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Abstract · Sammanfattning 

The soured milk 
The purpose of this study is to examine how an organization can crisis communi-

cate on the social media channel Twitter during a crisis of confidence. The 

farmer-owned cooperative Arla is having financial trouble as the milk crisis have 

put a lot of the former Arla owners out of business. But in some parts of the or-

ganization, an unhealthy cost culture has been detected. On February the 3rd 

2016, SVT’s Uppdrag granskning aired their third reportage about Arla, which put 

the organization’s confidence at stake. As the show aired on Swedish television, 

Arla took it to Twitter to respond to the accusations. Through a qualitative case 

study Arla’s crisis communication on Twitter was examined with textual and rhe-

torical analysis to see which image restoration strategies and rhetorical appeals 

they used in their crisis communication and how they utilized the different func-

tions Twitter offers. With the help of existing theories and concepts in the fields 

of crisis, crisis of confidence, crisis communication, image restoration theory, 

rhetorical appeals and Twitter, as well as an abductive approach, the empirics 

have been contextualized. The analysis shows that all of the different image resto-

ration strategies, as well as all the rhetorical appeals, are being used in Arlas cri-

sis communication, but some are being used more frequently than others. Correc-

tive action, bolstering and attack are the image restoration strategies, along with 

the rhetorical appeals ethos and logos, that are frequently displayed in their 

communication. The empirics shows that in some cases the strategies and appeals 

are being customized, enhanced and emphasized by Twitter’s functions.  

 

Keywords: Arla, social media, Twitter, crisis, crisis of confidence, crisis commu-

nication, image restoration theory, rhetorical appeals 
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Mjölken som surnade 
Denna studie ämnar undersöka hur en organisation kan kriskommunicera på det 

sociala mediet Twitter, under en förtroendekris. Det bondeägda kooperativet Arla 

går på knäna i den rådande mjölkkrisen, trots det har det uppdagats att delar av 

Arlas organisation haft en osund kostnadskultur. SVTs Uppdrag granskning sände 

den 3 februari 2016 sitt tredje reportage kring Arla, vilket försatte organisationen i 

en situation där deras förtroende stod på spel. För att besvara den kritik Arla fick 

utstå i reportaget valde de att twittra under tiden det avslöjande reportaget sändes. 

Genom en kvalitativ fallstudie av Arlas kriskommunikation på Twitter undersöks 

med hjälp av textanalys och retorisk analys vilka image restoration strategier och 

retoriska appellformer Arla använder i sin kriskommunikation, samt hur de pre-

senteras i Twitters handlingsutrymme. Med hjälp av befintliga teorier och begrepp 

inom områdena kris, förtroendekris, kriskommunikation, image restoration the-

ory, retoriska appellformerna och Twitter samt en abduktiv ansats har empirin 

kontextualiserats. Analysen visar att alla image restoration strategier och reto-

riska appellformer används, dock med varierande frekvens, då image restoration 

strategierna tillrättaläggande, bolstering och attack samt de retoriska appellfor-

merna ethos och logos är de som främst syns i Arlas kommunikation. Utifrån em-

pirin går det även att se hur strategierna och appellformerna i vissa fall såväl an-

passas, förstärks och framhävs med hjälp av Twitters handlingsutrymme. 

 

Nyckelord: Arla, sociala medier, Twitter, kris, förtroendekris, kriskommunikation, 

image restoration theory, retoriska appellformerna 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras det problemområde vårt examensarbete kom-

mer att behandla. Vidare ges en beskrivning av syftet med vårt examensarbete, 

frågeställningarna vi ämnar besvara, samt avgränsning och disposition. 

 

Svenska bönder går idag på knäna samtidigt som mejerijätten Arla säger att de 

vänder på varje krona för att motverka det, men Arlas ord visar sig inte riktigt 

stämma (Jordbrukaren, 2014). Uppdrag granskning, ett av Sveriges ledande pro-

gram inom undersökande och grävande journalistik (tv.nu, u.å.) som har ett snitt 

på 700.000 tittare per program (Holmgren, 2016, 7 april), visar på annat. På bästa 

sändningstid, klockan 20.00 onsdagen den 3 februari 2016, visades Uppdrag 

gransknings avslöjande reportage om Arlas kostnadskultur på SVT 1. Programmet 

ställde Arla mot väggen och visade hur tjänstemän och chefer slösat med företa-

gets pengar på bland annat flott representation, privata inköp och golfrundor 

(Jordbrukaren, 2014).  

För att bemöta de anklagelser Uppdrag granskning presenterade i programmet tog 

Arla till Twitter för att kriskommunicera och ge sin bild av situationen (Resumé, 

2016). 
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1.1 Problemformulering 

"Historien har visat hur ledande politiker, tjänstemän och företagsledare 

ibland blivit bittert varse masskommunikationens inverkan på bilden av en 

kris och dess utveckling i mediedrevets kölvatten. Dagens tillgång till inter-

net och annan kommunikationsteknologi förändrar massmediernas och 

journalistikens maktfunktion, såväl i vardag som i krislägen. Till skillnad 

från tiden före internet är varken organisationer eller allmänheten längre 

tvungna att gå via de etablerade massmedierna för att kunna kommunicera 

med varandra."  

(Karlsson i Eriksson 2009, s. 13) 

 

Den anmärkningsvärda kraften samt det ständiga växandet av internet och sociala 

medier har medfört att dessa fenomen har fått en allt större plats i organisationers 

utveckling (Phillips & Young, 2009). Dessa digitala plattformar erbjuder organi-

sationer nya kommunikationsmöjligheter och kommunikationsområden (Nyberg 

& Wiberg, 2014).  

Sociala medier har skapat nya förutsättningar och möjligheter för organi-

sationer att bedriva dialog samt interagera med sina intressenter. I takt med att an-

vändandet av sociala medier bland organisationer blivit allt vanligare, har an-

vändningsområdena för sociala medier blivit fler, men så har även utmaningarna 

organisationer ställs inför. Information som kan vara negativ för organisationen 

kan med teknikens hjälp snabbt och enkelt spridas vidare till intressenter och mel-

lan intressenter, vilket kan påverka deras förtroende för organisationen. I takt med 

den ständigt ökande tillgången till medieutrymme tilltar möjligheten för delta-

gande bland intressenterna (Lindgren, 2012). 

Organisationer ligger idag under ständig lupp och ett litet snedsteg kan få 

förödande konsekvenser för organisationer och försätta dem i en förtroendekris. 

 Digitaliseringen och en allt större medvetenhet och intresse bland människor för 

organisationer har bidragit till att media, allmänhet och intressenter är benägna att 

mobilisera sig i kampanjer mot organisationer när det är något organisationerna 

gjort fel eller misslyckats med (Eriksson, 2009). Även sociala medier har gett nya 
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möjligheter och underlättat för människor att mobilisera (Snickars & Strömbäck, 

2012). 

Organisationer måste därför ständigt vara beredda på att snabbt och effektivt be-

möta kritik samt visa upp en vilja av att vara transparenta mot sin publik när för-

troendet ifrågasätts (Corey, 2013). Organisationer som på ett snabbt och öppet sätt 

bemöter kritik kan uppfattas positivt av intressenter och allmänhet då bilden av 

dem blir att de håller i taktpinnen för det som kommuniceras kring krisen, samt att 

de förmedlar sanningen (Falkheimer & Heide, 2014). Vinstdrivna organisationer 

som misslyckas med att kommunicera på ett effektivt sätt under en krissituation 

kan göra det med livet som insats. Det är nämligen viktigt för dem att intressen-

terna har förtroende för dem. Att de framstår som tillförlitliga, ärliga och öppna i 

intressenternas ögon då de inte kan överleva utan sina konsumenter (Coombs, 

2014).  

Det är dock inte bara viktigt vad och hur organisationer kommunicerar, det 

är minst lika viktigt var det sägs och när, speciellt under en krissituation (Eriks-

son, 2009). Valet av kanaler kan bero på flera olika faktorer, exempelvis vad or-

ganisationen vill nå ut med, hur snabbt organisationen vill nå ut samt vilken 

publik den vill nå (Palm, 2011). Om konsistent och enhetlig information inte 

kommuniceras ut är det ett troligt scenario att ryktesspridning tar fart. Organisat-

ioner måste därför vara snabba på att ge deras intressenter korrekt information ge-

nom flera olika kommunikationskanaler för att motverka ryktesspridning, vilket 

annars kan leda till tappat förtroende bland organisationens intressenter (Oh, 

Agrawai & Rao, 2013 ). Med sociala mediers hjälp kan organisationer motverka 

detta. De kan med deras hjälp snabbare än vad tidigare varit möjligt kommunicera 

ut information om den rådande krissituationen, instruera hur och vad berörda in-

divider ska göra för att förhålla sig till det inträffade samt ge sin egen version av 

händelsen (Coombs, Holladay & Young i Coombs, Falkheimer, Heide, & Young, 

2016). 

Genom att kolla på ett specifikt socialt medium och kombinera image 

restoration theory med de retoriska appellformerna (se förklaring till begrepp i 

avsnitt 4.4 och 4.5) har vi, genom vår uppsats, för avsikt att bidra med ny kunskap 

inom området kriskommunikation vid en förtroendekris, mer specifikt kriskom-

munikation på Twitter vid en förtroendekris. Eriksson (2014) skriver i sin veten-

skapliga rapport att det behövs mer forskning om de olika sociala medieplattfor-
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marna som finns. Den existerande forskningen talar ofta om sociala medier likt 

något homogent med gemensamma funktioner. Därför behövs det idag studier 

som berör de olika villkor som skapas av skilda sociala medieplattformar i kris-

hantering och kriskommunikation. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en organisation har kriskommunicerat 

via Twitter under en förtroendekris. Genom att urskilja eventuella budskapsstrate-

gier i egenskap av de retoriska appellformerna, ethos, pathos, logos och image 

restoration theory samt studera Twitters handlingsutrymme vill vi se hur en orga-

nisation kan övertyga sina intressenter genom att kommunicera via detta sociala 

medium. 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vilka image restoration strategier och retoriska appellformer kan vi ur-

skilja i organisationens kriskommunikation? 

2. Och hur tar de sin form i och anpassas till Twitters handlingsutrymme? 

 

För att kunna undersöka hur en sådan kommunikation tagit form i praktiken, 

uppnå studiens syfte samt besvara våra forskningsfrågor har vi gjort en fallstudie 

av hur Arla använde sig av Twitter för att kommunicera i samband med Uppdrag 

gransknings avslöjande reportage vilket sändes den 3 februari 2016. 

1.3 Avgränsning 

I denna studie ska vi undersöka hur Arla har kommunicerat med sina intressenter i 

samband med Uppdrag gransknings avslöjande reportage från den 3 februari år 

2016. Vi har valt att avgränsa oss till att enbart studera hur Arla kriskommunice-

rade via Twitter, då vi vill undersöka hur organisationer med Twitters hjälp kan 

kriskommunicera med sin publik samt att det är ett relativt nytt val av strategi för 

krishantering och därför inte finns så mycket forskning om det.   

Då vår studie avser att undersöka kriskommunikation via ett specifikt me-

dium har vi valt att inte kolla på hur Arla har kommunicerat i andra sociala medier 
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eller kriskommunikationskanaler. Vi kommer följaktligen också endast analysera 

de Twitter-inlägg, så kallade tweets som vi kommer benämna dem i resten av tex-

ten, Arla själva har postat eller re-tweetat på sin Twitter och vilka knyter an till 

Uppdrag gransknings reportage från den 3 februari 2016. Detta eftersom vi har 

fokuserat på ett sändarperspektiv med kommunikationen på Twitter för att kunna 

besvara våra frågeställningar och syfte. Att ta in kommentarer och re-tweets på 

Arlas tweets skulle göra studien alltför bred och deskriptiv samt att studiens syfte 

skulle gå förlorat.  

1.4 Disposition 

Examensarbetet har delats upp i sju kapitel: inledning, empirisk bakgrund, tidigare 

forskning, teoretisk referensram, metod, analys samt slutsats och diskussion. I det 

inledande kapitlet, inledning, följer en kort förklaring över det vår studie ämnar att 

undersökta samt det problemområde som ger vår studie relevans presenteras. Vi-

dare följer syfte, frågeställningar, avgränsning och disposition. Kapitel två handlar 

om den empiriska bakgrunden, här presenteras information om Arla och Uppdrag 

granskning samt vad som har utvecklat den krissituation Arla befinner sig i. I det 

efterföljande kapitlet tidigare forskning beskrivs den befintliga forskningen inom 

forskningsområdena kriskommunikation och kriskommunikation inom sociala 

medier. Dessutom presenteras det kunskapsgap som ligger till grund för vår stu-

die. Vidare följer de teorier som vi har haft som utgångspunkt i vårt examensar-

bete. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad en kris och en förtroendekris är 

och följs upp av kriskommunikation, image restoration theory, retoriska appell-

formerna samt Twitter. Det efterföljande avsnittet är metodkapitlet. I detta kapitel 

presenteras våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter, insamlings- och analysme-

tod samt metodreflektion. Efter denna del följer analyskapitlet där vi redovisar vår 

analys av det empiriska materialet med hjälp av de teorier som vi har presenterat i 

kapitlet teoretisk referensram. Den sista delen i examensarbetet är slutsats och 

diskussion. Här redogör vi för våra resultat av analysen, våra svar på forsknings-

frågorna, vårt forskningsbidrag samt förslag till vidare forskning.  
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2. Empirisk bakgrund 

I detta kapitel ges en beskrivning av organisationen Arla och det som har lett 

fram till den krissituation de befinner sig i. Vidare presenteras information om 

Uppdrag gransknings avslöjande reportage och den kritik de riktar mot Arla, vil-

ket också är det material Arla bemöter i sin kriskommunikation.   

