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ABSTRACT 
 

In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate            

statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any            

warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. This thesis is           

written within the field of crisis communication, with an aim to study the dynamics of               

different Swedish paracrises. The research aimed to understand what happens when social            

media users utilize their channels to express their dissatisfaction with organizations.           

Furthermore we identified signs when a paracrisis tend to proceed to a complete crisis and               

how organizations can communicate to avoid this transition. The aim was based on a              

literature review that was compiled in this study, which showed that scientists are requesting              

more research on digital firestorms and context oriented crisis communication. To reach the             

aim, a netnographic method was used in order to investigate the paracrises of four Swedish               

organizations’, whose ads have caused negative reactions on social media. Subsequently the            

empiricism was contextualized by essential concepts, as well as dominant and recently            

produced theories within the field of crisis communication. Additionally four communication           

experts were interviewed to enable deeper discussion and conclusions. The result, based on             

the analysis and the interviews, showed that criticism from stakeholders always is legitimate -              

regardless its type - hence it always needs to be managed respectfully. Furthermore, we              

concluded that a merged firestorm which occurs on one platform, represented by stakeholders             

from an honor- and victimhood culture, increase the risk that a paracrisis develops into a               

complete ciris. Those paracrises require a modification strategy to decrease the risk of             

damage, unless the ads are in line with the core values of the organization. Additionally, we                

drew the conclusion that organizations cannot serve all stakeholders with the same approach,             

as different moral cultures require different approaches.  

Keywords: Strategic communication, crisis communication, public relations, paracrisis, firestorm, 

social media, crisis management, moral cultures, victimhood culture 
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SAMMANFATTNING
 

I Sverige möts vi allt oftare av rubriker om organisationer som hamnat i blåsväder på grund                

av olämpliga uttalanden, kränkande reklam eller oetiskt handlande. Dessa firestorms, som           

ofta uppstår utan förvarning på nätet, medför stora utmaningar för organisationers           

marknadskommunikationsavdelningar. Denna studie är skriven inom fältet för        

kriskommunikation och har ämnat att studera dynamiken inom svenska parakriser, samt           

undersöka vad som händer när sociala medieanvändare använder sina kanaler för att uttrycka             

missnöjdhet gentemot organisationer. I syftet ingick även att identifiera tecken på när en             

parakris tenderar att övergå till en fullbordad kris och hur organisationer kan kommunicera             

för att undvika övergången. Syftet baserades på en litteraturöversikt av det tidigare            

forskningsfältet, som visade att mer forskning kring digitala firestorms samt          

kontextorienterad kriskommunikation efterfrågas. För att möjliggöra denna studie har en          

netnografisk metod använts där vi undersökt fyra svenska organisationers parakriser vars           

reklambilder väckt anstöt på sociala medier. Därpå kontextualiserades empirin utifrån          

väsentliga begrepp samt dominerande och nytillkomna teorier inom forskningsfältet         

strategisk kommunikation. Empirin kompletterades med professionella uttalanden från fyra         

kommunikationsexperter som möjliggjorde ett stöd för analysens slutsatser. Utifrån analysen          

och diskussionen drogs slutsatsen att intressenternas kritik alltid är legitim, oavsett om den             

baseras på personliga åsikter eller fakta, och den bör därför alltid hanteras med största              

möjliga respekt. Vidare drogs slutsatsen att ett fokuserat drev som uppstår på samma             

plattform och representeras av intressenter med en heders- och offerkultur, tenderar att övergå             

i en fullbordad kris. I dessa drev visade resultatet att parakrisen kräver en förändringsstrategi              

för att minska potentiell skada, med undantag för om publiceringen går i linje med              

organisationens värderingar. Slutligen kunde vi utifrån analysen samt intervjuerna konstatera          

att organisationer omöjligt kan respondera till alla intressenter på samma sätt då olika             

moralkulturer kräver olika tillvägagångssätt. 

Keywords: Strategisk kommunikation, kriskommunikation, public relations, parakris, firestorm, 

sociala medier, krishantering, moralkulturer, offerkultur  
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1. INTRODUKTION
 

1.1 Inledning och problemformulering 

I takt med sociala mediers framväxt har det idag skett en maktförskjutning som varit till               

intressenternas fördel då dagens konsumenter är mer medvetna och i allt större utsträckning             

kräver högre transparens från organisationer (Heide & Simonsson, 2016). Dessutom kan           

konsumenter idag gå samman för att påverka företag i så kallade konsumentgemenskaper,            

vilka ger möjligheten att dela åsikter om företag på både gott och ont (Falkheimer & Heide,                

2014). Coombs och Holladay (2012) menar att intressenters maktpåverkan på organisationer           

är betydligt enklare idag, till skillnad från förr då de eftersträvade slagkraft via             

uppmärksamhet i traditionell media – en mer komplicerad väg att gå än genom dagens sociala               

medieplattformar där åsiktsspridning sker enkelt och snabb. 

I Sverige möts vi idag således allt oftare av rubriker om företag i blåsväder efter               

olämpliga uttalanden, kränkande reklam eller oetiskt handlande (Djurberg, 2018). Forskarna          

Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) problematiserar hur dessa digitala mediedrev, vilka de            

kallar firestorms, uppstår utan förvarning på nätet och hur de i vissa fall kan påverka               

företagen negativt genom att skada deras rykte, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser.             

Dagens firestorms tycks dessutom oftare bestå av rena och skära åsikter, utan att vara              

baserade på fakta, vilket medfört en stor utmaning för organisationers          

marknadskommunikationsavdelningar (Pfeffer m.fl. 2014). Coombs och Holladay (2012)        

vidareutvecklar Pfeffers m.fl (2014) fenomen och placerar det i en specifik kontext, där             

organisationer anklagats för ett oetiskt beteende. Situationen benämns som en parakris, då            

organisationer befinner sig i ett så kallat för-kris-stadie, där krishanterare kan anpassa sina             

responsstrategier utefter fenomenets hotbild. Till skillnad från en kris, utgör endast parakrisen            

ett rykteshot och organisationer kan med rätt sannolikhetsindikationer förhindra utvecklingen          

av en fullbordad kris (Coombs & Holladay, 2012). Vi ställer oss dock frågan hur              

organisationer kan identifiera denna distinktion och om kontexten påverkar krissituationen,          

då fenomenens hantering tenderar att traditionellt se olika ut i samspel med att tidigare              

forskning ofta utesluter kontextuella faktorer (Zhao, 2017)? En annan intressant utgångspunkt           

är vidare om vissa intressenter är extra lättkränkta och varför det i Sverige idag nästan kan ses                 
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som en sport att som privatperson delta i en negativa firestorm? En intressant frågeställning              

som vi dock inte kommer att besvara i denna studie, men utgångspunkten är relevant då               

psykiatrikern David Eberhard (2009) skrivit boken “Ingen tar skit i de lättkränktas land” där              

han poängterar det paradoxala i att svenskar blir kränkta av nästan allting trots deras              

privilegierade liv. Campbell och Manning (2014) tycks bidra med en förklaring genom att             

beskriva tre åtskilda moralkulturers utveckling som alla tenderar att existera i västvärlden.            

Organisationer behöver idag anpassa sin kriskommunikation efter samtliga moralkulturer,         

vilket ligger till grund för uppsatsen syn på det senaste problemet inom public relations.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att studera dynamiken inom svenska parakriser med utgångspunkt i             

vad som sker när konsumenter kränks och använder sina sociala medieplattformar för att             

uttrycka missnöjdhet om organisationers reklambilder på nätet. I syftet ingår även att            

identifiera potentiella tecken inom ett sammanhang som indikerar att en parakris tenderar att             

övergå till en fullbordad kris, samt hur organisationer kan kommunicera för att undvika             

övergången. Till vår hjälp har vi utgått från fyra svenska fall där organisationers reklambilder              

väckt anstöt på sociala medier och där somliga anmälts till, och friats av,             

Reklamombudsmannen (RO) (Reklamombudsmannen, 2019):  

● Fall ett: “H&M:s smala amningsmodeller” där H&M anklagades för kroppshets och           

“tjockisförakt” (Hallsénius & Bornestav, 2018). 

● Fall två: “Åhléns mörkhyade Luciapojke” där Åhléns anklagades för att göra narr av             

Sveriges traditioner (Backlund, 2016). 

● Fall tre: “Kan killar också söka?” där Försvarsmakten anklagades för sexism           

(Reklamombudsmannen, 2018). 

● Fall fyra: “En glass du inte ångrar” där Nick’s anklagades för att uppmana till              

ätstörningar (Reklamombudsmannen, 2018). 

Vi kommer att undersöka fallen utifrån ett organisatoriskt och sociokulturellt perspektiv, med            

inspiration från Campbell och Mannings (2014) skildring av västvärldens moralkulturer, för           

att identifiera samspelet mellan organisationers kriskommunikation och de kontextuella         

sammanhang parakrisen befinner sig i. Till vår hjälp kommer vi även genomföra intervjuer             
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som kompletterar vår undersökning med professionella uttalanden och rekommendationer         

från fyra kommunikationsexperter, för att nå djupare slutsatser om organisationers parakriser.           

Vi kommer därmed eftersträva att besvara följande frågor: 

● Hur kännetecknas parakrisernas dynamik i  de fyra organisationsfallen? 

● Vilka signaler kan identifieras som indikerar när en parakris tenderar att övergå till             

en kris? 

● Hur agerade organisationerna i dess givna kontext för att förhindra att parakrisen            

övergick till en fullbordad kris?  

● Vilka moralkulturer kan identifieras från sociala medieanvändares kommentarer i         

de fyra organisationsfallen? 

Genom att undersöka de givna organisationsfallen, med stöd från fyra kommunikations-           

experters uttalanden, ges möjlighet att bidra till kunskapsluckan om hur svenska           

organisationer kan identifiera och åtskilja en fullbordad kris från en parakris, samt motverka             

övergången. Därigenom bidrar vi med insikter i hur organisationer strategiskt kan anpassa sin             

kommunikation för att eftersträva bästa möjliga resultat, vilket följaktligen expanderar det           

strategiska forskningsfältet om organisationers kriskommunikation.  

 

1.3 Avgränsningar 

Då fältet för organisationers kriskommunikation i en social mediekontext, med specifik           

inriktning på just parakriser och firestorms, fortfarande efterfrågar mer forskning (Pfeffer           

m.fl, 2014; Fraustino & Kennedy, 2018), har studien i synnerhet avgränsats till svenska fall              

för att bidra med en djupare förståelse för just Sveriges sociokulturella sammanhang i             

förhållande till dess rådande mediedynamik. Detta för att möjliggöra generaliseringar för           

framtida forskning som kan jämföra resultatet med andra fall över nationella gränser. Vidare             

bedömdes empirin från de fyra givna organisationsfallen, tillsammans med         

kommunikationsexperternas uttalanden, som tillräckligt inom arbetets givna tidsram.  

