med i urvalet. De utvalda 

enheterna kontrollerades sedan manuellt. Detta anses relevant då de behövde falla under 

30 



 

samtliga kriterier för att kunna kodas in, och genom att kolla detta innan kodningen börjar 

minskade risken för internt bortfall. De kriterier en enhet borde följa för att kunna kodas var 

följande:  

- Varje enhet bör innehålla bokstäver, och inte endast emojis, alltså symboler som 

symboliserar olika känslor, eller osammanhängande tecken. Detta för att kunna utläsa 

och sedan kunna koda in enheterna enligt kodschema.  

- Varje enhet bör vara ensamstående och får inte vara ett svar på en annan enhets 

kommentar.  

 

3.9 Kodschema 

Majoriteten av variablerna som användes i undersökningen var baserade på de teorier som 

tagits upp ovan. Detta för att besvara frågeställningarna och syftet, samt för att öka validiteten 

genom att minska risken att mäta fel sak på grund av en dåligt genomförd operationalisering 

(Helland, 2004). Samtliga variabler utformades efter att den kvalitativa innehållsanalysen 

utfördes. Detta för att mäta det som faktiskt går att mäta, nämligen det som återfinns i 

inlägget.  

 

3.9.1 Variabler & operationalisering 

Variablerna är operationaliserade efter att den kvalitativa innehållsanalysen gjordes för att 

operationalisera efter de teorier och de praxis som faktiskt kunde återfinnas i inlägget. Detta 

för att säkerställa reliabiliteten och undvika mätfel. I den kvalitativa innehållsanalysen 

framkom att vissa delar från SCCT kunde återfinnas och samtliga delar från Reputation 

Repair kunde återfinnas i inlägget, och variablerna har operationaliseras därefter. 

Variabel 1 - Tonalitet 

Då syftet och frågeställningarna i grund och botten avser att ta reda på ifall kommenterarna 

upplevde inlägget som positivt eller negativt mätte denna variabel just detta. Denna variabel 

mätte alltså den övergripande tonaliteten gentemot inlägget, och mätte inte speciella delar 

kopplade till etablerade teorier. Variabeln hade följande variabelvärden: (1) Positiv (2) 

Negativ (3) Neutral. Variabelvärdena mäts genom att analysera olika värdeladdade ord för att 

sedan säkerställa den generella tonaliteten och inställningen. Även tecken som inte är 

bokstäver, så som emojis som användes för att uttrycka känslor, har spelat in i denna 
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tolkning. En person som uttrycker sig både negativt och positivt har kategoriserats som 

neutral. Detta skulle direkt kunna översättas till Halls teori om olika läsningar (1973). De som 

läser med den dominerande lästypen bör vara positiva gentemot inlägget, de som läser med 

förhandlande bör vara neutrala och de som är negativa bör läsa med den oppositionella 

lästypen. Om en enhet uttryckt sig både negativt och positiv generellt kommer denne kodas in 

som neutral.  

Variabel 2 - Inställning till snabbhet 

Denna variabel utformades och operationaliserades efter samtliga teorier och tidigare 

forskning som nämner vikten av att möta upp det stora informationsbehovet som mottagarna 

kräver i en kris (Austin & Jin, 2016., Eriksson, 2014., Jin et al, 2011., Karlsson, 2008., 

Kruckeberg et al, 2017). Enligt teorierna bör alltså kommenterarna uppskatta, eller inte 

uppskatta, det tidsspann som togs för inlägget att publiceras. Variabeln hade följande värden: 

(1) Positiv (2) Negativ (3) Neutral. I samtliga teorier som är operationaliserade efter teorier 

kommer kategoriseringen ske genom att se ifall kommentaren uttryckligen visar känslor 

gentemot olika aspekter inom teorierna. En person som uttrycker sig både negativt och 

positivt har kategoriserats som neutral, likaså har de som inte kommenterat angående 

specifika praxis. Den sista kategoriseringen baseras på att de varken uttryckt sig varken 

negativt eller positivt, och därav inte lagt nog vikt vid en viss praxis och därför kan ses som 

neutrala gentemot den specifika delen av inlägget.  

 

Variabel 3 - Inställning till ursäkt 

Denna variabel operationaliserades från Jin et als (2011) och Austin & Jin (2016) teori SCCT 

där vikten av att be om ursäkt beskrivs. Variabeln hade följande variabelvärden: (1) Positiv 

(2) Negativ (3) Neutral. 

 

Följande variabler utformades och operationaliserades efter Coombs (2014) Reputation 

Repair. Om en respondent specificerat vad de är positiva alternativt negativa inför 

analyserade man i sin tur huruvida teorin fungerar i praktiken. Variabelvärdena utformades 

efter det teoretiska ramverket, och utformades efter de mest framstående egenskaperna från 

Reputation Repair (Coombs, 2014).  
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Variabel 4 - Inställning till Åhlens förnekelse 

Då Åhlens inlägg innehöll viss förnekelse och överföring av skuld till en annan part mätte en 

en variabel kommenterarnas respons till detta. Variabelvärdena var följande: (1) Positiv (2) 

Negativ (3) Neutral. 

 

Variabel 5 - Inställning till förminskning 

Åhlens inlägg beskrev händelsen på ett förminskande sätt, och denna variabel mätte 

kommenterarnas respons till denna aspekt av inlägget. Resultatet av den kvalitativa 

innehållsanalysen visade på att Reputation Repairs “förminskning” och SCCTs “Krisens 

historia” beskriver samma del av inlägget, samt förklarar dem på samma sätt. Alltså är denna 

variabler operationaliserad från båda teorierna (Coombs, 2014., Jin et al, 2011). 

Variabelvärdena var följande: (1) Positiv (2) Negativ (3) Neutral. 

 

Variabel 6 - Inställning till förmedlingen av en positiv bild av det egna företaget  

Denna variabel mätte hur kommenterarna reagerade på att Åhlens presenterade sitt eget 

företag i ett positivt ljus i och med krisen. Variabelvärdena var följande: (1) Positiv (2) 

Negativ (3) Neutral. 

 

Variabel 7 - Inställning till kompensation & stöttning av påverkade 

Inlägget innehöll delar som stöttar de påverkade och inblandade i krisen, och denna variabel 

mätte hur kommenterarna reagerar på detta. Variabelvärdena var följande: (1) Positiv (2) 

Negativ (3) Neutral. 

Variabel 8 - Kategorisering Man eller Kvinna 

Denna variabel skapades för att kunna identifiera och kategorisera enheterna. Ingen av den 

tidigare forskning som framkom i researcharbetet har hävdat att varken män eller kvinnor är 

mer benägna att ta till sig ursäkter eller dylikt på sociala medier, utan variabeln är som sagt 

snarare till för kategorisering. Dock utformades även variabeln för att mäta ifall det finns ett 

tydligt mönster för hur män och kvinnor reagerat. Variabelvärdena var följande: (1) Man, (2) 

Kvinna, (3) Framkommer ej.  
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Variabel 9 - Uttryckligen förändrad åsikt efter att ha tagit del av inlägget 

Denna variabel mätte huruvida respondenten uttryckligen, i kommentaren under inlägget, 

skrivit att dennes åsikt förändrades efter att ha tagit del av Åhlens ursäkt. Denna variabel 

växte fram under en, dock väldigt liten, pilotstudie där det upptäcktes att många 

kommenterare uttryckligen skrev att deras åsikter förändrats gentemot företaget efter att ha 

läst inlägget. Denna variabel var relevant då den, tillsammans med andra variabler, mätte ifall 

teorierna kunde ha betydelse för varumärkesbyggande kriskommunikation. Variabelvärdena 

var följande: (1) skriver uttryckligen att man ändrat åsikt efter att ha tagit del av inlägget, (2) 

skriver uttryckligen att man inte ändrat åsikt efter att ha tagit del av inlägget, (3) 

Framkommer ej.  

Med denna variabel bör man även kunna se mönster i om vilket slags läsning kommenterarna 

gör under inlägget. Ifall en kommentar uttryckligen förändrat sin ursäkt bör denna typ av 

läsning vara en förhandlande läsning som ligger till grund för förändring. Om den inte är 

förändrad men positiv bör det vara dominant läsning, samt om den inte är förändrad men 

negativ bör detta vara oppositionell läsning (Hall, 1973). 

Variabel 10 - Inställning gentemot lösning och beslut 

Efter att ha kodat in samtliga variabler framkom det att en stor andel av de som uttryckte sig 

negativt eller positivt riktade denna negativitet eller positivitet gentemot deras nya beslut. För 

att motverka att tolka in detta som negativt eller positivt gentemot ursäkt eller andra delar av 

teorierna utformades en ny variabel. Denna variabel mätte ifall de är positiva eller negativa 

gentemot Åhlens nya lösning. Då denna korstabulerades kunde man sedan avgöra ifall 

inställningen var gentemot teorier eller beslut, till exempel. Variabelvärdena var följande: (1) 

Positiv (2) Negativ (3) Neutral. 

