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Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kriskommunikation vid en förtroendekris
används och hur förtroendeingivande kriskommunikationen uppfattas av allmänheten, med
utgångspunkt från Image restoration theory.
Metod: Studiens metoder består av en kombination av en kvalitativ innehållsanalys och en
kvantitativ enkätstudie.
Resultat & Slutsats: Det som kan synas i resultaten av innehållsanalysen är att
kriskommunikationen vid en förtroendekris innefattar strategierna “korrigerande åtgärd”,
“bakomliggande orsaker”, “goda avsikter”, “erkännande av fel”, “stöttande”, “minimera”,
“fördel” och “enkel förnekelse”. De strategier som inte användes vid en förtroendekris var
“skylla ifrån sig”, “olycka”, “differentiering”, “attackera den anklagande parten”, “provokation”
och “kompensera”. Intressenternas uppfattning beror dels på målgrupp, användning av
strategierna och mediernas inverkan. Mest förtroendeingivande ansågs “erkännande av fel”,
“korrigerande åtgärd” och “kompensation”. Minst förtroendeingivande ansågs “enkel
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förberedande åtgärder som tillämpas för att undvika att hamna i samma situation igen;
Komplettera nuvarande studie med en ostrukturerad innehållsanalys för att utläsa eventuella
uttalanden från Kommunal som inte faller inom ramen för Image restoration theory.
Uppsatsens bidrag: Studien ger organisationer en bättre helhetsbild av hur de ska kommunicera
med allmänheten vid en förtroendekris, på allmänhetens villkor. Studien bidrar till att presentera
ett heltäckande verktyg som kan vägleda dem att använda kriskommunikationen på ett sätt som
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Abstract
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Aim: The aim of the study is to increase the understanding of how crisis communication in case
of a crisis of confidence is used and how trustworthy the crisis communication is perceived by
the general public, starting from Image restoration theory.
Method: The methods of the study consists of a combination of a qualitative content analysis and
a quantitative survey study.
Result & Conclusions: The results of the content analysis shows that the crisis communication
during a crisis of confidence includes the strategies: "corrective action", "defeasibility", "good
intentions", "mortification", "bolstering", "minimization", "transcendence" and " simple denial. "
The strategies that were not used in a crisis of confidence were "shift the blame", "accident",
"differentiation", "attack accuser", "provocation" and "compensation". Stakeholder perceptions
depend partly on which audience there is, the use of the strategies and the impact of media. The
most trustworthy strategies were "mortification" "corrective action" and "compensation". The
least trustworthy strategies were "simple denial", "accident", "attack accuser" and "shift the
blame". Preparatory measures have also been found to be very important in a crisis of confidence.
Suggestions for future research: Complete current study with qualitative interviews with
stakeholders; Perform additional case studies of Kommunal focusing on preparatory measures to
avoid getting into the same situation again; Complete current study with an unstructured content
analysis to infer any statements by Kommunal that do not fall under the Image restoration theory.

Contribution of the thesis: The study gives organizations a better overall picture of how to
communicate with the public during a crisis of confidence. The study helps to present a
comprehensive tool that can guide them to use crisis communication in a way that both reduces
the threat to the organizational reputation and also build confidence of stakeholders at an early
stage.
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1 Inledning
I följande kapitel presenteras bakgrunden till vårt problemområde inom kriskommunikation samt
en diskussion kring det vetenskapliga problem som fastställts. Det vetenskapliga problemet som
ligger i tillämpningen av Image restoration theory som i sin tur ligger till grund för studiens syfte
kommer också presenteras. Syftet följs av avgränsningen,

målgruppen för studien och

begreppsdefinitioner.

1.1 Bakgrund
Annelie Nordström, ordförande i fackförbundet Kommunal, uttrycker sig enligt följande till Tv4
(2016, 20 Januari) : “Men det räcker inte att be om ursäkt. Det som gått snett måste redas ut och
rättas till. Det är fullständigt avgörande för att vinna tillbaka förtroendet för vår fackförening.”
Sveriges medborgare har fått erfara ett antal organisatoriska kriser under det senaste årtiondet,
däribland flera förtroendekriser såsom krisen på Skandia (Almgren, 2003, 27 oktober) och krisen
hos svenska polisen under 2014 (Johnsson & Hedbjörk, 2016). Under början av 2016 har
förtroendekrisen hos fackförbundet Kommunal (Ivanov, 2016, 20 januari) blivit väldigt
uppmärksammad i media.
Kommunal har en halv miljon medlemmar och är verksamma inom flera landsting, kommuner
samt inom privat sektor (Kommunal, u.å.). Vid en kris som skadar organisationens anseende
börjar det hela enligt Sohn och Lariscy (2014) med att en händelse av hög negativ grad blir
omskriven i media och leder till slut till att berörda parter omvärderar sina uppfattningar om
organisationen i fråga. Vid en sådan typ av kris förekommer ofta en utlösande faktor som gör att
organisationen kan spåra källan till problemet säger Sohn och Lariscy (2014). I Kommunals fall
var det efter en första granskning av Aftonbladets Richard Aschberg (2016, 13 januari) som det
framkom uppgifter om att Kommunal gjort förluster på 320 miljoner kronor i en satsning på
krog- och konferensverksamheter, som dessutom finansierats av medlemmarnas avgifter.
Därefter har ytterligare avslöjanden om Kommunal framkommit där bland annat företagets årliga
tillställning (2014) som uppgick till 332,807 kronor finansierats av medlemmarna (Aschberg,
2016, 14 januari). Av detta belopp stod alkohol för en tredjedel (Aschberg, 2016, 14 januari).
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Efter granskningen har över 10,000 medlemmar lämnat fackförbundet och dessutom har
Kommunal anmälts till Konsumentverket (Efendic, 2016, 2 februari). Kommunal har ett hårt
arbete framför sig med att reparera förtroendet för organisationen (Wikström, 2016, 15 januari).
Denna form av kris faller inom ramen för en förtroendekris. Palm och Falkheimer (2005)
beskriver en förtroendekris som när tillräckligt många och inflytelserika intressenter förlorat
förtroendet för en organisation.

1.2 Problemdiskussion
“De flesta av världens företagskriser orsakas rätt och slätt av ledares och chefers okunskap.”
(Fors-Andrée 2012, s. 26).
Palm och Falkheimer (2005) säger att det inte är krisen i sig som utvecklas till en förtroendekris,
utan det är hanteringen av krisen som avgör om den utvecklas till en förtroendekris eller inte. Det
är med hjälp av krishantering ledarna i en organisation kan fatta beslut som kan lindra effekten av
krisen och rädda organisationen säger Hale, Dulek och Hale (2005). Ledarskap och krishantering
är ett nära sammanflätat fenomen menar Boin och Hart (2003) som förklarar att då ledare sköter
en kris på ett tillfredsställande sätt refereras de som “sanna ledare” och om motsatsen skulle ske
blir de automatiskt syndabockar.
Det faktum att varje kris är unik och kan utvecklas på oväntade sätt gör det problematiskt att
generalisera den bästa hanteringen av en specifik kris (Seeger, 2006). Dessutom förekommer
kriser relativt sällan vilket också bidrar till svårigheten att generalisera (Seeger, 2006). För att
hantera en kris nämner Seeger (2006) så kallad kriskommunikation. David (2011) definierar
kriskommunikation som den dialog som sker mellan organisationen och dess intressenter innan,
under och efter en negativ händelse. Dialogen innehåller strategier och taktik som är skapade för
att minska hotet mot organisationens rykte fortsätter David (2011), vilket även bekräftas av
Coombs (2007). Dessutom kan ett förtroendekapital byggas i förberedande syfte, som innebär att
organisationen bygger upp ett kapital av gott rykte. Dock menar Wessling (2013) att
kommunikationen vid en kris ibland kan vara det enda sättet att kontrollera en kris.
Benoit’s (1997) Image restoration theory beskriver olika strategier för en organisation att, genom
kriskommunikation, hantera en kris. Teorin behandlar fem olika kategorier av försvarsstrategier:
Förnekelse, utvärdering av ansvar, minskande av krisens förargelseväckande känslor,
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korrigerande åtgärd och erkännande av fel. Eriksson (2014) som har kartlagt forskningsområdet
krishantering menar att Benoit (1997) kan anses som den mest tongivande forskaren inom fältet.
Trots detta är inte Benoit och Image restoration theory helt okritiserad. Den huvudsakliga kritiken
som riktats mot Benoit (1997) är den starka fokuseringen på den kommunicerande parten
(Eriksson, 2014) där både Burns och Bruner (2000) och Coombs och Schmidt (2000) anser att de
skulle vilja se en större fokusering på hur allmänheten ser på strategierna som används vid
tillämpningen av Image restoration theory. Även Sohn och Lariscy (2014) och Coombs (2007)
menar att allmänhetens uppfattning av krisen påverkar skadan som krisen orsakar. Trots att
Benoit (1997) själv menar att hänsyn tas till allmänhetens uppfattning saknas en tydligare
vägledning för organisationer att veta vilka strategier som inger mest förtroende hos allmänheten,
vilket är av extra stor vikt vid förtroendekriser.
Det vetenskapliga problem som fastställs inom forskningsfältet kriskommunikation har sin grund
i ovanstående diskussion. Vi ser ett behov av studier som använder sig av Benoit’s (1997) Image
restoration theory utifrån allmänhetens perspektiv, eftersom den idag enbart fokuserar på
avsändarens perspektiv. Detta faktum tillsammans med att kriser är svåra att generalisera, att
ingen kris är den andra lik (Seeger, 2006) och att kriskommunikation dessutom har en kort
historik i det europeiska forskningsfältet (Falkheimer & Heide, 2006) talar för att ytterligare
forskning på området, i detta fall i Sverige, behövs.
Genom att fylla detta gap tas hänsyn till både den kommunicerande och den mottagande parten,
vilket är viktigt då flertal forskare (Sohn & Lariscy, 2014; Coombs, 2007; Burns & Bruner, 2000;
Coombs & Schmidt, 2000) menar att det i stor utsträckning är allmänhetens och intressenternas
uppfattning av krisen som avgör hur allvarliga krisens konsekvenser blir. Uppfattas krisen som
förödande för allmänheten, är den också förödande för organisationen. Organisationen bör
använda kriskommunikation som verktyg, men uppfattas inte kriskommunikationen som
förtroendeingivande av allmänheten kommer inte organisationens rykte gå att rädda, trots effektiv
kriskommunikation. Eftersom studien tar hänsyn till både den kommunicerande och mottagande
parten kommer organisationer få ett heltäckande verktyg som kan leda organisationer i en
förtroendekris till att utnyttja kriskommunikationen på ett sätt som dels minskar hotet mot
organisationens rykte och dels bygger förtroendekapital hos allmänheten i ett tidigt skede, det vill
säga minskar allvaret i krisens konsekvenser.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kriskommunikation vid en förtroendekris
används och hur förtroendeingivande kriskommunikationen uppfattas av allmänheten, med
utgångspunkt från Image restoration theory.

1.4 Avgränsning
Studien kommer att avgränsas genom att genomföra en fallstudie av organisationen Kommunal
och dess kriskommunikation vid den förtroendekris organisationen genomgick i januari 2016.
Den typ av kris som studien huvudsakligen riktar in sig på är alltså en så kallad förtroendekris
och kriskommunikationen avser den kommunikation som en organisation använder utåt, det vill
säga dess externa kriskommunikation. Studien är gjord utifrån ett organisatoriskt perspektiv inom
huvudområdet organisation och ledarskap, där ena delen av studien berör den kommunicerande
parten och den andra delen den mottagande parten.

1.5 Målgrupp
Den målgrupp som studien ämnar att riktas mot är organisationer som genom studien kan få en
bättre uppfattning av vilken kriskommunikation som är mest förtroendeingivande för dess
viktigaste målgrupp och allmänheten i händelse av en förtroendekris.

1.6 Begrepp
Kriskommunicerande parten: Organisationen och dess ledning.
Mottagande parten: Organisationens intressenter, målgrupper och allmänheten i stort.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel görs en teoretisk genomgång av forskningen på de forskningsområden som
anses relevanta för studien. Den teori som denna studie utgår ifrån är Image restoration theory
(Benoit 1997). Före genomgången av Benoit’s (1997) teori kommer en genomgång av
förtroendekriser och faktorer som spelar in vid sådana, att göras. Efter detta följer ett avsnitt om
krishantering och den teoretiska referensramen avslutas med en genomgång av Image
restoration theory.

2.2 Förtroendekriser
Förtroende är ett svårfångat begrepp och det har gjorts flerfaldiga försök att definiera begreppet
säger Blois (1999) och McKnight, Cummings och Chervany (1998). Det element som är
gemensamt hos de definitioner som Blois (1999) tittat närmare på är att förtroende är en slags tro.
McEvily och Tortoriello (2011) menar att en vanlig definition av förtroende lyder att det är ett
sinnestillstånd innefattande viljan att acceptera sårbarheten då en part har förväntningar på en
annan part. Förtroende från allmänheten är en viktig byggsten för att bibehålla ryktet hos en
organisation.
Då en kris kan leda till både ett hot mot organisationens rykte och finansiella hinder (Coombs
2007) tar organisationen skada på flera olika vis. Ett rykte kan antingen vara till organisationens
fördel eller nackdel säger Coombs (2007), dock noterar Coombs och Holladay (2006) att ryktet är
en värdefull aspekt. Ett gott rykte lockar eftertraktade medarbetare, skapar kundintresse,
genererar investeringsintresse, motiverar anställda och bidrar till positiv medierapportering.
Vad gäller förtroendekriser beskrivs de av Palm och Falkheimer (2005) genom ett mer smygande
förlopp än vid fysiska kriser. Det är därmed svårt att avgöra när en förtroendekris börjar hävdar
Palm och Falkheimer (2005). Enligt Fors-Andrée och Ronge (2015) är förtroendekriser den
absolut vanligaste formen av kris idag. Wessling (2013) menar att en förtroendekris ofta
uppkommer vid felaktiga beslut eller oetiskt agerande, vid exempelvis misstankar om
ekonomiska oegentligheter. Palm och Falkheimer (2005) konstaterar att den överträdelse som
leder till flest skandaler är då det sker ett privat utnyttjande av allmänna medel. Palm och
Falkheimer (2005) nämner också att många förtroendekriser härstammar från någon form av
skandal. Vidare menar Fors-Andrée och Ronge (2015) att förtroendekriser uppstår när en obalans
förekommer mellan å ena sidan organisationens värderingar och kärnvärden och å andra sidan
vad organisationen säger och faktiskt gör i en specifik situation. Ju större gap mellan dessa delar,
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desto mer omfattande är förtroendekrisen säger Fors-Andrée och Ronge (2015). Modellen visar
att intressenterna eller allmänheten upplever en obalans mellan ord och handling beskriver ForsAndrée och Ronge (2015).