 

Arla är ett bondeägt kooperativ med delägare, i form av mjölkbönder, i sju euro-

peiska länder (Arla, u.å.).  

I Sverige finns över 3200 mjölkbönder som är delägare i kooperativet Arla (Arla, 

u.å.). 

Arla är med sin 100-åriga historia ett av Sveriges mest etablerade och uppskattade 

varumärken inom livsmedelsbranschen (Sveriges Bästa Företag, u.å.). 

Företaget har dock haft det tufft, då Arla påverkats hårt av den rådande mjölkkri-

sen. I Sverige avvecklar fyra till fem bönder i veckan sin mjölkproduktion, vilket 

har satt Sveriges största mjölkproducerande företag i en svår position (Arla, u.å.). 

Mitt under den rådande mjölkkrisen har Arla även hamnat i skottgluggen för 

Uppdrag granskning. Där Uppdrag gransknings avslöjande reportage menar på att 

Arla har en osund kostnadskultur inom olika delar av organisationen (Andersson, 

2016, 3 februari). Detta, i samband med mjölkkrisen, har utmynnat i att Arla har 

granskats av sin omgivning. Att kriser medför en förtroendekris är inget nytt, utan 

det är alltid en risk när en organisation blir granskad extra mycket (Skoglund, 

2002).  

Den osunda kostnadskulturen står i centrum för vår studie och har främst upp-

dagats i Uppdrags gransknings avslöjande reportage, där det senaste, vilket sändes 

den tredje februari 2016, är den empiriska bakgrunden till den empiri vi analyse-

rat. I Uppdrag gransknings program offentliggörs information som pekar mot att 

Arla har haft en osund kostnadskultur, något Arla även är tydliga med att erkänna 

själva, då Arla även påstår att informationen Uppdrag granskning tagit del av 



 

 
 

7 

kommer från den interna kostnadsutredning Arla gjorde under år 2015. Under det 

58 minuter långa programmet tas följande punkter upp: 

• Användande av företagskort vid privata inköp 

• Dyr representation i form av middagar, golftävlingar samt gåvor 

• Dyra banketter 

• Dyra konferenser 

• Dyra gåvor till anställda 

• Misstänkt muta samt skattefusk 

• Systematiskt taxiåkande 

• VD tar med sin fru till Paris på Arlaböndernas "bekostnad" 

(Uppdrag Granskning, 2016). 

Detta är i stora drag det som tas upp i programmet, samt det Arla svarar på i 

sin kriskommunikation på Twitter, före, under och efter reportaget sänts. Arla 

använder även andra kanaler än Twitter för att bemöta Uppdrag gransknings 

avslöjanden i reportage, men då vi är intresserade av att se hur Twitter kan an-

vändas för krishantering har vi valt att avgränsa oss till just denna kanal. 



 

 
 

8 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om kriskommunikation, kriskommu-

nikation via sociala medier samt vilken riktning vårt examensarbete kommer att 

ta. Dessutom kommer detta avsnitt redogöra för den nya kunskap vårt examens-

arbete kommer bidra till. Den tidigare forskning vi har studerat består främst av 

en vetenskaplig rapport men också tio vetenskapliga artiklar och fem böcker.  

3.1 Konsten att övertyga och kommunicera vid kris 

“I centrum för mycket av tidigare forskning i kriskommunikation är hur or-

ganisationer som befunnit sig i en kris återställer imagen eller anseendet”  

(Heide & Simonsson, 2016, s. 40). 

 
Forskningsområdet kriskommunikation har ökat med en rasande fart de senaste 

årtionden (Heide & Simonsson, 2016). Kriskommunikation är kommunikationen 

mellan organisationer och deras intressenter vid en kris, men också mellan organi-

sationer och mellan medborgare (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). Tidigare 

forskning inom kriskommunikation har främst haft ett traditionellt informations-

perspektiv, och just ett ökat behov av information är något som präglar en kris.  

Då vi gör en fallstudie av en organisations kriskommunikation finns det 

främst två olika utvecklingslinjer att studera. Den ena fokuserar på förkrisfasen, 

och syftar till att studera hur en organisation bör kommunicera för att förhindra en 

kris. Den andra linjen, vilken stämmer bättre överens med vad vi själva ska stu-

dera, handlar om hur en organisation kan använda olika retoriska strategier för att 

förbättra organisationens image efter att en kris uppstått. Inom denna forskning 

finns de välkända teoretiska modellerna apologia och impression management 

(Falkheimer et al., 2009). Dessa modeller är relevanta för vår studie då Benoits 

(1995) image restoration theory bygger på dessa modeller. Benoit har skapat och 

utvecklat denna teori inom fältet strategisk kommunikation (Heide & Simonsson 

2016). Att bygga upp en organisations förtroende och image är extra viktigt vid en 
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förtroendekris, då det är publikens förtroende för organisationen som står på spel 

(Heide & Simonsson, 2016). Image restoration theory är en känd och välanvänd 

teori inom området kriskommunikation (Heide & Simonsson, 2016).  

Eriksson (2014) skriver i sin vetenskapliga rapport En kunskapsöversikt 

om krishantering, kriskommunikation och sociala medier om Benoits teori för att 

bygga upp en organisations image via retorik, och att Benoit är en av de främsta 

inom området. Detta ligger också till grund för vårt val att kolla på image resto-

ration strategierna, då de är budskapsstrategier anpassade för kriser där omora-

liska eller felaktiga handlingar misstänks ha utförts, vilket stämmer överens med 

Arlas kris. Image restoration theory innefattar fem övergripande strategier, förne-

kande, bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och av-

bön (Benoit, 1995).  

Eriksson (2014) nämner också de retoriska appellformerna som viktiga 

aspekter att beakta vid kriskommunikation. Då förtroende till stor del handlar om 

tillit och trovärdighet, är appellformerna ethos, pathos och logos högst relevanta, 

ethos handlar om just trovärdigheten för sändaren och kan delas upp i två delar, 

den ena är det ethos en organisation har med sig sedan tidigare, den andra delen är 

det ethos sändaren blir tilldelad i kommunikationsmomentet, viktigt för båda 

dessa är dock att ethos alltid är något organisationen blir tilldelad av publiken 

(Mral & Vigsø, 2013). Appellformen logos tar sig i uttryck genom förmedlande 

av fakta och rationellt argumenterande, vilket är den mest använda appellformen 

vid kriskommunikation (Mral i Mral & Vigsø, 2013). Mral (i Mral & Vigsø, 

2013) menar dock att alla de tre formerna bör användas vid kriskommunikation.  

3.2 Kriskommunikation på sociala medier 

I sin rapport påpekar Eriksson (2014) att den befintliga forskningen kring förtro-

endekriser, kriskommunikation och sociala medier är knapp. Eriksson skriver 

dock att existerande studier visar  att traditionella retoriska försvarsstrategier både 

används och fungerar på sociala medier. Han anser att sociala medier ökar livs-

längden och genomslagskraften för budskapen och att detta till viss del beror på 

stressade journalister. Detta eftersom journalisterna kan tendera att publicera en 

organisations digitala material utan att göra några större tillägg eller förändringar. 

På grund av medieförändringen och att förtroendedimensioner spelar en stor roll i 
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krishantering och kriskommunikation finns det ett fortsatt behov av att utveckla 

kunskapen inom dessa områden.  

Vi har kunnat hitta internationell forskning kring fysiska kriser där man 

även mätt förtroendenivån, bland annat ett online experiment utfört av Schultz, 

Utz & Göritz (2011) i Eriksson (2014), där det visade sig att Twitter var det me-

dium som genererade högst förtroende bland deltagarna. Även om Twitter inte va-

rit avsett för nödsituationer och kriskommunikation från början så verkar det ändå 

vara det medium som skall användas för att sprida information för att underlätta 

vid katastrofinsatser. När kriser sker tenderar människor att vända sig till sociala 

medier för att ta del av information samt dela information. Sociala medier kan 

därför anses vara bra verktyg för att sprida information om en kris och dess 

livscykel då de snabbt och effektivt kan hjälp till genom att sprida uppgifter om 

kriser runt om i världen (Lachlan, Spence, Lin, Najarian & Del Greco, 2016).  

Efter att ha studerat vetenskapliga artiklar angående kriskommunikation 

samt sociala medier har vi främst kommit fram till två saker:  

1. Att det saknas svensk forskning kring kriskommunikation på sociala me-

dier vid en förtroendekris.  

2. I tidigare forskning generaliseras ofta de olika sociala medierna istället för 

att en specifik undersöks (Eriksson, 2014). 

Detta ligger till grund för vår studie då vi vill bidra till att fylla det befintliga kun-

skapsgapet kring användandet av Twitter vid en förtroendekris, och hur de olika 

retoriska strategierna kan användas i det handlingsutrymme Twitter erbjuder.  
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4. Teori 

I detta avsnitt tar vi upp de teorier vi har haft som utgångspunkt vid genomföran-

det av vår studie. I kapitlets början beskrivs vad en kris och en förtroendekris är. 

Vidare presenteras kriskommunikation, image restoration theory, retorik, de reto-

riska appellformerna samt Twitter. Vi anser att samtliga teorier är viktiga och re-

levanta för att läsaren ska kunna få en förståelse för vår studie och förstå helhet-

en av den.   

4.1 Kris 

Kriser har för oss människor alltid varit ett naturligt inslag i våra liv, vilket gör de 

svåra att undvika. Vi vet aldrig när eller hur vi kommer att drabbas (Nilzon, 

2004). Ordet kris härstammar från början från det grekiska ordet krisis vilket be-

tyder prövning eller avgörande. Forskare använder sig ofta av ordet kris som ett 

specifikt begrepp för att beskriva organisationer som på ett icke tillfredsställande 

sätt kan hantera en extrem händelse (Falkheimer et al., 2009). Kriser medför stress 

och osäkerhet hos såväl individer och samhällen, vilket gör att det ställs stora krav 

på organisationer att snabbt kunna respondera på den rådande krisen, på grund av 

den rådande tidspressen. Kriser kännetecknas oftast likt händelser av oväntad och 

hotfull karaktär (Falkheimer et al., 2009). En kris kan ha olika betydelser i olika 

forskare ögon. En del forskare ser bara kriser som en följd av en större katastrof, 

tillexempel en kärnkraftsolycka, medan andra ser kriser mer synonymt med 

mindre allvarliga händelser. Tillexempel händelser där företagsledare eller politi-

kers förtroende påverkas negativt (Eriksson, 2009). Då vi idag lever i ett krissam-

hälle, vilket till stor del beror på medierna runtomkring oss, blir kriser ett allt na-

turligare inslag för människor och organisationer. Medierna idag rapporterar allt 

mer frekvent om de faror och hot vi människor utsätts för, såväl organisatoriska 

kriser. Men det är inte bara i massmedier det skrivs och rapporteras om organisa-

toriska kriser utan även i sociala medier får de mycket utrymme (Heide & Si-

monsson 2016).  
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Sociala medier har nämligen ändrat hur konsumenter kommunicerar med 

organisationer när ett misslyckande har inträffat (Gregoire, Salle & Tripp, 2014). I 

takt med att vårt samhälle vuxit och blivit alltmer omfattande och komplext har de 

organisatoriska kriserna blivit en alltmer naturlig del i en organisations existens 

(Heide & Simonsson 2016). Ulmer, Sellnow & Seeger (i Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2009, s. 15) ger en bra beskrivning av en organisationskris:  

“An organizational crisis is a specific, unexpected, and non-

routine event or series of events that create high levels of uncertain-

ty and threaten or are perceived to threaten an organization’s high 

priority goals.” 

En organisationskris brukar ofta påverka organisationens legitimitet negativt sam-

tidigt som intressenternas förtroende för organisationen försämras. Perceptionen 

av en kris kan skilja sig från person till person. I modern forskningslitteratur har 

det framkommit att det inte är den faktiska krishändelsen i sig som avgör krisens 

omfattning, utan att det är människors uppfattning av den. En organisation kan 

tillexempel uppfatta en händelse annorlunda än sina intressenter vilket kan göra 

att efterspelet av situationen förvärras. För att motverka att en förtroendekris då 

utvecklas behöver organisationen beakta och lyssna till intressenternas uppfatt-

ningar av händelsen. Det är nämligen vår egen uppfattning av en kris som påver-

kar hur vi hanterar den och vad resultatet och efterföljderna av den blir (Heide & 

Simonsson 2016) . 

4.2  Förtroendekris 

Många av de förtroendekriser som uppstår beror inte på fysiska kriser utan snarare 

skandaler (Palm & Falkheimer 2005). I Förtroendekriser presenterar Palm och 

Falkheimer (2005, s. 27) statsvetaren Patrik Johanssons (2004) förklaring om vad 

som kännetecknar en skandal.  

“En skandal kännetecknas av att aktörer genom handling, förhållningssätt 

eller position kopplas till en överträdelse som andra aktörer finner upprö-

rande eller som bryter mot vad som förväntas av aktören.”  