Som variabeln ovan är detta en indikator på vilken slags läsning kommenterarna gör i 

samband med kriskommunikationen på sociala medier. Man bör alltså även här kunna se 

mönster i om vilket slags läsning kommenterarna gör under inlägget. Ifall en kommentar 

uttryckligen förändrat sin ursäkt bör denna typ av läsning vara en förhandlande läsning som 

ligger till grund för förändring. Om den inte är förändrad men positiv bör det vara dominant 
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läsning, samt om den inte är förändrad men negativ bör detta vara oppositionell läsning (Hall, 

1973). 

Variabel 11 - Inställning gentemot att de ändrat sitt beslut efter motreaktioner från 

allmänheten 

Även denna variabel uppstod under kodningen av de andra variablerna. Under kodningen 

framstod det att kommenterarna kunde vara positiva eller negativa gentemot ursäkten, men ha 

motsatt inställning gentemot att de inte stod upp för sitt orginalbeslut efter att ha fått en stark 

motreaktion. För att motverka missförstånd och feltolkning av reaktion gentemot variablerna 

byggda på teorier lades denna variabel till. Den säkerställde vad kommenterarna är negativa 

eller positiva emot. Variabelvärdena var följande: (1) Positiv (2) Negativ (3) Neutral. Denna 

typ av omvärldsbevakning som Åhlens gjorde är även ryggraden till teorin SCCT, vilket gör 

att detta även mäter hur teorin fungerar i reella fall (Jin et al, 2011). 

Som variablerna ovan är detta en indikator på vilken slags läsning kommenterarna gör i 

samband med kriskommunikationen på sociala medier. Man bör alltså även här kunna se 

mönster i om vilket slags läsning kommenterarna gör under inlägget. Ifall en kommentar 

uttryckligen förändrat sin ursäkt bör denna typ av läsning vara en förhandlande läsning som 

ligger till grund för förändring. Om den inte är förändrad men positiv bör det vara dominant 

läsning, samt om den inte är förändrad men negativ bör detta vara oppositionell läsning (Hall, 

1973). 

3.10 Eventuella problemområden 

Då en kvantitativ innehållsanalys ofta ses som helt objektiv finns en risk att man som kodare 

tolkar in denna objektivitet och drar slutsatsen att resultatet direkt går att översätta till 

verkligheten. Detta är dock inte fallet, och det är av största vikt att inte blanda ihop en enskild 

undersöknings utfall med en komplex verklighet. Objektiviteten i en kvantitativ analys ska 

snarare ses som att kodare är oberoende av varandra, och att två kodare tekniskt sett ska få 

samma utfall när de kodar samma material (Helland, 2004). 

 

Det främsta problemområdet med detta kodschema är att det till stor del är baserat på de delar 

av teorierna, som enligt den kvalitativa innehållsanalysen, kan återfinnas i Åhlens inlägg på 

Facebook. Detta kodschema förlitar sig på att kommenterarna tolkat inlägget på ett liknande 
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sätt och därför även de kan kommentera om de delarna. Dock är hermeneutikens tolkning 

utformad för att hjälpa analytikern att anpassa tolkningen till de normer som råder i just den 

kontexten, vilket bör resultera i ett liknande resultat för både analytikern och kommenterarna 

(Ödman, 2007).  

 

3.11 Interkodarreliabilitetstest 

Interkodarreliabilitetstest har en central del i innehållsanalysen. Testet är utformat av avse 

graden av överenskommelse mellan flera oberoende kodare när de använder samma 

kodschema under kodningen av ett material (Mao, 2017). Interkodarereliabilitet är ett viktigt 

kriterium för att avgöra reliabilitet och validitet inom innehållsanalyser då den visar på 

tillförlitligheten. Testet är även en indikator på huruvida man kan återanvända det kodschema 

som använts (Mao, 2017). Testet är inte endast nödvändigt för att avgöra tillförlitligheten på 

undersökningen, utan det är en praktisk hjälpreda för att avgöra ifall tillförlitligheten på 

kodschemat är nog högt för att flera kodare ska ha möjligheten att koda samtidigt under ett 

stort kodningsarbete. Alltså gör testet att det är möjligt att dela upp arbetet för att göra 

kodningen mindre omfattande, och på så vis blir kodningen mer hanterbar. 

Interkodarreliabilitet är även viktigt att undersöka då det kan visa på ifall operationaliseringen 

är välgjord eller inte. En låg nivå av interkodarreliabilitet är en allvarlig indikator på att man 

inte mäter det som avses mäta (Mao, 2017).  

 

I denna undersökning har ett interkodarreliabilitetstest varit av stor vikt, då undersökningen 

endast görs av en person. För att säkerställa och undersöka interkodarreliabiliteten gjordes ett 

Holti-test. Två oberoende kodare utförde detta test på 30 av 200 enheter, vilket är ungefär 15 

% av enheterna. Detta gjordes för att få en övergripande representativ bild av 

undersökningens data. En procent-överenskommelse som är högre än 0.9 anses ha en hög 

grad av interkodarreliabilitet, medan en överenskommelse mindre än 0.8 anses trovärdigheten 

vara bristande (Mao, 2017). I denna undersökning fick de oberoende kodarna en 

överenskommelse på högre än 0.9, vilket resulterade i ett kodschema som tillsynes är korrekt 

operationaliserat samt ett kodschema som kan återanvändas av andra kodare.  
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3.12 Validitet & reliabilitet 

3.12.1 Reliabilitet 

Inom kvantitativa undersökningar, och främst inom reliabilitet, talar man ofta om mätfel. 

Med mätfel menas att undersökningen får olika resultat varje gång man gör en mätning, trots 

att man använt samma variabler och kodschema (Helland, 2004). För att motverka mätfel och 

för att uppnå hög reliabilitet gjordes ett flertal kodningar gemensamt med olika oberoende 

forskare. För att ytterligare öka reliabiliteten på studien har tydliga regler för kodning 

upprättats, och detta genom ett kodschema och ett intrakodartest. Kodningarna och reglerna 

kan även testas genom att göra flera tester om igen, och se ifall utfallet blir detsamma varje 

gång. Detta kommer göras i ett mindre format genom en pilotstudie där samtliga variabler 

testas på ett mindre antal enheter. Då två forskare satt bredvid varandra och kodat samtidigt 

kunde eventuella frågor diskuteras under arbetets gång (Helland, 2004). Dock, eftersom att 

tydliga regler samt ett kodschema upprättats, ska inte detta vara nödvändigt i och med att ett 

tydliga riktlinjer bör förminska antal missförstånd, i teorin. Ifall två forskare kodar med 

samma variabler och resultatet blir detsamma, kan man på så sätt säkerställa att man inte fått 

mätfel och på så sätt även uppnått hög reliabilitet.  

Hög reliabilitet inom kvalitativ forskning är tekniskt sett inte möjligt att uppnå, då två 

forskare inte kan uppnå samma resultat. Inom den kvalitativa undersökningen använder sig 

forskaren, medvetet eller omedvetet, av egna erfarenheter och normer vilket resulterar i att 

varje forskares resultat kommer avvika från varandras (Helland, 2004). 

3.12.2 Validitet 

Med validitet menas att man “mäter det man vill mäta”. Med väl utformade variabler och 

olika metoder för olika syften bör validitet i uppsatsen vara relativt hög. För att uppnå hög 

validitet har en tydlig definitionslista upprättats, och variablerna har kopplats till de 

etablerade teorier undersökning avsågs mäta, alltså operationaliseras. De mest framträdande 

egenskaperna hos Coombs (2014) teori och Jin et als (2011) teori kommer göras om till 

variabler för att sedan användas i kodningen, och på så sätt mäta det frågeställningen vill ha 

svar på. Då en tydlig operationalisering gjordes minskar teoretiskt sett risken för felaktig 

tolkning, och teorierna blev istället tydliga variabler att koda in i SPSS (Helland, 2004).  
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I den kvalitativa innehållsanalysen uppnås validitet genom en ständig återkoppling till de 

etablerade teorierna undersökningen avsågs mäta, samt en ständig koppling av dessa till 

frågeställning och syfte.  
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4. Resultat & analys 

I detta kapitel kommer först resultatet i den kvalitativa innehållsanalysen presenteras, för att 

sedan följas upp av den kvantitativa innehållsanalysen. Varje teori som analyseras i samband 

med innehållsanalyserna kommer presenteras en i taget och varje teori kommer även ha 

underrubriker som presenterar det som tas upp. Signifikansen i den kvantitaiva 

innehållsanalysen kommer redovisas med en signifikanströskel på 95 %. Detta kommer 

skrivas ut som cramers V=0,05 eller lägre. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen hade haft som syfte att svara på följande frågeställning: 

-  Hur implementeras etablerade praxis inom kriskommunikation i Åhlens inlägg på 

Facebook? 