 

 

4 



 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitlet berör vi tidigare studier och den senaste forskningen inom kriskommunikation             

på sociala medier där vår uppsats tar avstamp.  

 
2.1 Ett meningsskapande kommunikationsutbyte 

Enligt Morris och Goldsworthy (2016) har public relations (PR) utövats sedan begynnelsens            

tider då religiösa ledare länge använt praktiken i försök att vinna och upprätthålla sin              

omgivnings stöd. Traditionellt låg tidigare forskningsfokus på användbara medel som          

effektivt hjälpte utövaren att leverera sina meddelanden, då PR-utövare var de som hade             

tillgång till traditionell media vilket öppnade för möjligheten att påverka den allmänna            

åsikten. I takt med onlinekommunikationens utveckling och den interaktiva portal som           

sociala medier medfört, fokuserar PR allt mer på ett relationsskapande perspektiv där            

organisationers dialog med sina intressenter idag står i centrum (Coombs & Holladay, 2010;             

Cheng, 2018). Det ömsesidiga beroendet mellan företag och intressenter har vidare förändrat            

synen på kommunikation, där den äldre transmissionssynen mellan sändare och mottagare           

idag övergått till ett meningsskapande kommunikationsutbyte, som eftersträvas för att kunna           

skapa och upprätthålla goda relationer (Heide, m.fl, 2012). Inom forskningsfältet har           

kriskommunikation vuxit fram till ett eget område som därmed främst intresserar sig för             

externt relationsskapande, vilket kommit att bli dominerande inom fältet (Heide &           

Simonsson, 2016). Dock, tar lite av dagens forskning avstamp i sociala mediekanaler och mer              

forskning uppmanas inom området för att ge möjlighet att vidga fenomenet i större             

utsträckning, så att fler moderna ramverk och teorier fastställs (Heide & Simonsson, 2016;             

Falkheimer & Heide, 2013; Zhao, 2017).  

Vidare har den sociala medie-expansionen medfört nya sätt att interagera på än de             

tidigare traditionella. Idag kan intressenter komma i direktkontakt med både organisation och            

omvärld och makten att påverka allmänhetens åsikter ligger nu inte enbart hos organisationer             

och media (Austin & Jin, 2017). Idag är det inte heller entydigt när en kris faktiskt uppstår då                  

de på grund av sociala medier kan ske både osynligt och globalt, där rykten enkelt kan trigga                 

igång kriser som i sin tur kan orsaka finansiella konsekvenser för företag (Austin & Jin, 2017;                
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Heide & Simonsson, 2016). Dagens krissituationer är därav oerhört komplexa och dess hot             

utgörs ofta av det kontextuella sammanhanget i samspel med antalet deltagande aktörer            

(Frandsen & Johansen, 2012).  

 

2.2 Dominerande teorier och bidragande perspektiv 

Teorier om försvarsstrategier som upprätthåller organisationens rykte, image och         

intressentrelation har därmed utvecklats och använts flitigt under de senare årens forskning            

inom kriskommunikationsfältet. Två dominerande teorier är Benoit’s (1995) Image Repair          

Theory följt av Coombs (2007) Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Båda           

teorier behandlar diverse försvarsstrategier som representerar organisationens svar på deras          

rådande krissituation. Benoit’s (1995) teori fungerar som en verbal plattform för de            

försvarsstrategier som kan reparera en organisations skadade rykte, där Coombs (2007) teori            

har utvecklat hans ståndpunkter och inkluderar tidigare ryktes- och krishanteringsaspekter för           

att kunna bestämma företagets ansvar gentemot krisen.  

 Å ena sidan är båda teorier väsentliga inom det strategiska kommunikationsfältet, då            

båda tar upp väsentliga rekommendationer för hur organisationer kan förhindra          

ryktesspridning, skydda sin image och upprätthålla goda intressentrelationer, då det är här            

värdeskapandet sker idag (Frandsen & Johansen, 2017; Heide & Simonsson, 2016). Å andra             

sidan tar varken Benoit’s (1995) eller Coombs (2007) teorier hänsyn till vilken kontext som              

krisen uppstår i och hur kontexten i sin tur påverkar krissituationen. En viktig poängtering då               

kriskommunikation är ett socialt fenomen som enligt Zhao (2017) ständigt förändras av sina             

kontextuella faktorer. Teorierna tar inte heller i beaktning vem det är som värderar kristypen              

och dess respons, det vill säga om det är intressenter, media eller organisationen i sig. Något                

som är av stor betydelse då sociala medier lagt grunden för den åsiktsexplosion som idag               

förkortat organisationers svarstid vilket genererat ett hot mot företagens image (Rosa, 2013;            

Pfeffer m.fl. 2014).  

 En teori som däremot närmar sig de nämnda aspekter som Coombs (2007) och Benoit              

(1995) saknar, är den senare retoriska arena-teorin (RAT) som bygger på kritik om den              

tidigare forskningen. RAT har nämligen utvecklat en kontextmodell på både mikro- och            
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makronivå där teorin lyfter metaforernas arena och röst, vilka står för den plats som sändare               

och mottagare kommunicerar och strider på för att nå varandras förståelse (Frandsen &             

Johansen, 2017). Modellen tar till skillnad från Coombs (2007) och Benoit (1995) hänsyn till              

olika kontext- och mediekomponenter, men utesluter då vilken kristyp som organisationen           

behandlar, vilket är anledningen bakom att den ofta uppmanas att användas i samspel med              

SCCT (Frandsen & Johansen, 2017). SCCT’s tre kristyper (Coombs, 2007) är däremot inte             

tillräckliga för denna studie, då teorin erbjuder en alltför generell bild för det komplexa              

fenomen vi ämnar undersöka. Däremot kvarstår faktum att SCCT’s försvarsstrategier          

fortfarande dominerar på fältet och kommer således ges utrymme, i ringa mängd, i arbetets              

teoriavsnitt. 

 

2.3 Kritik mot tidigare forskning 

Andra forskare har tillika noterat att fältets tidigare litteratur ännu inte besvarat hur externa              

faktorer, såväl som sociala medier och kontext, påverkar organisationers krissituation och           

dess val av krisresponsstrategier (Zhao, 2017; Zhao, 2017; Cheng, 2016). Hui Zhao är en av               

de forskare som främst poängterat och framhävt SCCT’s bristande kontextorientering, som           

ligger till grund för flera av hennes artiklar som ämnar undersöka och inkludera de yttre               

faktorer som påverkar krisens egenskaper (Zhao, 2017; Zhao, 2017). Zhao (2017) poängterar            

särskilt att den organisationscentrerade forskningen ofta åsidosätter just sociala och kulturella           

kontexter över nationella gränser och mycket av hennes resultat tyder på att            

kriskommunikationsstrategier bör inkludera dessa kontextuella sammanhang. Vilket är        

motivet bakom vår uppfattning att mer forskning bör undersöka samspelet mellan           

kriskommunikation och de sammanhang krisen befinner sig i.  

 Trots att forskningsfältet beskrivs som omättat på grund av en misslyckad           

kontextorienterad inkludering och påverkan (Zhao, 2017; Zhao, 2017; Cheng, 2016), innebär           

det inte att fältet helt saknar väsentliga teorier och beteckningar för vår uppsats. Några år               

efter SCCT’s utveckling inkluderade Coombs och Holladay (2012) den sociala          

mediekontexten och konkretiserade dagens hotfulla företagssituation i en teori om nätets           

hotfulla parakriser. Det finns emellertid även forskning kring det fenomen som parakriserna            
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grundar sig i, kallade firestorms, där negativ word-of-mouth (WOM) uttrycks av allmänheten            

i form av kritiska inlägg på sociala medier (Pfeffer m.fl. 2014). Teorierna kommer att bidra               

med väsentliga utgångspunkter för studiens syfte och inom vår vetskap finns det ingen             

publicerad forskning med detta perspektiv. Teorierna kommer därmed ges vidare beskrivning           

i arbetets teoriavsnitt. Avslutningsvis uppmanar den tidigare litteraturen mer forskning om        

uppkomsten av dessa oetiska parakriser och offentliga firestorms, för att hjälpa företag att             

återfå kontrollen när de står inför dessa krissituationer (Coombs & Holladay, 2012; Pfeffer             

m.fl. 2014 ;Fraustino & Kennedy, 2018; Cheng, 2016). För om det är någonting forskningen              

kan konstatera, är det att dessa typer av risksituationer bara tenderar att öka (Coombs &               

Holladay, 2012) och därför kommer organisationers framtida responsstrategier vara av          

yttersta vikt. 
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3.TEORETISK REFERENSRAM
 

I detta kapitel redogörs och motiveras utvalda teorier och begrepp som används i denna              

uppsats. Kriskommunikation, firestorms, parakriser och moralkulturer presenteras, vilka        

fungerar som verktyg för att möjliggöra analysen och besvara studiens frågeställningar. 

 

3.1 Organisationskris och kriskommunikation  

För att förstå vad kriskommunikation är, behöver vi först klargöra definitionen av en kris. De               

flesta människor har idag en förståelse för vad krisen representerar, men de håller inte              

nödvändigtvis med om när vi faktiskt bör kalla någonting för en fullbordad kris (Frandsen &               

Johansen, 2017). Ett argument som ligger till grund för varför definitionen av en             

organisationskris och dess försvarsstrategier är av betydelse, för om en organisation och dess             

medlemmar inte har en samlad bild av vad en kris är och hur denne bör hanteras, vet de                  

omöjligt när de upplever en och kan således inte heller vara säkra på när organisationen bör                

aktivera sin krisberedskap. Identifieras krisen får däremot organisationsmedlemmar möjlighet         

att diskutera chansen för möjlig påverkan, positiv som negativ, och kan agera därefter             

(Frandsen & Johansen, 2017). 

Det är vidare omöjligt att ge en komplett sammanfattning av alla definitioner av- och              

strategier för organisationskriser då de helt enkelt är för många. Cornelissens (2017)            

framställning utmärker sig dock då författarens definition ligger i linje med denna uppsats.             

Krisen beskrivs här som en händelse som på grund av intensiv medieuppmärksamhet och             

ökat offentligt tryck, kräver en snabb organisatorisk hantering och ingriper vid både            

oavsiktliga och avsiktliga handlingar (Cornelissens, 2017). Coombs och Holladays (2010)          

definition samspelar även med arbetet då de menar att en kris är en manifesterad risk och                

poängterar att distinktionen mellan kris och hot idag har blivit otydlig i förhållande till den               

tidigare traditionella uppdelningen. En suddig gräns som enligt Coombs (2007), och oss,            

kräver större förståelse, för att hjälpa organisationer att effektivisera sin kriskommunikation.           