  

  

Förtroendekris  
(gap)  

Vad organisationen säger och hur den beter sig  
  

Modell 1. Fors-Andrée och Ronge (2015, s. 11)
Hur en organisation tar sig genom en kris påverkas av vilket förtroende som redan finns för
organisationen hävdar Wessling (2013) som även poängterar att det är för sent att försöka bygga
upp förtroendet mitt under en kris. För att förebygga skada för företagets rykte nämner Coombs
och Holladay (2006) att en organisation kan bygga ett kapital av gott rykte, Palm och Falkheimer
(2005) kallar det för förtroendekapital. En organisation som byggt upp detta kapital har lättare att
återhämta sig efter en kris då det har råd att förlora en del av sitt kapital säger Coombs och
Holladay (2006). På samma sätt beskriver Palm och Falkheimer (2005) att genom att bygga sitt
förtroendekapital kan organisationer förbereda sig för eventuell förtroendeförlust. De fortsätter
med att beskriva att bygga förtroendekapital kan liknas med att stärka sitt varumärke.
Fors-Andrée (2012) frågar sig vem det är som bestämmer om en kris föreligger eller inte. ForsAndrée (2012) fortsätter med att det räcker med att endast ett fåtal intressenter upplever att en
kris uppstått för att organisationen bör agera. Coombs (2007) menar att det är först när
organisationen framstår som ansvarig för en kris som ryktet kommer att ta skada. Vidare menar
Fors-Andrée (2012) att det kan göras skillnad på faktisk kris och upplevd kris. Den faktiska
krisen kan mätas i ekonomiska termer eller genom att mäta hur många människor som drabbats
av krisen. I det som Fors-Andrée (2012) kallar för den upplevda krisen är känslorna en avgörande
faktor. De känslor som beskrivs är när en kris framkallar känslor av oro, rädsla, ovisshet,
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besvikelse och minskat förtroende till exempel (Fors-Andrée, 2012). Det kan tänkas att den
kommunicerande parten, organisationen, fokuserar mestadels på den faktiska krisen. Det vore
dock ett misstag om de försummar att ta hänsyn till den uppleva krisen, som i sin tur kan leda till
att en faktisk kris bryter ut.
2.2.1 Organisationens intressenter vid en kris
Stephens, Malone och Bailey (2005) skiljer mellan olika typer av intressenter en organisation kan
ha vid händelse av en kris, det vill säga ett flertal mottagande parter som tar emot
kriskommunikationen från organisationen. Dessa olika typer beskrivs som möjliggörande
intressenter, funktionella intressenter, normativa intressenter och spridda intressenter.
Möjliggörande intressenter är de intressenter som tillhandahåller befogenheter och kontrollerar
det som gör det möjligt för organisationen att existera säger Stephens et al. (2005). Forskarna
fortsätter

med

att

detta

inkluderar

sådana

grupper

som

exempelvis

aktieägare,

tillsynsmyndigheter och styrelser. De funktionella intressenterna är de som ger organisationen
något, och tar något annat i gengäld, de kan tillhandahålla arbetskraft eller utnyttja
organisationens tjänst eller produkt (Stephens et al., 2005). Gruppen inkluderar intressenter som
leverantörer, anställda, fackföreningar och kunder. En annan grupp av personer som också är
funktionella intressenter är offren för krisen fortsätter Stephens et al. (2005). Offren kan ha varit
kunder tidigare, men när krisen bryter ut blir kunderna till offer. Normativa intressenter är de som
har liknande problem eller värderingar som organisationen i fråga förklarar Stephens et al. (2005)
och fortsätter med att detta kan innefatta andra organisationer, fackföreningar eller politiska
grupper. Spridda intressenter är de som framträder när organisationens handlingar leder till
externa konsekvenser (Stephens et al., 2005). Denna grupp innefattar media, miljöaktivister,
invånare, samhället och allmänheten i stort fortsätter forskarna. De spridda intressenterna är de
som indirekt är länkade till organisationen menar Stephens et al. (2005) och där inkluderas även
individer och grupper som inte är formella medlemmar i en organisation. Offer som vanligtvis
inte är associerade med organisationen förrän själva krisen uppstår, kan också framstå som
intressenter. I detta fall är de personerna inkluderade i gruppen “spridda intressenter” snarare än
de funktionella, där som tidigare nämnt, tidigare kunder som drabbats av krisen förekommer.
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Modell 2. Modell över olika intressenter (egen).
2.2.2 Mediernas roll vid en kris
Wessling (2013) konstaterar att det oftast är media som är först ut med information vid en kris.
O’Connell och Mills (2003) hävdar att de flesta personer enbart kommer i kontakt med kriserna
genom indirekta erfarenheter, såsom t.ex. media, detta innebär i vissa fall att dialogen mellan den
kommunicerande och mottagande parten sker via media. Media framställer dock viktiga och
intressanta observationer på vad som annars skulle vara avlägsna händelser, vilket gör att
journalisterna inte enbart förmedlar utan även konstruerar uppfattningen hos läsaren skriver
O’Connell & Mills (2003). Forskningen inom massmedia demonstrerar att mediernas sätt att
framföra information påverkar mottagarnas åsikter (Coombs, 2007). När media lyfter fram
information tas endast vissa aspekter av det aktuella problemet eller situationen upp hävdar
Coombs (2007). Problemet med detta har Spence, Lachlan, Omilion-Hodges och Goddard (2014)
upptäckt vara att allmänheten får en sämre bild av företaget då de enbart får information om
krisen via media. Vid samma studie kom Spence et al. (2014) fram till att företagets
kriskommunikation kan lindra inverkan på företagets rykte då de själva går ut med information
efteråt eller kanske till och med hinner före media. Enligt Wessling (2013) kan det dock vara
svårt att hinna före media då de har resurser och personal som snabbt kan tas i anspråk.

2.3 Krishantering
Hale et al. (2005) hävdar att krisen består av tre stadier: Förebyggande, hantering och
återhämtning. Hale et al. (2005) menar vidare att hanteringen är det mest kritiska stadiet. När en
kris inträffar bör krishanteringen omfatta ett sampel mellan samtliga berörda parter (Pearson &
Clair, 1998). Fältstudier visar att det finns ett defensivt förhållningssätt gentemot kriser och att
många anser att krisen löser sig själv säger Pearson och Clair (1998). Wessling (2013) menar
däremot att en kris inom en organisation innebär att företagets dagliga arbete behöver sättas åt
sidan då det krävs särskilda resurser och rutiner för att lösa krisen.

2.3.1 Kriskommunikation
Kriskommunikation är ett viktigt verktyg för en organisation att hantera en kris. Som tidigare
nämnt definieras kriskommunikation som den dialog som sker mellan den kommunicerande
parten och dess mottagare innan, under och efter en negativ händelse. Dialogen består av
strategier och taktik som den kommunicerande parten, organisationen, kan använda för att
minska hotet mot organisationens rykte (David, 2011). Seeger (2006) menar att
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kriskommunikation ofta är kopplat till public relations. Seeger (2006) poängterar också att
planering

och

samordning

är

viktiga

byggstenar

för

effektiv

kriskommunikation.

Kommunikationen vid en kris kan ibland vara det enda sättet att kontrollera krisen hävdar
Wessling (2013).
Kriskommunikation sker enligt Seeger (2006) på flera olika plan i organisationen där
kommunikation

med

organisationens

intressenter

är

lika

viktigt

som

fungerande

kriskommunikation med medierna. Medierna är den största informationskanalen till allmänheten
fortsätter Seeger (2006). Därmed bör inte medierna ses som en orsak till krisen utan
organisationen bör ständigt jobba med att upprätthålla en ärlig och öppen kommunikation med
medierna och istället se dem som en strategisk resurs för att underlätta hanteringen av krisen
(Seeger, 2006). Dessutom menar Seeger (2006) att effektiv kriskommunikation även innefattar att
organisationen är ärlig, öppen och uppriktig i sin kommunikation med allmänheten.
Fortsättningsvis menar Seeger (2006) att oavsett om organisationen kommunicerar med medierna
eller intressenterna bör kommunikationen även genomsyras av empati, angelägenhet och
medkänsla. Då organisationen visar sin oro och medkänsla blir meddelandet mer trovärdigt och
uppfattas som mer positivt av intressenterna säger Seeger (2006) som tar hänsyn till mottagarens
uppfattning av krisen. Dessutom framstår de åtgärder som vidtas som mer lämpliga och legitima
då organisationen visar verklig oro (Seeger, 2006).
Kriskommunikationen har sakta men säkert utvecklats fram, Palm och Falkheimer (2005) delar
upp utvecklingen i fyra olika faser. Den första fasen kallas för den härskande fasen, den innebar
att organisationer medvetet valde att inte svara på kritik för att istället låta den dö ut i tystnad. I
den missionerade fasen i kriskommunikationens utveckling började befolkningen bry sig om sin
omgivning mer och mer, vilket gjorde att även kritiken mot organisationer ökade. Det gjorde att
organisationer blev tvungna att bemöta kritiken, vilket skedde i form av massutskick av
information, dock resulterade det i låga effekter säger Palm och Falkheimer (2005). Efter detta
utvecklades den dialogiska fasen som var inriktad på att föra dialoger med organisationens
intressenter och av att använda sig av retorik menar Palm och Falkheimer (2005). Slutligen kom
den organisatoriska fasen där vi är idag, som behandlar att en kris kan leda till att förändringar
måste ske i organisationen.
Seeger (2006) urskiljer förberedande kriskommunikation och den kriskommunikation som sker
efter själva krisen brutit ut. Nedan presenteras denna förberedande kriskommunikation
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tillsammans med övriga förberedande åtgärder en organisation kan använda sig av för att undvika
uppkomsten av en kris samt minimera skadan då krisen är ett faktum.
2.3.2 Förberedande åtgärder
Pearson och Clair (1998) poängterar vikten av en effektiv krishantering som enligt deras
definition innebär att förebygga potentiella risker innan krisen inträffat. Förberedande planering
har flera fördelar då den kommunicerande parten kan identifiera eventuella risker och
motsvarande minskning av risken kan därmed planeras. Seeger (2006) poängterar att alla
organisationer borde förutspå sina potentiella riskzoner, Carmeli & Schaubroeck (2008) menar
därför på att det är viktigt att ha ett brett utbud av olika svar så att organisationen är beredd på
alla tänkbara omständigheter. Sapriel (2003) presenterar statistik som visar att majoriteten av alla
organisatoriska kriser inte är relaterade till specifika händelser utan har uppstått på grund av att
ledningen har varit för passiv och försummat uppkommande problem. Sapriel (2003) poängterar
därför vikten av att krishantering måste införas och att krisförebyggande åtgärder måste
genomsyra alla viktiga affärsfunktioner.
Tidigare har det nämnts att en organisation, den kriskommunicerande parten, kan bygga ett
kapital av gott rykte, eller ett förtroendekapital för att hantera en kris bättre när den uppstår.
Coombs (2007) noterar också att kommunikation kan användas för att förebygga framtida skada
för ryktet. Fors-Andrée (2012) poängterar att en fungerande intern kommunikation, det vill säga
där medarbetare är involverade i krisens alla faser samt informerade på ett korrekt sätt, är en
förutsättning för att lyckas med den externa kriskommunikationen. David (2011) nämner den
interna kriskommunikationen som viktig då en organisation behöver stöd från inte minst sina
egna anställda, och om de anställda får rätt information kan de också bidra till att lösa krisen. Den
interna

kriskommunikationen

är

enligt

David

(2011)

nyckeln

till

framgång

för

krislösningsprocessen. Wessling (2013) lägger stor vikt vid att den vardagliga kommunikationen
i en organisation ligger till grund för hur väl kriskommunikationen vid en kris fungerar. Det är
viktigt

för

en

organisation

att

ha

interna

förberedande

rutiner

i

sitt

vardagliga

kommunikationsarbete vid t.ex. arbetet med medierelationer nämner Wessling (2013).
Falkheimer, Heide och Larsson (2009) beskriver så kallad Issues Management vilket beskrivs
som organisationers möjlighet att hantera potentiella tvistefrågor som riskerar att utvecklas till
kriser. Det Falkheimer et al. (2009) menar är att organisationen kan, genom att förutse tvister och
eventuella förtroendekriser, finna lösningar redan innan kriserna förverkligas. Palm och
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Falkheimer (2005) poängterar att Issues Managements grundtanke betonar sig i att organisationen
och marknaden ständigt analyseras, i hopp om att kunna förutse uppkommande problem. Genom
att upptäcka dessa i tidiga stadier finns det möjlighet att ta till förebyggande åtgärder som
antingen likviderar problemen alternativt förbereder organisationen på hur de bemöter problemen
på bästa sätt. Issues Management är inte en funktion för en avdelning, det är ett sätt att tänka på
och som bör genomsyra hela organisationens tänk skriver Heath (2002). Även Brønn och Brønn
(2002) instämmer med att det bör införas på alla nivåer i organisationen och inte enbart hos
ledningen. Vidare menar Heath (2002) att målet med Issues management är att göra
organisationen smartare, preventiv och mer respekterad.
För att lyckas med Issues management krävs det enligt Heath (2002) fyra grundläggande
funktioner. Där den första syftar till att förbättra organisationens strategiska affärsplanering och
ledningsprocesser vilket innebär att organisationen håller sig medvetna om hot och möjligheter
hos nyckelpersoner och marknader. Denna funktion sammanfattas av Heath (2002) som
organisationens sätt att “agera och tänka smart”. Den andra funktionen beskrivs som
organisationens förmåga att uppfylla intressenternas förväntningar genom att förstå och
implementera normer för organisationen att efterleva. Denna funktion sammanfattas som att “få
ordning i huset”. Den tredje funktionen är att organisationens förmåga att bevaka viktiga frågor,
vilket sammanfattas som att övervaka omvärlden. Den sista funktionen som Heath (2002) tar upp
är organisationens förmåga att engagera sig i den offentliga dialogen rörande sitt
verksamhetsområde. Denna funktion kan sammanfattas som organisationens färdigheter i “stabilt
försvar och stark offensiv” (Heath 2002). Wartick och Heugens (2003) nämner istället att det
krävs tre aktiviteter för att lyckas med Issues management. Den första är att skanna av sin
omvärld för att hitta svagheter i sin företagskultur, den andra aktiviteten involverar att
organisationen ska hålla uppsyn på problem som uppmärksammats tidigare för att se huruvida
dessa utvecklas vidare. Den sista aktiviteten förklarar Wartick och Heugens (2003) som att
organisationer måste utveckla ett sätt att besvara de problem som uppkommer.
Att identifiera risker och sedan utvärdera hur pass hotande de är mot organisationen är första
steget, men det är vid steg två det börjar bli svårt, nämligen hur hanteringen av dessa sker skriver
Sapriel (2003). Det går tyvärr inte att förebygga alla kriser och problem, men genom att förutse
dessa i god tid kan organisationen välja mellan att ta risken, behandla den, förflytta den eller
eliminera den. Olika former av krishantering har tidigare presenterats och nedan följer en
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genomgång av den kriskommunikationsteori som denna studie utgår ifrån, nämligen Image
restoration theory.

2.4 Image restoration theory
Benoit (1997) hävdar att företagets image kan ta skada under en kris och beskriver den så kallade
Image restoration theory och dess möjlighet att reparera ett företags rykte och image efter en kris.
Image restoration theory fokuserar på de olika alternativ ett företag som står inför en kris kan
använda sig av för att kommunicera och besvara kritiken förklarar Benoit (1997).
Benoit (1997) menar att det underlättar om organisationen är förberedd på en kris, framförallt
genom att det går snabbare att få fram ett första svar vid krisen. Därför är det viktigt att ha en
person som ständigt arbetar med att planera inför och försöka förutse kriser påpekar Benoit
(1997). Under krisen är det viktigt att förstå vad de har blivit anklagade för och vilka målgrupper
som är berörda fortsätter Benoit (1997). För att lyckas med sin kriskommunikation hävdar Benoit
(1997) att det krävs att svaren anpassas efter den berörda målgruppen. En organisation har som
tidigare nämnt ett flertal olika målgrupper, vilket leder till att organisationen i vissa fall kan bli
tvungen att välja vilka intressenter som anses som viktigast, för att nå ut till dessa först (Benoit,
1997). Generellt sett ska organisationer försöka undvika att göra falska påståenden, undvika
argument som kan slå tillbaka, alltid ha stöd för det dem säger och undvika att neka till något som
egentligen stämmer poängterar Benoit (1997). Benoit (1997) menar vidare att ingen strategi
garanterar en direkt vinst för företaget utan att alla strategier bör väljas med omtanke.
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Image restoration theory består av fem kategorier med fjorton underliggande strategier, se modell
3. Kategorierna är: förnekelse (denial), utvärdering av ansvar (evasion of responsibility),
minskande av krisens förargelseväckande känslor (reducing offensiveness of event), korrigerande
åtgärder (corrective action) och erkännande av fel (mortification) (Benoit, 1997). Nedan beskrivs
var och en av kategorierna och de fjorton strategierna. (Se egen översättning av kategorierna och
dess strategier i Bilaga 1).