För att svara på denna frågeställning har teorierna som togs upp i teoriavsnittet jämförts med 

Åhlens inlägg på Facebook för att analysera intressanta mönster, likheter och skillnader 

mellan inlägget och teorierna.  

De har analyserats med hjälp av hermeneutiken i en kvalitativ innehållsanalys. 

Hermeneutiken kan ses som ett redskap för att kunna analysera och förstå olika budskap i 

texter. Det är en tolkningslära som syftar på att vi behöver tilldela en mening till texter, då de 

tekniskt sett inte besitter någon fastställd mening. Detta kan göras genom att, till exempel, 

jämföra innehållet med det förflutna som redan är accepterat eller sett som sanningar 

(Ödman, 2007). Även Stuart Halls teori Encoding/Decoding har använts under analysen för 

att djupare förstå vilken mening som avsändare möjligen skulle kunna ha haft i åtanke under 

produktionen av inlägget (Hall, 1973). 

 

Inlägget som analyseras är detta: 
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4.1.1 SCCT  

Förarbete är första prioritet 

Att använda sig av denna teori kräver ett förarbete av organisationen. Detta då organisationen 

behöver analysera och ta reda på vilken slags kommunikation som allmänheten kräver av 

dem i just denna slags kris. Detta kan göras genom att läsa kommentarer och insändare från 

allmänheten där de skriver vad de anser att organisationen gjort fel (Jin et al, 2011). 

 

För att svara på huruvida etablerad praxis inom kriskommunikation följs kommer inlägget 

först analyseras i jämförelse med SCCTs hävdande att ett researcharbete är av största vikt 

inom kriskommunikation. Åhlens uttalade inte ordagrant i sitt inlägg att de gjort research av 

vad som krävdes av dem efter sitt första misstag eller att de anpassat sin ursäkt därefter, men 

de nämnde att de, i sitt ursprungliga mail, tog ett förhastat beslut och att de numera inte står 

bakom det beslutet längre. Detta skulle kunna tolkas som att de analyserat responsen och 

gjort efterforskningar om hur deras ursprungliga kommunikation som skapat krisen togs emot 
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av deras kunder, då de uttryckligen säger att de ändrat åsikt på bara några timmar. Ödman 

(2007) beskriver vikten av att tolka in delarna i helheten för att förstå betydelsen i en text. 

Delen, som i detta fall är att de ändrar sig, spelar in i helheten, att de fått kritik för ett beslut 

de tagit i samband med en samhällskris, tyder på att de måste ha gjort efterforskningar om 

reaktionen från omvärlden om de ens ska ha kunnat inse att beslutet inte togs emot väl på 

bara några timmar.  

Tidigare förhållanden 

Åhlens har tidigare hamnat i blåsväder för liknande händelser, där de sedan dragit tillbaka 

sina beslut. Exempel på detta är när de, år 2016, publicerade en bild på Facebook med en 

mörkhyad pojke som Lucia. Inlägget resulterade i negativa kommentarer gentemot företaget, 

och Åhlens valde tillslut att radera inlägget (Svt, 2016). Ingenting som står i inlägget tyder på 

att detta beslut var baserat på tidigare förhållanden eller tidigare kriser. Dock, för att tillämpa 

ett av hermeneutikens tolkningsredskap och analysera historien för att förstå nutiden, är det 

inte bortom rimligt tvivel att Åhlens, efter förra krisen, märkte att det var effektivt att ändra 

sitt beslut och bestämde sig för att ta samma beslut denna gång (Ödman, 2007). Dock är inte 

heller detta någonting som är tydligt skrivet, eller någonting som direkt kan avkodas som den 

inkodade meningen. Detta är snarare en upptäckt som kan ses om man besitter förförståelse 

om tidigare förhållanden, och är alltså inte en direkt tolkning som gemene man kan göra 

(Ödman, 2007). 

Krisens historia 

Anledningen till att dessa händelser ens blossade upp till en kris berodde helt på den kontext 

och den bakomliggande historia, nämligen terrordådet på Drottninggatan några dagar innan. 

Många såg deras val att rea ut rökskadade produkter som ett sätt att kapitalisera på 

terrorattentatet, vilket skapade hela krisen från första början (Dagens Nyheter, 2017).  

 

Genomgående i inlägget visar Åhlens på att de har krisens historia i baktanke. Detta visas till 

exempel genom att de skriver att beslutet om att öppna varuhuset så fort efter det som skett 

var för att stå upp mot onda krafter i vårt samhälle. Det finns ett samförstånd som lyder att 

terrorister, minst sagt, inte är någonting positivt, och detta uttalande tar inte endast upp att de 

har krisens historia i åtanke, utan det bygger upp ett slags narrativ som Åhlens som de goda 

och terroristerna som de onda. Detta beskrivs som “en drivkraft att stå upp för öppenhet och 

inte låta onda krafter styra våra liv”, vilket är ett tydligt ställningstagande. De avslutar även 
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inlägget med en hälsning till de drabbade, vilket även det tyder på att de har krisens historia 

och kontext i åtanke när inlägget utformas.  

Vilken slags kris det är 

I tredje stycket i inlägget de publicerat beskriver Åhlens att de försökt anpassa 

kommunikationen utifrån krisen, men inte lyckats ordentligt då en kris likt denna inte skett i 

Sverige innan. Samtidigt säger de dock att de agerat under press utifrån, och inte haft i åtanke 

att det som skett dagarna innan skulle kunna upplevas som stötande. Om de faktiskt försökt 

anpassa kommunikationen efter denna slags kris är därför svårt att uttala sig om då de 

motsäger sig själva. Dock är det rimligt att ett försök till anpassning efter krisen gjordes men 

att de, på grund av den bisarra och helt nya händelsen, inte lyckades med korrekt 

kommunikation. 

 

Att de anpassat sig efter krisen men haft en annan uppfattning om hur den bör hanteras än 

deras kunder är den mest logiska förklaringen i denna aspekt. Alltså hade de endast en annan 

tankegång och tolkning av händelseförloppen. Ödman (2007) beskriver vikten av att olika 

tolkningar av händelser inte nödvändigtvis betyder att en har fel och en har rätt, utan att man 

tolkar in olika aspekter och därför landar i olika resultat. Alltså är det möjligt att de anpassat 

kommunikationen efter krisen, som de säger, men att de haft ett annat synsätt på krisen är 

deras mottagare hade.  

 

4.1.2 Reputation repair 

För att jämföra inlägget med Coombs (2014) teori Reputation Repair kommer jag gå igenom 

steg för steg de olika tillvägagångssätten som beskrivs i teorin.  

Förnekelse 

Denna punkt beskrivs i mer detalj ovan, men går ut på att förneka och förminska intressenters 

inblandning i krisen, och snarare låta den mest framstående organisationen ta 

konsekvenserna. Då krisen i fråga tydligt är skapad av Åhlens egna mailutskick hade det varit 

svårt för dem att helt förneka deras inblandning. Dock beskrivs händelseförloppet på ett sånt 

vis som skulle kunna tolkas som förminskning av det som skett. Redan i första meningen 

skriver de att de “ber om ursäkt för ett dåligt beslut”. Senare i inlägget skyller de dock sitt 

agerande på att de var pressade att agera snabbt, vilket skulle kunna tolkas som att de 

beskyller sitt agerande på andra parters uppmaningar att agera snabbt, vilket i sin tur är ett 
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förminskande av sin egen del i krisen. De beskriver att deras beslut var felaktigt, och att detta 

beslut uppkom genom press att öppna så snart som möjligt. Var denna press kom ifrån 

specificeras inte, men antyder att pressen från annat håll fanns där. Alltså tar de fullt ansvar 

först, vilket de bör göra enligt teorin, men fortsätter sedan med att indirekt lägga skulden på 

andra intressenter.  

Nedvärdera händelsen 

Denna punkt går ut på att nedvärdera det som skett och beskriva att händelseförloppet inte 

alls var så hemskt som det målas upp. Trots att inlägget innehåller flera punkter om hur djupt 

ledsna de är för det som skett, beskriver de även sin tankegång och hur detta kunde ske. Här 

beskrivs händelsen som odramatisk, och de målar upp deras tankegång som någonting 

positivt. De beskriver beslutet som att “inte låta onda krafter styra våra liv”, vilket snarare 

beskriver tankegången och beslutet som modigt och positivt. Så samtidigt som de ber om 

ursäkt trycker de på att inget likt hur det beskrivits i media faktiskt har skett, alltså 

nedvärderar de händelsen genom hela inlägget. Coombs (2014) menar att beskylla media för 

att ha överdrivit händelsen är vanligt förekommande, vilket man skulle kunna tolka att 

Åhlens gjort i sitt inlägg. De nämner att de inte försökt att försöka kapitalisera på 

terrorattentatet som media beskrivit det som, utan att de endast ville öppna för öppnandets 

skull. Dock nämner de inte medias roll i det hela direkt, men det var media, både sociala och 

traditionella, som redovisade om att detta, vilket tyder på att de gjort efterforskningar om 

ämnet.  