Med denna definition i åtanke, är kriskommunikation det strategiskt planerande- och           

förebyggande arbetet, att hantera och reagera på en organisatorisk kris (Coombs, 2015).  
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Som tidigare nämnts dominerar fortfarande Coombs (2007) försvarsstrategier inom         

forskningsfältet, även om andra forskare adderat förstärkande bidrag för att bland annat            

möjliggöra studier utifrån den sociala mediekontexten (Cheng, 2016). Då det fortfarande inte            

presenterats någon ny dominerande teori för kriskommunikationsstrategier, redogör vi därför          

väldigt kort för Coombs (2007) fyra rekommenderade försvarsstrategier:  

 
● Att förneka, innebär att organisationen frånsäger sig ansvar genom att förneka krisen            

eller skylla ifrån sig. En strategi som bör användas i förhållande till rykteskriser. 

● Att förminska, innebär att organisationen försöker försäkra sin omvärld om att           

situationen inte är farlig och att de inte hade för avsikt att skada. Lämpar sig bäst när                 

organisationen haft lite ansvar i tidigare kriser. 

● Att bygga upp, innebär att organisationen ber sin omvärld om ursäkt och kompenserar             

för sin skadegörelse. Lämpar sig bäst när krisen är en olyckshändelse eller av avsikt.  

● Förstärka, är en sekundär responsstrategi som bör användas i samspel med de andra.              

Strategin innebär att organisationen informerar sin omvärld om någonting hederligt de           

tidigare utfört för att skapa sympati och medlidande. Lämpar sig bäst för ryktes- eller              

naturkatastrofskriser, eller när en organisation inte upplevt liknande kriser tidigare          

(Coombs, 2007). 

 
3.2 Firestorms och negativ WOM 

Den digitala mediekontexten möjliggör, som tidigare nämnts, en direktkommunikation         

mellan intressenter och dess omvärld. Detta medför en risk för intressenter som kan bli              

mottagliga för ett negativt word-of-mouth (WOM), vilket kan leda till en intensiv och             

svårkontrollerad medieuppmärksamhet (Stich m.fl. 2014; Cheng, 2018). Ett negativt WOM är           

motsatsen till begreppet ”third-party-endorsement” som ofta använts av PR-utövare, vilket          

ger företag en positiv mediatäckning genom en tredje-parts självständiga och positiva           

budskapsspridning (Morris & Goldsworthy, 2015). Negativ WOM kan därmed resultera i           

stora konsekvenser för företag genom till exempel skadad varumärkeskännedomen och stora           

kundförluster. Därför är Pfeffer, Zorbach och Carleys (2014) beteckning för fenomenet och            

dess avgörande faktorer en viktig utgångspunkt för denna uppsats, då många företag är             

medvetna om WOM:s konsekvenser, men få tycks fortfarande sakna beredskap.  
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Författarna benämner vidare den plötsliga urladdningen av stora mängder negativa          

meddelanden som ”firestorms” och poängterar att onlinefenomenets dynamik liknar det sätt           

på vilka rykten cirkulerar, då yrkandet om någonting hoppar från person till person utan              

större bevisunderlag. Den största skillnaden mellan rykte och firestorms är däremot det            

senare fenomenets aggressiva nivå som tenderar att vara betydligt högre än i de meddelanden              

som sprids via rykten (Pfeffer m.fl, 2014). Författarna har vidare identifierat sju avgörande             

faktorer för vad som möjliggör denna typ av negativ mediedynamik och åsiktsspridning på             

sociala medier - hastighet och volym, nätverksklungor, stora anslutningar, bristande          

mångfald, mellan-media-dynamik och en nätverksutlösande beslutsprocess: 

 

● Hastighet och volym går hand i hand då realtidsmeddelanden i sociala medier skapar             

ett konstant kommunikationsflöde, där attraktiv information enkelt kan nå en stor           

mängd människor på väldigt kort tid. Kommunikationshastigheten har delvis         

reducerats med hjälp av digitala artefakter, där privatpersoner idag kan gilla eller            

sprida ett budskap utan att behöva kommentera meddelandet själv eller delta i fysiska             

interaktioner.  

● Nätverksklungor är vidare den faktor som bidrar till intrycket att alla pratar om             

samma ämne och i vissa fall har samma åsikt. Detta på grund av sociala mediers höga                

antal angränsande människor och lokala grupperingar, vilket skapar en metafor kring           

ett meddelandes eko som skickas från granne till granne.  

● Stora anslutningar företräder de många människor som representeras i         

nätverksklungorna, vilka som ovan nämnts, skapar en stor mängd kommunikation via           

sina anslutningar, vilka förstärker informationen om deras åsikter och bidrar till en            

negativ mediedynamik.  

● Bristande meddelandemångfald representerar den femte faktorn och omfattar det         

faktum att människor tenderar att ansluta sig till andra människor med liknande            

egenskaper, vilket ofta resulterar i liknande åsikter och intressen. Detta faktum gäller            

även på sociala medier vilket innebär att vi sällan matas med åsikter som utmanar              

våra egna och blir på så vis lättare övertalade.  

● Mellan-media-dynamik behandlar dynamiken mellan sociala och traditionella medier,        

där de sociala blivit en viktig informationskälla som allt oftare bekräftar en nyhet för              

de traditionella. Processen beskrivs som att sociala medieanvändare skapar en historia           
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som sedan sänds av traditionella medier med hänvisning till onlinefenomenet. Detta           

resulterar i en större online-aktivitet, vilket i sin tur ger ytterligare mediatäckning,            

som ett eko mellan sociala och traditionella medier.  

● De nätverksutlösande beslutsprocesserna är slutligen den sista faktorn som består av           

en sammanfattning av samtliga ovan nämnda faktorer. Övertalningssteget hos en          

person påverkas nämligen av alla faktorer gemensamt och resulterar         

sammanfattningsvis i: förökning, begränsning, övertalning och bekräftelse (Pfeffer        

m.fl. 2014).  

 

Avslutningsvis uppmanas företag att arbeta proaktivt för att spränga ovannämnda          

filterbubblor på nätet. Att bara ignorera firestorms utan vidare kommentarer uppfattas som            

negativt. Företag uppmanas istället att etablera starka sociala mediekanaler med en bred            

mångfaldskundbas, då företag i händelsen av en attack kan nå ut till och aktivera sina lojala                

kunder och fans, för att i sin tur kunna försvara sin företagsbild innan ytterligare skador görs                

(Pfeffer m.fl, 2014). Är kundbasen bred tenderar den vidare att bidra med olika åsikter, vilket               

minskar risken för människor att dras med i ett drev där alla tenderar att anse samma sak.                 

Dessutom är det per definition omöjligt för företag att vara en pålitlig informationskälla i ett               

fall rörande dem själva. Därför är det av yttersta vikt att skaffa sig pålitliga fans-nätverk långt                

innan parakrisen uppstår, då nätverket fungerar som pålitliga ambassadörer när det börjar            

storma på nätet (Pfeffer m.fl. 2014).  

 

3.3 Parakris 

Det finns inom fältet för kriskommunikation en mängd olika definitioner och beteckningar            

för olika krissituationer, men som redogjort från tidigare forskning utesluts ofta både            

kriskontext och kristyp (Frandsen & Johansen, 2017; Heide & Simonsson, 2016; Zhao,            

2017). Som tidigare nämnts är Coombs och Holladays (2012) beteckning en väsentlig            

utgångspunkt, då en parakris involverar samtliga aspekter, tar avstamp i sociala medier och             

utgår från visdomen att det bästa sättet att hantera en kris på är att förhindra den. En av                  

många anledningar till att teorin bäst matchar arbetets tappning. Forskarna beskriver vidare            

att parakrisens firestorm endast består av oetiska anklagelser, vilket inte bör definieras som             

en fullt utvecklad kris. Situationen bör snarare ses som ett krishot där parakrisens och krisens               
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offentliga utmaningarna emellertid kan likna varandra, då båda fenomen svarar på en            

utlösande händelse som leder till någon form av krishantering (Coombs & Holladay, 2012).             

På så sätt hävdar Coombs och Holladay (2012) att den ökade synligheten organisationer nu              

lever i, där de så ofta exponeras i och genom sociala medier, är en viktig utmaning inom                 

krishanteringsfältet. En poängtering som samspelar med uppsatsens problemformulering. I         

samspel med uppsatsens syfte är det vidare väsentligt för oss att titta närmre på författarnas               

bedömningskriterier av olika parakrisers eventuella krishot, samt i vilka situationer dessa hot            

behöver åtgärdas och hur dessa åtgärder kan se ut. 

Coombs och Holladay (2012) menar i första hand att parakrisen i sig är ett rykte och                

att den strategiska utmaningen ligger i att avgöra vilka meddelanden som löper störst risk att               

sprida sig och orsaka organisatorisk skada. De poängterar vidare att rykteshotet i sig utgörs              

av det förtroendegap som uppstår när intressenterna identifierar beteende de anser vara            

problematiska. Bedömningskriterierna för vilken typ av risk och skada som detta rykteshot            

kan utgöra har vidare konkretiserats ner till tre sannolikhetsindikationer- en om legitimitet,             

en om makt och en av brådskande karaktär: 

  

● Legitimitet är enligt författarna grunden för att bedöma parakriser. Krishanterare          

måste bedöma om det finns stöd bakom anklagelsen om organisationens          

problematiska beteende eller om intressenternas påstående saknar grund, vilket i så           

fall gör dem olagliga eller falska. Är anklagelsen olaglig eller falsk har företagen lite              

att frukta, då intressenter måste kunna bevisa att företagets beteendet är skadligt för             

samhället. 

● Intressenter får vidare makt först när engagemanget till parakrisen växer och när dess             

anhängare är många nog att skada organisationen. Krishanterare måste därför bevaka           

meddelandets ökning, då meddelandet kan upprepas av andra intressenter i ett så            

kallat mediaeko som ofta rör sig mellan sociala och traditionella medier. Större            

exponering ger större makt åt intressenterna, vilket höjer parakrisens hotbedömning. 

● Till sist behöver krishanterare undersöka om parakrisen är av brådskande karaktär           

och bedöma intressenternas vilja att vidta åtgärder mot företaget genom att identifiera            

om stödet är fokuserat eller diffust. Är stödet fokuserat drivs det av en specifik grupp               

eller person, vilket i sin tur utgör ett långsiktigt hot och resulterar i en större               
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riskbedömning. Är stöder diffust, har parakrisen istället uppstått av en spontan           

reaktion från spridda aktörer, vilket utgör ett kortvarigt hot med en mindre            

riskbedömning (Coombs & Holladay, 2012).  