Modell 3. Modell över Image restoration theory (Egen modell).
2.4.1 Förnekelse

Modell 3.1. Del av större modell över Image restoration theory (egen).
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Den första kategorin, förnekelse, involverar två stycken strategier. Den första är “enkel
förnekelse”, vilken går ut på att den anklagade, organisationen, direkt nekar och påstår att
anklagelsen är falsk. Försöker organisationen däremot neka till ett sant påstående finns det dock
en risk att det slår tillbaka mot organisationen när sanningen kommer fram skriver Benoit (1997,
s 179). Strategi nummer två syftar på att den anklagade parten skyller ifrån sig och menar att
någon annan är ansvarig för handlingen. Benoit (1997) poängterar dock att det inte alltid är en
säker lösning.

2.4.2 Utvärdering av ansvar

Modell 3.2 Del av större modell över Image restoration theory (egen).
Den andra kategorin som benämns som utvärdering av ansvar, innefattar fyra strategier och
innebär att organisationen utvärderar vad som orsakat att krisen brutit ut. De fyra strategierna i
denna kategori är: Provokation, bakomliggande orsaker till krisen, olycka och goda avsikter.
“Provokation” innebär att organisationen hävdar att dess agerande enbart var ett svar på någon
annans handling skriver Benoit (1997). Nästa strategi i denna kategori är “bakomliggande orsaker
till krisen” beskriver Benoit (1997) och syftet med strategin är att företaget uttalar sig om vad
som kan vara den bakomliggande orsaken till krisen. Ett exempel som Benoit (1997) tar upp är
om organisationen hävdar att krisen uppstått på grund av brist på information. Den tredje
strategin är att påstå att krisen enbart var en olycka och att det inte skett medvetet (Benoit, 1997).
Den fjärde strategin förklaras enligt Benoit (1997) som att organisationen hade goda avsikter när
de genomförde agerandet, men att det inte blev som de hade tänkt.
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2.4.3 Minskande av krisens förargelseväckande känslor

Modell 3.3. Del av större modell över Image restoration theory (egen).
Den tredje kategorin, “minskande av krisens förargelseväckande känslor”, involverar sex stycken
strategier som är: “Stöttande”, “minimera”, “differentiering”, “fördel”, “attackera den anklagande
parten” och “kompensation”. “Stöttande” innebär att organisationen försöker förstärka de positiva
känslorna som redan finns eller uppmärksamma en positiv handling som utförts tidigare. Detta i
hopp om att omgivningen ska glömma bort konsekvenserna av krisen (Benoit, 1997). En snarlik
strategi är “minimera”, som går ut på att försöka minska de negativa känslorna som finns mot
organisationen, exempelvis genom att tona ned omfattningen av skadan skriver Benoit (1997).
Dock finns det en chans att det får konsekvenser om organisationen försöker få ett seriöst
problem att verka vardagligt (Benoit, 1997). Uppmärksammas dock den verkliga skadan kan
organisationen ses som oärliga. Den tredje strategin är “differentiering”. Organisationen tar då
upp en liknande mer förargelseväckande händelse vilket får deras egna agerande att se mindre
negativt ut skriver Benoit (1997). “Fördel” är den fjärde strategin och beskrivs enligt Benoit
(1997) som att organisationen försöker lägga agerandet i ett positivare sammanhang, ett exempel
kan vara genom att berätta att krisen i slutändan har lett till något positivt för intressenterna. Den
femte strategin, “attackera den anklagande parten”, innebär att organisationen attackerar de som
uppmärksammat krisen. Detta görs i hopp om att negativ fokus på organisationen minskar skriver
Benoit (1997). “Kompensation” innebär att organisationen väljer att kompensera de drabbade
(Benoit, 1997).
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2.4.4 Korrigerande åtgärd

Modell 3.4. Del av större modell över Image restoration theory (egen).
Den fjärde kategorin består enbart av en enskild strategi som benämns likvärdigt med kategorin
som “korrigerande åtgärd”. Benoit (1997) menar att det finns två versioner av strategin, antingen
meddelar organisationen de drabbade att produkten/tjänsten kommer att korrigeras alternativt att
åtgärder har tagits för att förhindra att problemet kommer att upprepas i framtiden. Även om
organisationen inte är skyldig till krisen kan det vara positivt att göra klart för intressenterna att
det inte ska hända i framtiden påpekar Benoit (1997).

2.4.5 Erkännande av fel

Modell 3.5. Del av större modell över Image restoration theory (egen).
Den sista kategorin benämns som “erkännande av fel” vilket innebär att organisationen erkänner
det dåliga beteendet och ber om ursäkt till alla drabbade (Benoit, 1997). Denna strategin är
mycket väl använd och innehar stor potential menar Benoit (1997). Är organisationen medveten
om att de faktiskt har gjort fel så bör de snarast gå ut och erkänna det menar Benoit (1997).
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3. Metod
Följande kapitel inleds med en kort redogörelse för den existerande metodologin på området
kriskommunikation. Därefter presenteras forskningsdesignen för uppsatsen som är en fallstudie.
En genomgång av övergripande vetenskapligt synsätt och forskningsansats följs av
datainsamlingen av litteraturen till studien. Då två metoder använts presenteras dem var för sig
och börjar med en motivation till kombinationen av metoder. Efter det presenteras först
innehållsanalysen och dess tillvägagångssätt och sedan enkätstudien och dess tillvägagångssätt.
Studiens kvalitetskriterier, metodkritik och källkritik avslutar kapitlet.

3.1 Existerande metodologi på forskningsområdet
I denna studie har en kombination av två olika forskningsstrategier använts. I närmare mening har
en kvalitativ innehållsanalys kombinerats med en kvantitativ enkätstudie. Enligt Falkheimer et al.
(2009) går det i stora drag att tala om två olika forskningstraditioner inom forskningsfältet
kriskommunikation. Författarna menar vidare att de kan delas in i den traditionella och den
senmoderna traditionen. Den traditionella forskningen av kriskommunikation kännetecknas av
stora enkätundersökningar som ger en övergripande beskrivning av området och har en
positivistisk utgångspunkt säger Falkheimer et al. (2009). Den senmoderna forskningstraditionen
beskriver Falkheimer et al. (2009) utgår från en socialkonstruktionistisk verklighetsuppfattning,
här kommer forskaren närmare människorna som undersöks och hur de tänker och ser på saker.

Modell 4. Modell över forskningstraditioner inom kriskommunikation (egen).

En närmare beskrivning av respektive strategi som använts i denna studie presenteras nedan efter
beskrivning av den valda forskningsdesignen som i denna studie består av en fallstudiedesign.
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3.2 Fallstudie
Studien har genomförts genom en fallstudiedesign vilket Bryman och Bell (2013) hävdar är en
väldigt populär forskningsdesign inom företagsekonomi. En fallstudie grundar sig i att den
noggrant och detaljrikt studerar ett specifikt fall menar Bryman och Bell (2013) och i vårt fall är
det Kommunals förtroendekris. Med ett “fall” menas antingen en specifik plats, en person eller en
händelse och det är just det fallet som forskaren intresserar sig för skriver Bryman och Bell
(2013). Yin (2007) bekräftar att fallstudiemetoden syftar till att bidra till den samlade kunskapen
om olika sorters företeelser. En fallstudie studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext
beskriver Yin (2007), vilket passar väl in med det empiriska material som samlats in då den
aktuella företeelsen, kriskommunikationen, studeras i den specifika kontexten, krissituationen.
Det positiva med en fallstudie är att det är fullt möjligt att blanda en kvantitativ metod med en
kvalitativ metod, något som är relativt vanligt menar Bryman och Bell (2013). Om en studie
enbart använder sig av antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder så är det svårt att tolka
huruvida den passat bättre som en fallstudie eller som en tvärsnittsdesign skriver Bryman och
Bell (2013). I denna studie har både en kvalitativ metod i form av en innehållsanalys och en
kvantitativ metod i form av en enkätstudie använts, vilket fungerar väl med valet av
forskningsdesign.

3.3 Forskningsansats
Studiens forskningsansats är av deduktiv karaktär. Både det vetenskapliga problemet,
innehållsanalysen och enkäten utgår från tidigare forskning i form av Image restoration theory,
vilket Bryman och Bell (2013) menar är karakteristiskt för den deduktiva forskningsansatsen.

3.4 Datainsamling och uppbyggnad av teoretisk referensram
Primärdatan i vår studie består av den data som samlats in som empiriskt material, det vill säga
datan till innehållsanalysens genomförande och datan från enkätstudiens utfall. Dessa primära
datakällor kommer presenteras under avsnittet 3.5.1 - Kvalitativ innehållsanalys respektive 3.5.2 Kvantitativ enkätstudie.
Sekundärdatan har samlats in genom en djupdykning på kunskapsområdet krishantering och
kriskommunikation. Litteratursökningen inleddes genom att försöka hitta nyckelord som var
vanligt förekommande inom krishantering och kriskommunikation. Sökord som användes var
“Crisis management”, “Reputation management”, “Image repair”, “Crisis communication”.
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Försök gjordes också att söka på “pre-crisis communication” som sedan ledde vidare till att hitta
“Issues management”. De databaser som använts är Google Scholar, Discovery, Emerald insight,
ScienceDirect, Sagepub. Vidare har fler artiklar sökts upp i källförteckningen på artiklar som
ansågs intressanta och relevanta. Utöver flertalet artiklar, har även ett antal litterära källor som
täckt vårt kunskapsområde använts.
Efter att litteraturen studerats upptäcktes det att forskningsfältet är indelat i två huvudsakliga
utvecklingslinjer, en övervägande linje som består av modeller och strategier för hur krisen
hanteras efter att den brutit ut och en annan som fokuserar på förberedande åtgärder som kan
lindra effekten av en kris. Dessa utvecklingslinjer bekräftas även av Falkheimer et al. (2009).
Båda dessa utvecklingslinjer valdes att beröras i den teoretiska referensramen då en helhetsbild
av kriskommunikation krävs. Då studien fokuserar på förtroendekriser inleddes den teoretiska
referensramen men en redogörelse för dessa och de faktorer inom det som kändes relevanta för
undersökningen. Efter det skapades ett avsnitt som berör krishanteringen vilket till stor del
innefattar kriskommunikation. Under detta avsnitt följer även förberedande åtgärder. Den
teoretiska referensramen avslutades med en genomgång av den teori studien utgår ifrån, det vill
säga Image restoration theory.

3.5 Forskningsstrategier
Som nämnts ovan har en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod att använts för att
besvara studiens syfte. I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys gjorts för att ta reda på
vilken kriskommunikation Kommunal använt sig av vid den förtroendekris som organisationen
genomgick i januari 2016, med utgångspunkt från Image restoration theory. Anledningen till att
en kvalitativ innehållsanalys är av relevans när det söks efter budskap i tal och text bekräftar
Hsieh och Shannon (2005) som beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen intensivt
analyserar språket. För att fastställa vilka strategier som används krävs ett tolkande
förhållningssätt till materialet.
För att besvara studiens syfte krävs även en enkätstudie som undersöker hur förtroendeingivande
de använda strategierna uppfattas av allmänheten. Vid studium av allmänhetens uppfattning av
krisen lämpar sig en kvantitativ enkätundersökning, detta motiveras genom att syftet är att uppnå
ett så generaliserbart resultat som möjligt, trots att fallstudien och bekvämlighetsurval gör det
omöjligt att generalisera (Bryman & Bell, 2011).

  

19  

Modell 5. Modell över studiens metod (egen).
3.5.1 Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys används enligt Hsieh och Shannon (2005) för att analysera textdata.
Hsieh och Shannon (2005) fortsätter med att innehållsanalysen fokuserar på de karaktäristiska
dragen i det kommunicerande språket med särskild vikt vid innehållet eller den kontextuella
innebörden. I denna studie har pressmeddelanden från Kommunal, vid förtroendekrisen
organisationen genomgick i januari 2016, analyserats och därmed har textdatan som analyserats
varit i både verbal och skriftlig form. Hsieh och Shannon (2005) fortsätter med att den kvalitativa
innehållsanalysen syftar till att, genom intensiv analys av språket, klassificera stora mängder data
till ett antal kategorier.
Vid insamlingen av data hävdar Elo och Kyngäs (2008) att det bör bestämmas huruvida det
manifesta eller latenta innehållet ska analyseras. I detta fall har endast det manifesta innehållet
analyserats och ingen vikt lades därför vid bakomliggande orsaker eller faktorer såsom
kroppsspråk, tonläge m.m. Elo och Kyngäs (2008) menar att analysenheten är lämpligast då den
är så pass omfattande att den kan ses som en helhet vilket tagits hänsyn till vid val av material.
Det material som valts ut till den innehållsanalys som genomförts är ett pressmeddelande på ca
18 minuter där Kommunals ordförande Annelie Nordström pratar ostört framför pressen. Det
andra material som valts ut är en intervju med Annelie Nordström, som gjorts i nyhetsmorgon
(tv4, 2016, 20 januari), här ställs aktivt frågor till Nordström där vissa frågor kan ses som
ledande, vilket även noterats analysen. Det andra pressmeddelandet som analyserats är i skriftlig
form. Innehållet i de olika kanalerna skiljer sig något då syftet med kriskommunikationen är olik
vid varje nämnd situation, detta talar också för att en helhetsbild av kommunikationen studerats
jämfört med om endast material från skriftliga källor, eller endast från intervjuer valts ut. Då
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materialet har studerats som en helhet tas inte hänsyn till den ordningen kriskommunikationen
har skett i.
Då studien utgår från tidigare forskning i form av Image restoration theory antas en deduktiv
ansats i tillämpningen av kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Till en början har det
material som valts ut (som inte redan varit i skriftlig form) transkriberats. Därefter har materialet
noga tittats igenom och med hjälp av färgkodning har de olika strategierna som använts, tolkats
och kodats fram. Det transkriberade materialet blev färgkodat genom att samma färger som synts
i modell 3, använts för att fastställa vilka uttalanden som passat in i varje kategori.
Kategoriseringen av materialet utgår därmed från de fjorton strategierna i Image restoration
theory (Benoit, 1997) och dess fem huvudkategorier. En så kallad begränsad modell har använts
vid kategoriseringen, vilket innebär att allt material kategoriseras utifrån de förutbestämda
kategorierna (Image restoration theory) menar Elo och Kyngäs (2008). Denna typ av
innehållsanalys brukar användas för att testa till exempel teorier eller modeller vilket studien
ämnar att göra.
Image restoration theory har väglett resultatdiskussionen av innehållsanalysen, vilket stödjs av
Hsieh och Shannon (2005). De kategorier som skapats, är som tidigare nämnt de samma som
kategorierna i Image restoration theory (Benoit, 1997), och det är de kategorierna som har väglett
analysen och resultaten av den empiri som studerats. Resultaten av innehållsanalysen tillkommer
som tidigare nämnt genom en analys av språket och därmed har innehållsanalysens resultat och
analys presenteras integrerat med varandra. Vid presentationen av resultatet gjordes en
redogörelse för de strategier som analyserats fram ur materialet göras och en argumentation för
hur kategoriseringen har gått till. Viss citering av materialet har skett för att demonstrera
kategoriseringen, dock undveks för mycket citering då det enligt Elo och Kyngäs (2008) kan leda
till en ofullständig analys. Efter att innehållsanalysen färdigställts skapades en ny modell som
presenterar vilken kriskommunikation som Kommunalt använt sig av, med utgångspunkt från
Image restoration theory (Se modell 9). En modell av den kriskommunikation, utifrån Image
restoration theory, som Kommunal inte använt sig av skapades också (Se modell 10).
Nedan kommer enkätstudien och tillvägagångssättet för att skapa den diskuteras närmare.
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3.5.2 Kvantitativ enkätstudie
Frågorna i enkäten har utformats för att knyta an till det specifika fall som studien ämnar att
undersöka, d.v.s. förtroendekrisen i fackförbundet Kommunal. De respondenter som känner till
krisen har liten anledning att tröttna på frågorna, vilket kan vara vanligt vid enkätstudier menar
Bryman och Bell (2013), då enkäten endast bestod av totalt 18 stycken frågor och frågorna knyter
an till något de tidigare hört talas om och har en uppfattning om. Dessutom har en ingress till
enkäten skapats som förklarar tidsåtgången och syftet med studien, vilket minskar bortfallet
menar Bryman och Bell (2013).
Den första enkäten som skapades blev väldigt otydlig då den bestod av vissa citat från
Nordström, och vissa påståenden som ej var sanna. Detta ledde till att den första enkäten
förkastades. När en ny enkät skapats skickades en pilot-enkät ut till ett par utvalda respondenter
för att få eventuell kritik och se om något fortfarande var otydligt.
Vid utformningen av enkäten användes en likertskala (Garland, 1991) från 1 - 7 använts. Det som
efterfrågades i varje enkätfråga var huruvida den handling som presenterats anses
förtroendeingivande eller inte. Skalan gick från 1 (Inte förtroendeingivande alls) till 7 (Mycket
förtroendeingivande). Garland (1991) betonar att användningen av en likertskala med ett neutralt
svarsalternativ bidrar med både för- och nackdelar. Matell och Jacoby (1972) menar att ett
neutralt svarsalternativ ger respondenten en lätt undanflykt för de som önskar att bli klara snabbt,
eftersom de inte tvingas ta ställning. Genom att eliminera mittpunkten tvingas respondenten att ta
ställning, vilket kan ge missledande resultat (Matell & Jacoby, 1972; Garland, 1991).
Respondenternas nyttjande av det neutrala svarsalternativet tenderar att minska i samband med
att fler svarsalternativ finns att tillgå säger Matell och Jacoby (1972) och menar att en likertskala
med sex eller sju alternativ är optimalt. Utifrån ovanstående resonemang har en ojämn skala med
sju svarsalternativ använts.
Vid utformningen av enkätfrågorna var utgångspunkten de fem huvudkategorier som återfinns i
Image restoration Theory (Benoit, 1997) samt dess fjorton underkategorier. Se tabell ett nedan för
en redogörelse över vilka av Benoit’s (1997) strategier som är kopplad till varje fråga samt övrig
litterär anknytning.
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1.