 

Detta är en intressant observation då det stödjer Karlssons (2008) teori om att traditionella 

medier fortfarande besitter den makt som den gjorde innan internets uppkomst. Åhlens 

känner behovet att möta den kritik som traditionella medier har skrivit om, då de antagligen 

anser att många människor vänder sig till dem för information. Dock skulle det samtidigt 

kunna tolkas som att de inte anser att traditionella medier besitter den makt de en gång 

gjorde, då de inte möter kritiken genom traditionella medier, utan väljer att möta den på sina 

egna sociala kanaler, vilket istället stödjer Austin och Jin (2016), Jin et al (2011) samt 

Kruckeberg et als (2017) teorier. Även Eriksson (2014) nämner att sociala medier är en 

viktigt informationsspridare i samhällskriser då det med enkelhet kan spridas information för 

att underlätta krisarbetet. Dock nämner han, precis som Karlsson (2008), att studier visar på 

att traditionella medier fortfarande har mer tillit från mottagarna, och att sociala medier 
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snarare fungerar som spridning av informationen hittad på traditionella medier. Alltså kan 

detta betyda att de faktiskt nedvärderar händelsen genom sitt kommunikativa val att 

kommunicera ut detta meddelande på sociala medier istället för traditionella medier.  

 

Detta är även en intressant observation i och med att samma meningar som nedvärderar 

händelsen även är de som beskriver krisen och händelsen, sett utifrån ett SCCT-perspektiv, 

också nämnt ovan. Denna typ av kris är så pass ovanlig i Sverige att Åhlens kan använda dess 

ovanlighet som en försvarsmekanism, och snarare skylla felsteget på att de inte visste hur 

man bör agera i ett sådant fall.  

 

Inte bara syftar både SCCTs “krisens historia” och Reputation Repair “förminskning” till 

samma delar och samma meningar i inlägget, utan de gör och bidrar till samma beskrivning 

och avkodning oavsett vilken teoris ögon man läser med. De nedvärderar och förminskar det 

som skett för att på sånt vis måla upp organisationen i ett mer positivt ljus genom att enkelt 

förklara krisen. Detta fungerar i denna kontext, då Sverige, som sagt, inte varit med om 

liknande händelser innan, vilket gör att detta argument (som knappt är ett argument då det 

inte behövs) fungerar.  

Stöttning av organisationen 

Som nämnt tidigare kan deras formulering ses som att de beskyller sitt agerande på att andra 

parter pressade dem till att agera snabbt, vilket resulterade i ett dåligt beslut. Jin et al (2011) 

och Kruckeberg et al (2017) beskriver vikten av att producera innehåll snabbt på sociala 

medier, dels för att mätta det stora informationsbehov som skapas i en kris, och för att hinna 

stoppa eventuella spridningar av felaktig information som endast förvärrar händelsen. Så att 

Åhlens kände en stor press, antingen från omgivningen eller andra intressenter, att snabbt 

möta den tragiska händelsen är inte orimligt. De tar dock samtidigt åt sig all kritik och 

beskriver hur djupt ledsna de är över att allt detta har skett.  

 

De beskriver även hur hemsk denna händelse är och hur djupt detta har påverkat deras 

företag. De fortsätter sedan med att skriva hur företaget och alla människor runt dem ska 

bekämpa och stå upp mot ondskan, vilket skulle kunna tolkas som att de målas upp sitt 

företag som en motpart till ondskan. Ett tydligt narrativ blir alltså en stark vi mot dem, eller 

de onda mot de goda, vilket i detta fall blir de goda, Åhlens, mot de onda, terrorn. Detta 
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överskuggar deras dåliga beslut med att de är de godhjärtade som står upp mot det mest onda 

i samhället för just det tillfället.  

 

Stöttning och kompensation 

Den sista punkten går ut på att stötta påverkade parter och erbjuda någon typ av 

kompensation. Ingen slags kompensation, varken ekonomisk eller annan, erbjuds till 

påverkade parter i inlägget. Dock avslutas inlägget med en hälsning och stöttning till 

drabbade personer.  

 

4.1.3 Summering av den kvalitativa innehållsanalysen 

Frågeställningen som den kvalitativa innehållsanalysen hade som syfte att svara på var 

följande: 

-  Hur implementeras etablerade praxis inom kriskommunikation i Åhlens inlägg på 

Facebook? 

Som beskrivs ovan är varken kommunikation eller tolkning en exakt forskning, utan olika 

tolkningar kan ske i samma sakfråga. Tolkningarna som gjorts är dock baserade på tidigare 

forskning och teorier. I och med undersökningens syfte och frågeställning som syftade på att 

undersöka hur kommenterarna reagerar på eventuella återfunna delar av etablerade teorier i 

Åhlens inlägg på Facebook låg resultatet på den kvalitativa undersökningen till grund för 

operationaliseringen inför den kvantitativa innehållsanalysen.  

Undersökningen visar att delar av SCCT och Reputation Repair kan återfinnas i Åhlens 

inlägg. Dock har kriskommunikation på sociala medier ofta stort mottagarfokus, och hur 

mottagarna skulle kunna tolka innehållet är den centrala delen inom kommunikationen (Jin et 

al, 2011). Den inkodade meningen är alltså inte avgörande i undersökningens syfte, då det är 

mottagarens tolkning av innehållet som är det centrala, både i den kvalitativa och den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

 

Samtliga delar från Coombs Reputation Repair kan tydligt återfinnas i Åhlens inlägg på 

Facebook, medan endast förarbetet, krisens historia och en ursäkt kan återfinnas från Jin et 
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als SCCT. Detta resultat har operationaliserats till variabler inför den kvantitativa 

innehållsanalysen.  

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Nedan presenteras de resultat som framkom under den kvantitativa innehållsanalysen som 

gjordes med hjälp av ett kodschema på de 200 enheter som var relevanta för 

frågeställningarna. Frågeställningarna för den kvantitativa innehållsanalysen syftade att ta 

reda på följande: 

-  Vilken respons fick inlägget från de som svarade på inlägget? Är svaranden på 

Facebook positiva eller negativa gentemot företaget efter att ha tagit del av inlägget? 

- Tenderar män eller kvinnor att se mer positivt på kriskommunikation på sociala 

medier? Är män eller kvinnor mer benägna att se positivt på ursäkter? 
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4.2.1 Tonalitet gentemot inlägget och företaget 

Tabell 1 - Övergripande inställning till samtliga variabler som mäter inställning 

 

Tabell 1 utformades för att utläsa och undersöka den generella tonaliteten gentemot inlägget. 

Man kan utläsa att 50% av kommenterarna generellt har en positiv inställning gentemot 

inlägget. 35 % av kommenterarna har en generellt negativ inställning gentemot inlägget, och 

15 % har en neutral inställning gentemot inlägget. Även fast resultatet tyder på att 

kommenterarna i största del har en positiv inställning till inlägget, är det inga stora 

marginaler som visar detta. Med detta menar att trots att min undersökning visar på att 

majoriteten av kommentarerna uttrycker sig positivt gentemot inlägget, finns risken att detta 

resultat inte kan spegla hela populationen.  

Det som utmärker sig mest ur tabell 1 är bristen på tydligt uttrycka åsikter gentemot 

majoriteten av variabler som operationaliserades från teorierna. Detta bör inte handla om 
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vilken läsning kommenterarna använder sig av. Enligt Halls (1973) teori borde rent teoretiskt 

majoriteten av kommenterarna, alltså de som är generellt positiva, vara positiva gentemot 

samtliga delar av inlägget då de, enligt teorin, förstår avsändarens inkodade mening. De är 

dock inte heller negativa gentemot inlägget, utan är generellt neutrala mot innehållet, vilket 

även det skiljer sig mot Halls (1973) teori som hävdar att de med oppositionell lästyp även 

bibehåller den negativiteten gentemot samtliga delar.  

Bristen på någon typ av respons på de operationaliserade variablerna skapar en tanke ifall att 

detta kan bero på att teorierna inte var av nog stor vikt eller hade stor nog betydelse för 

kommenterarna. Detta kan i sin tur, trots vad Jin et als (2011) och Coombs (2014) teori 

hävdar, betyda att teorierna inte är anpassade utifrån reella fall av kriskommunikation, utan 

endast fungerar i teorin och inte i praktiken. Faktumet att Coombs (2014) teori inte fick ett 

starkt genomslag kan antas inte vara så förvånande för Burns och Bruner (2000) då de, som 

nämnt ovan, kritiserat Coombs teorier för att de saknar just detta mottagarfokus som han själv 

hävdar sig ha. Bristen på respons från kommenterarna kan tyda på att kritikerna har rätt, och 

att även denna teori av Coombs (2014) saknar publikperspektivet.  

Från tabell 1 gick det dock inte att utmäta huruvida kommenterarna ändrat inställning efter att 

ha tagit del av inlägget men det besvarar på en av frågeställningarna vilket är den respons 

som inlägget skapade. Majoriteten, och hälften, av kommenterarna är generellt positiva 

gentemot inlägget. Tabell 1 visar även på att ursäkten, förminskningen av händelsen och det 

nya beslutet skapat starkast reaktioner.  