Att dessa skandaler får se dagens ljus beror på ökande transparens vilket 

medför att det ställs högre krav på dagens organisationer. Den ökande transparen-

sen beror bland annat på den nya medietekniken såsom Internet, sociala medier, 
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med flera. Dessa nya medium har gjort det lättare för användare att ta del av samt 

sprida information. Utöver medieteknikernas utveckling har det även växt fram en 

allt aggressivare form av journalistik, nya lagar och regler samt att intressenter 

ifrågasätter organisationer alltmer (Falkheimer et al., 2009).  

En skandal, likt den i Arlas fall, gör att organisationen kommer granskas 

externt samt att skandalen kan skada omgivningens förtroende för organisationen. 

Skandalen synliggör nämligen en organisations handlande och agerande. Gransk-

ningen av en skandal kan göra att det blir svårt att hålla isär en organisations 

egentliga verksamhet från skandalen, att skandalen färgar intressenternas syn av 

en organisations verksamhet. Intressenterna kan då få uppfattningen att organisat-

ionen inte tar hänsyn till omgivningens krav (Zapata i Johansson et al., 2006).  

Palm och Falkheimer (i Heide och Simonsson, 2016) anser att det finns 

två olika typer av förtroendekriser. Antingen kan det uppstå en så kallad kompe-

tensförtroendekris vilket yttrar sig i att folk inom organisationen inte upplevs till-

räckligt kunniga inom sitt område eller att de inte är kapabla till att anpassa sig ef-

ter sin omgivning eller omvärld. Den andra sortens förtroendekris kallar de för en 

moralisk förtroendekris, vilket är den typ av kris Arla måste hantera efter Uppdrag 

gransknings avslöjande reportage. En moralisk förtroendekris kan tillexempel 

uppstå om ledare inom organisationen äter lyxmiddagar eller åker på lyxresor på 

organisationens bekostnad. När sådana skandaler uppstår hamnar organisationen i 

en sits där förtroendet ifrågasätts och står på spel. Hos organisationen kommer då 

frågor upp kring hur de ska respondera för att kunna hantera sin relation till om-

världen och hur de ska kommunicera för att inte förlora i anseende under den rå-

dande krisen (Falkheimer et al., 2009). 

4.3 Kriskommunikation 

Organisationer har sedan den absolut första början responderat på kriser (Gilpin & 

Murphy, 2008). Dock är kraven annorlunda idag gentemot förr. Då vi nu inte 

längre lever i ett informationssamhälle, utan i det nya så kallade “femte sam-

hället”, är kraven annorlunda.  

Idag ses beskrivning och dialog som det centrala i samhället och för att ett 

företag ska kunna vara framgångsrikt behöver de ha en dialog som hjälper deras 

intressenter till ett bättre vardagsliv (Nilzon, 2004). Kommunikation behövs också 
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för att en organisation ska kunna hantera en kris, så kallad kriskommunikation. 

Kriskommunikation syftar till den kommunikation som bedrivs mellan en organi-

sation och dess intressenter under en krissituation (Falkheimer et al., 2009). Vid 

en krishändelse uppstår ofta osäkerhet och förvirring, bristen av information kan 

vid sådana tillfällen förvärra eller fördjupa krisen (Skoglund, 2002).  

Ett deltagarexperiment har visat på att deltagare är mindre benägna att söka efter 

ytterligare information om krisen i de fall informationen kom från den direkt kris-

drabbade organisationen (Austin, Liu & Jin, 2012 & Liu, Austin & Jin, 2011 i 

Fraustino, Liu & Jin, 2012).   

Redan det första uttalandet en organisation gör under en kris kopplas till 

kriskommunikationen. Denna information förmedlas oftast via massmedia eller 

internet (Coombs, 2014). Oh, Agrawai och Rao (2013) skriver att tvetydiga källor 

utan ordentliga avsändare är den största orsaken till att ryktesspridning som kan 

orsaka kriser uppstår inom affärsvärlden. Om det finns alltför många rapporter rö-

rande krisen med en tvetydig informationskälla eller ingen alls kan man förmoda 

att ryktet har skapats utan egentlig substans.  

I sin bok Ongoing Crisis Communication lyfter Coombs (2014) fram tre 

rekommendationer för kriskommunikation. Den första är att man måste respon-

dera snabbt. Detta eftersom media är snabba på att rapportera om rådande kriser 

vilket medför att organisationer snabbt måste kriskommunicera med sina intres-

senter för att på så sätt kunna bemöta det som sägs och sprids på internet. En 

snabb respons kan dessutom öppna upp möjligheten till att organisationen före-

kommer media och därmed först kommer ut med informationen om krisen. Den 

andra rekommendationen är vikten av att vara konsekvent. Det vill säga att man 

måste vara konsekvent i det man kommunicerar, ha en enhetlig respons. En kon-

sekvent kommunikation gör att kriskommunikationen upplevs vara mer trovärdig 

bland intressenterna. Det sista Coombs (2014) tar upp är vikten av att vara öppen, 

det vill säga göra sig tillgänglig för media, villighet att avslöja information samt 

ärlighet. En sådan inställning borde vara självklar för många organisationer ur ett 

etiskt perspektiv (Falkheimer & Heide, 2014).  

Vi vill därför  i vårt examensarbete undersöka hur just kommunikationen 

vid en kris ser ut och fungerar. Vi ska undersöka de verbala aspekterna vid kris-

kommunikationen samt hur de tar sig till uttryck på Twitter, detta med hjälp av 
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image restoration theory, de retoriska appellformerna, ethos, pathos och logos 

samt Twitters handlingsutrymme vilka kommer presenteras nedan. 

4.4 Image restoration theory 

Image restoration theory är en teoribildning inom området krishantering. Den har 

sin grund i apologia som är en klassik del av retoriken och handlar om självför-

svar (Falkheimer & Heide, 2014). Image restoration theory används för att kunna 

beskriva hur organisationer handlar i situationer där de blir anklagade för dåligt 

beteende (Coombs i Falkheimer & Heide, 2014).  

Benoit (1995) anser att två antaganden bör göras för att förstå sig på image 

restoration theory. Dessa två är: 

1. Kommunikation föreställs bäst likt en målorienterad aktivitet. 

2. Att bevara ett gott rykte är ett av huvudmålen vid kommunikation. 

För att förstå och använda sig av image restoration strategierna anser Benoit 

(1997) att man först måste förstå vilken typ av anklagelser en organisation i kris 

står inför.  

En attack mot organisationen består av två komponenter, den första kom-

ponenten är att den anklagande organisationen anses vara skyldig. Att anses vara 

skyldig kan ta sin form på flera olika sätt, bland annat kan det vara handlingar or-

ganisationen; utfört, beställt, uppmuntrat, underlättat eller tillåtit hända. Den andra 

komponenten är att det som skett anses vara stötande. Om det organisationen an-

ses vara skyldiga till inte anses vara stötande enligt den framträdande publiken, är 

inte organisationens image i fara (Benoit, 1997). Benoit (1997) anser också att det 

är viktigare vad den framträdande publiken tycker än vad som faktiskt hänt. Om 

publiken anser att organisationen gjort sig skyldig till det de anklagats för, samt 

anser att handlingen är stötande, så är organisationens image i fara. Benoits teori 

handlar om hur man kan bemöta dessa anklagelser för att återupprätta sin image, 

snarare än att studera vad för typ av kris en organisation står inför, eller i vilken 

krisfas organisationen befinner sig i (Benoit, 1997). Dessa strategier kan kombine-

ras för att effektiviseras, men för att skapa kontinuitet och tydlighet i sin kommu-

nikation bör vissa strategier ej kombineras då alla inte är kompatibla (Benoit, 

1997; Coombs 2012). 
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Image restoration theory bygger på fem övergripande strategier vilka tas 

upp här nedan. 

4.4.1 Förnekande 

Image restoration strategin förnekande kan delas upp i två delar, dessa delar 

handlar om att organisationen i fråga frånsäger sig inblandning i det som har skett. 

Den ena delen är att förneka att det organisationen anklagats för har inträffat, eller 

att organisationen inte har något med händelsen att göra (Benoit, 1995). Det andra 

tillvägagångssättet är att skylla ifrån sig och lägga över ansvaret på en annan ak-

tör, lyckas man med detta flyttas fokus från den egna organisationen och ens 

image bör inte ta någon skada (Benoit, 1997). 

4.4.2 Bortförklaring 

Strategin bortförklaring kan användas när en organisation inte kan förneka sin in-

blandning, utan försöker istället reducera eller undvika sin skuld i det hela (Be-

noit, 1995). Denna strategi finns i fyra olika versioner. Den första benämns som 

provokation och syftar till hur en organisation kan hävda att de handlade i respons 

till någon annans stötande handling (Benoit, 1997). Om publiken anser att organi-

sationen blivit provocerad menar Benoit (1995) att det kan rättfärdiga organisat-

ionens handlande och fokus flyttas då till den provocerande organisationen. 

Den andra varianten benämner vi som okunskap. Här kan organisationen påpeka 

att de saknat viktig information eller kontroll över viktiga aspekter kopplade till 

det de kritiseras för. Den tredje versionen av bortförklaring är olycka, alltså att 

man hävdar att det inträffade var en olycka. Istället för att förneka att något oöns-

kat inträffat påpekar man här istället att det var en olycka, och om publiken då an-

ser att detta är fallet så bör ens image ej ta skada, då vi sällan ger någon skulden 

för något de rimligtvis inte kan kontrollera (Benoit, 1997). Den sista varianten be-

nämns som goda intentioner. Här kan den anklagade hävda att de hade goda in-

tentioner eller motiv till sitt handlande, det stötande utfallet kan då tas emot bättre 

av publiken än om intentionerna anses vara dåliga (Benoit, 1995). 

4.4.3 Minska händelsens anstötlighet  
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Här medger en organisation att de gjort fel, men de kan med hjälp av denna stra-

tegi använda sig av en eller flera av de sex olika substrategierna som finns för att 

minska anstötligheten hos intressenterna angående det inträffade.  

Den första varianten kallas för bolstering, genom att påvisa positiva saker organi-

sationen gjort (Eriksson, 2014) eller positiva attribut organisationen besitter, kan 

detta minimera effekten av det felaktiga handlandet (Benoit, 1995). Förminskning 

är den andra varianten och syftar till att minimera den negativa känslan handling-

en medför (Benoit, 1995). Här kan till exempel en organisation hävda att händel-

sen inte alls haft så stor negativ påverkan som först förmedlats (Eriksson, 2014). 

Den tredje varianten är differentiering och används för att minimera anstötligheten 

genom att differentiera den negativa handling som utförts genom att särställa den 

från liknande handlingar som anses vara ännu värre, på detta vis kan handlingen 

verka mindre anstötlig i jämförelse (Benoit, 1995). Ytterligare en variant är för-

maning, Genom förmaning försöker man sätta händelsen i en annan kontext (Be-

noit, 1997). Benoit (1995) använder Robin Hood för att beskriva denna image 

restoration strategi; Robin Hood kan anses vara en tjuv, men i en annan kontext 

kan han anses vara en individ som hjälper fattiga och förtryckta. Den femte vari-

anten är attack och denna strategi tar sin form när den anklagade attackerar den 

som först anklagar för att vara oansvarig (Eriksson, 2014). Om den anklagande då 

tappar i trovärdighet kan det lindra kritiken mot den anklagade organisationen och 

minska den negativa påverkan på organisationens image (Benoit, 1995). Den 

sjätte och sista varianten är kompensation, och syftar till att kompensera de drab-

bade för det felaktiga handlandet. Om de berörda accepterar kompensationen bör 

organisationens image förbättras. 

4.4.4 Tillrättaläggande 

Denna strategi kan delas in i två delar, den första är att återställa allt till hur det 

var innan krissituationen, och den andra är löften om att nya policys och rutiner 

ska sättas för att liknande händelser ej ska inträffa i framtiden (Benoit, 1995). Be-

noit (1995) nämner att denna strategi inte bara fungerar vid en ursäkt, utan att den 

också kan användas även fast organisationen inte medger att de gjort något fel. 

4.4.5 Avbön 



 

 
 

18 

Organisationen tar på sig hela skulden och ber om ursäkt (Benoit, 1995). Denna 

strategi benämns ofta som att “göra en pudel” i Sverige (Falkheimer & Heide, 

2014). 

4.5 Retoriska appellformerna 

Retoriken härstammar från antikens Grekland och har definierats på många sätt, 

den mest välkända definitionen av retorik kommer dock från vetenskapsmannen 

och filosofen Aristoteles som levde i antikens Grekland. Retorik sågs redan på 

den tiden som: 

“förmågan att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande el-

ler övertalande”  

(Mral i Mral & Vigsø, 2013, s. 7).  

Retoriken har sedan utvecklats och appliceras idag i all kommunikation där målet 

är att påverka eller övertyga någon genom alla tillgängliga medel (Mral i Mral & 

Vigsø, 2013). Retorikens ethos, pathos och logos är grundpelare inom kommuni-

kation och bör enligt Mral & Vigsø (2013) studeras enskilt, men också i samver-

kan.  