Är eller har du varit medlem i fackförbundet Kommunal?

Ingen litterär anknytning

2.

Känner du till krisen om Kommunal?

Ingen litterär anknytning

3.

Kön?

Sohlberg och Sohlberg (2013)

4.

Ålder?

Sohlberg och Sohlberg (2013)

5.

Anta att Kommunal kompenserar sina medlemmar för krisen.

Kompensation - Compensation (Benoit,
1997)

6.

Anta att Kommunal anklagade de som uppmärksammat krisen.

Attackera den anklagande parten Attack accuser (Benoit, 1997)

7.

Anta att Kommunal försökte få krisen att inte framstå som lika
förödande.

Minimera - Minimization (Benoit,
1997)

8.

Anta att Kommunal försökte förstärka de positiva känslorna hos
organisationen.

Stöttande - Bolstering (Benoit, 1997)

9.

Anta att Kommunal svarar genom att refererar till en liknande
mer förargelseväckande händelse.

Differentiering - Differentiation
(Benoit, 1997)

10.

Anta att Kommunal syftar på att krisen är bra för organisationen i
längden.

Fördel - Transcendence (Benoit, 1997)

11.

Anta att Kommunal lovar att åtgärda de fel som uppstått .

Korrigerande åtgärd - Corrective
(Benoit, 1997)

12.

Anta att Kommunal erkänner att de hade fel och ber om ursäkt
för sitt agerande.

Erkännande av fel - Mortification
(Benoit, 1997)

13.

Anta att Kommunal menade att de hade goda avsikter.

Goda avsikter - Good intentions
(Benoit, 1997)

14.

Anta att Kommunal menade att det hela var en olycka.

Olycka - Accident (Benoit, 1997)

15.

Anta att Kommunal menade att det som hänt hade skett pga. dålig
information.

Bakomliggande orsaker till krisen Defensability (Benoit, 1997)

16.

Anta att Kommunal menar att deras agerande beror på en
utomståendes parts handlingar.

Provokation - Provocation (Benoit,
1997)

17.

Anta att Kommunal menar att en utomstående part är skyldig till
krisen.

Skylla ifrån sig - Shift the blame
(Benoit, 1997)

18.

Anta att Kommunal direkt nekar till anklagelserna som de ställs
inför.

Enkel förnekelse - Simple denial
(Benoit, 1997)

Tabell 1. Teorigrund på enkätens frågor (egen).
Målgruppen för enkäten har delvis valts ut genom ett bekvämlighetsurval som beskrivs av
Bryman och Bell (2013) som ett urval av personer som finns tillgängliga för forskaren.
Resultaten kan i dessa fall inte bli generaliserbara, dock kan resultaten ändå bidra som hjälp till
fortsatt forskning (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till valet av ett bekvämlighetsurval ligger
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i att det är svårt att nå ut till Kommunals medlemmar, som i så fall skulle vara ett intressant val av
målgrupp. Istället har allmänheten i stort att studerats. För att ändå nå ut till en del respondenter
som varit eller är medlemmar i Kommunal har bekvämlighetsurvalet kombinerats med ett
snöbollsurval som innebär att enkäten sprids vidare av de respondenter som är tillgängliga
(Bryman & Bell, 2011). De personer som enkätstudien undersöker blir därmed det som Stephens
et al. (2005) kallar för funktionella intressenter och spridda intressenter. Det innebär som tidigare
nämnt att kunder (medlemmar) i organisationen och allmänheten i stort har studerats.
Enkäten genererade totalt 102 stycken svar, varav 13 personer svarade nej på frågan “Känner du
till krisen om Kommunal?”. Dessa räknades som bortfall eftersom ett kluster som endast berörde
dessa personer inte gick att få fram och därmed anses de inte relevanta för studien. Resterande
analys har utgått från de 89 kvarvarande svaren.
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) har använts för att analysera datan från
enkätstudien. Först förbereddes variablerna för analys vilket innebär en omkodning av
enkätinformation till ett format som SPSS kan förstå, vilket får stöd från Pallant (2005).
Exempelvis kodades kontrollfrågorna om eftersom svaren inte bestod av siffror, resterande frågor
bestod av analyserbara variabler, se nedan tabell för att se svaren före respektive efter kodning.
Före kodning

Efter Kodning

Är eller har du varit medlem i Kommunal?
Ja, Nej

0, 1

Känner du till krisen om Kommunal?
Ja, Nej

0, 1

Kön?
Man, Kvinna, Vill ej definiera

0, 1, 2

Ålder?
18-30 år, 31-43 år, 44-56 år, 56 år eller äldre

0, 1, 2, 3

Tabell 2. Kodning av variabler (egen).
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När samtliga variabler kunde bearbetas av SPSS gjordes en deskriptiv analys, en klusteranalys, en
korrelationsanalys och en faktoranalys, tillvägagångssättet för analyserna kommer att presenteras
nedan.
En deskriptiv analys, även kallad beskrivande analys, ger svar som medelvärden och
standardavvikelser skriver Pallant (2005), vilket kan testa antaganden genom att se vilken/vilka
strategier som anses vara mest förtroendeingivande enligt respondenterna. Den deskriptiva
analysen har fått fram medelvärdena på samtliga frågor.
Även en klusteranalys har genomförts eftersom det ger en möjlighet att se huruvida det finns
grupperingar som har formats från datan som samlats in. I en klusteranalys grupperas
respondenterna istället för variablerna som i en faktoranalys skriver Barmark och Djurfeldt
(2009). Respondenterna delas alltså in i grupper för att det ska bli lättare att urskilja skillnader
mellan dessa. Anledningen till att detta gjorts är för att se eventuella skillnader mellan kvinnor
och män samt åldersgrupper. Ketchen och Shook (1996) menar att problemet med klusteranalyser
är att det inte finns något lämplighetstest som visar om resultaten går att lita på, som det finns för
exempelvis variansanalys. Av den anledningen testades olika variationer av antal kluster för att
sedan fastställa att fyra stycken var det mest passande antalet då fördelningen mellan klustren var
jämnast. Se modell nedan.

Modell 6. Antal fall i varje kluster (Egen).

  

För att se eventuella samband mellan enstaka variabler har en korrelationsanalys gjorts, Pallant
(2005) beskriver det som ett tillvägagångssätt för att studera hur starkt förhållandet mellan två
variabler är. Samtliga variabler är i intervall eller kvot format, därför har Pearson r, som är en
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metod som mäter relationerna mellan intervall- och kvotvariabler (Bryman & Bell, 2011; Pallant,
2005), använts.
När samband med Pearson r studeras kan koefficienten anta ett värde från -1 till och med +1,
sambandet bestäms efter hur nära koefficienten ligger -1 respektive 1 (Pallant, 2005; Bryman &
Bell, 2011). Vid ett värde vid 1 respektive -1 föreligger ett perfekt samband och vid 0 föreligger
inget samband alls. Pallant (2005) menar att värden på Pearson r som överstiger 0.3 respektive 0.3 anses som acceptabla och värden över 0.5 respektive -0.5 anses som starka. För att vara säker
på att sambanden inte varit en slump har även den statistiska signifikansen undersökts vilket
styrks av Bryman och Bell (2013). Den statistiska signifikansnivån beskriver risknivån på att
sambanden är felaktigt bedömda, en signifikansnivå på 0,05 innebär att fem fall av 100 är
felaktiga, medans en nivå på 0,01 enbart innebär att ett fall av 100 är felaktiga. Samtliga
korrelationer som valts ut klarar ovan nämnda krav och anses därav vara acceptabla enligt
Bryman & Bell (2011). Ett flertal korrelationer med en signifikantnivå understigande 0,01
hittades vilket ledde till risken för en för bred korrelationsanalys. På grund av detta valdes sex
stycken korrelationer ut som ansågs vara speciellt intressanta eller som hade extra starka
koefficientvärden.
För att kunna hitta eventuella förklaringar till varför respondenterna besvarat enkäten som de
gjort har även en faktoranalys använts. Barmark och Djurfeldt (2009) menar att faktoranalysen
syftar till att finna samband mellan olika variabler. Majoriteten av variablerna utgår från Benoit’s
(1997) Image restoration theory. Pallant (2005) beskriver det som en teknik som letar grupper
bland alla variabler. En explorativ faktoranalys har använts som enligt Pallant (2005) syftar till att
utforska olika samband mellan en samling av variabler. För att kunna bedöma huruvida resultaten
från faktoranalysen går att lita på, utfördes Bartlett’s test för signifikans och Kaiser-Meyer-Olkins
(KMO) test för att mäta kvaliteten på datan, vilket får stöd av Pallant (2005).

Modell 7. KMO and Bartlett’s test (egen).
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Ett KMO-värde på 0,889 samt ett signifikansvärde på 0 framkom. Detta anses enligt Pallant
(2005) som acceptabelt, eftersom KMO-värdet bör överstiga 0.6 och signifikansvärdet bör
understiga 0.05.
Resultaten av enkätstudien kommer presenteras och analyseras integrerat med en gemensam
diskussion av de olika analyserna som gjorts och den innehållsanalys som gjorts.

3.6 Vetenskapligt synsätt och forskningstradition
På grund av ovanstående metodval uppstod vissa motsättningar gällande det vetenskapliga
synsättet. Sohlberg och Sohlberg (2013) bekräftar detta då de hävdar att det råder konflikter
mellan olika forskningstraditioner som existerar samtidigt. Vid den kvalitativa innehållsanalysen
har fokus lagts på att studera mänskliga handlingar och texter vilket Sohlberg och Sohlberg
(2013) menar är starkt kopplat till hermeneutiken som i sin tur betonar tolkningens och
förståelsens betydelse. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att sådana tolkningar också, generellt
sett, kopplas till kvalitativ metod. Vid enkätstudien har syftet varit att genom att titta på en större
population, i detta fall allmänheten, beskriva hur förtroendeingivande de använda strategierna
uppfattas som. Eftersom studien syftar till att studera allmänhetens uppfattning krävs det enligt
oss mer mätbara variabler vilket är typiskt för den kvantitativa traditionen (Sohlberg & Sohlberg,
2013). I den kvantitativa traditionen söks som sagt mätbara variabler och lagbundenheter som i
sin tur är typiskt för den positivistiska traditionen. Trots dessa motsättningar metodvalen emellan
utgår studiens syfte från att öka förståelsen för hur kriskommunikation används och hur den
uppfattas av allmänheten vid en förtroendekris. Därmed har ett tolkande förhållningssätt till
resultaten använts vilket lämnar studien i den hermeneutiska traditionen. Mason (2006) hävdar att
en kvalitativ inställning till en kombinerad metod ger en enorm potential för att skapa nya sätt att
förstå komplexiteten i sociala sammanhang och ger även en ökad kapacitet för sociala
förklaringar och generaliseringar.