  

Till sist nämner författarna tre primära kommunikationsstrategier för en parakris som           

krishanterare kan anamma efter sin bedömning-  att motbevisa, att förändra eller att avvisa:  

 

● Strategin ”att motbevisa” innebär att ledningen försvarar företaget mot intressenters          

påstående då det finns situationer där konflikter är oundvikligt och där organisationen            

måste försvara verksamheten. Försvaret bygger då inte sällan på en hänvisning till            

företagets kärnvärden i hopp om att få stöd från andra intressenter. Ökar stödet kan              

strategin ses som lyckad.  

● ”Att förändra” innebär att chefer identifierar sitt beteende som problematiskt och           

förändrar det intressenterna önskar. Förändringen kan delas upp i två strategier där            

företag implicit eller explicit vidtar åtgärder. De kan implicit erkänna det tidigare            

beteendet som felaktigt genom att ändra sitt beteende, eller explicit uttrycka det            

förflutna som olämpligt genom att be om ursäkt och arbeta för att tillgodogöra             

situationen. Försvinner rykteshotet kan strategin ses som lyckad.  

● Den sista strategin ”att avvisa” innebär att ledningen ignorerar den förändring som            

intressenterna uppmanat, med ett önskat resultat att parakrisen försvinner på grund av            

bristande uppmärksamhet. Alternativt kan organisationen skapa ett meddelande        

utformat för att stärka sitt rykte genom att poängtera sitt positiva samhällsbidrag.            

Risken med denna strategi är stor, då negativa reaktioner kan uppstå om            

organisationens arrogans. Lyckas strategin instämmer intressenterna med       

organisationens bedömning (Coombs & Holladay, 2012).  

  

Avslutningsvis nämner författarna att företag bör arbeta proaktivt genom att i förväg ha             

skapat sociala mediekanaler med stor och etablerad kundbas och de bör till en början              

respondera på samma sociala mediekanal som parakrisen utbrutit på, för att sedan använda             

överlappande kommunikationskanaler för att nå ut till så många intressenter som möjligt            

(Coombs & Holladay, 2012).  
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3.4 Tre typer av moralkulturer 

För att skapa en förståelse för människors agerande på sociala medier i samspel med den               

sociokulturella kontextens påverkan på organisationers kriskommunikation, tog vi inspiration         

från Campbell och Mannings artikel. Författarna har identifierat tre moralkulturer som           

förändrats i vår moderna västvärld (Campbell & Manning, 2014). Samhällsforskare har länge            

gjort en distinktion mellan en hederskultur och en värdighetskultur där övergången mellan            

dessa ligger till grund för den moraliska utvecklingen i västvärlden idag. En offerkultur är              

enligt Campbell och Manning (2014) den senast tillkomna moralkulturen som växt sig stark i              

samhället idag. Vi anser att moralkulturernas utveckling är en intressant infallsvinkel för den             

distinktion vi ämnar studera, då den kulturella aspekten kan möjliggöra en djupare förståelse             

för vad som ligger bakom människors agerande på sociala medier och vad organisationer             

idag behöver ta hänsyn till i sin kriskommunikation.  

 

3.4.1 Hederskultur 

I hederskulturen definierar en persons rykte huruvida personen är hedervärd eller inte. Hedern             

upprätthålls genom att aggressivt opponera sig mot kritik, förolämpningar, angrepp och           

utmaningar. Campbell och Manning (2014) beskriver vidare att detta beteendee hos           

hedersvärda personer kan tolkas som att de är överkänsliga mot förolämpningar (Campbell &             

Manning, 2014; Cohen m.fl, 1996; Cooney, 1998; Leung & Cohen, 2011). Författarna            

redogör även för att hederskulturen tenderar att uppstå i svaga rättssamhällen och att             

hedersvärda personer i största möjliga mån väljer att undvika rättsväsendet då de inte vill              

sänka sin status eller vara beroende av någon annan för sina angelägenheter. I takt med               

samhällets utveckling har tilliten för rättsväsendet ökat vilket bidragit till att hederskulturen            

avtagit och banat vägen för en värdighetskultur (Campbell & Manning, 2014).  

 

3.4.2 Värdighetskultur 

Värdighetskulturen uppstod som en kontrovers till hederskulturen, i vilken en persons rykte            

inte längre anses vara lika viktigt. Istället anses värdighet som oberoende av andra             

människors åsikter och som någonting alla människor besitter. Ett samhälle som präglas av             

en värdighetskultur har en mer sympatisk karaktär där människor undviker att förolämpa            

varandra, men i den mån förolämpningar sker uppmuntras människan att skaka av sig dem.              
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Till skillnad från hederskulturen är inte hanteringen av en förolämpning av betydelse för en              

persons rykte, utan konflikter i den här typen av moralkultur reds ut genom fredliga samtal               

istället för våldsamma handlingar - alternativt nyttjas rättsväsendet utan skamkänslor          

(Campbell & Manning, 2014). 

 

3.4.3 Offerkultur  

Offerkulturen har vidare vuxit sig stark i västvärlden idag och precis som att             

värdighetskulturens framväxt varit en kontrovers mot hederskulturen, är offerkulturens         

framväxt en kontrovers mot värdighetskulturen. Typiskt kännetecknande för        

offermentaliteten är att personers statusmedvetenhet är hög, samtidigt som det råder en större             

känslighet mot kränkningar, även när dessa är oavsiktliga (Campbell & Manning, 2014). I             

offerkulturen är det därmed vanligt förekommande att människor som utsätts för kränkningar            

vänder sig till rättsväsendet, alternativt till allmänheten för att uppmärksamma kränkningen           

då tillförlitligheten till tredje part är hög. Campbell och Manning (2014) förklarar att             

offermentaliteten nämligen är ett sätt att erhålla sympati från sin omvärld. De menar även att               

dessa förhållanden bidragit till att människors toleransnivå idag är lägre och att människor             

därför inte längre förhandlar i samma utsträckning som förr. Författarna beskriver det vidare             

som att människor använder kränkningar som bevis på att de förtjänar respekt och hjälp,              

vilket bidragit till den höga moralstatusen ett offer har idag (Campbell & Manning, 2014).              

Jonathan Haidt kommenterar avslutningsvis att detta har resulterat i en tävlingslysten kamp            

inom offermentaliteten (Haidt, 2015). 

 

3.5 Sammanfattning  

Som det framkommer i den teoretiska referensramen finns det ingen samlad definition för             

vad som betecknar en fullbordad kris och dess försvarsstrategier, då gränsen mellan hot, risk              

och kris idag inte längre är självklar, vilket ligger som grund för arbetets             

problemformulering.  

Negativ WOM har således konstaterats som ett av organisationers främsta hot, vilket            

ställer nya krav på kriskommunikationen på grund av drevens snabba eskalering och            

spridning (Stich m.fl. 2014). Vi har vidare redogjort för beteckningarna, parakris och            

firestorm (Coombs & Holladay, 2012 & Pfeffer m.fl. 2014), där vi i förhållande till studiens               
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syfte valt att titta närmre på författarnas bedömningskriterier, där vi bland annat benämnt             

vilka faktorer som möjliggör dagens negativa åsiktsspridning på nätet. Proaktiva och reaktiva            

rekommenderade åtgärder har även lyfts fram och jämförts som stöd för vår analys.  

Följaktligen konstateras det många gånger att kännedom om både risk, kris och            

negativ WOM inte tycks saknas av varken chefer eller medarbetare, men det saknas däremot              

beredskap för de nya onlinefenomenen, vilket i dagsläget sänker den strategiska           

kommunikationens effektivitet inom krishanteringsområdet (Coombs & Holladay, 2012).  

Slutligen benämns tre typer av moralkulturer som ger bakgrund till den rådande            

offerkultur som tenderar att dominera i västvärlden idag. Vi har berört den offermentalitet där              

människor idag tycks använda kränkningar som ett bevis på att de förtjänar respekt och hjälp,               

vilket i sin tur bidragit till den höga moralstatus den som antar en offerroll idag ges                

(Campbell & Manning, 2014). En viktig infallsvinkel att ha i beaktning när vi studerar den               

sociokulturella kontextens påverkan på organisationers kriskommunikation, i våra fyra givna          

fall. 
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4. METOD  
 

I detta kapitel presenterar vi våra vetenskapliga utgångspunkter samt motiverar val av            

uppsatsmetod. Vidare beskrivs våra kriterier för de fall vi valt att undersöka, samt vårt              

tillvägagångssätt för att samla in och analysera uppsatsens empiriska data. Avslutningvis           

presenteras en metodologisk reflektion där etiska aspekter beaktas.  

 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter  

Denna studie har sin ontologiska utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Detta           

synsätt innebär att verkligheten ses som socialt konstruerad och därmed i ständig förändring             

(Bryman, 2012). Vidare hävdar Bryman (2012) att sociala egenskaper är ett resultat av             

interaktionen mellan människor och därför anses även kultur vara en skapad verklighet som             

ständigt konstrueras och rekonstrueras av människor. Studiens epistemologiska utgångspunkt         

utgår ifrån ett interpretivistiskt synsätt, vilket innebär att fokuset för förståelse av världen sker              

genom tolkning av människor (Bryman, 2012). Dessa vetenskapliga utgångspunkterna utgör          

grunden för hur vi förstår världen och skapar kunskap om den och är således de vi anser bäst                  

lämpar sig för uppsatsen syfte. 

I samspel ansåg vi även att en kvalitativ studie lämpar sig bäst för att kunna besvara                

våra angivna frågeställningar, baserat på att kvalitativa studier besvarar frågorna hur, vad och             

varför (Eksell & Thelander, 2014). Undersökningen har ett abduktivt angreppssätt vilket           

innebär att vi pendlat mellan arbetets empiri och befintliga teorier för att nå förståelse om det                

fenomen vi undersökt (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

4.2 Netnografisk observation  

Netnografi är en tolkande och kvalitativ forskningsmetod som används för att studera och             

skapa förståelse för kommunikation på internet. Empirin som samlas in via en netnografisk             

observation möjliggör för forskare att djupgående ta del av nyanser, komplexitet och            

paradoxer hos ett fenomen (Eksell & Thelander, 2014). Därför matchar den netnografiska            

observationen i hög grad arbetets syfte i förhållande till det komplexa fenomen vi studerat,              

vilket således argumenterar för metodens relevans.  
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En annan fördel med att använda en netnografisk metod är att den är flexibel (Eksell &                

Thelander, 2014), vilket innebär att vi som forskare getts möjlighet att ta hänsyn till              

kontexten av våra givna fall för att på bästa sätt kunna förstå samt presentera en nyanserad                

och bred bild av vad som har hänt. Den netnografiska observationen möjliggör därav en              

okomplicerad presentation av våra observationer och exakt hur vi har gått tillväga beskrivs i              

metoddelen “4.4 Tillvägagångssätt”. När studiens empiriska data samlades in, anammades          

slutligen rollen som fullständig observatör vilket i praktiken innebär att vi som forskare inte              

aktivt deltagit i den sociala mediekontexten som vi undersökt, utan istället fokuserat på att              

analysera innehållet på valda kanaler. (Bryman, 2012)  

Netnografiska studier kompletteras avslutningsvis ofta med andra metoder för att          

skapa en trovärdig och tillförlitlig studie (Bryman, 2012) och vi valde därför att komplettera              

vår uppsats med semistrukturerade intervjuer, vilka motiveras nedan.  