Ethos syftar till att behaga, roa och väcka förtroende med hjälp av sända-

rens personlighet och trovärdighet (Karlberg & Mral, 1998). Trovärdigheten lig-

ger i betraktarens ögon, det är alltså inte något organisationen kan skaffa i ett tidi-

gare skede, eller styra över (Mral & Vigsø, 2013). Ethos kan delas in i två katego-

rier, där den första kategorin är ethos som organisationen byggt upp genom tidi-

gare handlingar och framträdanden (Mral & Vigsø, 2013). Den kategorin benämns 

som primärt ethos (Ekström & Larsson, 2010). Ethos är dock inte statiskt, så i den 

aktuella retoriska situationen, kan ens trovärdighet ändras snabbt till antingen det 

bättre eller sämre (Mral & Vigsø, 2013). Den andra typen av ethos kallas för se-

kundärt ethos och syftar just till att ethos inte är statiskt, då sekundärt ethos för-

handlas fram mellan sändare och mottagare i kommunikationssituationen (Ek-

ström & Larsson, 2010). Ethos framförs främst genom att sändaren skapar samhö-

righet, visar hänsyn, expertis, självkritik, påvisar tidigare lyckade handlingar samt 

kontinuitet (Higgins & Walker, 2012). Warnick (i Eyman, 2015) menar dock att 

ethos i digitala medier främst bör framhävas genom den inre logiken och designen 
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i det som kommuniceras, snarare än sändarens personlighet och trovärdighet, 

främst då det kan vara otydligt för mottagaren vem avsändaren är. 

Pathos handlar om att väcka känslor hos publiken (Higgins & Walker, 

2012), och är en viktig aspekt för hur argumenten tas emot av mottagaren (Mral & 

Vigsø, 2013). Pathos kan spela på  positiva känslor likt glädje och kärlek, men 

också på negativa, exempelvis hat eller rädsla (Higgins & Walker, 2012). Målet 

med pathos är att skapa igenkännande och på så sätt ge intressenterna möjlighet 

att identifiera sig med sändaren. Detta kan göras genom metaforer och kulturella 

referenser (Higgins & Walker, 2012), men också genom värdeladdade ord och iö-

gonfallande stil (Ekström & Larsson, 2010). Pathos är kontextbaserat och syftar 

till att skapa identifikation via känslor, detta kan vara olika svårt beroende på vart 

och till vilka man talar, då kulturella och institutionella skillnader påverkar hur 

budskapet mottas (Higgins & Walker, 2012).  

Appellformen logos handlar om att presentera fakta och vara rationell, och 

bör vara en stor del av kommunikationen vid en kris (Mral & Vigsø, 2013). Logos 

argument talar till mottagarens omdöme och förnuft, vilket kan göras genom att 

vara saklig, rationell, objektiv samt presentera fakta. Logos argument presenteras 

ofta i form av logiska slutledningar, där argumenten byggs upp av premiss, stöd-

premiss och slutsats. Alla tre behöver dock inte användas, då användandet av end-

ast en eller två kan leda till att publiken fångas då de krävs att de drar sina egna 

logiska slutsatser (Karlberg & Mral, 1998). 

4.6 Twitter 

Under 2000-talets första hälft började fenomen likt Facebook, bloggar och mikro-

bloggar få allt större uppmärksamhet, vilket ledde fram till att begreppet sociala 

medier lanserades (Molin i Nilsson, 2011). Sociala medier har visat sig vara en 

viktig källa för information och de har en hög acceptans i samhället (Pohl, Bou-

chachia & Hellwagner, 2013). Dock bör inte sociala medier och Twitter bara ses 

som plattformar, vilka handlingsutrymmen och användningsområden de erbjuder. 

Fokus bör också vara på att upptäcka de sociala spel som försiggår på dem, hur de 

fortgår, förändras och utvecklas (Nyberg & Wiberg, 2014).  

Twitter är en mikroblogg som är en blandning av ett chattforum och blogg 

(Ström, 2010). Att mikroblogga går att jämföra med att skicka ett sms till ett fler-
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tal människor (Fuchs, 2014). Många marknadsförare och opinionsbildare har 

kommit att se en fördel i att använda sig av Twitter när de kommunicerar med 

sina intressenter och det är att det inte behöver vara en person som registrerar sig. 

Det går lika bra för ett politiskt parti eller en organisation att vara aktiv på platt-

formen (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Twitter har även gjort det möj-

ligt för individer och organisationer att kommunicera på ett helt nytt sätt och det 

har blivit en plats för alla olika typer av kommunikation. Där ryms alltifrån irrite-

rande debatter, meningslöst prat till intressant information (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012). Tempot på Twitter är väldigt högt. Detta beror på att det som 

twittras direkt når de följare sändaren har (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012) 

samt att tiden det tar att posta en tweet är minimal i förhållande till den tiden det 

tar att skriva ett blogginlägg eller pressmeddelande (Murthy, 2013). Följarna på 

Twitter går att likna vid abonnenter. De har valt att följa en specifik person eller 

organisation för att de har intresse för den. Ofta väljer den som blir följd att följa 

tillbaka vilket öppnar upp möjligheten för dialog (Herbert & Englund Hjalmars-

son, 2012).  

4.6.1 Twitters handlingsutrymme 

Då Twitter är uppbyggt likt en tidslinje blir alla publicerade tweets synliga för 

samtliga användare på Twitter, en helt publik plattform. En användare behöver 

därför inte ha tillträde eller följa avsändaren för att kunna se vad för tweets den 

har postat (Murthy, 2013). Kommunikationen på Twitter är väldigt speciell på 

grund av Twitters handlingsutrymme (Nyberg & Wiberg, 2014). Användarna har 

bara 140 tecken att röra sig med vilket gör att det ställs stora krav på att man ska 

kunna fatta sig tydligt och kort (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Dock 

tillåter Twitter användaren att dryga ut sin information och därmed göra den mer 

matrik. Detta genom att lägga till bilder till sina tweets samt att man kan koppla in 

länkar (Murthy, 2013). Genom att använda sig av länkar kan avsändaren direktera 

läsaren till ytterligare eller ny information. För att länken ska kunna hålla sig inom 

de 140 tecken Twitters handlingsutrymme erbjuder har de skapat en funktion som 

gör att länkar kortas ned. Istället för att hela webbsideadressen tar upp alla tecken 

kortas de istället ned till att se ut ungefär såhär bit.ly/1PREx2L. Detta kan dock bli 

en svårighet för användaren då användaren inte kan vara helt säker på vad länken 
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döljer (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Twitter har många olika önsk-

värda funktioner när det kommer till att kommunicera ut information. Tillexempel 

kan användare använda sig av den så kallade at-symbolen (@) för att kommuni-

cera till den de vill komma i kontakt med men också påvisa för andra åt vem 

meddelandet riktar sig åt (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Hashtag (#) är 

en funktion Twitter tillhandahåller vilket gör det möjligt för användarna att med 

hjälp av den kunna kategorisera in sina tweets i specifika teman eller kategorier. 

Denna funktion gör att tweeten då inkluderas med andra tweets som har med sig 

samma hashtag i texten. Tweeten blir då en del i en större konversation och kan 

därför bli öga för andra människor även fast de inte följer avsändaren (Murthy, 

2013). Trots Twitters begränsade handlingsutrymme händer det ofta att användare 

upptäcker att någon annan har skrivit något de upplever bra och därför vill sprida 

det vidare till sina egna följare. Genom att använda sig av “Retweet” funktionen 

kan användaren dela detta inlägg på sin profil (Herbert & Englund Hjalmarsson, 

2012). 
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5. Metod 

Här under kommer vi att presentera de vetenskapliga utgångspunkter och meto-

der vi har använt för vår studie. I avsnittet kommer vi presentera och motivera 

varför vi valt att använda oss av just dessa metoder i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. Vi kommer således även att ge en beskrivning över hur dessa 

metoder har använts i analysen. 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

För vår kvalitativa studie har vi valt att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt an-

greppssätt. Detta eftersom att det är vanligt att använda sig av ett socialkonstruk-

tivistiskt angreppssätt när man forskar kvalitativt (Eksell & Thelander, 2014). Då 

vårt ämne också är inom området strategisk kommunikation, som är nära besläktat 

med medie- och kommunikationsvetenskap och också undersöker bland annat 

kommunikation, är det vanligt att man använder sig av just tolkande vetenskaper 

likt socialkonstruktivismen, när det kommer till forskning (Ekström & Larsson, 

2010). Socialkonstruktivismen anser att sättet vi människor kategoriserar och ser 

på saker i vår vardag är produkter av vårt sociala liv (Bryman, 2012). Man anser 

att världen och fenomen är socialt konstruerade och för att vi ska kunna få en upp-

fattning om dem behöver vi ta reda på hur dessa sociala konstruktioner fungerar 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Socialkonstruktivismen anser att språk kan besk-

riva och tolka verkligheten. Den ifrågasätter påståendet om att allt språk skulle 

vara objektivt (Eksell & Thelander, 2014). Istället menar socialkonstruktivismen 

att det finns ett sammanhang och innebörd vilket gör att det som skrivits ser ut 

just som det gör.  

Genom ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt har vi med hjälp av våra 

egna tolkningar kunnat studera Arlas språk och texter som något socialt konstrue-

rat och därmed skapa oss en uppfattning om hur och varför de ser ut som de gör. 

Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt kan vi se över möjligheten 

samt överväga om den sociala verklighet vi har är skapad av våra egna handlingar 
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eller om det är faktorer utanför vi inte kan påverka, och därmed begränsar oss 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). På internet, vilket inte är en fysisk plats, bygger 

den sociala verkligheten istället på användarnas olika interaktioner med varandra. 

Internet har idag tillåtit människor att kommunicera på ett helt nytt sätt än tidigare 

med organisationer. Vi människor behöver inte längre fundera över fysiska be-

gränsningar när det kommer till kommunikation. Istället kan vi med ett snabbt och 

enkelt knapptryck direkt komma i kontakt med den önskade organisationen. Våra 

tolkningar av dessa interaktioner kommer därför ligga till grund för det vi analyse-

rar. För att samla in empiri och samtidigt skapa oss en bild av empirin kommer vi 

använda oss av en icke deltagande observation. Vi kommer göra en textanalys och 

en retorisk analys för att förstå de bakomliggande orsakerna för det vi studerar.  

5.2 Genomförande 

I avsnittet genomförande presenteras det tillvägagångssätt vi haft för vår studie 

samt hur och varför vi har valt den empiri vi har analyserat. 

5.2.1 Fallstudie 

Vi har under studiens gång valt att använda oss av fallstudie som forskningsdesign 

vilket passar bra för vårt val av ämne och område. Då en fallstudie är partiku-

laristisk, fokuserar på särskilda händelser, situationer eller fall, belyser den det 

viktiga i själva företeelsen i fallet och vad det kan innebära (Merriam, 1994). 

Inom området strategisk kommunikation arbetar man oftast med fallstudier av or-

ganisationer. Anledningen till det beror på att strategisk kommunikation handlar 

om de medvetna kommunikationsinsatser organisationer gör för att kunna nå sina 

övergripande mål (Eksell & Thelander, 2014). Med hjälp av beslutet att jobba 

med fallstudie och flera olika metoder har vi djupgående kunnat studera vårt valda 

ämne (Eksell & Thelander, 2014) och på så sätt kunnat besvara våra frågeställ-

ningar.  

5.2.3 Insamling och urval 

Det empiriska materialet vi har analyserat består av inlägg från Arlas Twittersida. 

Att använda sig av redan färdigproducerat material innebär att vi inte har haft nå-
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gon påverkan på det som producerats (Ekström & Larsson, 2010). Materialet, Ar-

las Twitterflöde, har tillåtit oss att kunna anta en fullständig observatörsroll under 

insamlingens gång. Med hjälp av rollen kan vi observera och tolka hur den orga-

nisation vi studerat har kommunicerat (Bertilsson i Eksell & Thelander, 2014). 

Dessutom medför det att den eller det studerade inte har haft någon vetskap om att 

denne har observerats (Merriam, 1994).  

För att hitta ett bra och överensstämmande empiriskt material för vår stu-

die har vi använt oss av ett ändamålsenligt urval. Med ett ändamålsenligt urval 

menas det att forskaren gör en lista över de kriterier materialet behöver uppfylla 

för att vara relevant och inkluderas i studien (Merriam, 1994). Vi har använt oss 

av två kriterier för att samla in vårt empiriska material. De kriterier vi har på 

materialet är att det ska vara tweets som berör Uppdrag Gransknings avslöjande 

reportage om Arlas kostnadskultur från den 3 februari år 2016. Samt att de ska 

ligga relativt nära programmet i tiden. Detta eftersom att vi är intresserade av att 

undersöka och se hur Arla kriskommunicerade via sin Twitter som respons på 

Uppdrag gransknings reportage.  

Vi valde att kolla på Arlas Twitter från och med den 1 februari 2016 till 

den 5 februari 2016. Anledningen till att vi inte valde att gå längre tillbaka, eller 

längre fram i tiden, var att vi kände att vi inte skulle finna några inlägg relaterade 

till Uppdrag Gransknings reportage och därmed inte matchade våra kriterier. Med 

hjälp av dessa två kriterier har vi kunnat samla in empiri som gjort det möjligt att 

kunna undersöka hur Arla kommunicerade under denna period. Vårt empiriska 

material består av 34 tweets, av dessa presenteras 31 i analysen, de tre som ute-

lämnats i analysen anser vi inte tillföra något ytterligare till analysen. Av dessa 

tweets publicerades 27 stycken under tiden programmet sändes, övriga sju inlägg 

publicerades innan och efter programmet.    