Tabell 2 - Har kommenterarnas åsikt förändrats efter att ha tagit del av inlägget? 

 

För att mäta vilken påverkan inlägget haft på kommenterarna, och för att mäta ifall 

kriskommunikationen var framgångsrik togs en frekvenstabell på huruvida kommenterarna 

48 



 

ändrat åsikt efter att ha tagit del av inlägget fram. Resultatet i tabell 2 visar hur många 

procent som uttryckligen ändrat eller inte ändrat sin åsikt gentemot företaget efter att ha tagit 

del av inlägget. Majoriteten säger inte uttryckligen att de varken ändrat eller inte ändrat åsikt 

efter att ha tagit del av inlägget, men det är fler som uttryckligen säger att de ändrat åsikt än 

de som uttryckligen säger att de inte ändrat åsikt. Man kan även utläsa resultatet som att 

inlägget hade positiv påverkan på en tredjedel av urvalet, och ingen påverkan på två 

tredjedelar. Frågan om detta är ett positivt resultat för Åhlens eller inte beror på vilken åsikt 

de som förändrat den har övergivit.  

Karlsson (2008) hävdar att traditionella medier är det mest uppskattade mediet att använda 

inom kriskommunikation. Tabell 2s resultat skulle kunna tyda på att sociala medier faktiskt 

inte är det mest uppskattade mediet att använda inom kriskommunikation, utan endast det 

primära mediet för snabb information (Austin & Jin, 2016., Jin et al, 2011). Anledningen till 

resultatet skulle kunna bero på att informationen inte har lika hög trovärdighet då den 

förmedlas direkt på deras egna kanal på sociala medier, istället för genom en journalist på en 

mer etablerad mediekanal, och därav möter mer kritik än de skulle fått genom ett annat 

medie. Detta resultat kan även styrkas av Erikssons (2014) studie som visar på att sociala 

medier generellt inte används som källa för djup information, utan snarare används som 

primär informationsspridare som kan leda till en efterforskning av ytterligare information 

som i sin tur kan leda till en åsiktsskapare hos användarna. Erikssons (2014) studie är även 

den gjort i samband med en samhällskris, som även denna kris uppkom från, och bör alltså gå 

att applicera även i detta fall.  
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Tabell 3 - Har kommenterarnas inställning gentemot företaget förändrats efter att ha 

tagit del av inlägget? 

 

För att få svar på vilket sätt inlägget hade en påverkan på mottagarna korstabulerades den 

generella tonaliteten med variabeln utformad för att mäta ifall mottagarnas åsikt gentemot 

företaget förändrats efter att ha tagit del av inlägget. Denna tabell, i samband med tabell 2, 

kan utläsa huruvida inläggets påverkan var positiv för företaget. Resultatet visar en statistisk 

signifikans mellan generell inställning gentemot företaget och förändrad åsikt, vilket tydligt 

visar på att Åhlens inlägg faktiskt uppnådde önskat resultat, utifrån ett kriskommunikativt 

synsätt, nämligen att bibehålla eller reparera sitt goda rykte efter en kris (Jin et al, 2011., 

Coombs & Holladay, 2013). Tabellen visar även på att majoriteten av de som inte förändrat 

sin åsikt generellt är negativa gentemot företaget. En tanke är då att de som generellt 

fortfarande är negativa gentemot företaget har en oppositionell läsning och verkar bibehålla 

denna negativitet genomgående. Frågan blir då om det är av vikt att försöka förändra de med 

oppositionell läsning, då de med största sannolikhet kommer motsätta sig all kommunikation 

som kommuniceras ut av företaget. Samtidigt är majoriteten, sett ur tabell 3, som förändrat 

åsikt, och antagligen läser med en dominerande lästyp, positiva gentemot företaget och att 

man på grund av dessa bör kommunicera med sin målgrupp i samband med en kris, då de 

enligt tabell 3 bör förändra sin åsikt åt det positiva hållet. Dock, ifall kommenterarna som är 

generellt negativa, läser med en oppositionell lästyp borde denna negativitet och motsättning 

visas genomgående i alla variabler i tabell 1, vilken den inte gör. Även detta kan tyda på att 

teorierna som operationaliserades inte var av nog stor betydelse för att ens kritisera av de som 
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läser med en oppositionell lästyp, och därav faktiskt inte är baserade i verkligheten utan 

endast i teorin.  

Under, den dock väldigt lilla, pilotstudien som utfördes märktes att många som var 

övergripande negativa gentemot företaget uttryckte denna negativitet mot beslutet som 

fattades. Det beslutades att varorna som blev skadade under händelsen skulle slängas, och det 

var detta beslut som skapade negativ respons, från vissa kommenterare, gentemot Åhlens 

beslutsförmåga. Denna negativitet riktades alltså snarare mot att varorna skulle slängas än 

negativitet mot företaget i stort. Ur denna observation växte två nya variabler fram. Dessa 

syftade att mäta inställning och tonalitet gentemot beslut som togs, samt inställning mot att 

Åhlens lyssnade på på konsumenterna och ändrade sitt beslut och rättade sig efter denna 

kritik. Detta för att kunna avgöra ifall negativiteten snarare var riktad mot beslut som togs, 

eventuella kommunikativa val eller mot företaget generellt.  

Tabell 4 - Kommenterarnas inställning gentemot att Åhlens rättade sig efter kritik från 

allmänheten 

 

För att mäta huruvida kommenterarna uppskattade Åhlens eftersökningar av vad som 

förväntades av dem i samband med krisen korstabulerades variabeln som mätte generell 

tonalitet med variabeln som mätte inställning gentemot rättelsen. Anledningen till att dessa 

två variabler är intressanta att mäta tillsammans är för att mäta huruvida det mönster som 

tidigare börjat växa fram även kan hittas här. Det mönstret handlar om att de som generellt är 

negativa även generellt är negativa gentemot majoriteten av delarna i inlägget. Det är även 

intressant att analysera detta, då resultatet kan visa på ifall SCCTs hävdan om 
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efterforskningar angående förväntningarna på organisationen uppskattas av konsumenterna. 

Detta genom att undersöka vilken respons det nya beslutet och rättelsen fick, och på så sätt 

visa ifall kommenterarna uppskattade att organisationen gjorde eftersökningar om vad deras 

målgrupp efterfrågade. 

I tabell 4 syns att samtliga som är negativa mot rättelsen är negativa generellt, och att ingen 

som är negativ mot rättelsen är varken positiv eller neutral generellt. 84 % av de som är 

positiva mot rättelsen är positiva generellt och ca 10 % av de som är positiva mot rättelsen är 

negativa generellt. Alltså finns det statistisk signifikans på att en omvärldsbevakning och en 

rättelse därefter, i just detta fall, är en kommunikativ strategi som fungerar. Ett förarbete 

skulle resultera i en kunskap om vad målgruppen kräver av företaget i en kris, och hjälper 

företaget att, redan innan en kris brytit ut, anpassa kommunikationen på ett sätt som 

målgruppen föredrar. Kommenterarna visar upp en positiv inställning gentemot att Åhlens 

rättade sig efter allmänhetens åsikter, vilket tyder på att ifall Åhlens hade följt SCCT och 

redan gjort denna omvärldsbevakning av vad deras kunder förväntade sig, är det möjligt att 

de aldrig hamnat i denna kris överhuvudtaget.  

Även denna statistik, precis som ovan, är en tydlig indikator på att de som generellt är 

negativa mot företaget bibehåller den negativiteten, och att de antagligen läser inlägget med 

en oppositionell lästyp (Hall, 1973). Angående de som bibehåller sin positivitet genomgående 

läser antingen en dominerande läsning eller en förhandlande läsning. Problemet med att detta 

inte tydligt visas är att vi endast mäter dem som siffror, och inte gör en djupgående analys på 

deras reaktioner. Dock använder de som växlar mellan positivitet och negativitet antagligen 

en förhandlande läsning då de accepterar vissa aspekter i inlägget, men motsätter sig de andra 

(Hall, 1973).  

Anledningen till att det är svårt att avgöra vilken läsning kommenterarna använder sig av är 

en blandning mellan att man mäter deras svar som siffror utan att veta tidigare erfarenheter 

eller känslor, samt att Halls teori inte tar människors och verklighetens komplexitet i åtanke 

(Hall, 1973). En person kanske helt enkelt inte håller med om aspekter i inlägget utan att 

motsätta sig hela tankegången som finns. Det som styrker just denna tankegång är det faktum 
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att den inställning som de generellt besitter bör bibehållas genomgående i inlägget, och inte 

bara till vissa få aspekter av inlägget.  