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer med kommunikationsexperter 

Vi valde att intervjua fyra personer inom kommunikationsbranschen för att samla in            

professionella uttalanden om dagens sociala medieklimat och få inblick i hur de arbetar med              

firestorms i praktiken. Vi ansåg vidare att fyra personers uttalanden gav tillräckligt med             

empiri i förhållande till det faktum att intervjuerna endast står som komplement till den              

netnografiska metoden. Begränsningen bestämdes även med hänsyn till studiens tidsintervall          

och omfång. 

Det finns vidare varierande intervjuformer där den semistrukturerade intervjun är av           

mer flexibel art i jämförelse med en strukturerad, vilket innebär att vi som forskare kunde               

utgå från en intervjuguide med möjlighet att ställa frågorna utan inbördes ordning, samt             

följdfrågor (Bryman, 2012). Detta är anledningen till vårt val av intervjuform, då vi ansåg att               

en flexibel intervju skapade en avslappnad känsla hos respondenten, vilket i sin tur             

möjliggjorde djupare svar. 

 
4.4 Urval 

Nedan presenteras de fem emperikriterier vi anslog i början av arbetsprocessen, vilka            

fungerat som en guide för de fyra studieobjekt vi senare utgick ifrån och analyserade.              

Kriterierna var följande: 
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1. Svenska fall - Då studien avgränsats till att studera den svenska sociala            

mediedynamiken.  

2. Digital firestorm - Allt material kring organisationsfallen behövde hämtas från          

digitala medier då studien avgränsats till denna kontext.  

3. Parakriser - Gemensamt för våra fyra organisationsfall är att de till viss grad skall              

matcha Coombs och Holladays (2012) definition av en parakris. Organisationen skall           

ha anklagats för någon form av oetiskt beteende på sociala medier, där det i slutändan               

inte funnits vidare substans för intressenternas påståenden, då firestormen startat och           

försvunnit inom en kortare tidsperiod, utan att lämna bestående företagsskador. 

4. Med avslag från Reklamombudsmannen - Vi utgick också från att inget fall ska ha               

fällts av Reklamombudsmannen.  

5. Ingen vinst för företaget - Vi utgick även från att organisationerna behövde vara             

etablerade på den svenska marknaden, då vi anser att ett väletablerat företag utan             

extremistisk koppling, inte vinner någonting på att avsiktligt kränka människor.  

 

Gällande urval av intervjupersoner valde vi att ta kontakt med fyra oberoende parter, vilka              

baserades på följande två principer: 

 

1. Kommunikationsroll på arbetsplats - detta kriterium var en självklar utgångspunkt i           

valet av intervjupersoner. För ytterligare konkretisering, valde vi personer med          

erfarenhet av just kriskommunikation och Public Relations.  

2. Två juniorkonsulter och två kommunikationschefer - för att få en större empirisk            

variation selekterade vi ut två juniorkonsulter, då vi ansåg att dessa intervjupersoner            

fortfarande besitter aktuell kunskap från respektive universitet. Till skillnad från de           

två senior-experterna som istället besitter mer arbetslivserfarenhet från        

kommunikationsbranschen. Därav satte vi kriteriet att seniorerna behövde ha minst 12           

års arbetserfarenhet och juniorerna skall ha examinerats inom de senaste fem åren.  

  

Vi ansåg att dessa kriterier gav en variation ämnad att tillförse studien med nyanserade              

diskussioner.  
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4.5 Tillvägagångssätt  

Som motiverats ovan samlades studiens empiriska data in via en netnografisk observation och             

kompletterades med semistrukturerade intervjuer. I detta avsnitt beskrivs mer djupgående hur           

vi gick tillväga för att samla in informationen och hur vi sedan analyserade den empiriska               

datan tillsammans med det teoretiska ramverket.  

När vi sammanställde den netnografiska observationen utgick vi ifrån Kozinets (2002)           

procedur som består av fem steg, vilka mer djupgående beskrivits av Eksell och Thelander              

(2014):  

 

1. Bestämma frågeställning, forskningsämne och empirisk kontext - Vilket representerar         

det första steget i processen för vår uppsats.  

2. Identifiera samt välja passande empirisk kontext - Den empiriska kontexten valdes           

vidare för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

3. Välja vår roll som forskare - Vi bestämde oss sedan för att anamma rollen som               

fullständig observatör vid insamlingen av vårt material.  

4. Analysera samt tolka det empiriska materialet - När analysen sammanställdes valde vi            

att presentera fall för fall för att ge läsaren en samlad och lättöverskådlig bild. För att                

göra en trovärdig analys valde vi att rekonstruera fallen i tidsordning, från början till              

slut, för att sedan tematisera dess anklagelser och identifiera försvarsstrategier och           

moralkulturer.  

5. Presentera forskningsresultat och studiens bidrag. 

 

Efter att studiens syfte och frågeställningar bestämts och kompletterande empiri-insamling          

valts till våra netnografiska observationer, började vi kontakta arbetets potentiella          

intervjupersoner. Därefter sammanställdes den intervjuguide som vi senare utgick ifrån (se           

bilaga 8.1) med rådet “What do I need to know in order to answer each of the research                  

questions I’m interested in?” (Bryman, 2012, s. 473) som utgångspunkt. Intervjuerna skedde            

vidare i tre av fyra fall över telefon. Det fjärde skedde under ett personligt möte och alla                 

intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Under hela arbetets gång har fältanteckningar följaktligen förts för att på ett            

fördelaktigt sätt dokumentera och notera reflektioner som gjorts.  
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4.6 Metodologisk reflektion  

Forskarens roll är avgörande inom kvalitativ forskning - både när det gäller datainsamling             

samt analys. Kvalitativa studier kritiseras nämligen ofta för att inte generera objektiva            

generaliserbara resultat på grund av att forskarens roll har en stor påverkan (Bryman, 2012),              

vilket det i uppsatsen funnits en medvetenhet om. För att kunna generera ett trovärdigt              

resultat har vi därför eftersträvat att förankra våra tolkningar i teorin, samt vara transparenta i               

största möjliga mån genom att noga beskriva vårt tillvägagångssätt. Genom att dessutom            

fastställa kriterier samt förklara varje steg i processen ökar vi sannolikheten att andra forskare              

skall kunna uppnå ett liknande resultat efter att ha följt arbetets tillvägagångssätt. Vi har även               

hämtat vår empiriska data från sociala medieplattformar som alla har möjlighet att nyttja, som              

ett ytterligare bidrag till arbetets transparens.  

Vi diskuterade vidare andra potentiella uppsatsmetoder, såsom fallstudie och         

innehållsanalys, men ansåg att den netnografiska observationen var bäst lämpad då den avser             

att studera komplexiteten hos ett fenomen på internet (Eksell & Thelander, 2014), vilket i hög               

grad matchar uppsatsens syfte.  

Vi har även arbetat efter ett etiskt förhållningssätt, vilket enligt Bryman (2012) är             

särskilt viktigt i arbeten där en netnografisk metod används. Då vi bland annat nyttjat publika               

plattformar som tydligt informerar sociala medieanvändare om att sidan är offentlig - kan vi              

som forskare i dessa fall ta mindre ansvar för användarnas anonymitet och sekretess. Det              

empiriska materialet till H&M-fallet hämtades dock i en privat Facebookgrupp - vilket kan             

skapa diskussioner huruvida det är etiskt acceptabelt eller inte. Men, då vem som helst kan               

ansöka om behörighet till gruppen, togs beslutet att ändå använda Facebooksidan - där vi valt               

att anonymisera alla användare med hänsyn till människors personliga integritet. Vi har dock             

valt att endast namnge journalister, influencers och privatpersoner som frivilligt gjort           

utlåtanden på sina offentliga sociala mediekanaler eller i traditionell media, då vi anser att              

dessa personer är medvetna om att deras uttalanden och uppgifter är tillgängliga för             

allmänheten. 

Samtliga intervjupersoner har vidare gett sitt samtycke till att bli refererade och            

godkänt sina uttalanden. Två av fyra intervjupersoner bad om anonymitet, vilket självklart            

beviljades och togs hänsyn till.  
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5. ANALYS 
 

I denna del presenteras resultatet av vår empiriska data som analyserats tillsammans med             

teorin vilket besvara uppsatsens frågeställningar. För att skapa en lättöverskådlig bild           

redogör fall för fall. 

 

5.1 H&M:s smala amningsmodeller 
I augusti 2018 hamnade den svenska klädjätten Hennes & Mauritz (H&M) i blåsväder efter              

att ett flertal sociala medieanvändare i Sverige riktat skarp kritik mot företagets reklam för              

amningsbehåar (Holmin, Makar & Ohlin, 2018). Intressenter upplevde nämligen företagets          

modeller som för smala för att nyligen ha burit barn och drevet gavs stor uppmärksamhet i                

både sociala och traditionella medier (Axelsson, 2018). Parakrisen varade i totalt tre dagar             

innan H&M valde att avlägsna sina bilder från företagets webbshop.  

 

5.1.1 Anklagelse 1: Kroppshets 

Kritik mot H&M:s behåreklam benämndes första gången den 13:e augusti i ett inlägg på              

”Annonsrådets” offentliga Facebooksida, en gräsrotsrörelse med över 1000 följare som          

engagerar sig mot sexistisk och könsdiskriminerande reklam på sociala medier (Annonsrådet,           

2019). Inlägget uppmärksammade reklamens smala modeller, vilka enligt rörelsen orsakade          

stress hos nyblivna mammor och Annonsrådet argumenterade således för den första           

offentliga företagsanklagelsen: kroppshets (Annonsrådet, 2018, 13:e augusti).  

 

”Det här är alltså bilder som tydligt visar hur H&M TYCKER att nyförlösta mammor ska se                

ut. Men verkligheten ser inte ut såhär, långt ifrån. Och dessa bilder bidrar till den kroppshets                

som nyblivna mammor utsätts för” (Annonsrådet, 2018, 13:e augusti).  