5.3 Analysmetoder 
I detta avsnitt presenteras de analysmetoder vi har använt oss av för att analysera 

vår empiri. Avsnittet börjar med att beskriva abduktion, för att senare gå vidare 

med textanalys och retorisk analys.  
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5.3.1 Abduktion 

För att vi ska kunna förstå och tolka den empiri vi har samlat in och som utgör vår 

uppsats har vi använt oss av abduktion som utgångspunkt. Abduktion har en del 

drag av såväl induktion som deduktion och det är vanligt att använda sig av ab-

duktion som utgångspunkt vid fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Inom 

området strategisk kommunikation är det vanligt att använda en blandning mellan 

deduktion och induktion.  

Genom användandet av abduktion har vi kunnat växla mellan våra teorier 

och empirin för att hitta möjliga koder vi kan använda oss av för att analysera och 

tolka vår empiri, det vill säga hitta mönster, teman och kategorier passande för 

studiens frågeställningar och syfte. Detta för att sedan kunna komma på och hitta 

lämpliga beskrivningar för att sammanfatta stora delar av materialet (Eksell & 

Thelander, 2014). Med en abduktiv utgångspunkt har vi kunnat använda oss av 

existerande begrepp och teorier för att beskriva, förstå och tolka vår empiri (Ek-

ström & Larsson, 2010). Den teoretiska förståelsen för de sammanhang och objekt 

vi studerat gör att vi kan få en uppfattning av språk, betydelser och perspektiv 

vilka ingår i det studerade objektets världsbild. Det avgörande steget i abduktion 

är att försöka beskriva och förstå världen ur den studerades perspektiv. Man måste 

nämligen komma till en samhällsvetenskaplig redogörelse för den sociala världen 

sett från det studerade objektets perspektiv (Bryman, 2012).Våra teorier vi har an-

vänt oss av under studiens gång har hjälpt oss att kunna göra just detta. För oss 

har de fungerat som tolkningsramar när vi har analyserat vår empiri och med de-

ras hjälp har vi kunnat se och upptäcka nya dimensioner och relationer i det vi har 

studerat (Ekström & Larsson, 2010).  

5.3.2 Textanalys 

Texter är uppbyggda av olika sorters tecken vilka ger oss mening och det kan in-

nefatta alltifrån bokstäver till ljud och bild (Ledin & Moberg i Ekström & Lars-

son, 2010). Med hjälp av textanalys som analysmetod har vi hittat saker i texten vi 

kunnat använda oss av för att besvara våra frågeställningar (Falkheimer i Eksell & 

Thelander, 2014), genomföra den retoriska analysen samt hjälpt oss att upptäcka 

image restoration strategier. Textanalys gör att vi människor kan tolka och analy-

sera texter för att på så sätt kunna förstå varför samhället ser ut som det gör och 
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hur det fungerar (Ledin & Moberg i Ekström & Larsson, 2010). Det vill säga, man 

vill studera hur texten samspelar med andra texter, om den följer eller bryter mot 

konventioner samt hur texten försöker skapa relation och samspela med läsaren. 

Därför har vi med hjälp av textanalys kunnat studera textens beståndsdelar och på 

så sätt kunna ta reda på vad som händer i texten och hur texten skapar sina bety-

delser (Ledin & Moberg i Ekström & Larsson, 2010). Det är viktigt att tänka på 

att det ställs stora krav på forskarens egen analys- och reflektionsförmåga när man 

använder sig av textanalys. Detta eftersom det kommer vara verktyget för ana-

lysen (Falkheimer i Eksell & Thelander, 2014).  

5.3.3 Retorisk analys 

För att ta reda på hur Arla har bedrivit sin strategiska kommunikation för att för-

söka övertyga sin publik under krisen har vi använt oss av retorisk analys. Målet 

med retorisk analys är att ta reda på vilka retoriska strategier talaren har använt sig 

av vid den kommunikation som bedrivs (Vigsø i Ekström & Larsson, 2010). Med 

dess hjälp har vi kunnat undersöka och se vad för strategier Arla har använt sig av 

i sina försök att påverka sin publik i samband med Uppdrag gransknings avslö-

jande reportage. Målet med retorisk analys är att kunna se och förstå hur texter är 

uppbyggda för att övertyga andra samt hur de fungerar och integreras i samhället 

(Karlberg & Mral, 1998). Vigsø (i Ekström & Larsson, 2010) lyfter fram fem frå-

gor som är bra att följa för att kunna ta reda på vad för sorts retoriska knep en or-

ganisation har använt sig av för att försöka övertyga sina målgrupper under den 

retoriska situationen. 

1. Vem är det som försöker övertyga? 

2. Vem är det man försöker övertyga? 

3. Vad är det man vill övertyga om? 

4. Vilken kontext sker det i, det vill säga tid & plats? 

5. Hur försöker man övertyga?  

Det är viktigt att fundera över vem eller vilka texten riktar sig åt för att man ska 

kunna få en förståelse för texten och dess funktion (Karlberg & Mral, 1998).  

Vi har utgått från appellformerna ethos, pathos och logos, vilka presente-

rades tidigare i det retoriska teoriavsnittet, när vi gjorde vår retoriska analys. Ge-

nom att analysera med hjälp av appellformerna kan man få en uppfattning över 
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hur talaren ser på situationen ifråga, eftersom appellformerna hänger ihop med 

den retoriska situationen. Appellformerna kan även ge svar på vad för syn talaren 

har på sin målgrupp och vad för syn de i sin tur har på talaren (Vigsø i Ekström & 

Larsson, 2010).  

5.4 Metodreflektion 

Inom socialkonstruktivismen ser man världen och fenomen som socialt konstrue-

rade och därför är det viktigt att komma ihåg att även vår uppfattning av omvärl-

den är konstruerad. Det vi presenterar är alltså bara en version av vår verklighet 

och det vi presenterar kan därför inte ses som en definition av en definitiv verk-

lighet (Bryman, 2012). Eftersom vår tolkning av studien bygger på våra egna per-

ceptioner har den färgats av vår kultur och omgivning vi lever i vilket gör att 

människor från en annan kultur kan tolka denna studie annorlunda. Genom våra 

sociala relationer skapar vi nämligen vanor och rutiner för vårt handlande samt 

kategoriseringar för det vi observerar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Detta gör att man inte kan se helt okritiskt på vår studie. Vi som har gjort 

denna studie är redan påverkade av våra egna erfarenheter samt det samhälle vi är 

uppväxta i. Skulle man därför helt förlita sig på den sanning vi presenterar i vår 

studie finns det en risk att man missar andra möjligheter till att få en större förstå-

else och kunskap för området (Åkerström i Thelander & Eksell, 2014). 

Socialkonstruktivismen menar också att den sociala verklighet vi skapar och 

framställer med hjälp av och genom våra egna sociala interaktioner är under kon-

stant förändring (Bryman, 2012). Det vill säga att det vi vet och tycker idag kan 

vara annorlunda imorgon. Vårt resultat av vår studie kan därför om några år upp-

fattas annorlunda av andra beroende på den existerande verkligheten. 



 

 
 

28 

6. Analys 

I denna del kommer vi att presentera analysen av vårt empiriska material med 

hjälp av de teorier vi har beskrivit i teoridelen. Analysen kommer bestå av de 

olika försvarsstrategier och appellformer vi har kunnat observera i Arlas kris-

kommunikation på Twitter. Vi kommer också observera hur försvarsstrategierna 

samt appellformerna anpassas och kommuniceras i det handlingsutrymme Twitter 

erbjuder. En del av de tweets vi använder oss av i analysen återanvänds och kan 

därför ses på fler än bara en plats. Förklaringen till det beror på att de olika stra-

tegier och appellformer som används kan tendera att gå ihop med varandra. Men 

för att vi ska kunna göra en rättvis analys och få ett bra och djup förståelse av det 

vi analyserar är det nödvändigt att de ibland förekommer på mer än bara en 

plats. 

 

Med hjälp av Arlas tweets har vi kunnat få en bild över hur Arla har kriskommu-

nicerat på Twitter i samband med Uppdrag gransknings avslöjande reportage an-

gående Arla som sändes den 3 februari år 2016. Tidigare under dagen Uppdrag 

granskning skulle sända sitt program meddelade Arla att de skulle twittra under 

programmets gång för att på så sätt snabbt och direkt kunna bemöta den kritik 

Uppdrag granskning presenterade (Lundin, 2016, 3 februari).  

6.1 Image restoration theory 

I denna del av analysen kommer vi ta upp de olika image restoration strategier vi 

har kunnat hitta i Arlas Twitter och hur de i vissa fall har kunnat förstärkas med 

hjälp av Twitters handlingsutrymme. De image restoration strategier vi har kun-

nat se att Arla främst använt sig av är attack, förminskning och tillrättaläggande. 

Utöver dem har vi även kunnat urskilja bolstering, bortförklaring, förnekande och 

avbön. Vi kommer att presentera de olika strategier vi har observerat var för sig i 

analysen. 
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6.1.1 Tillrättaläggande 

För att vinna tillbaka sitt skadade förtroende kan en organisation använda sig av 

tillrättaläggande (Benoit, 1997), vilket vi kan se Arla göra vid ett flertal tillfällen 

i sin kriskommunikation. 

 

“Oacceptabelt att slösa med Arlaböndernas pengar. Vi har utrett. Vi har åtgär-

dat. Vi har sänkt kostnader med 10 miljoner kr 2015.” 

(Arla, 2016 : 1) 

 

“Present OK enligt gamla policyn om 5% av prisbasbelopp ex. Moms. Ny policy. 

Inga presenter ges numera vid 50 och 60. @granskning” 

(Arla, 2016: 2) 

 

Arlas tweets ovan påvisar att de har utrett och åtgärdat dessa problem, att har de 

gått ifrån sina tidigare förhållningssätt och att de nya åtgärderna redan har haft en 

positiv inverkan. Detta gör de gör genom att tydligt påvisa de tio miljoner kronor 

de sparat under 2015, samt att de inte längre delar ut presenter till anställda som 

fyller 50 eller 60 år. 

Detta kan kopplas till strategin tillrättaläggande, då organisationen visar upp de 

förändringar de gjort för att liknande situationer inte ska uppstå i framtiden (Be-

noit, 1995). Strategin kan delas upp i två delar, den första delen handlar om hur 

organisationen lovar att deras handlande ska återgå till hur det såg ut innan krisen 

bröt ut, det andra förhållningssättet är att lova att åtgärder ska göras vilket i fram-

tiden ska leda till att liknande saker inte kan ske (Benoit, 1997).  

Arla använder sig främst av den senare varianten. Ytterligare ett exempel på när 

Arla använder sig av denna strategi hittar vi i denna tweet med inklistrad bild: 

 

“Arlas kostnadsutredning startade 2014. Resulterade i ett stort antal åtgärder 

2015. @granskning” 
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(Arla, 2016 : 3) 

 

Här går Arla tydligt ut med fakta om vilka åtgärder de gjort för att spara in pengar 

och åtgärda det som föranlett förtroendekrisen, detta är ett exempel på hur tillrät-

taläggande kan ta sin form genom ett löfte om att åtgärda det inträffade (Benoit, 

1995). Vi kan också se hur Arla utnyttjar Twitters handlingsutrymme i tweeten 

ovan genom att komplettera den korta texten med en bild. 

I tweeten nedan kan vi se hur Arla än en gång använder image restoration strate-

gin tillrättaläggande genom att meddela att nya regler och rutiner är satta innan 

det avslöjande reportaget.  

 

“Högst olämpligt, men privata inköp på företagskortet har återbetalats. Nya reg-

ler och rutiner sedan maj 2015 @granskning” 

(Arla, 2016 : 4) 

 

Ytterligare prov på när Arla använder sig av tillrättaläggande är när de meddelar 

att framtida banketter och firanden flyttats till mindre kostsamma lokaler som svar 

på Uppdrag gransknings avslöjande kring de stora summor företaget lagt på ban-

ketter och liknande event.  

 

“Bankett på Grand för fira medarbetare som jobbat 25år. Ny policy april 2015. 

Firande sker nu i egna lokaler under enklare former @granskning” 

(Arla, 2016 : 5) 
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En annan, något modifierad, variant av tillrättaläggande är att ej medge att man 

har gjort fel, men ändå ändra sitt tillvägagångssätt (Benoit, 1995). Arla gör precis 

detta i sin tweet angående gåvor till anställda som fyllt 60 år: 

 

“Inköp Brothers present till anställd som fyllt 60. OK enl. gamla policyn om 5% 

av prisbasbelopp. Ny policy. Inga presenter vid 50 eller 60.” 

(Arla, 2016 : 6) 

 

En liknande variant på detta kan vi också se när Arla bemöter kritiken de fått an-

gående presentkort köpta på Systembolaget: 

 

“Presentkort på Systembolaget sommargåva från mellanchef till personal. Slut 

med detta efter ny policy i början av 2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 7) 

 

I dessa tweets visar Arla att de inte värjer sig ifrån att bemöta kritiken. Istället för 

att visa på ånger gentemot de handlingar som har utförts väljer Arla att skriva ut 

att de har installerat nya policys. De vill vinna publikens förtroende genom att 

visa på att de är benägna att förändra sig och vidta åtgärder (Benoit, 1997).  

6.1.2 Förnekande 

Precis som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet finns det två varianter av förnekande, 

den ena är att förneka att det organisationen anklagats för har inträffat och den 

andra är att organisationen inte har något med händelsen att göra (Benoit, 1995). 

Den vi har kunnat hitta i Arlas kriskommunikation är att Arla anser sig oskyldig 

till det de anklagats för, vilket i detta fall är mutor.  