3.7 Uppsatsens trovärdighet
Att reliabilitet och validitet är viktiga begrepp inom kvantitativ forskning går inte att argumentera
emot, men begreppen har fått kritik inom kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2013).
Forskare är dessutom något oense om huruvida kriterierna reliabilitet och validitet är av relevans
vid en fallstudie, Yin (2007) anser nämligen att de är relevanta medan Stake anser motsatsen
skriver Bryman och Bell (2013).
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Trovärdigheten i denna studie har mätts genom begreppen validitet och reliabilitet, men med en
kvalitativ tillämpning då Bryman och Bell (2013) anser att begreppen behöver anpassas till
kvalitativ forskning. Anledningen till att begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och
bekräftelse inte använts i denna studie är att till exempel tillförlitlighet framförallt är användbart
vid intervjuer eftersom det lägger fokus på respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011).
3.7.1 Validitet
Extern validitet involverar huruvida resultateten går att generalisera utanför den forskade miljön
skriver Bryman och Bell (2013). Ett problem som ofta återfinns för kvalitativa studier är att de
ofta väljer att tillämpa fallstudier (Bryman & Bell, 2011). Som tidigare nämnts fokuserar
fallstudier på en plats eller en organisation (Bryman & Bell, 2011), i detta fall läggs fokus på
organisationen Kommunal och dess förtroendekris. Detta innebär att studien baseras på ett unikt
fall och därav inte går att generalisera till andra platser. Yin (2007) pratar dock om så kallad
analytisk generalisering vid en fallstudie. Gibbert, Ruigrok och Wicki (2008) förklarar att
analytisk generalisering hänvisar till generalisering som sker från empiriska observationer till en
teori, snarare än till en population, vilket denna studie gjort. Innehållsanalysen håller en god
validitet i avseendet gällande analytisk generalisering, dock är som nämnts ovan, kvalitativa
studier svårare att generalisera på grund av dess tendens att tillämpa fallstudier och då dess urval
ofta är relativt begränsade (Bryman & Bell, 2011). Dock görs en tydlig genomgång av fallet,
krisen, vilket gör det är enklare att generalisera resultaten till andra liknande fall. I denna studie
finns inte heller problemet med ett begränsat urval, då datainsamlingen till innehållsanalysen
berör en stor mängd data. Vad gäller validiteten i enkätstudien finns en medvetenhet om att
resultaten, på grund av bekvämlighetsurvalet och snöbollsurvalet, inte är möjliga att generalisera
eftersom det är omöjligt att veta vilken population det är ett stickprov ifrån (Bryman & Bell,
2011). En fråga kring huruvida det som ska mätas verkligen mäts uppkommer vid enkätstudien
(Sohlberg & Sohlberg, 2013) vilket diskuteras vidare under avsnittet 3.8, metodkritik.
Till skillnad från den externa validiteten som är en nackdel i kvalitativ forskning, är ofta den
interna validiteten en styrka (Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten berör kopplingen
mellan teorin och observationerna i studien skriver Bryman och Bell (2013). Innehållsanalysen
utgår från Benoit’s (1997) Image restoration theory som väglett hela analysen från början till slut.
Vid enkätstudien finns också en tydlig utgångspunkt i teorin vilket beskrivs närmare under punkt
3.5.2 - enkätstudie, vilket stärker den interna validiteten i de frågor som ställts i enkätstudien.
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3.7.2 Reliabilitet
Det finns både extern och intern reliabilitet, där den interna berör själva samarbetet mellan
forskarparterna, huruvida parterna tolkar saker på samma sätt (Bryman & Bell, 2011). Forskarna
har kontinuerligt fört en diskussion om hur resultaten ska tolkas och analyseras, för att hela tiden
kunna säkerställa liknande resonemang forskarna emellan. Detta har varit extra viktigt vid
innehållsanalysen samt vid diskussionen som sammanflätat innehållsanalysens och enkätstudiens
resultat.
Den externa reliabiliteten berör huruvida studien går att replikeras av en annan forskare (Bryman
& Bell, 2011). Ett problem med kvalitativa studier menar Bryman och Bell (2013) är att sociala
miljöer som ofta studeras ständigt utvecklas, vilket innebär att det inte är säkert att en annan
forskare får samma resultat trots att studien utförs likadant. Eftersom pressmeddelanden
analyserats i innehållsanalysen återfinns inte detta problem i studien, materialet kommer finnas
kvar och inte förändras, såvida inte upphovsrättstagaren väljer att ta bort dem. Innehållsanalysen
är med andra ord möjlig att upprepa. För att stärka reliabiliteten i innehållsanalysen beskriver Elo
och Kyngäs (2008) att en tydlig beskrivning av kontexten, urvalet, insamlingen av data och
analysprocessen bör göras. Detta har noggrant efterlevts för att de tolkningar och slutsatser som
gjorts ska kunna följas av någon annan. Därmed håller innehållsanalysen en god reliabilitet.
Det problem som kan fastställas med reliabiliteten hos enkätstudien är att krisen om Kommunal
så småningom kommer glömmas bort, vilket innebär att respondenternas svar kan se något
annorlunda ut om studien skulle replikeras. Dessutom kan problematiken kring att replikera
studien uppkomma på grund av bekvämlighetsurvalet och snöbollsurvalet, då det som tidigare
nämnts är omöjligt att veta vilken population det är ett stickprov ifrån (Bryman & Bell, 2011).
Utöver det har samtliga steg beskrivits noggrant och valen är väl motiverade för att öka
reliabiliteten i enkätstudien.
3.7.3 Metodkritik
Den kritik som riktats mot kvalitativ innehållsanalys kommer mestadels från det kvantitativa
forskningsområdet som anser att det är en förenklad teknik för att använda detaljerad statistisk
analys, kritik kommer också från den kvalitativa sidan som anser att den kvalitativa
innehållsanalysen inte är kvalitativ nog (Elo & Kyngäs, 2008). Elo och Kyngäs (2008) menar att
trots denna kritik är innehållsanalysens största fördelar dess innehållskänslighet och dess
flexibilitet vid val av forskningsdesign. Dessutom passar den kvalitativa innehållsanalysen
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studien väl då muntliga och skriftliga uttalanden studeras och den kvalitativa innehållsanalysen
syftar till att analysera språket. Studiens utgångspunkt är dessutom Image restoration theory
vilket den kvalitativa innehållsanalysen tillåter och gör möjligt.
Bryman och Bell (2013) menar att ett problem med enkäter är respondenterna inte kan få hjälp
om de anser att något är otydligt. Ett annat problem som kan urskiljas ur den nuvarande enkäten
är problemet kring om respondenterna är för subjektiva i sina svar eller inte. Istället för att svara
på huruvida den handling som beskrivs är mer eller mindre förtroendeingivande, kan det tänkas
att respondenten, utifrån de förutfattade meningar de har kring fackförbundet Kommunal, svarar
att de flesta handlingar har en låg grad av förtroendeingivande egenskaper. Ett exempel kan vara,
vid frågan: Anta att Kommunal menade att det hela var en olycka. Det kan vid denna fråga tänkas
att respondenterna, utifrån det som Kommunal genomgått, anser att det som skett i just detta fall
kunde varit en olycka anses osannolikt. Därmed anser respondenterna förmodligen inte att
handlingen framstår som förtroendeingivande. Detta kan sänka validiteten i vår enkätstudie då
frågan kring huruvida det som ska mätas verkligen mäts uppkommer (Sohlberg & Sohlberg,
2013).
Vid analysen av enkätstudien har viss problematik uppstått. Image restoration theory syftar till att
vägleda organisationer till vilka strategier som finns tillgängliga då en organisation behöver
reparera sin image och sitt rykte efter en kris. Då alla strategier syftar till i huvudsak samma sak,
trots vissa skillnader, är de väldigt lika varandra. Detta har gjort det relativt svårt att analysera
enkätsvaren, speciellt i faktor- och korrelationsanalysen. Vissa samband har kunnat analyseras
utan att endast referera till att de är relativt lika, men i vissa av korrelationerna har inget vidare
samband hittats förutom att strategierna är lika varandra.
Då enkäten verkat vara relativt svår att förstå, kunde en studie med kvalitativa intervjuer passat
bättre för att undersöka allmänhetens uppfattning av Kommunals kriskommunikation. Det hade
inte varit möjligt att nå ut till lika många respondenter, men en större möjlighet hade funnits att
tydligare beskriva syftet med studien vilket Bryman och Bell (2013) bekräftar.
3.7.4 Källkritik
Uppsatsen utgår från Image restoration theory vilken Benoit (1997) utvecklade år 1997. Vi är
medvetna om att denna teori utvecklades för nästan tjugo år sedan, och att studier gjorts på
området under senare år som kan anses som mer i forskningsfronten än vad Benoit’s (1997)
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Image restoration theory gör. Dock noterade vi under vår litteraturgenomsökning att vissa
forskare var framstående inom forskningsfältet som genomfört majoriteten av de mest citerade
studierna på området. Vi kunde se just Benoit (1997) väldigt frekvent och som vi tidigare nämnt
har Eriksson (2014) kartlagt forskningsområdet krishantering och menar att Benoit kan anses som
en av de mest tongivande forskaren på området. Detta styrker också vårt val av att titta närmare
på Benoit’s (1997) teori (Image restoration theory).
Den sekundärdata som använts i studien består till stor del av vetenskapliga artiklar. Både äldre
och nyligen publicerade artiklar har använts vilket ger studiens källor en god bredd. De
vetenskapliga artiklarna har kompletterats med ett antal litterära källor inom området. Journaler
som använts är exempelvis Public Relations Review som är den äldsta journalen som undersöker
PR på djupet (SCImago, u.å), Journal of Management Studies som är en globalt respekterad
journal som är kända för sin innovation och kvalitet (SCImago, u.å), Journal of Contingencies
and Crisis Management som är en ovärderlig källa för alla aspekter av beredskapsplanering och
krishantering (SCImago, u.å).
Majoriteten av artiklarna som använts har tillräckligt många citeringar för att anses vara
trovärdiga, dock har vissa av de vetenskapliga artiklar som använts i studiens teoretiska ramverk
lägre antal citeringar än vad som kan tänkas önskvärt. Dessa kommer att redovisas nedan och en
förklaring till varför de ändå tagits med kommer att göras. Ett exempel på detta är
“Förtroendekriser kommunikationsstrategier före, under och efter” som är skriven av Palm och
Falkheimer (2005) som trots sitt låga citeringsantal (22 st) anses vara tillförlitlig. Detta då den är
utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som är en svensk myndighet och då artikelns
syfte var att öka samhällets förmåga att hantera kriser (NE, 2016). Att det är en svensk studie gör
den extra relevant för denna uppsats då även den fokuserar på krishantering i Sverige.
“Issues management as a basis for strategic orientation” är också en artikel med relativt få
citeringar (44 st) vilket beror på att förberedande åtgärder för en kris (Issues management) är ett
relativt
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relativt nyutgiven, skriven på svenska och enbart kartlägger ett kunskapsområde och därmed inte
tillför egen forskning. Dock är den intressant och viktig då en gedigen helhetsbild av
forskningsområdet ges samt då dess sena utgivningsår bekräftar att den är i forskningsfronten.
“Making sense of bad news: the media, sensemaking, and organizational crisis” som är skriven
av O’Connell och Mills (2003) har 36 st citeringar. Artikeln behandlar hur media får
organisatoriska kriser att framstå, vilket vi anser vara ett väldigt snävt område och det därav är
det inte rimligt att förvänta sig fler citeringar.
“Understanding Reputational Crisis: Definition, Properties, and Consequences.” som är skriven
av Sohn och Lariscy (2014) är publicerad relativt nyligen vilket kan vara en anledning till dess
låga antal citeringar (8 st), dock ansågs den var så pass intressant att vi blev tvungna att förbise
detta. Dessutom är en nypublicerad artikel på området samtidigt positivt då den anses vara i
forskningsfronten. Även artikeln “Being first means being credible? Examining the impact of
message source on organizational reputation.” som är skriven av Spence et al. (2014) anses vara
i forskningsfronten då den publicerats 2014. Artikeln behandlar faktumet om det spelar någon
roll huruvida organisationen själva eller en utomstående part kommer ut med information om en
kris först. Studien är väldigt specificerad och behandlar ett mycket smalt forskningsområde,
vilket vi anser vara anledningen till att den inte uppmärksammats särskilt mycket (9 st). Artikelns
syfte tillämpar sig dock väl tillsammans med delar av denna undersökning vilket gör den relevant
och viktig för studien trots dess låga antal citeringar.
Ytterligare en artikel med få citeringar (11 st) är “Internal communication-essential component
of crisis communication” som är skriven av David (2011). Den lägger stor vikt vid den interna
kriskommunikationen istället för den externa som är något vanligare. Vilket vi anser vara
anledningen till de få citeringar den fått.
Även om ett par artiklar i studien kan anses mindre trovärdiga på grund av få citeringar så
innehåller studien desto fler artiklar med väldigt många fler citeringar vilket som gör den
trovärdig. Exempelvis Benoit (1997) med 915 st citeringar, Coombs (2007) med 672 st,
McKnight (1998) med 3260 st och Pearson (1998) med 1234 st citeringar. Studiens metod del
består av exempelvis Pallant (2005) med 10 326 st citeringar och Hsieh och Shannon (2005) med
8441 st citeringar.
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4. Resultat
I följande kapitel presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Resultat och analys
av innehållsanalysen presenteras först, därefter presenteras resultaten av enkätstudien och den
deskriptiva analys samt kluster-, korrelations- och faktoranalys som gjorts. Tillsammans med
presentationen av analyserna görs en gemensam analyserande diskussion, som kopplar samman
innehållsanalysen och enkätstudien. Avsnittet diskussion sammanfattar samtliga analyser.
Diskussionen leder i sin tur vidare till att svara på studiens syfte i slutsatsen. Kapitlet avslutas
med en diskussion kring det vetenskapliga bidraget och förslag till vidare forskning på området.

4.1 Resultat och analys - Innehållsanalys
Nedan presenteras resultaten och analysen av den innehållsanalys som utförts av Kommunals
kriskommunikation. Då innehållsanalysen utgår från Image restoration theory följer en
presentation av var och en av strategierna i Image restoration theory tillsammans med de
uttalanden som tolkats tillhöra strategierna tillsammans med motiveringar till hur
kategoriseringen gått till. En sammanfattning av den kriskommunikation Kommunal använt sig
av och en diskussion kring de strategier de inte använt sig av avslutar avsnittet tillsammans med
två modeller som visar resultatet.