  

Samma dag spreds kritiken vidare av en administratör till Annonsrådet, som delade det             

offentliga inlägget i rörelsens privata Facebookgrupp. Hen bad där gruppens medlemmar att            

sprida det offentliga inlägget vidare, vilket kan representera den lättillgängliga volym och den             

hastighet som Pfeffer m.fl. (2014) menar möjliggör en negativ firestorm på nätet.            

Administratören presenterade även en guide för hur medlemmar bäst deltog i drevet, där hen              
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rankade de olika spridningsalternativen: Dela (bäst), kommentera (näst bäst), lämna reaktion           

(superbra) (Se bilaga 8.2.1). Det offentliga Facebookinlägget fick slutligen 464 reaktioner,           

134 kommentarer och delades 141 gånger (Annonsrådet, 2018, 13:e augusti), varav många på             

H&M:s officiella Facebooks-sida (H&M, 2019). Annonsrådets rörelse är därmed ett utmärkt           

exempel på de nätverksklungor som idag skapas på sociala medier, innehållandes bristande            

mångfald där människor dras till människor med samma åsikter. Åsikter som sedan sprids             

och ger intryck av att alla pratar om och anser samma saker (Pfeffer m.fl. 2014). 

 Det framkommer följaktligen att Annonsrådets stöd var fokuserat, då kritiken mot           

H&M drevs av en specifik rörelse, vilket Coombs och Holladay (2012) menar utgör ett              

långsiktigt hot mot företaget, vilket resulterar i en större riskbedömning. I samspel avslöjar             

Annonsrådets privata Facebookgrupp att det inte heller är första gången rörelsen riktar kritik             

mot klädjätten, vilket i sig höjer drevets hotbild (se bilaga 8.2.2). Om rörelsen däremot hade               

legitimitet för sin anklagelse är vidare svårt att besvara, då gruppen å ena sidan enbart               

baserade kritiken på åsikter och inte fakta, vilket inte påvisar ett företags beteende som              

samhällskadligt (Coombs och Holladay, 2012). Å andra sidan var gruppens påståenden inte            

heller olagliga, vilket resulterar i en legimitetsbedömning som tycks vara allt annat än svart              

eller vit. 

 

5.1.2 Anklagelse 2: Tjockisförakt 

Trots att Annonsrådets kritik saknade faktaunderlag fick den nya anhängare som bidrog till             

Pfeffers m.fl (2014) sjätte avgörande faktor för rörelsens negativa åsiktsspridning:          

mellan-media-dynamik. Den 15:e augusti publicerade nämligen författaren och journalisten         

Marie Björk ett debattinlägg på SVT opinion (Björk, 2018) där hon påpekade att det endast               

tycks vara okej att vara stor om en är gravid, sålänge det inte syns när barnet sedan fötts. Hon                   

ansåg således att H&M:s reklam var ett hån mot deras ammande målgrupp och             

argumenterade för den andra offentliga företagsanklagelsen: Tjockisförakt.  

 

”Tjockisföraktet är så utbrett och förankrat att det är en självklarhet att använda sig av               

smala modeller när det ska visas underkläder” (Björk, 2018). 
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Senare samma dag uppmärksammade SVT Björks debattinlägg och publicerade en artikel           

inkluderande både H&M och Annonsrådet (Holmin, Makar & Ohlin, 2018), där kritiken            

vidare spreds till en ökad volym intressenter, till fördel för Annonsrådet. Å ena sidan              

uppfyller därav kritiken parakrisens (Coombs & Holladay, 2012) samtliga         

bedömningskriterier för vilket rykteshot det utgör, då engagemanget nu växt till den grad att              

Annonsrådets anhängare var många nog att skada organisationen. Å andra sidan matchar            

H&M:s firestorm (Pfeffer m.fl. 2014) även Cornelissens (2017) beskrivning av en fullbordad            

kris, då den intensiva uppmärksamheten i media nu ökat det offentliga trycket.  

 

5.1.3 Firestormens upplösning 

På kvällen den 15:e augusti uppdaterade vidare Annonsrådet sitt offentliga inlägg där de             

meddelade att H&M nu raderat sina behåbilder från sin webbshop. Rörelsen tackade därmed             

de som engagerat sig i frågan och avslutade inlägget med frasen ”tillsammans kan vi              

påverka” (Annonsrådet, 2018, 13:e augusti). Ett inlägg som delades vidare på H&M:s            

offentliga Facebooksida (H&M, 2019), där företaget aldrig delade något eget inlägg, vilket            

enligt Coombs och Holladay (2012) egentligen är att föredra. 

 Dagen efter spred sig följaktligen nyheten om H&M:s agerande till traditionella           

medier där Expressen blev den primära källan för andra nyhetsredaktioner (Dagens Nyheter,            

2018; Hallsénius & Bornestav, 2018) då de inkluderade uttalanden från både Annonsrådets            

grundare Amanda Oxell och H&M:s PR- och kommunikationschef Joanna Morell (Axelsson,           

2018). Expressens artikel delades i sin tur på Annonsrådets offentliga Facebooksida, där            

rörelsen tackade H&M för förståelse och agerande, vilket väckte blandade åsikter i            

kommentarsfältet (Annonsrådet, 2018, 16:e augusti). Firestormen visar därmed exempel på          

det eko som enligt Pfeffer m.fl. (2014) så ofta uppstår mellan sociala och traditionella medier. 

 

5.1.4 H&M:s försvarsstrategier 

Ur Expressens (Axelsson, 2018) artikel och i kommentarsfältet på H&M:s offentliga           

Facebooksida (se bilaga 8.2.2) kunde vidare en försvarsstrategi identifieras. H&M:s          

kommunikationschef besvarade nämligen kritiken med att det fanns en stor förståelse för            

kundernas feedback och att företaget som svar valt att ta ner sina reklambilder, med ett löfte                
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om att de tar med sig kritiken till framtida plåtningar (Axelsson, 2018). Företagets             

försvarsstrategi matchar därför parakrisstrategin ”att förändra” (Coombs & Holladay, 2012)          

då H&M explicit uttryckte händelsen som olämplig och agerade med att ta bort materialet              

från webbshopen. Därav följer företagsreaktionen även SCCT’s försvarsstrategi ”att bygga          

upp” (Coombs, 2007) vilket var vad företaget gjorde genom att implicit erkänna det tidigare              

beteendet som felaktigt (Coombs & Holladay, 2012), genom att ändra sitt beteende som             

kompensation för sina skador. Strategin påstås dessutom lämpa sig bäst när krisen är             

oavsiktlig (Coombs, 2007), vilket vi i denna analys förutsätter att den var. Men, då firestorms               

jämförs med fysiska rykten (Pfeffer m.fl. 2014) är teoretiskt sett strategin ”att förneka” bäst              

lämpad för just rykteskriser (Coombs, 2007), vilken liknar parakrisstrategin ”att avvisa”           

(Coombs & Holladay, 2012). En strategi som starkt avråds i sociala-mediakontexten då den             

negativa konsekvensrisken är för stor.  

 På samma sätt besvarade vidare företaget den kritik som senare dök upp på H&M:s              

offentliga Facebooksida, där nya intressenter ifrågasatte H&M:s beslut att ta ner bilderna (se             

bilaga 8.2.2). I dagens komplexa mediedynamik framkommer det således att det           

rekommenderade proaktiva fan-nätverket (Pfeffer m.fl. 2014) inte heller fungerar så svart           

eller vitt i praktiken. Intressenternas kritik mot Annonsrådets åsikter omvandlades istället till            

kritik mot H&M:s agerande och resulterade därmed inte i någon uppbackning av företaget på              

deras offentliga Facebooksida (H&M, 2018). Intressenterna stod alltså inte upp för och            

försvarade H&M, utan kritiserade istället deras svar på Annonsrådets kritik.  

 

5.1.5 Intressenternas moralkulturer 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att H&M:s firestorm utlöstes av ett fokuserat stöd,            

där rörelsens administratör närmare bestämt förolämpats av företagets reklambilder. Något          

som fick denna att vända sig till sina sociala mediemedlemmar för en support stor nog att                

påverka företaget. En situation som i hög grad matchar en hederskultur (Campbell &             

Manning, 2014), då Annonsrådets rörelse opponerade sig mot förolämpningarna på ett           

uttryckligen aggressivt sätt. De slutsatser som framgick om företaget i ovan nämnda            

uttalanden (Björk, 2018; Annonsrådet, 2018, 13:e augusti) i samspel med grundarens           

uppmanande intressentopponeringen, tyder inte heller på en subjektiv vinkling av ämnet som            
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tillät andra åsikter än de ursprunglig. Vilket i sig kan representera den aggressiva nivåns              

skillnad mellan firestorms och ryktens meddelande (Pfeffer m.fl, 2014). 

Däremot, identifierades aldrig någon hotfull ton mot företaget och till vår vetskap            

publicerades det aldrig heller någon fysisk handlingskonsekvens, som till exempel en bojkott,            

om företaget, låt säga, ignorerade villkoren. Annonsrådets, såväl som intressenternas          

meddelande var till stor utsträckning fredliga, vilket indikerar att en värdighetskultur inte helt             

exkluderas från firestormen. Reklamen anmäldes dock aldrig till Reklamombudsmannen         

vilket vore typiskt för värdighetskulturen som utan skam nyttjar vårt rättsväsende (Campbell            

& Manning, 2014), vilket påvisar att kulturen inte tycktes dominera.  

Den mest framträdande kulturen kan avslutningsvis identifieras via grundarens vädjan          

till allmänheten (Annonsrådet, 2018, 13:e augusti) där offerrollen fick status inte minst när             

inlägget gavs publicitet i traditionell media, vilket ekade (Pfeffer m.fl, 2014) tillbaka till de              

sociala mediekanalerna. I samspel med Campbell och Manning (2014), vände sig således            

Annonsrådets grundare till en tredje part när denne kände sig förolämpad, vilket utgör ett              

exempel av en offerkultur (Campbell & Manning, 2014). Men, som tidigare nämnts tycks             

kritikens aggressivitet och graden av involvering tyda på att offerkulturen står allt annat än              

ensam. Marie Björks uttalanden (Björk, 2018) är som tidigare nämnts ett tydligt exempel på              

denna aggressivt uttrycka kritik, men hennes debattartikel kan även representera den nu            

aningen problematiska offerkulturen. Björks debattartikel behöver nämligen, som många         

andra journalisters digitala forum, trafik via allmänhetens uppmärksammande. Offerkulturen         

blir därmed enkel att anamma, då Björks uttalanden inte kräver något fysiskt agerande i              

motsats till värdighets- och hederskulturen (Campbell & Manning, 2014). Offerrollen ger           

således allmänheten prestige på ett okomplicerat sätt, vilket gör det till ett attraktivt verktyg              

idag. Det betyder däremot inte att alla medieanvändare verkligen är ett offer i sig, då               

verktyget kan nyttjas genom denna medvetenhet. 