 
“Setterwalls advokatbyrå har utrett golftävlingen på vår begäran. Ej muta. Allt 

har gjorts enligt lagboken. @granskning” 

(Arla, 2016 : 8) 

 

I denna tweet kan vi se hur Arla förnekar att de har mutat de intressenter som 

bjöds in på golftävling. De förstärker sitt argument på ett sätt Benoit (1995) anser 

vara passande, genom att använda en typ av alibi, alltså bevis på att man inte ut-
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fört det man anklagats för. I Arlas fall sker detta genom att de skriver ut att Set-

terwalls advokatbyrå har utrett golftävlingen och att de har fastställt att allt har 

gått korrekt till och att inga lagar har brutits. 

6.1.3 Bortförklaring 

När en stötande händelse uppdagats och organisationen är medgivet skyldig, kan 

förtroendet räddas genom bortförklaring (Benoit, 1995). I Arlas fall kan vi se att 

de använt sig av en variant av strategin, nämligen goda intentioner. I tweeten ne-

dan kan vi se hur Arla påpekar att meningen med flertalet av de höga kostnader de 

haft vid event, vilka Uppdrag granskning kritiserar dem för, har varit affärsviktiga 

event.  

 

“Nu blandar @granskning ihop korten. Sätta stopp för dålig kostnadskultur är en 

sak. Sponsra affärsviktiga event en annan.” 

(Arla, 2016 : 9) 

 

De vill visa att de har haft en tanke med de pengar som spenderats och att de inte 

bara har slösats bort. Att pengarna har varit viktiga för Arlas affärsverksamhet och 

att Uppdrag granskning presenterar information om detta på fel sätt.   

6.1.4 Minska händelsens anstötlighet 

6.1.4.1 Attack 
Attack är något Arla använder sig ofta av när de kommunicerar kring information-

en Uppdrag Granskning förmedlar. I denna tweet kan vi tydligt se att Arla använ-

der sig av image restoration strategin attack genom att ifrågasätta Uppdrag 

gransknings trovärdighet; 

 

“Varför mörkar @granskning sanningen? 

http://www.arla.se/evenemang/gunn…” 

(Arla, 2016 : 10) 
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Enligt Benoit (1995) är detta tillvägagångssätt vanligt när det kommer till just at-

tack, då den anklagade försöker förminska den anklagandes trovärdighet. Arla 

försöker här utmåla sig själva som offer i denna debatt. För att förstärka sin attack 

mot Uppdrag granskning använder sig Arla av en kortlänk  (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012). Med hjälp av frågan och kortlänken vill Arla att deras publik 

ska få uppfattningen att blogginlägget de länkar till, vilket är skrivet av Arlas 

kommunikationschef på Arlas hemsida, står för sanningen. De vill att deras publik 

redan från början ska ha en underbyggd uppfattning om att det är Arlas version 

och syn av det Uppdrag granskning tar upp som är den rätta och sanna. Att Upp-

drag gransknings fakta inte är sann. För att än mer försöka förminska publikens 

förtroende gentemot Uppdrag granskning kan vi se hur Arla i flera olika tweets 

försöker framhäva att Uppdrag granskning inte betett sig korrekt när de utfört 

samt presenterat sin granskning. Deras tweets ifrågasätter därmed Uppdrag 

gransknings trovärdighet som nyhetskälla, vilket stämmer överens med attack 

(Benoit, 1995). I denna tweet ses exempel på hur Arla försöker framhäva att Upp-

drag granskning inte är ärliga med det de säger. 

 

“Samtliga fakturor i programmet är från vår egen internutredning från 2014. 

Tråkigt att @granskning inte är tydliga med det.” 

(Arla, 2016 : 11) 

 

Arla ifrågasätter här Uppdrag gransknings agerande. De vill framhäva att Uppdrag 

granskning har kommit åt information utan att tala om varifrån den kommer. Att 

Uppdrag granskning har handlat oetiskt i denna situation och därigenom flytta fo-

kus från sina egna misstag. För att förtydliga detta för sin publik har Arla retwee-

tat Tidningen ATLs tweet: 

 

Tidningen ATL @TidningenATL  

“Arlas kritik mot SVT: "Uppdrag granskning vilseleder" http://bit.ly/1VKFbDN 

 #UG #arla #mjölk” 

(Arla, 2016 : 12) 

 

I retweeten syns ett citat från Arla själva där de betonar att Uppdrag granskning 

inte är ärliga med vad de säger. De menar att Uppdrag granskning vilseleder de 
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som ser på programmet, att informationen de presenterar ger tittarna en felaktig 

bild av Arla och deras verksamhet. I en annan tweet, denna under, kan vi se ett 

annat tillvägagångssätt Arla använt sig av för att rikta kritik mot Uppdrag gransk-

ning.  

 

“Vår policy för 25-årsfirande ändrades i april 2015. SVTs och @granskning egen 

policy 2014 var en hel månadslön: http://www.journalisten.se/nyheter/public …” 

(Arla, 2016 : 13) 

 

Arla visar här att de redan har ändrat sin policy och att den information Uppdrag 

granskning presenterar inte längre stämmer med det rådande fallet.  

I tweeten publicerar även Arla information om vad Uppdrag granskning själva 

hade för policy för gåvor till medarbetare som jobbat mer än 25 år. De påvisar att 

Uppdrag granskning inte är så mycket bättre själva och att de gåvor de delat ut till 

sina medarbetare, bara året innan Arla ändrade sin policy, var en hel månadslön. 

Genom att skriva ut en hel månadslön, vilket kan ses som väldigt mycket pengar, 

vill Arla presentera information som sticker i ögonen på publiken och att de där-

med ska få en fientlig inställning till Uppdrag granskning. De vill också lägga 

fram det som att Uppdrag granskning väljer att syna Arlas kostnadskultur istället 

för att se över sin egna, ett tydligt exempel på strategin attack (Benoit, 1995). Da-

gen efter att programmet har sänts har Arla valt att lägga ut två nya tweets som 

kommenterar Uppdrag gransknings program. Först publicerades en tweet med in-

formation om att Uppdrag granskning nu har erkänt att de har haft tillgång till Ar-

las kostnadsutredning.  

 

"UG erkänner att man hade tillgång till Arlas kostnadsutredning": 

http://www.arla.se/evenemang/gunn …” 

(Arla, 2016 : 14) 

 

Arla vill bekräfta för publiken att det de har attackerat Uppdrag granskning för är 

befogat, att de har haft rätt och är sanningsenliga. Efter den attacken följer en 

tweet som säger:  
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"Uppdrag Gransknings sluga PR-strategi" http://www.arla.se/evenemang/gunn 

…” 

(Arla, 2016 : 15) 

 

Med denna tweet vill Arla få det till att Uppdrag gransknings program bara har 

haft för avsikt att få tittare. Att Arla återigen är ett offer för Uppdrag granskning. 

Attack kan vara en än starkare strategi då de som står för anklagelserna även har 

egna intressen i de anklagelser de presenterar och publiken kan då tappa förtroen-

det för den som anklagar (Benoit, 1995), i detta fall Uppdrag granskning. I de 

båda tweetsen länkar Arla till blogginlägg skrivet av Arlas kommunikationschef 

på deras hemsida, för att få publiken att vända sig till dem i jakten på mer inform-

ation.  

En funktion vi kan se att Arla använder ofta från Twitters handlingsut-

rymme är att de återkommande i sina tweets de publicerat för att attackera Upp-

drag granskning är att skriva @granskning, vilket påvisar vem tweeten är riktad åt 

(Murthy, 2013). Detta taktiska tilltag gör att Uppdrag granskning får information 

om att Arla har valt att respondera på kritiken samt att det blir tydligt för publiken 

vem Arla riktar sig åt. Känslan blir också att Arla med hjälp av @-symbolen talar 

direkt till Uppdrag granskning och att de inte väjer sig för att bemöta deras kritik.  

6.1.4.2 Förminskning 
En av de sex substrategierna till minska händelsens anstötlighet är förminskning 

(Benoit, 1995). Denna strategi bygger på att minska de negativa känslorna kring 

den felaktiga handlingen (Benoit, 1997). I denna tweet tar förminskning sin form 

genom att Arla meddelar att samtliga resor är gjorda i tjänst, vilket bör vara 

mindre stötande än att resor gjorts privat på företagets bekostnad (Benoit, 1995). 

 

“Samtliga resor i tjänsten. Men alldeles för mycket pengar. Resepolicyn ändrades 

i februari 2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 16) 

 

Här under ser vi ytterligare ett prov på förminskning då Arla meddelar att priset 

per golfgrepp endast var 147 kronor. Genom att presentera priset per golfgrepp 
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försöker Arla minimera de negativa känslorna hos sina intressenter. Då Uppdrag 

gransknings program hela tiden pratar om alla stora summor Arla har spenderat 

kan detta vara en smart strategi av dem då gåvan i intressenternas ögon inte upp-

fattas vara så stor som programmet förmedlar.  

 

“Golfgreppen var en sk giveaway. Kostade 147 kr styck. Belopp viktig faktor när 

man värderar mutmisstanke. @granskning” 

(Arla, 2016 : 17) 

 

Förminskning är dock en strategi Arla inte använder mer än vid just dessa till-

fällen i sin kriskommunikation på Twitter. Detta kan vara ett smart drag då Benoit 

(1997) anser att strategin kan få oönskad respons om organisationen försöker för-

minska en händelse där intressenterna inte håller med om deras bedömning. 

6.1.4.3 Bolstering 
Bolstering som strategi använder Arla sig av i flera av sina tweets. Bolstering an-

vänds ofta i samband med användandet av andra strategier vid kriskommunikation 

(Coombs, 2014). Detta tar sin i form genom att de påpekar att de har gjort saker 

för att förbättra sig samt hur de har gått tillväga (Eriksson, 2014). Dessa tweets vi-

sar exempel på det: 

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Vi har utrett. Vi har åtgärdat. 10 miljoner kr 

har sparats 2015. Detta arbete fortsätter.” 

(Arla, 2016 : 20) 

 

“Samtliga resor i tjänsten. Men alldeles för mycket pengar. Resepolicyn ändrades 

i februari 2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 16) 

 

I dessa tweets visar Arla att de inte är oförmögna att ändra på sig, att de är villiga 

att göra det och att de faktiskt redan gjort förändringar. Att det beteende Uppdrag 

gransknings reportage har avslöjat som tidigare funnits, inte längre är acceptabelt.  

Det översta av dessa tweets publicerar Arla fler än en gång, med mindre ändring-

ar. Här framhäver Arla att de har utrett och åtgärdat det problematiska med deras 
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kostnadskultur. De vill också genom att skriva ut tio miljoner kronor starkt påvisa 

att de vidtagna åtgärderna har resulterat i ett positivt resultat. Genom att påvisa 

positiva saker de tidigare gjort kan de bygga upp ett starkare förtroende bland 

publiken (Benoit, 1995). Om dessa bolstrande argument också är relevanta för 

just det organisationen anklagats för kan de ha en än positivare effekt, samt vara 

enklare för publiken att relatera till (Benoit, 1995). För att förtydliga vad de har 

gjort publicerade Arla en till tweet som behandlar samma sak, i denna tweet har 

också en bild inkluderats. 

 

“För dyrt. Nya hårdare riktlinjer och rutiner för konferenser och möten införda i 

februari 2015. @granskning” 

 
(Arla, 2016 : 21) 

 

Att använda sig av en bild i en tweet kan göra att informationen blir tydligare 

(Murthy, 2013). Bilden förtydligar i det här fallet det positiva resultat Arla har 

sagt att deras utredning har mynnat ut i, nämligen tio miljoner sparade kronor. 

Med bildens hjälp försöker de även minska osäkerheten hos publiken och samti-

digt visa på en öppenhet genom att information om åtgärderna publiceras. För att 

klargöra för människor att dessa åtgärder faktiskt har genomförts och att de har 

resulterat i att pengar har sparats avslutas bilden med texten “= Sänkta kostnader 

med 10 miljoner kronor”.  

6.1.5 Avbön 
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Vid vissa enstaka tillfällen kan vi se att Arla har använt sig av image restoration 

strategin avbön, populärt benämnd som “göra en pudel”, vilken även anses vara 

den mest sofistikerade av Benoits krisbudskapsstrategier (Eriksson, 2014). I Arlas 

tweets tar strategin sin form på följande sätt:  

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Vi har utrett. Vi har åtgärdat. 10 miljoner kr 

har sparats @granskning” 

(Arla, 2016 : 18) 

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Slut med egna golfarrangemang. Vi har egna 

lokaler lämpliga för möten. @granskning” 

(Arla, 2016 : 19) 

 

I början av dessa tweets tar Arla på sig skulden för det som har inträffat, de med-

ger att de har haft en dålig kostnadskultur. Det översta citatet har Arla publicerat 

två gånger på sin tidslinje. Känslan blir att de vill försäkra sig om att människor 

inte missar det. Vi kan också se att Arla blandar image restoration strategier då de 

förutom avbön samtidigt använder sig av tillrättaläggande, något Benoit (1995) 

anser kan vara en bra strategi för att ytterligare förstärka avbönen. Kombinationen 

av avbön och tillrättaläggande anses vara ett av de effektivaste tillvägagångssätt-

en när det kommer till kriskommunikation (Benoit, 1997). 

6.2 Retoriska appellformerna 

Vi har i Arlas tweets kunnat se att Arla har använt sig av alla de tre olika retoriska 

appellformerna ethos, pathos och logos när de har kommunicerat via sin Twitter. 