Modell 8. Modell över Image restoration theory (Egen modell).
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4.1.1 Förnekelse
Enkel förnekelse
I samband med att Kommunal hyrt ut en lägenhet till utrikesminister Margot Wallström och även
skickat ett brev till henne om förfrågan kring möjlighet att påverka FN-anställdas löner, får
Nordström frågan om handlingen inte kan anses som att be om en gentjänst. När Nordström får
denna fråga använder hon sig av enkel förnekelse. För det första tolkas detta som en ledande
fråga vilket kan vara anledningen till att Nordström direkt nekar till detta påstående. Dessutom
pågick en utredning om mutbrott vid tillfället för uttalandet vilket också kan vara en anledning till
att Nordström använde denna strategi. Hon poängterar också själv att hon ej bör uttala sig om
fallet i media då en utredning pågår. Hon svarar på frågan: “Nej det kan man absolut inte” och
“men det finns överhuvudtaget inte någon sådan koppling”. Nordström säger också: “det var inte
så att vi pådyvlade henne någon lägenhet, det har vi inte gjort”. Samtliga uttalanden anses falla
inom ramen för Benoit´s (1997) underkategori “enkel förnekelse”. Risken kan dock vara, som
nämnts tidigare att det kan slå tillbaka på organisationen om det är så att Nordström nekar till
något som senare visar sig vara sant (Benoit, 1997). När utredningen är genomförd kan det tänkas
att Nordström blir dömd för mutbrott och i sådant fall vore det enligt oss bättre om Nordström
valde att inte kommentera frågan alls.
4.1.2 Utvärdering av ansvar
Utvärdering av ansvar är huvudkategorin och dess underrubriker består av provokation, olycka,
goda avsikter och bakomliggande orsaker till krisen, i denna kategori har en användning av
“bakomliggande orsaker till krisen” och “goda avsikter” kunnat urskiljas men inte något av
strategin “provokation” eller “olycka”.
Bakomliggande orsaker till krisen
När Nordström talar om den företagskultur som råder inom organisationen hävdar hon att
organisationen stannat kvar i en gammal kultur där omvärlden har förändrats. Nordström skyller
därmed på att värderingar har förändrats och att organisationen inte hängt med i dessa
förändringar. Den underkategori och strategi som detta uttalande passar in i är den som Benoit
(1997) kallar för “bakomliggande orsaker till krisen”. Det vill säga, i detta fall, att organisationen
hävdar en avsaknad av information, organisationen hade inte vetskap om den förändring av
värderingar som skett i omvärlden.
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Vid ett annat tillfälle nämner Nordström, med tanke på organisationens fastighetsinnehav, att
detta fastighetsinnehav är av komplicerad struktur. Detta tolkas också som en strategi inom
underkategorin “bakomliggande orsaker till krisen” där Nordström hävdar att på grund av den
komplicerade struktur som fastighetsinnehavet inneburit har misstag gjorts. Nordström fortsätter
med: “Kommunals roll i förhållande till förvaltningen har varit mycket otydlig.” Detta citat bidrar
ytterligare till vår uppfattning om att Nordström och organisationen hävdar att avsaknaden av
information lett till problemet.
Nordström berättar i Nyhetsmorgon att det förekommit länge att ledningen i Kommunal reser
business class vid affärsresor. Detta tolkas också som den underkategori som Benoit (1997) kallar
för “bakomliggande orsaker till krisen”. Anledningen till att det tolkas så är att Nordström menar
“att det alltid varit så”, och att det därmed är orsaken till att det skett. Nordström fortsätter “Och
det är ju sådant som har förekommit mycket länge. Och det här med intern representation, att det
har funnits vin med i bilden och så, det är ju sådant som har funnits i Kommunal alltid.”
Vid frågan huruvida det händer något med de förtroendevalda då makt, pengar och förmåner
dyker upp börjar Nordström med erkännande av fel genom att säga att det mycket väl kan
stämma. Därefter fortsätter Nordström: “Det är väldigt få av oss som har de här
förtroendeuppdragen som egentligen är skolade in i ledarskap och så. Utan vi får ju anstränga oss
utifrån våra förutsättningar.” Detta uppfattas som ett försök att hitta bakomliggande orsaker till
krisen, genom att Nordström beskriver att de inte varit skolade inom ledarskap kan det varit
anledningen till vissa av de misstag som begåtts.
Goda avsikter
I ett skriftligt pressmeddelande meddelar Kommunal orsaker till varför en ombyggnad skett av
restaurangen Metropol Palais, i detta meddelande syns det att Kommunal försöker få fram de
goda avsikterna med handlingen genom att säga: “Syftet med investeringen är att skapa en
lunchmatsal, fler konferensutrymmen och möjlighet att ta emot ett ökat antal gäster kvällstid från
både företag och privatpersoner.” Det uppfattas som att Kommunal indirekt försöker säga att
anledningen till att detta gjorts är för att kunna ta emot fler gäster och därmed kunna tjäna mer
pengar vilket i sin tur ska gynna medlemmarna. Därmed hamnar detta uttalande i underkategorin
“goda avsikter” (Benoit 1997).
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4.1.3 Minska krisens förargelseväckande känslor
Ovanstående strategi är något svårare att fastställa i materialet, anledningen till detta är att
kategorin innefattar på något sätt “dolda budskap”, när dessa typer av strategier används bör det
inte vara för tydligt att de faktiskt används.
Stöttande
Ett exempel på detta sågs i ett av pressmeddelandena där Nordström poängterade att
medlemmarna är Kommunal. “De bär den svenska välfärden på sina axlar, de kämpar varje dag
för bättre villkor och löner. De är hjältar.” Detta uttalande kategoriseras i den underrubrik som
Benoit (1997) kallar för “stöttande”. Här försöker organisationen förstärka positiva känslor för
organisationen för att minska de negativa känslorna. Anledningen till att uttalandet anses passa i
denna underkategori är för att Nordström vill genom uttalandet lägga vikt vid organisationens
värderingar och framkalla positiva känslor genom att lyfta fram åhörarna (medlemmarna) som
hjältar. Det kunde också synas att Nordström använde denna strategi då hon intervjuades i
nyhetsmorgon. Där nämnde hon att hon och Bergström gjort mycket bra fackligt arbete
tillsammans, hon refererade bland annat till att de vänt medlemstappet som pågått i tjugo år inom
Kommunal och att de börjat skapa en mer arbetsplatsnära facklig verksamhet. Här lyfter
Nordström fram ett antal punkter som Kommunal gjort bra genom åren och därmed tolkas även
detta uttalande som stöttande då det anses att Nordström försöker lägga fokus på en positiv
handling som utförts tidigare vilket Benoit (1997) tagit upp som ett klassiskt exempel av en
stöttande strategi.
Minimera
När Nordström blir intervjuad i nyhetsmorgon kommer det på tal att hon, när hon flyttade till
Stockholm för den här tjänsten, blivit erbjuden en hyreslägenhet. Det faktum tillsammans med att
Kommunal inte lämnat en enda lägenhet till den kommunala bostadskön på 15 år gjorde att ämnet
kom på tal i intervjun. Det tolkas som att Nordström använde sig av strategin minimera då hon sa
såhär: “Många många många andra företag och organisationer har det på samma sätt. Så när man
får det här med lägenhet att låta så exklusivt och så, så är det ju inte riktigt så.” Det anses att
Nordström i detta uttalande försöker minimera allvaret i just denna handling. Dock talas det
också om i intervjun att Nordström borde ha en så pass välbetald tjänst att hon borde ha råd att
köpa en egen lägenhet. Att hon i detta fall använder sig av strategin minimera kan leda till
konsekvenser för organisationen då hon får en seriös händelse att framstå som vardaglig (Benoit
1997). Detta uttalande hade också kunnat anses som strategin differentiering men då Nordström
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syftar till att det generellt sett är vanligt att erbjudas lägenhet och inte pekar ut ett specifikt
företag eller organisation som gjort samma sak eller värre, anses det landa inom ramen för
“minimera” snarare än “differentiering”.
Fördel
Nordström använder delvis strategin “fördel” då hon säger att efter att denna granskning har
genomförts och problemen åtgärdats kommer den nya ledningen att få en mycket bättre situation.
Det uppfattas som att Nordström försöker sätta handlingen i ett mer positivt sammanhang, då hon
menar att fackföreningen kommer kunna skötas på ett bättre sätt efter denna kris och granskning.
Denna strategi har inte kunnat hittats vid fler tillfällen än detta i Kommunals kriskommunikation
vilket innebär att det är en strategi som använts relativt blygsamt.
4.1.4 Korrigerande åtgärd
En frekvent användning av strategin “korrigerande åtgärd” (Benoit, 1997) har synts i materialet.
En anledning till detta kan vara att det ena pressmeddelandet som analyserats syftar till att
presentera en åtgärdsplan och i samband med att den presenteras nämns de åtgärder som
kommunal ska använda sig av för att korrigera det problem som uppstått i och med krisen.
Nordström lägger i detta pressmeddelande mycket vikt vid fraser som “reda ut och rätta till allt
det som har blivit fel”, “att göra om och göra rätt” och “det som har blivit fel måste rättas till”.
Nordström nämner också vid flertal tillfällen konkreta åtgärder som ska utföras inom Kommunal,
exempel på detta är att tillsätta arbetsgrupper på direkten, skapa en mer professionell
organisation, utse en ny styrelse och avskaffa trygghetsavtalen. Dessa konkreta åtgärder hävdas
också hamna under den punkt som Benoit (1997) kallar för korrigerande åtgärd. I intervjun av
Nyhetsmorgon syns också några uttalanden som kopplas till korrigerande åtgärd, om än inte så
tydligt som i pressmeddelandet. Där nämner Nordström att det som Kommunal orsakat ska
“städas upp” och bland annat att lägenhetspolicyn ska “ses över” vilket tolkas som korrigerande
åtgärder, dock är de som sagt inte lika specifika.
Benoit har som tidigare nämnt hävdat att det finns två versioner av korrigerande åtgärd där den
andra är att organisationen menar att åtgärder har tagits för att förhindra att problemet kommer att
upprepas i framtiden. Denna del av “korrigerande åtgärd” upptäcks också en hel del i Kommunals
kriskommunikation. Ett exempel på detta anses vara när Nordström i ett av sina
pressmeddelanden gör klart att organisationen ska fortsätta leta fel. Nordström poängterar tydligt
att det första steget för att åtgärda problemen är att fortsätta hitta brister. Nordström fortsätter:

  

37  

“Ta egna initiativ för att aktivt leta nya fel. Ta ut alla lik ur garderoberna.” Detta tolkas också
som ett försök till att göra allting för att problemen inte ska upprepas.
Kommunal har i samband med granskningen av Aftonbladet valt att gå ut med ett skriftligt
pressmeddelande, med avsikten att informera och tydliggöra för allmänheten om deras restaurang
innan Aftonbladet, eller någon annan media, hinner kommentera den. Kommunal har förstått att
det här kommer att uppmärksammas och med anledning av det väljer de att gå ut med
information för att tydliggöra detta och därav undanröja problemet. Detta tolkas också som ett
försök till att undvika att problem uppstår i framtiden. Kommunals kris består av ett flertal
händelser, och just detta uttalande syftar inte till att undvika att en ny kris uppkommer, men det
syftar till att inte kedjereaktionen av nya problem fortsätter och tas upp i media vilket skulle
förvärra den befintliga krisen ytterligare.
4.1.5 Erkännande av fel
Ett tydligt budskap som uppfattas är att Kommunal vill nå ut med strategin “erkännande av fel”.
Detta beskriver som tidigare nämnt att den kriskommunicerande parten erkänner att de har gjort
fel och ber om ursäkt (Benoit, 1997). Denna strategi är relativt enkel att urskilja i materialet då
det är ganska tydligt när organisationen väl ber om ursäkt och när den erkänner fel. Det anses att,
då denna strategi används, görs det på ett upprepande sätt som tolkas syfta till att budskapet
verkligen ska framgå till intressenterna. Ett exempel på detta sågs i pressmeddelandet där
Nordström uttryckte sig på följande vis: “Vi förstår och delar medlemmarnas upprördhet. Vi är
ledsna att vi inte tidigare förstått vidden av det här. Vi är väldigt ledsna”. Samma upprepning
syntes vid ett senare tillfälle: “Vill be medlemmarna, förtroendevalda och anställda om ursäkt för
de felaktigheter som begåtts inom kommunal. Från djupet av mitt hjärta, förlåt oss, förlåt mig.
Från djupet av mitt hjärta.”
I nyhetsmorgon får Nordström frågan om hon känner att hon gjort rätt beslut att avgå under
våren. Då erkänner hon sina fel genom att säga: “Att ta konsekvenserna och ta ansvar för att det
under mitt ledarskap har försiggått saker som inte har varit bra.” Hon ber dock inte om ursäkt rakt
ut men hon medger i och med detta att fel begåtts under hennes ledarskap.
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Modell 9. Sammanfattning av Kommunals kriskommunikation (Egen).
För att sammanfatta ovan nämnda innehållsanalys och modell kan sägas att Kommunals
kriskommunikation innefattar en relativt låg grad av strategin “enkel förnekelse” som användes
en gång vid anklagelsen om mutbrott (nyhetsmorgon).

I kategorin “minskande av krisens

förargelseväckande känslor” syntes en användning av strategierna “stöttande”, “minimera” och
“fördel”. Av dessa tre strategier användes “fördel” och “minimera” endast vid ett tillfälle vardera.
Vid intervjun som genomfördes i nyhetsmorgon användes strategin “minimera”, dock kan detta
som tidigare nämnt bero på att de frågor som ställts tolkas som ledande vilket har lett till
Nordström inte sett någon annan utväg än att försöka minimera allvaret i den handling som
presenteras av intervjuaren. “Stöttande” kunde ses något mer då Nordström vid ett flertal gånger
försökte få fram budskapet att medlemmarna är viktiga för förbundet.
“Goda avsikter” kopplades ihop med Kommunals skriftliga pressmeddelande och därför anses
den strategin ha använts mycket i jämförelse med ovan nämnda strategier. Strategin
“bakomliggande orsaker” används relativt frekvent av Kommunal och ett antal “erkännande av
fel” förkommer också. Vid användningen av “erkännande av fel” sker kommunikationen med en
tydlig upprepning av budskapet. Anledningen till att “erkännande av fel” inte använts särskilt ofta
tros vara att om Kommunal bett om ursäkt, lika frekvent som de presenterat korrigerande åtgärder
till exempel hade förmodligen inte ursäkterna haft lika stor effekt. Just “korrigerande åtgärd” var
det som Kommunal använde sig mest utav i sin kriskommunikation då ett av pressmeddelanden
(det muntliga) syftade till att presentera en åtgärdsplan som ämnar att korrigera de fel som
begåtts.
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Modell 10. Överblick av avsaknaden i Kommunals kriskommunikation (Egen).
Vad gäller “skylla ifrån sig” kan avsaknaden av strategin i Kommunals kriskommunikation vara
att organisationen ser det som förödande för ryktet om de skulle skylla ifrån sig gällande något
som de själva faktiskt måste ta ansvar för vilket Benoit (1997) också bekräftar. Strategin
“provokation” har inte heller använts vilket förmodligen beror på att Kommunals kris består av
ett flertal handlingar som tillsammans skapat krisen. Därmed känns det inte troligt att krisen
berott på en utomstående parts handlingar. Att göra falska påståenden kan vara en klassisk orsak
till att handlingen kan slå tillbaka på den kommunicerande parten menar Benoit (1997). Att
hävda att en annan parts handlingar orsakat krisen skulle varit ett falskt påstående och därför kan
det tänkas att Kommunal varit rädda för att det hela skulle slå tillbaka mot organisationen och
därmed valt att inte använda strategin.
Om krisen hade skett på grund av saker som inte gick att kontrollera och därav “råkat” hända kan
det fungera att organisationen använder strategin “olycka”. I Kommunals fall är det dock relativt
tydligt att krisen inte “råkat” ske och därav inte är en olycka. Görs falska påståenden kan det
komma att användas mot organisationen menar Benoit (1997) som vi tidigare nämnt. Detta kan
tyckas vara anledningen till varför Kommunal inte använt sig av strategin olycka. Som tidigare
nämnt syftar strategin “differentiering”, som inte heller använts av Kommunal, till att hänvisa till
en liknande händelse som kan anses vara värre än den egna krisen i intressenternas ögon.
Kommunal har i ett fall gjort ett uttalande som nästan skulle kunna klassas som differentiering,
där Nordström menar att det är vanligt att bli erbjuden hyreslägenheter och att flera företag har
det likadant. I detta fall tolkades uttalandet istället som minimera eftersom Nordström inte
hängde ut ett specifikt företag. Att försöka få sin egna kris att se mindre ut genom att
uppmärksamma en annan kris kan vara problematiskt om det uppmärksammas av media. Coombs
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(2007) menar nämligen att media konstruerar uppfattningen hos läsaren, vilket innebär att media
kan framställa det som att Kommunal försöker smita undan ansvar. Det kan ha varit så att
Kommunal var medvetna om denna risk och därför inte använde strategin “differentiering” i sin
kriskommunikation.
Strategin “attackera den anklagande parten” har inte heller använts av Kommunal, vilket kan
förklaras av att krissituationen tveksamt blir bättre av att Kommunal i det här fallet skulle anklaga
aftonbladet på någon grund. Kommunal har istället försökt lindra påverkan genom att själva gå ut
med information i form av pressmeddelanden vilket enligt Spence et al. (2014) kan lindra
inverkan på företagets rykte snarare än om endast media gått ut med information. Strategin
“kompensation” har inte heller använts i Kommunals kriskommunikation och i detta avseende
kan det spela roll att Kommunal är ett fackförbund, krisen uppkom bland annat på grund av ett
utnyttjande av allmänna medel vilket Palm och Falkheimer (2005) menar är den vanligaste
överträdelsen vid en förtroendekris. Ett fackförbund försörjer sig på medlemsavgifter, vilket
innebär att fackförbundets pengar ursprungligen kommer från medlemmarna. Skulle Kommunal
kompensera sina medlemmar med exempelvis en månad gratis medlemskap skulle det kunna
tänkas vara så att Kommunal inte ansåg att det skulle göra så stor skillnad för medlemmarna.
Kommunal har dessutom redan använt stora mängder av medlemmarnas pengar till opassande
aktiviteter, och detta är pengar som medlemmarna anser att de investerat i fackförbundet
långsiktigt. Skulle mer pengar spenderas för att kompensera samtliga medlemmar kan det tänkas
uppröra ännu fler. Dessutom kan en kompensation inför framtida medlemskap anses svårt då
många medlemmar redan valt att lämna förbundet (Efendic, 2016, 2 februari).

4.2 Resultat enkätstudie och gemensam diskussion
Som tidigare nämnt kommer resultaten av enkätstudien presenteras tillsammans med en
gemensam diskussion kring samtliga av våra resultat, dessa integreras med varandra och det är
dem som senare ligger till grund för slutsatsen. Den deskriptiva analysen och klusteranalysen
presenteras först, utan någon vidare diskussion. Efter det följer korrelationsanalysen och
faktoranalysen som i varje avsnitt diskuteras tillsammans med resultaten som tidigare
presenterats

av

innehållsanalysen,

deskriptiva

analysen

och

klusteranalysen.

Korrelationsanalysen och faktoranalysen följs av en sammanfattande diskussion.
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4.2.1 Deskriptiv analys
Den deskriptiva analysen visar variablernas medelvärden, det som kan fastställas är att samtliga
variabler har fått ett relativt lågt svarsalternativ, med värden som uppgår till max 4,49 på en
sjugradig skala. De tre mest förtroendeingivande strategierna enligt den deskriptiva analysen är
“erkännande av fel”, “korrigerande” och “kompensation” följt av “stöttande.” Resultatet av den
deskriptiva analysen kommer återkomma under övriga analysavsnitt nedan.

Modell 11. Deskriptiv statistik (Egen).
4.2.2 Klusteranalys
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Tabell 3. Klusteranalys (Egen).
Kluster ett - De neutrala kvinnorna
Kluster ett består av kvinnor mellan 31-43 år gamla som inte är eller har varit medlemmar i
Kommunal. Respondenterna anser att förstärkning av positiva känslor, korrigerande åtgärd och
goda avsikter vara de strategier som inger mest förtroende. Medan de inte ansåg att enkel
förnekelse, provokation och bakomliggande orsaker till krisen, skylla ifrån sig och olycka var
förtroendeingivande. Kluster ett är väldigt neutrala i sina svar då svaren oftast ligger omkring
fyra, vilket resulterat i att kluster ett benämns som “De neutrala kvinnorna”.
Kluster två - Upprörda kvinnliga medlemmar
Kluster två består av kvinnor 44-56 år som är eller har varit medlemmar i Kommunal.
Respondenterna i klustret tycker att de mest förtroendeingivande strategierna är kompensation,
stöttande, korrigerande åtgärd, och erkännande av fel, dock anser de inte heller att dessa är
särskilt förtroendeingivande.