 

5.2 Åhléns mörkhyade Luciapojke 

I december 2016 fylldes kommentarsfältet på klädföretaget Åhléns offentliga Facebooksida          

med rasistiska påhopp om företagets Luciareklam (Habul & Wigen, 2016). Annonsen som            

bestod av en bild på en mörkhyad pojke i Luciakläder (se bilaga 8.3.1) orsakade en               

åsiktsstorm på sociala medier. Utomstående aktörer uttryckte till en början avsky och            
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uppmanade till bojkott, innan kärleksfulla kommentarer till både företag och pojke           

dominerade i annonsens kommentarsfält (Törner, 2016). Situationen uppmärksammades i         

både traditionella- och sociala medier och annonsen låg publicerad i sex dagar innan Åhléns              

valde att avlägsna bilden (Thambert, 2016).  

 

5.2.1 Anklagelse 1 och 2: Propagandaspridning och traditionsnarr 

Den 2:a december 2016, det vill säga tre dagar efter att Åhléns publicerat sin Lucia-annons på                

Facebook, välde rasistiska hatkommentarer in som ifrågasatte varför företaget valt att           

bildsätta reklamen med en bild på en mörkhyad pojke (Backlund, 2016). Samlingen av             

hatfulla kommentarer konstaterades senare via en granskning av den antirasistiska tidskriften           

Expo (2016) tillhöra den högerextrema Facebookgruppen ”Ordet är fritt”- en organisation           

med över 1400 medlemmar, varav många med koppling till den svenska nazistiska            

motståndsrörelsen (Poohl, Leman & Färnbo, 2016). En av användarna skall enligt Expo            

(2016) ha länkat Åhléns Lucia-annons i den slutna Facebookgruppen under kvällen den 2:a             

december med uppmaning att gå in och uttrycka sina åsikter:  

 
”Gå in och skriv vad ni tycker! Det är vidrigt gjort av dem att göra narr av våra traditioner”                   

(Poohl, Leman & Färnbo, 2016). 

 
Kommentarsfältet på Åhléns offentliga Luciainlägg fylldes kort därefter av ett rasistiskt hat            

mot både företag och annons, där medlemmarna övergripande argumenterade för sina två            

främsta företagsanklagelser: Propagandaspridning och traditionsnarr (se bilaga 8.3.2). Två         

argument som följande dagar mötte både stöd och motstånd från utomstående intressenter. 

Följaktligen matchar Åhléns parakris i hög utsträckning Cornelissens (2017)         

definition av en kris, då inga enstaka negativa åsikter uppdagades. Det negativa drevet ankom              

snarare samtidigt och precis som Pfeffers m.fl (2014) definition av en firestorm, var den              

aggressiva nivån bland fenomenets kommentarer väldigt hög. Som exempel urskildes          

följande kommentarer från Nyheter24s artikel:  

 
”’Mångfald' = folkmord på vita.” 

"Det är att göra våld på våra traditioner." 

"Fan jag spyr." (Backlund, 2016). 
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Vidare matchar Åhléns parakris sannolikhetsindikationen för hastighet och volym (Pfeffer          

m.fl. 2014) då den effektiva spridningen mellan den högerextrema Facebookgruppen och           

Åhléns Facebooksida inte gav företaget någon vidare chans att försvara sig innan drevet var              

ett faktum. Precis som i H&M:s parakris drevs dessutom hatet av en samlad organisation som               

genom sina stora anslutningar bidrog till en negativ mediedynamik där kommentarsfältet den            

2:a december mestadels bestod av negativ kritik. Något som resulterade i en ökning av              

negativa meddelanden från utomstående aktörer. 

Det dröjde dock inte länge innan motreaktioner med kärlek tog över Åhléns            

kommentarsfält vilket kan ses som ett tecken på företagets etablerade fan-nätverk (Pfeffers            

m.fl. 2014), som till skillnad från H&M:s fall tycktes fungera. De hatfulla kommentarerna             

uppmärksammades nämligen i den antirasistiska Facebookgruppen #jagärhär, vilken då         

bestod av 27 000 medlemmar. Gruppen startade en motreaktion genom att kommentera            

kärleksfulla budskap under inlägget (Thambert, 2016). En motreaktion som snabbt blev av            

majoritet.  

Nyheter24 var vidare det första traditionella mediet som på kvällen den 3:e december              

uppmärksammade drevet då pojkens familj nu önskade att Åhléns avlägsnade bilden, med            

anledning av att familjen fått nog av inläggets uppmärksamhet (Backlund, 2016).           

Nyhetsredaktionen publicerade även Åhléns kommunikationschef Weronika Nilssons första        

uttalanden om situationen, vilket fick stor spridning till andra nyhetsmedier såsom           

Aftonbladet (2016) och Resumé (2016). Aftonbladet fick vidare kritik för sin rubrik på             

sociala medier som enligt allmänheten ansågs vara missvisande, då rubriken anspelade på att             

påhoppen var Luciamodellens fel. Något som uppmärksammades av Resumé (2016) som           

poängterade att Aftonbladets artikel fått över 30 000 interaktioner på Facebook. En kritik som              

fick nyhetsredaktionen att senare ändra sin rubrik (Thambert, 2016). Ett eko skapat av en              

mellan-media-dynamik (Pfeffer m.fl. 2014; Coombs & Holladay, 2012) var således ett           

faktum, där de sociala medieanvändarnas historia återspeglats av traditionell media, vars           

rubrik skapade en större online-aktivitet, vilket gav ytterligare mediatäckning. 

 

5.2.2 Firestormens upplösning 

Luciabildens reaktionsstorm nådde så småningom även andra nyhetsredaktioner som         

uppmärksammade att inlägget den 5:e december 2016 mottagit över 30 000 gillningar och             

kärleksreaktioner i motsats till sina 200 ilskereaktioner (Törner, 2016), vilket indikerade på            
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att motreaktionen mot extremistgruppen hade segrat. Trots detta faktum valde Åhléns att            

senare samma dag radera Luciabilden med hänsyn till pojken och hans familj, där de i ett                

offentligt inlägg på sin Facebooksida tackade för intressenternas kärleksfulla stöd och           

kommentarer (Åhléns, 2016, 5:e december). Företaget valde därmed att svara på samma            

mediakanal som parakrisen uppkom på, vilket samstämmer med Coombs och Holladays           

(2012) rekommendationer.  

En vecka senare avslöjade, som tidigare nämnts, Expos (2016) granskning att det             

hatfulla drevet startats av en högerextrem Facebookgrupp. Ett faktum som innebär att            

bedömning av drevets brådskande karaktär (Coombs och Holladays, 2012) då inte           

uppenbarade sig lika tydligt som inom H&M:s parakris. Det framgick alltså inte att drevets              

stöd var fokuserat då detta påvisades först efter dess upplösning. Stödet upplevdes snarare             

diffust då inläggets negativa kommentarer bestod av enskilda personers åsikter. En           

bedömning som i teorin sänkte parakrisens rykteshot (Coombs och Holladays, 2012), men            

som inte överensstämde med verkligheten. Å ena sidan samspelar vidare legitimitets-           

indikationen med Åhléns parakris, då Coombs och Holladay (2012) menar att företagen har             

lite att frukta om omgivningens kritik saknar legitimitet, då andra intressenter inte frivilligt             

kommer att stödja firestormen. Något som i denna parakris till och med resulterade i en               

motreaktion i Åhléns kommentarsfält. Å andra sidan indikerar återigen företagets parakris           

exempel på en kritik, som trots saknad legitimitet, ändå resulterade i en stor spridning i både                

sociala och traditionella medier, vilket höjde riskfaktorn för hotets potentiella företagsskada.           

En poängtering som återigen påvisar en komplex verklighetsdynamik.  

 

5.2.3 Åhléns försvarsstrategier 

Två försvarsstrategier kunde följaktligen urskiljas från Nyheter24:s artikel och Åhléns          

officiella Facebookinlägg. Företagets kommunikationschef Weronica Nilsson stod för det         

första upp för företagets kärnvärden då hon dagen efter firestormens start, framförde Åhléns             

poängtering om att alla barn kunde vara lucior oavsett kön och bakgrund:  

”Alla har rätt att vara Lucia om hen vill. All vår reklam utgår från våra värderingar om                 

mångfald, jämställdhet och jämlikhet och ska vara inkluderande” (Backlund, 2016). 
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Hon påpekade vidare att den hatfulla kritiken gick emot Åhléns värderingar och            

sammanvävde istället de kärleksfulla kommentarerna med företagets inkludering och         

öppenhet, vilket låg till grund för varför företaget nu arbetade aktivt för att radera inläggets               

hatiska kommentarer (Backlund, 2016). Ur Nyheter24:s artikel framkommer det således att           

Åhléns använde sig av parakrisstrategin ”att motbevisa” då kommunikationschefen byggde          

sitt försvar på en hänvisning till företagets kärnvärden med ett uttryckt missnöje om inläggets              

negativa kommentarer. En strategi som enligt Coombs och Holladay (2012) anses vara            

fördelaktig i de fall då företagen inte har något annat val än att försvara sig. Dock hade                 

Åhléns redan erhållit en kraftig motreaktion till sin negativa kritik i form av ett kärleksfullt               

stöd från utomstående intressenter, vilket frångår parakrisens poängterade strategimål som          

innefattar ett ökat stöd från utomstående intressenter först efter företagets uttalanden           

(Coombs & Holladay, 2012). Men, även om företaget fått stöd via sitt fan-etablerade nätverk              

(Pfeffer m.fl. 2014) redan innan sina uttalanden, tycktes stödet likväl öka efter Nyheter24:s             

publicerade artikel. 

För det andra besvarade Åhléns kritiken på samma sätt i sitt senare publicerade             

Facebookinlägg genom att då, om inte ännu kraftfullare, påminna allmänheten om dess            

ställningstagande där företaget även påpekade att de i framtiden inte tänkt sluta publicera             

betydelsefulla reklamer (Åhléns, 2016, 5:e december). Företaget motbevisade därmed sin          

negativa kritik även på detta forum, men strategin var däremot inte helt allena. Då företaget               

trots allt raderade sin Luciareklam, anammade de även parakrisens strategi “att förändra”            

(Coombs & Holladay, 2012), även om de tydligt poängterade att raderingen inte skedde på              

grund av förståelse för kritiken (Åhléns, 2016, 5:e december). En viktig poängtering då             

företagets handling annars kunnat tolkas som att de implicit erkände sitt tidigare beteende             

som felaktigt, genom att i framtiden ändra sina handlingar. 