Likt föregående analysdel kommer vi här att presentera de olika appellformerna 

vi har hittat var för sig för att underlätta läsningen och ge en tydligare bild av ana-

lysen. 

6.2.1 Ethos 

Ethos kan delas upp i två delar, dels är det primärt ethos, vilket är den trovärdig-

het en organisation har med sig från tidigare handlingar. Den andra delen är se-

kundärt ethos (Ekström & Larsson, 2010) och är den typ av ethos vi kommer stu-
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dera i denna analys. Ethos tar sin form på flera olika sätt i Arlas kommunikation. 

Den tar bland annat sin form då Arla visar upp kontinuitet i sin kommunikation 

genom att ständigt påminna om att de är medvetna om sina misstag men att de 

också åtgärdat och satt nya rutiner, innan Uppdrag gransknings “avslöjande” re-

portage. Att påvisa att man själv gjort fel, istället för att någon annan avslöjar det, 

kan stärka ens ethos och trovärdighet (Benoit, 1995). Detta kan också medföra att 

organisationens intressenter inte försöker söka efter ytterligare information om 

krisen då organisationen är de som distribuerade den (Austin et al., 2012 & Liu et 

al., 2011 i Fraustino et al., 2012) vilket tydliggörs i dessa tweets nedan: 

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Vi har utrett. Vi har åtgärdat. 10 miljoner kr 

har sparats @granskning” 

(Arla, 2016 : 18) 

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Vi har utrett. Vi har åtgärdat. 10 miljoner kr 

har sparats 2015. Detta arbete fortsätter.” 

(Arla, 2016 : 20) 

 

Att vara kontinuerlig i vad man förmedlar är ett sätt att visa upp trovärdighet och 

då alltså ethos (Falkheimer & Palm, 2005), något även Coombs (2014) rekom-

menderar då han anser att kontinuitet är en av de tre viktigaste aspekterna inom 

kriskommunikation. Arla visar upp kontinuitet genom att stå fast vid sin stånd-

punkt att de själva gjort fel, men att de också har utrett och åtgärdat. Att vara kon-

tinuerlig under en kort tid kan vi också koppla till Twitters handlingsutrymme, då 

Twitter tillåter Arla att skriva många men korta tweets under en kort tid, samt att 

tweetsen alltid hamnar i kronologisk ordning, oberoende av likes, vilket kan jäm-

föras med tillexempel Facebook där inlägg kan sorteras efter andra aspekter 

(Murthy, 2013).  Arla kan därför planera hur de vill att deras tweets ska formeras, 

vilket vi misstänker att de gjort då liknande inlägg kommer med mellanrum istäl-

let för att klumpas ihop. 

Arla använder även andra metoder som kan stärka deras ethos. Karlberg 

och Mral (1998) beskriver hur man kan använda sig av kunniga personer för att 

stärka sitt eget ethos. Arla gör detta i denna tweet:  
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“Setterwalls advokatbyrå har utrett golftävlingen på vår begäran. Ej muta. Allt 

har gjorts enligt lagboken. @granskning” 

(Arla, 2016 : 8) 

 

Här slår de ifrån sig anklagelserna om att de skulle ha mutat leverantörer genom 

att skriva ut att de har konsulterat en advokatfirma om fallet. Med denna taktik vi-

sar de på trovärdighet för sin publik då hänvisar till att de följer den svenska lagen 

och vidimerar sitt handlande med att hänvisa till en auktoritet som jobbar inom 

det svenska rättsväsendet. I en kris är det viktigt för organisationer att visa upp 

trovärdighet (Mral, 2013) och under just en förtroendekris är detta än viktigare, då 

det är just förtroendet som är i fara, och trovärdighet är en viktig del i förtroende-

skapandet (Eriksson, 2014). Ett annat sätt att påvisa ethos är att visa på samhörig-

het med publiken (Karlberg & Mral, 1998).  Arla tar här avstånd från sitt hand-

lande och skandalen genom att ställa sig på samma sida som publiken då de för-

dömer sitt agerande. Enligt Zapata (i Johansson et al., 2006) kan granskningen 

göra att det färgar intressenternas syn av en organisations verksamhet vilket kan 

leda till att det framstår som att organisationen inte tar hänsyn till omgivningens 

krav. Arla försöker göra detta genom att visa upp att deras värderingar stämmer 

överens med de dominerande normerna i Sverige, då de kritiserar det de själva 

gjort och är tydliga med att de anser att flera av de felaktiga handlingarna är något 

de inte är stolta över, prov på detta finner vi i dessa tweets: 

 

“Oacceptabelt att slösa med Arlaböndernas pengar. Vi har utrett. Vi har åtgär-

dat. Vi har sänkt kostnader med 10 miljoner kr 2015.” 

(Arla, 2016 : 1) 

 

“Högst olämpligt, men privata inköp på företagskortet har återbetalats. Nya reg-

ler och rutiner sedan maj 2015 @granskning” 

(Arla, 2016 : 4) 

 

Arla kritiserar själva sitt agerande, genom att använda uttryck likt “högst olämp-

ligt” och “oacceptabelt”, vilket kan skapa samhörighet med publiken då de uppvi-

sar att de faktiskt delar publikens värderingar och inser sitt misstag.  
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Ethos kan också stärkas genom att visa på förnuft och ansvarstagande 

(Mral, 2013), något Arla gör många försök till i sin kriskommunikation, då de på-

visar fel de gjort, samtidigt som de tar ansvar och åtgärdar dem. Något vi kan se i 

tweetsen här under: 

 

”Även VDs kostnader har utretts av Arla. Resan OK enligt dåvarande policy. Bil-

jett har ändå återbetalats under 2015. @granskning" 

(Arla, 2016 : 22) 

 

“Olämpligt, men privata inköp på företagskortet har återbetalats. Nya regler och 

rutiner sedan maj 2015 @granskning” 

(Arla, 2016 : 23) 

 

Tweetsen visar hur Arla är tydliga med att de själv utrett, och att de satt nya ruti-

ner och regler innan Uppdrag gransknings reportage. I den övre tweeten kan vi se 

hur Arla trots det begränsade teckenutrymmet tydligt lyckats göra det. Här dekla-

rerar de för sin publik att de själva har utrett VDs kostnader och genom att skriva 

den dåvarande policyn påvisar Arla också för sin publik att den policyn inte 

längre är aktiv och följs. För att ytterligare tydliggöra för publiken att de inte 

längre står bakom den gamla policyn, samt att de tagit ansvar utan påtryckningar, 

skriver Arla att biljetten har betalats tillbaka under 2015, alltså att de åtgärdade 

händelsen innan Uppdrag gransknings reportage visades. Enligt Mral (2013) kan 

detta styrka företagets trovärdighet ytterligare då det påvisar ansvarstagande samt 

klokt handlande. I kriskommunikation bör alla de tre appellformerna ta plats (Ek-

ström & Larsson, 2010), vilket vi också kan se att de gör.  

6.2.2 Logos 

Logos är den vanligaste appellformen vid kriskommunikation (Mral, 2013). Den 

är även ständigt närvarande i Arlas kriskommunikation. Vigsø (i Ekström och 

Larsson 2012) anser att en viktig aspekt för att ha starkt logos i sina budskap är att 

vara saklig, detta är något Arla ofta uppvisar i sin kommunikation, vilket går att se 

i tweetsen här under: 
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“Tredje @granskning på 10 månader. Denna gång ”avslöjas” detaljer ur Arlas 

interna kostnadsutredning från 2014.” 

 
(Arla, 2016 : 24) 

 

“Flygbiljett kostade ursprungligen 2706,75 kr. Blev dyrare pga flygstrejk. Biljett 

återbetald av vd. @granskning” 

(Arla, 2016 : 25) 

 

Arla presenterar i dessa tweets kort och saklig information om deras misstag, samt 

att de har åtgärdat detta genom att påvisa att pengar har sparats samt handlingar 

som utförts. För att tydliggöra informationen för sin publik bifogar Arla en bild 

med ytterligare information. Twitters handlingsutrymme passar bra för denna typ 

av kommunikation då teckenbegränsningen kräver korta och koncisa meddelan-

den (Murthy, 2013). Handlingsutrymmet tillåter även Arla att presentera sina svar 

snabbt (Murthy, 2013) efter att ha blivit ifrågasatta och respondera direkt på det 

som visas i reportaget. Coombs (2014) menar att det är viktigt för en organisation 

att snabbt kommunicera med sina intressenter vid en krissituation. Detta för att 

kunna bemöta det som sägs och sprids samt att det kan leda till att organisationen 

i vissa avseenden kommer ut med informationen först och därmed förekommer 

media. I tweeten här under visar Arla återigen hur de håller sig till ämnet och är 

sakliga i den information de presenterar. 

 

“För dyrt. Nya hårdare riktlinjer och rutiner för konferenser och möten införda i 

februari 2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 21) 
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För att förstärka saklighet i informationen de förmedlar har de inkluderat en bild 

(se bilaga 1 : 21). Bilden visar de genomförda åtgärderna. Att kunna visa på åt-

gärder och handlingar samt de siffror åtgärderna har resulterat i, kan göra att 

publiken uppfattar Arla som trovärdiga. Att tydligt visa på åtgärder som stärker att 

de handlar rationellt ger argumenten logos, men kan också kopplas ihop med 

image restoration strategin tillrättaläggande, då det finns tydliga likheter i hur de 

visar upp att fel har begåtts, men att de samtidigt vet om det och har åtgärdat pro-

blemen.  

De använder sig även av @-funktionen i tweeten för att kunna stärka sitt 

logos ytterligare. Detta gör de genom att skriva “@granskning” i sina tweets. Att 

använda sig av @-funktionen gör att de blir tydliga med att det är Uppdrag 

gransknings information de besvarar. Detta kan tyda på att de håller sig till ämnet, 

en viktig aspekt för att skapa logos (Vigsø i Ekström & Larsson, 2012), samt att 

de hanterar sin kriskommunikation korrekt då de interagerar med Uppdrag 

granskning som lägger fram negativ kritik (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). 

Att vara just neutrala och sakliga anser Karlberg & Mral (1998) vara två faktorer 

vilka kan styrka ens logos.  

 

“Respektive var inbjudna av DLF med eget program. Flygbiljett blev dyrare pga 

strejk. Återbetalad av VD. @granskning” 

(Arla, 2016 :26) 

 

Arla är i denna tweet neutrala och sakliga när de berättar sin version av händelsen 

där Arlas VD kritiserats för att ha tagit med sin fru på en arbetsresa på arlabön-

dernas bekostnad. De visar här inte på några sympatiserande känslor utan de pub-

licerar enbart formell information om händelsen. Vi kan se ytterligare prov på hur 

Arla använder sig av logos genom att tala med läsarens förnuft då de påvisar att 

de har stöd i juridiken och att de därför inte har gjort sig skyldiga till det Uppdrag 

granskning anklagar dem för. Arla påvisar logos på flera olika sätt i sin kriskom-

munikation.  

 

“Finns ingen skyldighet att känna till andras företags policy. Här har vi stöd i ju-

ridiken. Arla följer lagen. @granskning” 
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(Arla, 2016 : 27) 

 

Det tar i tweeten sin form genom att Arla påvisar att de har bett en advokatbyrå 

utreda deras golftävling de hade för intressenter. Arla presenterar här objektiv 

fakta, vilket är viktigt för att skapa ett starkt logos (Vigsø i Ekström & Larsson, 

2012). Ytterligare en aspekt som tyder på att logos tar stor plats i Arlas kriskom-

munikation är hur de använder sig av logiska slutledningar, vilket vi kan se i 

tweeten ovan. Enligt Karlberg & Mral (1998) är det vanligt att texter som syftar 

till att övertyga innehåller uttalade eller outtalade premisser. I Arlas tweet kan vi 

se hur de använder sig av både premiss och slutsats för att med hjälp av logos 

övertyga publiken.  

Det som dock gör att logos inte alltid är ständigt närvarande i Arlas kom-

munikation är att Arla i ett antal tweets ej håller sig objektiva och neutrala. Deras 

egna värderingar lyser ofta igenom i deras tweets, då de på flera ställen lägger 

fram sina värderingar kring det som skett, vilket vi kan se prov på i dessa tweets: 

 

“Vi har haft dålig kostnadskultur. Slut med egna golfarrangemang. Vi har egna 

lokaler lämpliga för möten. @granskning” 

(Arla, 2016 : 19) 

 

“Samtliga fakturor i programmet är från vår egen internutredning från 2014. 

Tråkigt att @granskning inte är tydliga med det.” 

(Arla, 2016 : 11) 

 

Karlberg & Mral (1998) anser att logos får olika mycket plats i kommunikationen 

beroende på situationen. Vid kriskommunikation är logos ofta den dominerande 

av appellformerna (Mral, 2013). 

6.2.3 Pathos 

Pathos syftar till att väcka känslor hos publiken (Karlberg & Mral, 1998). Enligt 

Higgins & Walker (2012) kan pathos lyftas fram genom att spela på känslor, nå-

got Arla gör när de talar till sina åhörares känslor genom att sätta sig själva i en 

utsatt position, vilket vi kan se i tweeten här under: 
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“Dokumenten som @granskning fått innehöll affärshemligheter och känsliga per-

sonuppgifter. Vårt ansvar att utreda konsekvenser för Arla.” 