Medans de anser att resterande strategier är ännu mindre

förtroendeingivande. Respondenterna i kluster två har besvarat samtliga frågor väldigt lågt, vilket
är anledningen till att detta kluster kallas för “Upprörda kvinnliga medlemmar”.
Kluster tre - De positiva männen
Kluster tre består av män i 31-43 års ålder som inte är eller har varit medlem i Kommunal.
Männen anser att de mest förtroendeingivande strategierna är stöttande, differentiering, olycka,
bakomliggande orsaker till krisen, provokation, skylla ifrån sig och enkel förnekelse, vilka de
anser vara väldigt förtroendeingivande. De anser däremot inte att kompensation, fördel och
attackera den anklagande parten är särskilt förtroendeingivande. Samtliga personer i det här
klustret anser att majoriteten av alla strategier är förtroendeingivande, varav detta kluster kallas
“De positiva männen”.
Kluster fyra - De bestämda kvinnorna
Kluster fyra består av kvinnor 31-43 år som inte är eller har varit medlemmar i Kommunal. De
anser att erkännande av fel, korrigerande åtgärd och kompensation är de mest
förtroendeingivande strategierna. Många strategier har fått en tvåa vilket inte är
förtroendeingivande, men den minst förtroendeingivande är enkel förnekelse som har fått en etta.
Respondenterna i det här klustret har varit antingen svarat väldigt högt eller väldigt lågt på
samtliga frågor, vilket resulterar i att detta kluster kallas för “De bestämda kvinnorna”.
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4.2.3 Korrelationsanalys
Den första korrelationen som presenteras nedan är negativ, resterande korrelationer är positiva.
Värdena på korrelationerna varierar från -0,390 till och med 0,865 vilket syns i tabellerna nedan.
En positiv korrelation mellan två variabler innebär att respondenten svarat liknande på båda
frågorna, vid en negativ korrelation betyder det att en respondent som svarat högt på den ena
svarar lågt på den andra (Pallant, 2005; Bryman & Bell, 2011). För att se korrelationsanalysen i
sin helhet, se bilaga 2.
Korrelation 1

Ovan samband visar att, av de som svarat på enkäten är det fler äldre som är eller har varit
medlemmar i Kommunal än yngre, Benoit (1997) nämner att en organisation ofta har flera olika
målgrupper vilket innebär att de kan behöva välja vilka intressenter som är viktigast för att nå ut
till dessa först. Eftersom majoriteten av Kommunals medlemmar är äldre, bör dessa betraktas
som den viktigaste målgruppen och därför även fokuseras. Det anses dock inte vara tydligt att
Kommunal har anpassat sin kriskommunikation efter en specifik målgrupp i pressmeddelandena.
Nordström talar delvis till medlemmarna då de anses som mest påverkade av krisen, dock består
även dem av olika former av målgrupper. Benoit (1997) menar att det krävs en anpassning för att
kriskommunikationen ska lyckas.
Korrelation 2

Att organisationen erkänner att de har fel och ber om ursäkt innebär att organisationen står för det
som de har gjort. Står en organisation för vad de har gjort anses också att chansen är större att
organisationen lovar att åtgärda de fel som de har åsamkat. Att allmänheten kopplar samman
dessa variabler förvånar oss alltså inte. I den kriskommunikation som studerats hos Kommunal
syntes en stor användning av “korrigerande åtgärd” vilket är kopplat till frågan där Kommunal
lovar att åtgärda sina fel. Kommunal använde sig också en hel del av “erkännande av fel” vilket
är den andra variabeln i korrelation två. Det som kan fastställas från innehållsanalysen är att
strategierna i korrelation två är två av de strategier som Kommunal lagt störst vikt vid i sin
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kriskommunikation, dock har ett större fokus legat på korrigerande åtgärd framför erkännande av
fel.
Korrelation 3

Precis som sades ovan angående korrelation två, förvånar sambandet i korrelation tre oss inte
heller särskilt mycket. Om det är så att organisationen erkänner att de har fel och ber om ursäkt är
det också stor chans att de kan tänka sig att kompensera sina medlemmar på något vis.
Korrelation tre visar att även allmänheten kopplar samman dessa strategier och anser de att en
ursäkt är förtroendeingivande anser de också att en kompensation är förtroendeingivande. Då den
deskriptiva analysen visar att ursäkt och kompensation är två av de strategier som fått högst
medelvärden i enkäten är det alltså vanligare att respondenterna uppskattar dessa strategier än att
de inte uppskattar dem. De som istället svarat lågt på till exempel ursäkt, har uppenbarligen så
pass lågt förtroende för Kommunal att de inte heller anser att en kompensation skulle vara
förtroendeingivande. Detta visar det faktum att det verkligen är viktigt med ett tidigare byggt
förtroendekapital vilket Palm och Falkheimer (2005) också poängterar, anledningen till det är att
trots att en organisation ber om ursäkt (som enligt den deskriptiva analysen är den mest
förtroendeingivande strategin) kan det vara så att inte ens det tillsammans med en kompensation,
som ändå innebär att kunden faktiskt får någonting tillbaka, kan rädda förtroendet för
organisationen om det redan är förstört.
Kommunal har använt sig av ursäkt ett flertal gånger under sin kriskommunikation och som
tidigare nämnt har de använt strategin på ett upprepande sätt för att verkligen få fram budskapet.
Dock har de inte använt sig alls av kompensation vilket tidigare nämnts kan bero på att
fackförbundet redan utnyttjat medlemmarnas pengar på fel sätt och därmed inte ansett
kompensation som en lämplig strategi.
Korrelation 4
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Sambandet är inte oväntat då ovanstående strategier liknar varandra. Det kan tänkas vara så att då
två frågor som framstår som väldigt lika, även om de skulle kunna se helt olika ut i praktiken då
de används, gör att respondenter känner att den borde svara ungefär samma på dem båda. Även
om strategierna i dessa frågor kan tyckas lika återfinns dem under två olika kategorier;
utvärdering av ansvar och förnekelse (Benoit, 1997). Den deskriptiva analysen visar att ovan
nämnda strategier har fått exakt samma låga medelvärden vilket också talar för att respondenterna
förmodligen uppfattat strategierna som väldigt lika. Kommunal har inte använt sig av någon av
dessa strategier i sin kriskommunikation, vilket tidigare har diskuterats.
Korrelation 5

Båda dessa strategier syftar på att organisationen inte själva anser att de gjort något fel,
åtminstone inte medvetet, vilket innebär att de inte tar ansvar för krisen. Att ta upp en annan mer
förargelseväckande

händelse

landar

inom

kategorin

som

kallas

“minska

krisens

förargelseväckande känslor” (Benoit, 1997). Vid förminskande av krisens förargelseväckande
känslor är organisationen medveten om vad de gjort, men vill försöka få allmänheten att inte
reagera lika starkt. Att hävda att det hela var en olycka landar inom kategorin “utvärdering av
ansvar” och där vill organisationen hävda eller åtminstone få intressenterna att tro att det hela var
en olycka. Anledningen till att ett samband finns mellan dessa variabler skulle kunna vara det
faktum att om det var så att krisen endast var en olycka, skulle även att ta upp en annan liknande
händelse kunnat kännas acceptabelt för allmänheten. Ingen av dessa strategier har använts i
Kommunals kriskommunikation, vilket diskuterats tidigare.
4.2.4 Faktoranalys
I faktoranalysen ingår samtliga av våra frågor, förutom kontrollvariablerna, de resterande 14
frågorna har delats upp i tre faktorer som redovisas i sin helhet nedan, se modell 12.
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Modell 12. Faktoranalys (Egen).
Faktor 1
Faktor ett är den mest förklarande faktorn och kan själv förklara 48% av vårt material och består
av totalt sju variabler.
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Faktor ett visar ett samband mellan ovanstående strategier. Strategierna skiljer sig en hel del från
varandra dock kan det utläsas att de variabler som enligt den deskriptiva analysen anses som mest
förtroendeingivande inte är med i denna faktor. Dessutom anses samtliga av faktorerna i denna
faktor inge relativt lågt förtroende enligt den deskriptiva analysen, där värdena går från 1,84 till
max 2,72. Detta är alltså anledningen till att de tillsammans skapat faktor ett och det som
faktoranalysen visar skulle kunna vara att samtliga av ovan nämnda strategier borde undvikas.
Dock, tillsammans med övriga analyser, kan det fastställas att till exempel “goda avsikter” inger
ett stort förtroende hos de positiva männen (kluster tre) och de neutrala kvinnorna (kluster ett).
Det bör också noteras, som tidigare nämnts att majoriteten av de strategier som enkäten har
undersökt har fått låga svar på huruvida de ansetts förtroendeingivande eller inte, därmed bör det
letas efter ytterligare samband än att de endast har gemensamma låga värden i den deskriptiva
analysen.
Att båda variablerna i korrelation fyra och fem även återfinns i faktor ett är inte förvånande då de
sedan tidigare har ett samband med varandra och att variablerna i korrelation fyra och fem hade
relativt låga medelvärden enligt den deskriptiva analysen vilket också är utmärkande för faktor
ett.
Något annat som upptäcks är att varken skylla ifrån sig, provokation, olycka eller differentiering
har använts i Kommunals kriskommunikation vilka samtliga återfinns i faktor ett. Som Benoit
(1997) nämnt ska organisationer försöka undvika falska påståenden som senare kan användas
mot organisationen och skada dess rykte. I Kommunals fall kan det uppfattas som falska
påståenden om organisationen till exempel använts sig av provokation och hävdat att en
utomstående parts handling varit till grund för agerandet. Goda avsikter är den variabel i faktor
ett som har ingett mest förtroende hos respondenterna enligt den deskriptiva analysen,
differentiering kommer på andra plats och på tredje plats kommer bakomliggande orsaker.
Kommunal har använt sig av goda avsikter och bakomliggande orsaker men som sagt, inte
differentiering. Kommunal har, som tidigare nämnt, använt sig av enkel förnekelse vid ett
tillfälle. Enkel förnekelse återfinns i faktor ett och har ett väldigt lågt medelvärde enligt den
deskriptiva analysen och som tidigare nämnt var anledningen till att Kommunal använde enkel
förnekelse att Nordström i nyhetsmorgon blev ställd mot väggen angående lägenhetsuthyrningen
till Margot Wallström. Att det pågick en förundersökning gällande mutbrott bidrog förmodligen
också till användningen av strategin enkel förnekelse.
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Med detta sagt kan det fastställas att variablerna i faktor ett sticker ut genom att vara relativt
ouppskattade av respondenterna men de variabler som ansetts mest förtroendeingivande enligt
den deskriptiva analysen, kluster tre och kluster ett är de strategier som Kommunal faktiskt
använt i sin kriskommunikation. Övriga strategier i faktor ett (förutom enkel förnekelse) har
alltså inte Kommunal använt sig av.
Generellt sett ska organisationer försöka undvika att göra falska påståenden, undvika argument
som kan slå tillbaka, alltid ha stöd för det dem säger och undvika att neka till något som
egentligen stämmer poängterar Benoit (1997).
Faktor 2
Faktor två består av fyra variabler som presenteras nedan, variablerna förklarar tillsammans 19.4
%.

“Erkännande av fel”, “korrigerande åtgärd” och “kompensation” visar väldigt starka samband
(0,933, 0,899, 0,811). Dessutom visar samtliga variabler i faktor två ett högt medelvärde enligt
den deskriptiva analysen. Storleksordningen på medelvärdena i den deskriptiva analysen visar att
erkännande av fel (ursäkt) är den mest förtroendeingivande strategin, följt av korrigerande åtgärd,
kompensation och efter det kommer stöttande, vilket gör att faktor två består av de mest
uppskattade strategierna. Dessutom anser de upprörda kvinnliga medlemmarna (kluster 1), de
bestämda kvinnorna (kluster 4) och de neutrala kvinnorna (kluster 3) allihopa att kompensation är
en av de mest förtroendeingivande strategierna (trots relativt låga svar överlag). De upprörda
kvinnliga medlemmarna (kluster 1) är som tidigare nämnt allmänt negativa med låga värden på
de flesta strategier. Dock är det ändå de fyra strategierna som återfinns i faktor två som de anser
som mest förtroendeingivande.
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Då organisationen visar sin oro och medkänsla blir meddelandet mer trovärdigt och uppfattas
som mer positivt av intressenterna säger Seeger (2006). Genom att be om ursäkt, korrigera och
kompensera kan det anses att organisationen visar medkänsla för sina intressenter och att dessa
tre variabler har starka samband kopplas till vad Seeger (2006) sagt ovan. Stöttande visar prov på
det som kan kopplas till vad Coombs (2007) säger om att det är först när intressenterna anser att
organisationen framstår som ansvarig för en kris, som ryktet faktiskt tar skada. Genom att
använda strategin stöttande kan organisationen påminna allmänheten och intressenterna om andra
saker, som organisationen gjort bra för att minska chansen att intressenterna uppfattar
organisationen som ansvarig. Det räcker ju som tidigare nämnt med att endast ett fåtal
intressenter upplever att en kris uppstått för att organisationen ska agera (Fors-Andrée, 2012).
Genom att påminna intressenterna om bra saker som organisationen gjort tidigare, påminns
intressenterna om det förtroende som de haft för organisationen förut, vilket kan bidra till ett ökat
förtroendekapital i nuvarande skede också (Coombs & Holladay, 2006; Palm & Falkheimer,
2005).
Korrelation tre och korrelation två återfinns i faktor två, vilket inte är förvånande då de har ett
samband sedan tidigare. Kommunal har använt sig en hel del av samtliga variabler i faktor två,
förutom kompensation. Det som kommunal använt mest är korrigerande åtgärd följt av
bakomliggande orsaker, erkännande av fel används också av Kommunal ett flertal gånger och i
dessa fall upprepas budskapet vilket gör att strategin tolkas som en av Kommunals viktigaste
tillsammans med övriga två.
Faktor 3
Faktor tre förklarar 8.7% och består av tre variabler.

Enligt den deskriptiva analysen ligger samtliga tre variabler i faktor tre lågt. Dessutom ligger
samtliga variabler i faktor tre i den kategori som Benoit (1997) benämner som “minska krisens
förargelseväckande känslor”. Det är intressant att dessa tre variabler får ett samband men det får
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oss att fundera över varför “stöttande” och “kompensation” inte har samma samband. Benoit
(1997) har uppenbarligen klassificerat strategierna i samma kategori och ansett dem vara relativt
lika varandra. Stöttande och kompensation har istället återfunnits i faktor två tillsammans med
erkännande av fel och korrigerande åtgärd och dessa samband har diskuterats ovan.
De neutrala kvinnorna (kluster ett) anser att samtliga strategier i faktor tre inte påverkar
förtroendet varken positivt eller negativt då de valt värdet 4 (neutralt) på samtliga. De positiva
männen (kluster tre) har svarat lågt på “attackera den anklagande parten” där ett värde på 3 har
valts, dock uppskattar de “fördel” och “minimera” desto mer. När en organisation använder
strategin “fördel” menar de att krisen lett till något bra i slutändan vilket i princip även kan tolkas
som ett sätt att minska de negativa känslorna mot organisationen vilket organisationen gör i
strategin “minimera”. Därför förstår vi dessa samband.
Kommunal har inte använt sig av använt sig av “attackera den anklagande parten” i sin
kriskommunikation. De andra strategierna i faktor tre har använts, dock väldigt lite i jämförelse
med till exempel dem i faktor två.