Tabell 5 - Kommenterarnas generella inställning gentemot det nya beslut som togs 

 

Även denna korstabulering gjordes för att kunna utläsa huruvida en omvärldsbevakning om 

vad som förväntades av organisationen hade uppskattats av Åhlens målgrupp. Denna tabell 

visar alltså kommenterarnas inställning gentemot det beslut som togs och deras generella 

tonalitet. Den visar att en stark majoritet är positiva gentemot deras nya beslut, och de som är 

negativa mot de nya beslutet är främst de som är negativa generellt. Ett mönster som 

fortsätter växa är att de som har en negativ tonalitet generellt sett är negativa gentemot fler 

aspekter av Åhlens inlägg. Detta följer ett etablerat mönster från tidigare forskning, enligt 

forskare Jesper Strömbäck (2019). Han hävdar att människor som redan utvecklat starka 

åsikter om en sakfråga tenderar att behålla den åsikten, samt ofta gravitera mot likasinnade 

människor på olika medier (Strömbäck, 2019). Alltså, enligt egen tolkning av teorin, blir 

människor med en negativ eller positiv inställning gentemot inlägget påverkade av varandra, 

vilket kan förklara faktumet att de som generellt har en positiv inställning gentemot inlägget 

förblir positiva, och vise versa. Denna tankegång får stöttning av Kruckeberg et als (2017) 

teori om att kriser som uppstår på sociala medier ofta uppstår genom att likasinnade 

människor hittar varandra och kan skapa en gemensam reaktion som är ur proportion i 

relation till det som hänt. Halls (1973) oppositionella läsning kan dock även fortfarande, 

precis som ovan, jämföras med ovanstående i detta fall. Likt Strömbäck (2019) menar Hall att 

den som läser med en oppositionell bakgrund kommer kunna vrida informationen så att den 
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passar in i dess negativa syn på företaget. Man vänder alltså det som står till att matcha de 

känslor man redan associerar företaget med, därav den genomgående negativa inställningen.  

Denna tabell är även den en stark indikator på att efterforskningar, både före under och efter 

en kris är föredraget av konsumenterna, då majoriteten uttrycker att ett företag som lyssnar 

och rättar sig efter konsumenternas önskemål föredras. Detta tyder på att SCCT skulle kunna 

vara föredraget i en kris. Även denna tabell visar på att ett förarbete likt det som SCCT 

presenterar, kan vara av stor vikt inom kriser. Ifall en organisation konstant omvärldsbevakar 

kan de anpassa informationen efter det som deras kommenterare föredrar, vilket, enligt denna 

undersökning, genererar positivt inställda kommenterare.  

4.2.2 Inställning gentemot teorier 

Tabell 6 - Kommenterarnas inställning gentemot Åhlens ursäkt 

 

En av de tydligaste riktlinjerna inom de teorier som avses mäta genomgående i 

undersökningarna är att be de inblandade aktörerna som påverkades av krisen om ursäkt (Jin 

et al, 2011). För att mäta kommenterarnas inställning till denna kommunikativa praxis, 

korstabulerades den övergripande inställningen och inställningen till den kommunikativa 

riktlinjen, alltså variabeln som mätte inställningen till ursäkten. Detta för att, som sagt, mäta 

ifall kommenterarna uppskattade denna aspekt av teorin.  

Resultatet visar på att de som generellt har en positiv inställning till företaget har en positiv 

inställning gentemot ursäkten. Som i tidigare variabler visar det samtidigt att de som generellt 

har en negativ inställning mot företaget även har en negativ inställning till ursäkten. Dessa 
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siffror visar på att det är statistiskt signifikant att de som är positiva generellt även är positiva 

till ursäkten, och vise versa. Detta blir alltså problematiskt då det visar att en ursäkt är positiv 

samtidigt som den är negativ. Dock är de som är generellt positiva fler än de som är generellt 

negativa, vilket menar på att det är fler som uppskattar ursäkten än de som inte uppskattar 

ursäkten. Även detta skulle kunna förklaras med Halls (1973) encoding/decoding. Detta 

mönster tyder på att de som generellt är negativa eller positiva bibehåller denna åsikt 

genomgående under många aspekter av inlägget. De som upplever sig negativa gentemot 

flera aspekter av inlägget läser förmodligen detta med en oppositionell lästyp. Med detta 

menas att läsaren motsätter sig meningen i texten, och vrider på meningen och innehållet för 

att den ska passa in i deras redan etablerade världssyn. Ofta förstår dock dessa människor vad 

den avsedda meningen med texten är, men motsätter sig detta helt. Denna typ av läsning är, 

enligt Hall, styrd endast emotionell och av tidigare erfarenheter (Hall, 1973). Det är just 

denna typ av läsning som försvårar kriskommunikation, och det är denna som gör 

kriskommunikation homogen, som Austin & Jin (2016) beskriver den som. Oavsett hur tydlig 

man är med texten kan den, av en oppositionell läsare, vridas så att den passar in i deras 

världssyn. Om denna världssyn är negativa gentemot organisationen, är det rent teoretiskt 

omöjligt att anpassa informationen så att denne inte längre motsätter sig allt som 

organisationen kommunicerar ut. Ännu ett problemområde inom detta är att det, trots att man 

ska anpassa kommunikationen, omöjligt att anpassa den mot alla. Detta då alla besitter olika 

erfarenheter och emotionellt bagage.  

Både Karlsson (2008) och Eriksson (2014) beskriver i sina studier att traditionella medier 

generellt fortfarande har mest makt och mest förtroende från allmänheten. Frågan är om de 

som läser inlägget med en oppositionell lästyp snarare skulle föredra att ta del av 

informationen genom ett traditionellt medium. Att synas på flera olika medium och anpassa 

kommunikationen ytterligare efter både medium och målgrupp stöds av många olika 

forskningar inom kriskommunikation, såsom till exempel Austin & Jin (2016), Coombs 

(2015) och Kruckeberg et al (2017) , och faktumet att vissa läser inlägg på sociala medier 

med en oppositionell läsning skulle kunna vara en anledning till detta.  

Hur man ska se på denna information blir alltså en tolkningsfråga. Jin et al (2011) stöttar 

antagligen sin teori och hävda att majoriteten faktiskt uppskattade ursäkten och att man bör 
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förhålla sig till deras teori. Det som dock är den mest logiska tolkningen är att, som i flera 

ovanstående fall, att SCCT som teori, trots motsägelsen, är ett korrekt val att använda sig av 

inom kriskommunikation då den uppmanar till efterforskningar av vad ens målgrupp anses 

vara relevant och efterfrågar, snarare än att förhålla sig till deras uppmaning om en ursäkt (Jin 

et al, 2011). Detta resultat visar alltså på att inte nog många personer ansåg att ursäkten var 

nog eller rätt tillvägagångssätt för att reparera deras syn på varuhuset. Ifall Åhlens gjort en 

omvärldsbevakning hade de, troligtvis, vetat detta och kunnat anpassa informationen till vad 

som faktiskt hade uppskattats av kommenterarna. Om de med oppositionell lästyp motsätter 

sig informationen för att de inte besitter nog mycket förtroende för sociala medier, skulle 

även denna preferens kunna upptäckas med en omvärldsbevakning likt den som presenteras i 

SCCT.  

Tabell 7 - Hur påverkade ursäkten kommenterarnas syn på företaget? 
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För att sedan mäta den variabel operationaliserad från teorier som fått mest genomslag 

korstabulerades variabeln som mätte ursäkt, den generella tonaliteten samt variabeln som 

mätte förändrad eller oförändrad åsikt. Även denna tabell visar på att de som är generellt 

negativa eller positiva gentemot inlägget har samma tonalitet gentemot ursäkten, oberoende 

om de har en förändrad eller oförändrad syn på företaget efter att ha tagit del av inlägget.  

Även denna tabell tyder alltså på att kommenterarna inte tenderar att bryta från sin generella 

åsikt och tycka annorlunda kring andra aspekter i inlägget. Som nämnt ovan kan detta bero på 

antingen Kruckeberg et als (2017), Halls (1973) eller Strömbäcks (2019) teorier, och med den 

valda metoden kan man endast spekulera om vad detta beror på. Dock tyder detta mönster på 

att olika läsningar görs, och att det i princip är omöjligt att ändra de med oppositionell 

läsnings åsikt med just dessa teorier i åtanke. I tabell 3 visar dock på att majoriteten av de 

som ändrat åsikt ändrat till en positiv inställning gentemot företaget. Alltså bör 

kommunikation vara av vikt för att ändra de som går att ändras, alltså de med antingen 

dominant eller förhandlande läsning (Hall, 1973).  

Ifall Jin et als (2011) teori om att be om att en ursäkt är ett klokt kommunikativt val i 

praktiken som forskaren anser att den i teorin är fortfarande inte är självklar. Detta kan enligt 

både Jin et al (2011) och Austin & Jin (2016) bero på deras hävdan om att kriser är homogena 

och inte fullt ut kan varken förbereda sig för eller undvikas, oavsett användning av etablerade 

teorier inom kriskommunikation eller inte. Dock resulterar detta i en tanke om man faktiskt 

kan hävda att teorierna är korrekta och bör användas inom kriskommunikation och skylla 

misstag som detta på att kriser är homogena, eller om det beror på att teorierna är utdaterade 

och inte rekommenderar det som faktiskt fungerar i verkliga fall inom kriskommunikation. 