(Arla, 2016 : 28) 

 

Arla försöker här vinna publikens sympatier genom att sätta sig själv i en utsatt 

roll. De vill visa på att det material Uppdrag granskning har fått tag i och använt 

sig av är konfidentiellt och därför inte lämpligt att använda sig av. Vi kan också 

på flera andra ställen på Arlas Twitter se att pathos tar samma form som bolste-

ring, detta då Arla berömmer sig själva och visar på saker de lyckats med för att 

sätta sig själva i ett bättre ljus:  

 

“Arlas kostnadsutredning startade 2014. Resulterade i ett stort antal åtgärder 

2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 3) 

 

Det som bygger pathos här är hur Arla, genom att presentera denna information, 

vill att publiken ska få en positiv uppfattning om dem samt se att de verkligen för-

söker förändra och förbättra sig (Higgins & Walker, 2012). Arla använder sig 

även av pathos på andra sätt genom tala till publikens känslor och visa upp att de 

delar publikens åsikter då de medger att även om resor de gjort varit i tjänst, så 

har det lagt alldeles för mycket pengar samt att de ändrat resepolicyn vilket går att 

se i tweeten under: 

 

“Samtliga resor i tjänsten. Men alldeles för mycket pengar. Resepolicyn ändrades 

i februari 2015. @granskning” 

(Arla, 2016 : 16) 

 

Att visa att man har liknande värderingar som sina intressenter kan bidra till att 

skapa identifikation hos åhörarna, vilket kan leda till ett ökat pathos om det lyckas 

(Higgins & Walker, 2012). Om publiken kan identifiera sig med organisationen 

skapas positiva känslor vilket bör leda till ett ökat förtroende. Detta går att koppla 

med det Heide och Simonsson (2016) säger, nämligen att det är extra viktigt för 

en organisation att bygga upp sitt förtroende och image under en förtroendekris, 
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detta eftersom publikens förtroende för organisationen är det som riskeras att på-

verkas negativt.  

För att förstärka sin kriskommukation ytterligare använder sig Arla även 

av re-tweets, då de postar någon annans tweets, detta är en av styrkorna med Twit-

ter, att det är enkelt att förmedla och dela andras tweets (Murthy, 2013).  

 

Aftonbladet Debatt @ABDebatt  

Kerstin Persson, mjölkbonde: Det är jag som drabbas av Arla-bojkotten. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22205332.ab … 

(Arla, 2016 : 29) 

 

LandLantbruk@LandLantbruk 

"Bojkott av Arla slår mot mjölkbönderna", skriver Kerstin Davidson. 

http://bit.ly/1nO2eD6  #debatt #arla #mjölkkris” 

(Arla, 2016 : 30) 

 

Dessa re-tweets har en stark pathos karaktär då de kommer från de drabbade 

mjölkbönderna och talar direkt till intressenternas känslor genom att påvisa att det 

är bönderna själva som drabbas vid en bojkott av Arlas produkter. Att skapa sym-

pati är ett av tillvägagångssätten man kan använda sig av för att förmedla pathos 

och därmed få människor att identifiera sig med den rådande situationen (Mral, 

2013).  

Arla använder sig ibland av pathos i sin kommunikation, men det saknas 

också ofta pathos i deras tweets, detta eftersom de sällan uppvisar medlidande el-

ler ånger för det som hänt, vilket enligt Karlberg & Mral (1998) kan leda till irri-

tation hos publiken. Ett annat sätt att uppvisa pathos är att använda sig av värde-

laddade ord (Vigsø i Ekström & Larsson, 2010). Arla använder sig av värdelad-

dade ord vid ett flertal tillfällen, men främst när de kritiserar Uppdrag granskning, 

eller sin kostnadskultur, något vi kan se i dessa tweets: 

 

“Varför mörkar @granskning sanningen? 

http://www.arla.se/evenemang/gunn…” 

(Arla, 2016 : 10) 
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“VDs tal till personalen 2015: ”Alla på Arla ska kunna möta bönder utan att 

skämmas. Det är deras pengar vi förvaltar.” @granskning” 

(Arla, 2016 : 31) 

 

De negativt värdeladdade orden “mörkar” och “skämmas” förstärker känslorna 

kring det Arla kommunicerar ut till sin publik. Dem gör det lättare för Arla att be-

tona vad de tycker, tänker och känner om den rådande situationen. 
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7. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi har fått i analysen samt de 

svar vi har fått på våra forskningsfrågor och hur dessa har bidragit till forskning-

en inom området strategisk kommunikation och fältet kriskommunikation inom 

sociala medier. Vidare kommer vi att presentera förslag till vidare forskning rö-

rande vårt forskningsbidrag. 

7.1 Slutsats och diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur en organisation kan kriskommunicera 

via ett specifikt socialt medium vid en förtroendekris, närmare bestämt Twitter. Vi 

har velat se hur och vilka image restoration strategier samt retoriska appellformer 

Arla använder sig av i sin kriskommunikation, samt hur dessa kan ta sig till ut-

tryck på Twitter och anpassas efter det handlingsutrymme Twitter erbjuder. Trots 

att Twitter är en vanligt förekommande kanal när det kommer till att kommuni-

cera vid en kris, likt katastrofer och olyckor, så är det ovanligt att använda sig av 

mediet vid en förtroendekris. Då vi har gjort en fallstudie på Arla och hur de kris-

kommunicerade via Twitter i samband med Uppdrag gransknings avslöjande re-

portage från den 3 februari år 2016, undersökte vi detta fenomen.  

I vår analys av Arlas kriskommunikation har vi kunnat se att de har använt 

sig av alla de fem olika strategierna ur image restoration theory samt alla de olika 

retoriska appellformerna i sin krishantering, trots Twitters något begränsade 

handlingsutrymme, då användaren enbart har tillgång till 140 tecken. Vi kan 

också se hur Arlas tweets till viss del har anpassats och förstärkts genom Twitters 

handlingsutrymme. Twitters handlingsutrymme har vid flertalet gånger hjälpt till 

att tydliggöra samt förstärka de olika image restoration strategierna och retoriska 

appellformerna vi har kunnat upptäcka i Arlas tweets. De funktioner Twitter har 

som vi kan se att Arla utnyttjat för att stärka sin kriskommunikation är @-

funktionen, länkar, re-tweets, bilder, kontinuitet, direkt respons samt möjlighet att 

kontrollera vart i twitterflödet deras tweets hamnar. Av image restoration strate-
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gierna att döma kan vi se att Arla främst använt sig av tillrättaläggande och attack 

i sin kriskommunikation. Tillrättaläggande syns främst då Arla flera gånger i sin 

kommunikation medger sina misstag men samtidigt påvisar de åtgärder de gjort 

för att garantera en bättre kostnadskultur i framtiden. Attack tar sin form på andra 

sätt, detta i form av att Arla försöker minska publikens förtroende för Uppdrag 

granskning genom att bland annat kritisera deras tillvägagångssätt och visa på att 

de inte har handlat korrekt. Med hjälp av @-funktionen förstärks och tydliggörs 

attacken då Arla skriver @granskning vilket gör det tydligt för publiken vilka 

Arla riktar attacken mot. Bolstering är den tredje strategin vi kan se att Arla an-

vänder sig av flitigt. Bolstering är precis som attack, en av minska handlingens 

anstötlighets substrategier (Benoit, 1995). Bolstering anses vara en strategi som är 

bra att kombinera med andra image restoration strategier (Benoit, 1997; Coombs, 

2012). Arla kombinerar ofta bolstering tillsammans med tillrättaläggande då de 

visar upp de goda handlingar de gjort för att åtgärda sina misstag. De fyra ytterli-

gare strategierna Arla använder sig av är, förnekande, avbön, bortförklaring - 

goda intentioner samt minska handlingens anstötlighets förminskning. Dessa fyra 

strategier används endast vid ett fåtal tillfällen i Arlas kriskommunikation, vilket 

bör ses som något positivt då det enligt Coombs (2002) kan anses motsägelsefullt 

att kombinera vissa av strategierna. Det är tillexempel inte att föredra att göra en 

avbön i samband med förnekande.  

Arla använder sig av alla de tre retoriska appellformerna i sin kommuni-

kation, vilket enligt Vigsø (i Ekström & Larsson, 2010) är hur man bör göra då 

alla tre behövs för att kunna övertyga sin publik. De olika appellformerna kan 

dock kombineras på olika vis för att passa den retoriska situationen bra, och vi 

kan se att Arla ständigt använder sig av logos i sin kommunikation, vilket också är 

den appellform som är vanligast vid kriskommunikation (Mral, 2013). Då Arlas 

syfte med kriskommunikationen var att visa upp sin sida och bild av krisen (van 

den Brink, 2016, 3 februari), är logos en passande appellform då den bygger på 

saklighet, rationalitet samt neutralitet (Karlberg & Mral, 1998). För att förstärka 

logos använder sig Arla av bilder i vissa tweets för att förstärka sakligheten i in-

formationen för sin publik. Vi anser också att vår studie gett oss en inblick i hur 

väl Twitter passar för just logos argument, då den korta men koncisa kommuni-

kationen ger goda möjligheter till användandet av logiska slutledningar, något 

Arla gör kontinuerligt i sin kriskommunikation. För att en kriskommunikation ska 
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vara lyckad krävs det att publiken tar till sig det organisationen säger. För att 

lyckas med detta kommunicerade Arla ut ethos, vilket är den appellform som 

förmedlar sändarens trovärdighet. I vår uppsats har vi främst kollat på sekundärt 

ethos då det är det ethos som skapas i kommunikationssituationen, till skillnad 

från primärt ethos, som är den trovärdighet organisationen för med sig in i kom-

munikationssituationen. Vi kunde då se hur Arla försökte bygga upp sin trovär-

dighet genom att med hjälp av Twitters handlingsutrymme vara kontinuerliga i 

sina tweets, att de publicerade samma sak flera gånger på sin tidslinje. Samt på-

visa att det var deras egna avslöjanden som togs upp i programmet, berättar om de 

åtgärder de gjort för att uppvisa ett klokt handlande samt att de försöker att skapa 

samhörighet med publiken genom att ifrågasätta sitt eget agerande (Vigsø i Ek-

ström & Larsson, 2010) samt dela re-tweets angående mjölkböndernas situation. 

Att vi kunnat urskilja ethos i många av Arlas tweets behöver dock inte vara något 

positivt. När en organisation har låg trovärdighet, likt Arla, bör logos vara den ap-

pellform som prioriteras (Vigsø i Ekström & Larsson, 2010), då en kriskommuni-

kation med för mycket ethos, i fall likt Arlas, kan få ett negativt utfall. 

Att skapa samhörighet med sina intressenter är även något Arla gör genom att 

väcka känslor, den appellform som benämns som pathos handlar just om detta, att 

väcka känslor bland åhörarna och ge publiken en möjlighet att identifiera sig med 

Arla. Arla gör främst detta genom att använda värdeladdade ord, visa att man har 

samma värderingar som sin publik samt utmåla sig själva som utsatta (Higgins & 

Walker, 2012; Mral, 2013). Pathos är den appellform vi ser minst av i Arlas kris-

kommunikation och något vi känner att de kunde utnyttjat bättre och oftare för att 

visa upp mer ånger kring hur de hanterat Arlaböndernas pengar. Det låga använ-

dandet av pathos anser vi dock kunna koppla till Twitters handlingsutrymme och 

kriskommunikationens syfte, då teckenbegränsningarna och den snabba responsen 

på Uppdrag gransknings argument bör ha haft en påverkan på hur Arla valde att 

kommunicera. Trots att Twitter inte är det självklara valet av kanal när man kris-

kommunicerar vid en förtroendekris kan vi se att det finns flera fördelar med att 

använda sig av Twitter.  

Vi anser att vi genom denna fallstudie av Arlas kriskommunikation har 

lyckats besvara våra forskningsfrågor, och att de svar vi fått är bidragande till 

forskningen inom kriskommunikation och främst då fältet förtroendekris på soci-

ala medier, där det idag finns ett stort kunskapsgap. De slutsatser vi kommit fram 
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till tack vare vår studie anser vi kunna bidra till den kunskapsbank som finns gäl-

lande hur image restoration strategierna samt de retoriska appellformerna kan 

användas vid en förtroendekris, och då i synnerhet i kombination med Twitters 

handlingsutrymme. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Då vi valt att enbart fokusera på Twitter anser vi det intressant att studera hur 

kriskommunikation genom andra sociala mediekanaler fungerar och hur deras 

handlingsutrymmen påverkar kommunikation. Att göra det skulle ge en bredare 

kunskap om kriskommunikation via specifika sociala medium samt fungera som 

en jämförelse med vår studie av Twitter. Dessutom skulle en sådan undersökning 

visa på de olika fördelar och nackdelar som finns med att använda sig av varje en-

skilt medium, vilket de idag inte finns mycket forskning kring. För att kunna ge-

nomföra detta kunde forskningsfrågan vara: Hur kriskommunicerar en organisat-

ion via Facebook och hur anpassar organisationen kriskommunikationen efter Fa-

cebooks handlingsutrymme?  

Vidare vore det också intressant att titta närmare på hur publiken på Twitter rea-

gerar på de image restoration strategier samt retoriska appellformer Arla använt 

sig av i sin kommunikation. Detta för att få en bättre förståelse och insikt i hur 

kriskommunikation via Twitter under en förtroendekris tas emot av publiken på 

Twitter och hur de ser på den. Forskningsfrågan hade kunnat formuleras på föl-

jande sätt: Hur reagerar publiken på Arlas kriskommunikation? 
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