4.3 Diskussion
Majoriteten av våra respondenter har svarat relativt lågt på samtliga strategier (det högsta
medelvärdet ligger på 4,49) vilket vi hävdar belyser svårigheterna för en organisation att reparera
sitt rykte när krisen väl har brutit ut. Det var något förvånande att majoriteten av enkätsvaren
visade att strategierna i Image restoration theory ingav lågt förtroende hos allmänheten.
Anledningar till detta och fortsatt diskussion följer nedan.
För det första, när krisen väl brutit ut, anser Wessling (2013) att kommunikationen med
allmänheten och medierna är det enda sättet att kontrollera krisen. Kriskommunikationen är
organisationens möjlighet att föra en dialog med intressenterna och allmänheten och är ett viktigt
verktyg för att minska hotet mot organisationens rykte (Seeger, 2006; David, 2011; Coombs,
2007). Denna dialog bygger en bro mellan den kommunicerande och mottagande parten, men det
är viktigt att finna en balans mellan dessa två delar. Det är trots allt allmänhetens och de olika
intressenternas uppfattning av krisen som avgör hur allvarlig krisen faktiskt blir.
Stephens et al. (2005) har som sagt noterat att en organisation kan ha ett antal olika intressenter
vid en kris. Beroende på vilka intressenter som anses vara de viktigaste att hålla god relation med

  

51  

kan en organisation välja vilken målgrupp som de vill rikta sin kriskommunikation mot (Benoit,
1997). I denna studie var det allmänheten som studerades, dock finns det såklart ett antal olika
åsikter hos dem, detta kan synas i den klusteranalys som gjorts ovan. Det fanns tydliga
grupperingar bland respondenterna som hade olika åsikter, trots att klustrens åldersspann var
relativt smala. Tidigare har det också fastställts att det är svårt att utläsa huruvida Kommunal
anpassat sin kriskommunikation mot en specifik målgrupp, det märks att de bryr sig om sina
medlemmar men kriskommunikationen är inte endast riktad mot medlemmar. Ett fackförbund
kan alltid värva nya medlemmar vilket gör det viktigt att nå ut till potentiella nya medlemmar
också.
Som tidigare nämnt har studien nått ut till både människor som är eller har varit medlemmar i
Kommunal samt sådana som inte varit det. Upprörda kvinnliga medlemmar (kluster två) är det
enda kluster som består av respondenter som är eller har varit medlemmar i Kommunal.
Anledningen till att de kallats för upprörda är som tidigare nämnt att de svarat lågt på väldigt
många av variablerna. Detta gör det tydligt att de känner sig svikna av Kommunal och är
uppenbarligen mer påverkade av krisen än övriga kluster. Även detta bekräftar att Kommunal bör
ha varit mer fokuserade på att rikta sin kriskommunikation mot de målgrupper som ansetts
viktigast, vilket Benoit (1997) bekräftar. Enligt vår undersökning är majoriteten av medlemmarna
i Kommunal något äldre, om detta är fallet för Kommunal borde även detta ha tagits i anspråk vid
krishanteringen och kriskommunikationen borde anpassas efter den målgruppen.
Dessutom vill vi också notera att det finns olika sätt att formulera de strategier som används i
enkäten. Dels påverkas användningen av strategier av vilken kris som en organisation genomgått,
vissa strategier kan tänkas opassande och mindre förtroendeingivande beroende på vilka faktorer
som orsakat krisen. Sedan kan också var och en av strategierna uttryckas på olika sätt, vilket
också framkommit i vår innehållsanalys. Därmed kan det vara svårt att fastställa att vissa
strategier är mer eller mindre “bra” för en organisations rykte och framtida förtroende då detta
varit svårt att framställa i vår enkät (diskussion kring detta återfinns också i avsnittet
metodkritik).
Dessutom var det som tidigare nämnt vid en första granskning av Aftonbladets Richard Aschberg
(2016, 13 januari) som de första uppgifterna om Kommunal framkom. Sohn och Lariscy (2014)
har tidigare bekräftat att det hela börjar med att en händelse av hög negativ grad blir omskriven i
media, vilket även var fallet vid Kommunals kris. Dessutom leder detta till slut till att berörda
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parter omvärderar sina uppfattningar om organisationen i fråga (Sohn & Lariscy, 2014). Krisen
hos Kommunal har tagit stor plats i media, vilket därmed har format allmänhetens uppfattning av
händelsen. Spence et al. (2014) menar också att allmänheten får en sämre bild av företaget då de
enbart får information om krisen via media och Seeger (2006) säger dessutom att medierna är den
största informationskanalen till allmänheten. Med detta sagt kan det konstateras att den publicitet
Kommunal fått och i den utsträckning som krisen blivit omskriven i medierna kan ha medverkat
till de relativt låga svaren vår enkätstudie fått. Dessutom var medierna ute med information innan
Kommunal själva valde att kriskommunicera vilket också kan ha påverkat krisens inverkan på
företagets rykte (Spence et al., 2014).
Det som vi kunnat utläsa från enkäten är att Kommunal inte har använt sig av ett antal strategier
som ändå anses som förtroendeingivande enligt intressenterna. Som vi tidigare nämnt har
Kommunal inte använt sig av strategin “attackera den anklagande parten”, vilket i det här fallet
skulle beröra Aftonbladet som påbörjade granskningen av Kommunal. O’Connell och Mills
(2003) skriver att media kan välja att visa enbart vissa aspekter, vilket gör att media konstruerar
uppfattningen av krisen hos allmänheten. Möjligheten hade funnits för Kommunal att anklaga
Aftonbladet för att ge en felaktig bild av krisen, vilket kan rikta uppmärksamheten mot
Aftonbladet och ge Kommunal tid att formulera sin egna version av krisen. Skulle påståendet
vara falskt finns dock risken att det hela skulle generera i ännu mer kritik mot organisationen
vilket får stöd av Benoit (1997). Vi anser, i detta fall, att det var positivt att Kommunal inte
använde strategin “attackera den anklagade parten” då det högst troligt hade slagit tillbaka mot
organisationen. Ett misstag som är tydligt är dock att Kommunal borde gått ut med sin version av
krisen mycket snabbare än vad de gjorde, vilket stödjs av Spence et al. (2014).
Som tidigare nämnt användes inte strategin “provokation” och “skylla ifrån sig” av Kommunal
och dessa strategier återfanns även i korrelation fyra som visade att båda strategierna hade låga
medelvärden. Om Kommunal använt sig av dessa strategier i sin kriskommunikation tror vi att
förtroendet för organisationen försämrats ytterligare. Anledningen till detta är att i Kommunals
fall anses det inte troligt att krisen orsakats av en utomstående part eller dess handling, vilket har
diskuterats tidigare. Därmed var det i detta fall positivt att undvika dessa strategier. Vi anser
dessutom att det var positivt av Kommunal att inte använda sig av strategin “olycka” och
dessutom att undvika användningen av strategin “differentiering”. Om Kommunal använt
“differentiering” och refererat till en annan liknande händelse, som varit värre än den egna krisen,
tror vi att allmänheten tappat ytterligare förtroende för organisationen. Detta dels för att strategin
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“differentiering” haft ett lågt medelvärde i vår undersökning och dels eftersom vi tror att det hade
uppfattats som nonchalant att jämföra sin egen kris med en annan för att på sätt framställa sin
egna kris som mindre allvarlig, vilket egentligen inte har med saken att göra.
Ett exempel på en strategi vi anser att de istället bör ha använt sig av är kompensation, som vi
tidigare nämnt är kompensation en av de tre mest förtroendeingivande strategierna. Även om vi
delvis kan förstå varför Kommunal valt att inte använda sig av kompensation, så anser vi trots allt
att om de hade gjort det så hade Kommunal haft mer förtroende hos intressenterna. Särskilt hos
kluster ett (de neutrala kvinnorna) och fyra (de bestämda kvinnorna) som ansåg att kompensation
var en av de strategierna som inger mest förtroende. Som tidigare nämnt finns även kompensation
med bland de fyra mest förtroendeingivande strategierna enligt den deskriptiva analysen och
kompensation finns även med i faktor två som är den mest förtroendeingivande faktorn vilket
också talar för att Kommunal borde använt någon form av kompensation i sin
kriskommunikation. Om Kommunal hade använt sig av kompensation i form av till exempel
gratis medlemskap för befintliga medlemmar i ett år framöver, hade medlemstappet på ca 10 000
medlemmar kunnat minskas drastiskt. Många medlemmar hoppade högst troligt av i ren protest
på grund av förlorat förtroende. Hade medlemskapet varit kostnadsfritt under en period hade de
kanske tänkt till en extra gång innan de sa upp sitt medlemskap.
Till slut vill vi påpeka att på grund av de skilda uppfattningar som finns om krisens hantering,
mediernas roll, och det låga förtroende en förtroendekris ofta för med sig är det väldigt svårt att
hantera en kris när den väl brutit ut. Har intressenterna och allmänheten redan förlorat förtroende
för organisationen är det problematiskt att återvinna det trots effektiv kriskommunikation. Därför
anses det som väldigt viktigt för en organisation att arbeta proaktivt med krishantering innan en
eventuell kris. Det finns ingen enkel och garanterad strategi för att få tillbaka förtroendet hos sina
intressenter. Eftersom det är svårt att återfå förtroende är det betydelsefullt att organisationen
lägger mycket resurser på att se till att de inte förlorar förtroende från första början. Det
konstateras därför som viktigt för en organisation att göra allt i sin makt för att försöka bearbeta
eventuella hot som kan utvecklas till kriser, vilket bekräftas av bland annat Falkheimer et al.
(2009) och Heath (2002). Coombs och Holladay (2006) samt Palm och Falkheimer (2005)
poängterar också att en organisation lättare kan återhämta sig efter en kris om de byggt ett kapital
av gott rykte eftersom de har råd att förlora en del av sitt kapital utan att det påverkar
organisationen lika negativt menar Coombs och Holladay (2006). Detta ger en ytterligare
anledning för organisationer att arbeta proaktivt med förberedande krishanteringsåtgärder.
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4.4 Slutsats
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kriskommunikationen vid en förtroendekris
används och hur förtroendeingivande kriskommunikationen uppfattas av allmänheten, med
utgångspunkt från Image restoration theory.
Hur kriskommunikationen vid en förtroendekris ser ut (med utgångspunkt från Image restoration
theory) har kunnat utläsas av den innehållsanalys som gjorts. Det som kan synas i resultaten av
innehållsanalysen är att kriskommunikationen till stor del innefattar strategin “korrigerande
åtgärd”. “Bakomliggande orsaker” används relativt frekvent tillsammans med “goda avsikter”.
“Erkännande av fel” förekommer också vid ett flertal tillfällen och då med en tydlig upprepning
av budskapet. I kategorin “minskande av krisens förargelseväckande känslor” syntes en
användning av “stöttande”, “minimera” och “fördel”. Strategin “enkel förnekelse” användes
endast en gång i Kommunals kriskommunikation. Det fanns även ett antal strategier som inte
användes alls i kriskommunikationen vid en förtroendekris och dessa var “skylla ifrån sig”,
“olycka”, “differentiering”, “attackera den anklagande parten”, “provokation” och “kompensera”.
Även om vi kunde se att vissa strategier ansågs vara mycket mer förtroendeingivande än andra,
exempelvis “erkännande av fel”, “korrigerande åtgärd” och “kompensation”, så ansågs
majoriteten av strategierna inte vara särskilt förtroendeingivande av allmänheteten. Minst
förtroendeingivande ansågs “enkel förnekelse”, “olycka”, “anklaga den attackerande parten” och
“skylla ifrån sig”. Dock bör som tidigare nämnt kriskommunikationen anpassas efter den
målgrupp som anses vara viktigast för organisationen och den klusteranalys som gjorts kan ge
vägledning i detta. Då en organisation aldrig kan göra alla nöjda i en så pass extrem situation som
under en kris bör organisationen fokusera på att inte hamna där från början. Därför anser vi att
det viktigaste är att organisationer arbetar med proaktiv krishantering för att på så sätt undvika att
hamna i en kris och vara så förberedd som möjligt för en förtroendekris. Detta då det enligt vår
studie är svårt att återvinna förtroende när krisen väl brutit ut.
Denna studie har tagit hänsyn till både den kommunicerande och mottagande parten vid en
förtroendekris då det i stor utsträckning är allmänhetens och intressenternas uppfattning av krisen
som avgör hur allvarliga krisens konsekvenser blir (Sohn & Lariscy, 2014; Coombs, 2007; Burns
& Bruner, 2000; Coombs & Schmidt, 2000).
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4.5 Uppsatsens teoretiska bidrag
Då studien har tagit hänsyn till både den kommunicerande och mottagande parten, vilket Benoit’s
(1997) Image restoration theory inte gör, har studien också teoretiskt bidragit till forskningen
inom kriskommunikation. Tidigare har teorin (Image restoration theory) enbart fokuserat på den
kommunicerande parten vilket den har fått viss kritik för. Denna studie har gett en helthetsbild av
kriskommunikationen vid en förtroendekris genom att ge ett ytterligare perspektiv, det vill säga
mottagarens perspektiv genom att redogöra för hur förtroendeingivande de kommunicerade
strategierna uppfattas av allmänheten.

4.6 Uppsatsens praktiska bidrag
Uppsatsens praktiska bidrag är riktad till organisationer och företag som vill få en ökad förståelse
för kriskommunikation vid en förtroendekris och hur kommunikationen uppfattas av allmänheten.
Denna studie ger därmed organisationer en bättre helhetsbild av hur de ska kommunicera med
allmänheten, på allmänhetens villkor. Studien bidrar till att presentera ett heltäckande verktyg
som kan vägleda dem att använda kriskommunikationen på ett sätt som dels minskar hotet mot
organisationens rykte och dels bygger förtroendekapital hos intressenterna i ett tidigt skede.
Organisationer som genomgått en liknande kris som fackförbundet Kommunal kommer också
kunna ta hjälp av våra rekommendationer kring vad Kommunal kunde ha gjort bättre och vad en
annorlunda kriskommunikation hade kunnat leda till.

4.6 Förslag till vidare forskning
Som vi tidigare nämnt under metodkritiken finns vissa brister med en kvantitativ studie i detta
avseende, dock anser vi att studien ger en bra och översiktligt bild av allmänhetens uppfattning
av krishanteringen vid en förtroendekris. För att få en ännu djupare förståelse för syftet skulle
studien kunna kompletteras med kvalitativa intervjuer med allmänheten och olika målgrupper.
Detta för att kvalitativa intervjuer ger möjligheten att förklara strategierna mer djupgående för
respondenterna och därav få djupare svar tillbaka, vilket skulle kunna ge en bättre förståelse
varför vissa strategier inger mer förtroende än andra. Vi anser därför att det bör göras en
kvalitativ intervjustudie på hur intressenter uppfattar Benoits Image restoration theory och dess
strategier, eftersom det fortfarande finns frågetecken som behöver täckas efter vår egna studie.
Eftersom studien har kommit fram till att förberedande åtgärder är en kritisk del av krishantering
och eftersom Kommunals kriskommunikation studerats i samband med allmänhetens
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uppfattningen skulle ytterligare en fallstudie av Kommunal vara behövligt. I detta fall borde
fallstudien fokusera på det efterarbete och förberedande åtgärder som Kommunal tillämpar för att
undvika att hamna i samma situation igen. På detta sätt skulle en större helhetsbild kunnat
presenteras med forskning kring både hur kriskommunikation används, hur den uppfattas och hur
organisationen jobbar med krishantering efter för att förbygga upprepning av det inträffade.
Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att på samma sätt som denna studie,
studera en förtroendekris med utgångspunkt från Image restoration theory, dock med skillnaden
att en ny modell utvecklas som dels tar hänsyn till intressenternas uppfattning av
kriskommunikationen och dels använder en ostrukturerad innehållsanalys för att utläsa eventuella
uttalande som inte faller inom ramen för Image restoration theory.
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Bilagor
Bilaga 1. Egen översättning av Image restoration theory.

  

Denial

Förnekelse

- Simple denial

- Enkel förnekelse

- Shift the blame

- Skylla ifrån sig

Evasion of responsibility

Utvärdering av ansvar

- Provocation

- Provokation

- Defeasibility

- Bakomliggande orsaker till krisen

- Accident

- Olycka

- Good intentions

- Goda avsikter

Reducing offensiveness of event

Minska krisens förargelseväckande
känslor

- Bolstering

- Stöttande

- Minimization

- Minimera

- Differentiation

- Differentiering

- Transcendence

- Fördel

- Attack accuser

- Attackera den anklagande parten

- Compensation

- Kompensation

Corrective Action

Korrigerande åtgärd

Mortification

Erkännande av fel
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Bilaga 2. Korrelationsanalys
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