Detta resultat både styrker och går emot Kim och Sungs (2014) forskning som visade på att 

SCCT inte alls uppskattats av konsumenter i Hong Kong. Majoriteten av kommenterarna 

uppskattade SCCTs del om att be om ursäkt, men nästan lika många uppskattade inte denna 

del av teorin. Alltså blir det återigen svårt att svara på hur detta resultat ska tolkas, även med 

Kim och Sungs (2013) tidigare forskning som stöd.  
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4.2.3 Skillnaden mellan män och kvinnor 

Tabell 8 - Är det skillnad mellan män och kvinnor i tonalitet generellt 

 

Under efterforskning av tidigare forskning framkom få forskningar om hur män eller kvinnor 

tenderar att se på kriskommunikation, eller om de uppskattar olika aspekter ur 

kriskommunikation, mer specifikt de praxis som rekommenderas i teorierna i denna studie. 

Detta anses relevant då forskning menar att man bör anpassa sin kommunikation efter sin 

målgrupp (Austin & Jin, 2016., Coombs & Holladay, 2015., Jin et al, 2011). Ifall min 

efterforskning skulle visa på att de olika könen uppskattar olika aspekter inom 

kriskommunikation skulle detta kunna ligga till grund för hur företag anpassar och planerar 

sin kriskommunikation på sociala medier.  

För att undersöka likheter och skillnader mellan män och kvinnors inställning gentemot 

kriskommunikation korstabulerades dessa variabler. Tabell 8 visar på att det inte finns en 

tydlig skillnad, eller statistisk signfikans, på om män eller kvinnor är mer eller mindre 

positiva eller negativa gentemot Åhlens inlägg på Facebook. Dock tenderar både män och 

kvinnor att vara mer positiva gentemot inlägget än de är negativa. Detta resultat är dock som 

sagt inte signifikans, och kan alltså inte generaliseras till hela populationen, utan detta resultat 

kan bero på en slump.  

Ur endast denna tabell kan dock inte utläsas män och kvinnors inställning till de olika 

aspekterna inom kriskommunikation. För att ytterligare undersöka huruvida män eller 
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kvinnor uppskattar olika aspekter ur kriskommunikation korstabulerades sedan könen mot 

inställning till ursäkten.  

Tabell 9 - Är män eller kvinnors inställning gentemot ursäkten olika? 

 

För att undersöka huruvida män eller kvinnor har olika syn på en av de praxis som tas upp, 

närmare bestämt deras syn och inställning gentemot en ursäkt, har de två variabler som mäter 

detta korstabulerats. Ur tabell 9 kan det utläsas att det inte finns någon statistisk signifikans i 

om män, kvinnor eller icke-binära tenderar att uppskatta eller nedvärdera en ursäkt på sociala 

medier mer än något av de andra könen. Dock finns en skillnad att män inte avviker speciellt 

åt något håll utan är mer jämna i sin preferens om ursäkt eller inte ursäkt, medan majoriteten 

kvinnor generellt är positiva mot ursäkten. Skillnaden är dock inte nog stor, så det är inte 

statistisk signifikant och kan inte generaliseras till den stora populationen.  

4.2.4 Reputation Repairs inte så betydande roll inom kriskommunikation 

Resterande variabler som operationaliserades från Coombs (2014) Reputation Repair fick så 

liten respons av kommenterarna att de inte var relevanta att korstabuleras med andra 

variabler, vilket kan ses i tabell 1. Likaså var responsen från de olika könen så betydelselös 

att detta heller inte var relevant att ta upp i en egen tabell. Dess brist på genomslag 

presenteras och analyseras dock i tabell 1. Även Jin et als (2011) teori om vikten av snabbhet 

för att möta kommenterarnas informationsbehov utelämnades respons av kommenterarna, 

även detta syns i tabell 1. Varför just dessa teorier fick så litet genomslag, beträffande 

kommenterarnas uttryckliga åsikter, skulle kunna bero på en dåligt utförd operationalisering. 

Då teorierna jämfördes och analyserades innan operationaliseringen, bör detta inte vara fallet. 
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Dock väcks ännu en gång tanken om att teorierna inte är anpassade efter verkligheten. I och 

med att ingen reaktion alls skapades hos mottagarna, iallafall ingen som de uttryckligen skrev 

om, visar på att teorins innehåll inte var av någon relevans för kommenterarna att reagera på. 

Detta kan tyda på att teorierna snarare har anpassats efter andra forskningar och inte efter hur 

människor faktiskt reagerar och vilket slags information de har behov av att höra. Bristen på 

respons kan även bero på just det som Burns och Bruners (2000) kritiserade i sin forskning, 

nämligen att Coombs (2014) teorier ofta brister i sin syn på publiken. De menar att teorierna 

inte är anpassade efter mottagarna eller ens har publiken i åtanke, och resultatet i studien kan 

visa på just detta. Bristen på respons kan möjligen även bero på att andra delar av inlägget var 

av större relevans för deras informationsbehov. Exempel på detta kan vara att kommenterarna 

var mer upprörda över att Åhlens i sitt orginalinlägg (det mail som skickades ut och 

informerade kunderna om rean, och skapade krisen från första början) inte hade deras åsikter 

i åtanke när de fattade beslutet, vilket det finns signifikans på att de uppskattade i det inlägg 

som analyseras i denna studie. Alltså kan bristen på respons för teorier bero på att de inte var 

av relevans i just denna specifika kris. Även detta tyder på att Situational Crisis 

Communication Theory är av relevans inom kriskommunikation, då denna typ av 

omvärldsbevakning möjligen kunde visa på vilket informationsbehov målgruppen behövde 

från början, vilket skulle kunna resultera i att en kris aldrig hade uppstått (Jin et al, 2011).  

Det kan även bero på att kriser som både Austin & Jin (2016) och Jin et al (2011) nämnt är 

homogena. Man kan inte helt förutspå hur krisen kommer utspela sig, och än mindre hur 

människor kommer reagera. Samtidigt, om kriser är homogena, vad är poängen med att ha 

riktlinjer som utger sig vara god kommunikation i kriser, ifall det inte fullt ut går att mäta vad 

som är god kommunikation i varje kris? Det är dock antagligen därför teorin Situational 

Crisis Communication Theory utvecklades för att beskriva och uppmuntra till vikten av ett 

ständigt förarbete i form av en omvärldsanalys som visar vad målgruppen kräver för 

information (Jin et al, 2011). Denna tankegång stöds även av undersökningen gjord i denna 

studie, där det tydligt framkom att kommenterarna, som i detta fall är målgruppen, hade en 

positiv inställning gentemot att organisationen anpassade och ändrade sin information efter 

vad målgruppen uttryckligen ville. 
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5. Slutsats 

Följande kapitel kommer hantera resultatet samt presentera en slutsats baserat på 

undersökningens analyser och resultat. Undersökningen gjordes för att få svar på på följande 

frågeställningar: 

-  Hur implementeras etablerade praxis inom kriskommunikation i Åhlens inlägg på 

Facebook? 

-  Vilken respons fick inlägget från de som svarade på inlägget? Är svaranden på 

Facebook positiva eller negativa gentemot företaget efter att ha tagit del av inlägget? 

- Tenderar män eller kvinnor att se mer positivt på kriskommunikation på sociala 

medier? Är män eller kvinnor mer benägna att se positivt på ursäkter? 

5.1 Teorierna i verkligheten 

Resultatet på den kvalitativa innehållsanalysen visade att många delar från etablerade teorier 

inom kriskommunikation kunde återfinnas i Åhlens inlägg på Facebook. Studien visade på att 

samtliga delar från Coombs (2014) Reputation Repair kunde återfinnas i inlägget, samt vissa 

delar, så som en ursäkt, att de gjort efterforskningar samt en förminskande beskrivning av 

krisens historia kunde återfinnas från SCCT.  

Frågan om det var den inkodade meningen, som beskrivs i Halls (1973) teori, att dessa olika 

aspekter skulle återfinnas i inlägget eller om det var tolkarens avkodade mening som gjorde 

att dessa kunde återfinnas. Detta är en problematik som både Hermeneutiken och Halls 

(1973) teori nämner (Ödman, 2007). De menar att en tolkare strävar, omedvetet eller 

medvetet, efter att återfinna olika aspekter som redan överensstämmer med tidigare 

erfarenheter eller rent av önskade utfall och därav finner tecken som tyder på detta. Samtidigt 

är det tolkningen som är intressant inom teorierna då de har stort mottagarfokus (Austin & 

Jin, 2016., Coombs, 2015., Jin et al, 2011). Även om Åhlens inte har studerat dessa teorier 

och utvecklat sin kommunikationsstrategi därefter är det fortfarande rimligt att de kan 

återfinnas i inlägget. Teorierna själva hävdar även att de är utvecklade ur verkligheten och 

därför bör vara naturligt förekommande i kommunikation på sociala medier, vilket studien 

visade på att de gör (Jin et al, 2011). 
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5.2 Kommenterarnas känslospel 

Studien visade på att responsen på inlägget generellt är positiv. Dock är det inte med stora 

mängder övergripande positivt, utan många är även negativa eller neutrala gentemot inlägget. 

Samtidigt visade dock resultatet att majoriteten av människor som tagit del av inlägget 

förändrat sin åsikt och generellt blivit mer positiva gentemot Åhlens efter att ha tagit del av 

inlägget. Undersökningen visade alltså på att det finns signifikans på att inlägget faktiskt 

förändrade kommenterarnas inställning gentemot företaget. Alltså lyckades Åhlens med det 

mest basala inom kriskommunikation, att reparera sitt varumärke efter en kris (Jin et al, 

2011). Dock visade även studien på att många kommenterare helt förbisåg vissa delar från 

teorierna i sina kommentarer. Frågan om varför inte fler kommenterare uttryckligen visade 

sig negativa eller positiva gentemot andra delar av de etablerade teorierna börjar forma tankar 

ifall teorierna faktiskt är utvecklade från praktiken, eller om de endast fungerar i teorin. 

Faktumet att de varken reagerade negativt eller positivt, utan att de inte nämnde teoriernas 

aspekter alls tyder på att teorierna inte var relevanta nog att ens lägga märke till. Det visar 

även på att de aspekter från teorierna som ignorerades, till exempel Reputation Repair, inte 

uppfyllde det informationsbehov som faktiskt behövdes av just denna specifika kris. En 

rimlig förklaring till detta kan även vara precis det som Burns och Bruner (2000) beskrev i 

sin forskning, nämligen att Coombs (2014) teorier ofta brister i det faktum att de inte är 

anpassade efter publiken. Resultatet i denna studie skulle alltså därför kunna vara en indikator 

att även Reputation Repair brister i denna aspekt.  

Resultatet skulle dock även kunna bero på att just denna kris behövde en annat slags 

information än den som Reputation Repair förespråkar, och att teorin är mer lämplig i andra 

kriser. Om detta är fallet tyder inte bara tabell 3 och tabell 4 på att en omvärldsanalys anses 

positivt av kommenterarna, utan även bristen på respons från denna teori tyder på att en 

omvärldsanalys borde ha gjorts då den slags kommunikation som användes inte noterades.  

Genomgående under analysen märktes det att kommenterare hade en tendens att bibehålla 

den åsikt de ursprungligen hade generellt gentemot inlägget. Majoriteten av tabeller visade på 

att de som generellt var negativa hade tendenser att vara negativa gentemot de flesta delar av 

inlägget, samtidigt som de som var positiva hade tendenser att vara positiva mot specifika 

delar av inlägget. Detta kan bero på, som Hall (1973) och Strömbäck (2019) och Kruckeberg 
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et al (2017) säger, nämligen att människor tenderar att hålla med om det som redan 

överensstämmer med deras redan etablerade världssyn, eller deras redan etablerade åsikt om 

ett specifikt ämne. Detta resultat visar även på att majoriteten som var generellt positiva läste 

inlägget med en dominerande eller förhandlande lästyp, och de som generellt var negativa 

läste inlägget med en oppositionell lästyp (Hall, 1973). Dock, ifall de som var negativa läste 

med en oppositionell lästyp, borde de ha varit negativa till samtliga delar av inlägget, och inte 

förbisett vissa delar helt. Detta kan tyda på att de läste med en förhandlande lästyp, som 

betyder att läsaren kan acceptera vissa delar, och motsätta sig andra (Hall, 1973).  

Bristen på respons till majoriteten av delar av inlägget kan även bero på att just denna kris 

krävde en annan typ av information. Krisen är, enligt bland annat Austin & Jin (2016), 

homogena, och inte alla kriser kommer behöva samma typ av information och inte alla kriser 

kommer utspela sig likadant. Dock motbevisar resultatet detta genom att majoriteten av 

kommenterarna ändrat åsikt efter att ha tagit del av inlägget. Kommenterarna visade att de 

uttryckligen ser företaget i ett mer positivt ljus efter att ha tagit del av inlägget, vilket betyder 

att deras informationsbehov faktiskt blev mött. Anledningen till detta verkar till synes vara att 

det ändrade beslutet baserades på kommenterarnas motreaktion mot det första inlägget som 

startade krisen från början. Tabellerna visade även att majoriteten av kommenterarna var 

positiva gentemot det faktum att Åhlens ändrade beslutet till ett beslut som uppskattades av 

kommenterarna. Alltså kunde denna negativitet ha undvikits ifall företaget hade gjort en 

omvärldsbevkning från början, och agerat utifrån var som föräntades av företaget, Med andra 

ord bör de ha följt vissa riktlinjer ur teorin Situational Crisis Communication Theory, och då 

möjligen fått ett bättre genomslag.  

Genomgående i studien visades det på att det inte fanns några signifikanta skillnader på hur 

män eller kvinnor reagerar eller tar till sig kriskommunikation på sociala medier. Denna 

signifikans mättes på just detta urval, och då studien är en fallstudie som inte syftar att göra 

några generella generaliseringsanspråk skulle detta kunna betyda att det finns skillnader. 

Dock visar, som sagt, inte denna specifika studie på några skillnader.  
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6. Framtida forskning 

6.1 - Fler företag och fler kriser för att uppnå generaliserbarhet 

Denna undersökning undersökte endast ett företag och en enskild kris företaget genomgått, 

och är alltså en fallstudie. Detta kan inte ge en generell bild av hur kommunikation skrivs 

eller tas emot av kommenterare på sociala medier. För att kunna generalisera och koppla en 

undersöknings resultat till verkligheten bör fler kriser analyseras och på så sätt få en, i alla 

fall något, representativ bild av verkligheten. Detta gäller inte bara en undersökning ifall 

etablerade teorier kan återfinnas, utan det gäller samtliga frågeställningar som rör både inlägg 

och kommenterare. En sådan forskning kan bidra till en ökad förståelse för kommunikation 

på sociala medier, och ett generaliserbart svar skulle kunna bidra med en ökad självsäkerhet 

för kommunikatörer när de utformar kommunikation på sociala medier.  

 

6.2 Skillnaden mellan män och kvinnor 

Som resultatet visar framkom inga signifikanta eller märkbara siffror angående om män eller 

kvinnor föredrar olika delar inom dessa specifika kriskommunikativa praxis. Med denna 

studies resultat har vi fortfarande inte fått signifikanta svar på skillnaden mellan hur män och 

kvinnor reagerar på teorierna i fråga, och vi har inte heller fått något svar på vilken typ av 

kommunikation män eller kvinnor föredrar i samband med en kris.  

 

En vidare forskning om detta ämne skulle ge en förståelse för hur män och kvinnor ser på och 

tar till sig information och kommunikation på sociala medier, vilket skulle fylla ännu en 

forskningslucka. En sådan forskning skulle även bidra till en ökad förståelse för 

kommunikation på sociala medier. Det skulle även bidra med en ökad förståelse och ligga till 

grund för kommunikatörer när de skapar kommunikation på sociala medier.  
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7. Implikationer för samhället 

Sociala medier spelar en stor roll i vårt moderna mediesamhälle. Sociala medier har även 

förändrat vår syn på kommunikation och har tillåtit företag att kunna föra en 

tvåvägskommunikation med sina kunder. Dock skapar sociala medier en annan press på 

företag, i allt från var, hur eller när de kommunicerar ut information. Trots att sociala medier 

är den primära källan för information för majoriteten av människor, är tilliten för det som står 

relativt låg (Jin et al, 2011., Eriksson, 2014., Karlsson, 2008). Detta nya medielandskap är 

även en relativt outforskad terräng, och många teorier är inte undersökta i samband med en 

verklig kris.  

 

Denna undersökning visar på att det som bör göras av företag i en kris är en omvärldsanalys 

för att kunna etablera vad deras mottagare faktiskt behöver höra i en krissituation. Då 

händelser kan blåsas ur proportion på sociala medier och snabbt kan förvandlas till fullt 

utvecklade kriser snabbare än via traditionella medier är det viktigt för företag att ha en 

etablerad kriskommunikation som ständigt gör omvärldsanalyser i förberedelse. 

Undersökningen visade på att om man möter krisen och anpassar kommunikationen till vad 

som förväntas från omvärlden, alltså en omvärldsbevakning likt den förespråkade i SCCT, är 

majoriteten av mottagarna villiga att se företaget i ett positivt ljus, trots det felsteg som kan 

ha gjorts. Undersökningen visar alltså vikten av att känna sin målgrupp, och anpassa sin 

kommunikation därefter, och den skulle kunna bidra till ett ökat arbete och fokus på just 

sociala medier från kommunikatörer.  
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