 

5.2.4 Intressenternas moralkulturer 

Som tidigare nämnts startade drevet mot Åhléns via en uppmaning i den högerextrema             

Facebookgruppen ”Ordet är fritt”, där en av användarna blivit illa berörd av företagets             

Lucia-annons då denne ansåg att reklamens bildsättning gjort narr av Sveriges traditioner            

(Poohl, Leman & Färnbo, 2016). Då användaren uppmanade gruppen till handling mot            

företaget i form av en gemensam åsiktsattack framträder en tydlig hederskultur (Campbell &             

Manning, 2014) där organisationen opponerade sig aggressivt mot Åhléns upplevda          
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förolämpning. Opponeringen liknar därmed Annonsrådets (2018) händelseförlopp i H&M:s         

ovan nämnda firestorm. Åhléns fall särskiljs dock med anledning av Facebookgruppens           

hotfulla ton i reklamens kommentarsfält där uppmaning till skadegörelse i form av bojkott             

tillika framgick (se bilaga 8.3.2). En hotfull ton som stärker hederskulturens framträdande            

ytterligare. Därav utesluts vidare värdighetskulturen (Coombs & Holladay, 2012) då          

Facebookgruppens medlemmar anspelade på att förolämpa både företag och pojke, i form av             

aggressivt uttryckta kommentarer, vilket totalt motsätter kulturens karaktär och moral. Den           

uteslutna värdighetskulturen blir således problematisk om intressentmakten bottnar i en          

hederskultur och drivs utan demokratiskt eller moraliskt syfte. En problematik som           

underlättats av sociala mediers förenklade åsiktsspridning (Heide & Simonsson, 2016). 

Då användaren inom den högerextrema Facebookgruppen vände sig till sina          

medlemmar när denna känt sig provocerad, synliggörs även en offerkultur (Campbell &            

Manning, 2014) då personens åsikt gavs status i form av det stöd som omgående spreds till                

reklamannonsens kommentarsfält. Dynamiken i Åhléns firestorm pekar vidare på en komplex           

verklighet då användarna bakom drevet gavs status och uppmärksamhet via en tredje part,             

även om de inte själva angivit information till, eller kontaktat traditionell media. Som tidigare              

nämnts upplevde nämligen omgivningen Aftonbladets rubrik (Habul & Wigen, 2016) som           

felaktig, vilket resulterade i en mellan-media-dynamik (Pfeffer m.fl, 2014) som skapade           

större mediatäckning. Något som var till det negativa drevets fördel, då Aftonbladet i själva              

verket hjälpte den högerextrema organisationen att sprida sitt budskap till större anslutningar.            

Nyhetsredaktionen kunde omöjligt veta vem som startat drevet då den officiella granskning            

om Facebookgruppen först publicerades den 12:e december (Poohl, Leman & Färnbo 2016).            

En faktor som representerar den problematik som mediaekot (Pfeffer et al, 2014) idag             

medfört, när traditionella medier hämtar sin information från sociala medier.  

 

5.3 Försvarsmakten: Kan killar också söka 

I april 2018 lanserade Försvarsmakten sin utomhuskampanj ”Många har många frågor” där            

en av reklamskyltarna innehöll texten “Måste man kunna göra två saker samtidigt eller kan              

killar också söka” (Reklamombudsmannen, 2018). Affischer som visades på offentliga          

platser runt om i Sverige. Organisationens reklamskyltar väckte starka reaktioner då många            

upplevde dess budskap som könsdiskriminerande och engagemanget spreds snabbt från          
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sociala medier, såsom Facebook, Twitter och Linkedin, till traditionella medier och           

nyhetsforum (Naess, 2018; Svenska Dagbladet; 2018; Frihet 2018). Försvarsmaktens         

reklamkampanj anmäldes slutligen åtta gånger till Reklamombudsmannen som i september          

2018 beslutade att avvisa samtliga rapporteringar (Reklamombudsmannen, 2018).  

 

5.3.1 Anklagelse 1 & 2: Sexism och könsdiskriminering  

I slutet av april uppstod i anknytning till Försvarsmaktens kampanjlansering starka reaktioner            

på nätet som ifrågasatte myndighetens budskap, vilket bland annat skapade stora diskussioner            

på Facebook. En användare skall ha publicerat ett inlägg i en reklamdiskussionsgrupp,            

innehållandes ett fotografi av försvarsmaktens reklamskylt med ”En helt idiotisk rubrik” som            

titel, vilket resulterade i en utbredd diskussionstråd med över 100 reaktioner (Naess, 2018).             

Den 25:e april uppmärksammades vidare Facebookinlägget av traditionell media, där Dagens           

Media (2018) blev den primära informationskällan för andra nyhetsredaktioner. Deras artikel           

inkluderade nämligen Försvarsmaktens första uttalande, angivet av marknadschef Robert         

Forss. Samma dag publicerade och delade även Svenska Dagbladet (2018) sin artikel i ett              

inlägg på nyhetsredaktionens officiella Facebooksida, vilken mottog över 130 reaktioner och           

84 kommentarer (Svenska Dagbladet, 2018, 25:e april). Ur kommentarsfältet urskildes två           

dominerande företagsanklagelser som intressenterna övergripande argumenterade för: sexism        

och könsdiskriminering (se bilaga 8.4.1). 

Riskbedömningen av drevets legitimitet tycks således, som i tidigare nämnda          

organisationsfall, vara av komplex karaktär även i Försvarsmaktens parakris, då deras           

intressenter inte heller drev en faktabaserad firestom eller använde olagliga anklagelser. En            

mellan-media-dynamik (Pfeffer m.fl 2014) identifieras vidare, då medieanvändarnas historia         

spreds via Dagens Media (2018) och Svenska Dagbladet (2018), vilket resulterade i en större              

online-aktivitet. Detta då intressenternas åsikter om reklamskyltens budskap kort efter          

artiklarnas publicering, identifierades på nya sociala medieforum och debatterade         

nyhetsplattformar. På det socialdemokratiska ungdomsförbundets webbsida ”frihet”,       

poängterade, som exempel, plattformens chefredaktör Lotta Illona Häyrynen sitt missnöje          

mot Försvarsmaktens ”hö-höigt killskämt”:  

 
”Resultatet är slappt och tondövt. Ni vet, killar har ju ingen simultanförmåga. Höhö.”             

(Häyrynen, 2018). 
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Reklamen uppmärksammades vidare på den sociala nyhetssidan Reddit, där ett inlägg med            

rubriken ”försvarsmakten är lite fördomsfull” startade en diskussionstråd med över 400           

kommentarer (u/Limw2000, 2018, april). Kort därefter, närmre bestämt den 28:onde april,           

uppmärksammade den svenska journalisten Paulina Neuding försvarsmaktens reklam via         

Twitter, där hon till sin bild på myndighetens reklamskylt adderade texten ”Något slags             

fikarumsfeminism från Försvarsmakten”. Inlägget fick över 60 kommentarer, delades 71          

gånger och fick 531 gillamarkeringar (Neuding, 2018, 28:onde april).  

Det konstanta kommunikationsflödet kan följaktligen identifieras med Pfeffers m.fl         

(2014) hastighets och volymfaktorer, då kritiken om Försvarsmaktens reklamskyltar fick en           

effektiv spridning, under kort tid, till en stor mängd människor. På under en månad              

påträffades information om fallet på fem digitala kanaler och på två traditionella medier,             

vilket kan ha genererats av att plattformarnas nätverksklungor (Pfeffers m.fl,2014) skapat ett            

hett diskussionsämne kring organisationens reklam och kritik. Däremot innebar inte          

nätverksklungorna att deras diskussionstrådar i detta fall, endast representerade samma          

åsikter. Tvärtom kunde många kommentarer identifieras för motsatta åsikter, det vill säga de             

som istället uppskattade Försvarsmaktens reklam (se bilaga 8.4.2), vilket indikerar att           

firestormens meddelande inte omfattade någon bristande mångfald (Pfeffers m.fl, 2014).          

Snarare tvärtom.  

Riskbedömningen av intressenternas påverkan i parakrisen är därmed komplex då          

dess mediespridning å ena sidan innebar större exponering, vilket medförde ett ökat hot för              

myndigheten. Men, dess antydan på mångfald bland kommentarsfältet tycks å andra sidan            

vara till fördel för organisationen i samband med att stödet inte heller var legitimt eller               

samlat, vilket inte gav parakrisen någon brådskande karaktär. Situationen är vidare svår att             

jämföra med Cornelissens (2017) definition av en kris, då uppmärksamheten i media inte             

tycktes resultera i ett omedelbart tryck. Små diskussioner uppmärksammades snarare på olika            

forum under olika datum, vilket möjliggjorde en potentiell organisatorisk hantering. Däremot,           

indikerade inte Coombs och Holladays (2012) bedömningskriterier att parakrisen rykteshot          

var särskilt högt.  

 
5.3.2 Firestormens upplösning 

Mellan april och juni månad, anmäldes vidare Försvarsmaktens reklamskyltar åtta gånger till            

RO för könsdiskriminering mot både män och kvinnor (Reklamombudsmannen, 2018).          
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Anmälningarna uppmärksammades i traditionell media där Göteborgsposten (2018) den 21:a          

juni 2018 inkluderade uttalanden om försvarsmaktens rådande situation från organisationens          

pressekreterare Jesper Tengroth, som hänvisade till RO för myndigheten framtida uttalande           

(Andersson, 2018; Reklamombudsmannen 2018). Det kan därmed konstateras att         

Försvarsmakten inte responderade via de sociala mediekanaler som parakrisen utbröt på,           

vilket egentligen förespråkas av Coombs och Holladay (2012) för att lindra drevets potentiellt             

negativa effekt. Det kan däremot diskuteras om organisationen haft möjlighet att precisera            

vilka kanaler som varit bäst att respondera på, då deras parakris tenderade att uppstå på               

många diversifierade plattformar vilket medförde en komplicerad mediatäckning.  

Nästkommande dag publicerade även Omni (2018) och Metro (2018) artiklar om           

Försvarsmaktens anmälningar. Publiceringen förlängde mediaekot (Pfeffer m.fl. 2014;        

Coombs & Holladay, 2012) då båda nyhetsredaktioner delade sina artiklar på respektive            

Facebooksida, vilket gav ytterligare mediatäckning då båda mottog över 150 reaktioner och            

50 kommentarer vardera (Omni, 2018, 22:e april & Metro, 2018, 22:e april). Det sista som till                

vår vetskap kan identifieras om Försvarsmaktens firestorm är avslutningsvis RO:s beslut, som            

den 13:e september 2018 meddelade att samtliga anmälningar om organisationens          

reklamskyltar avvisats med argumentet att reklamen inte ansågs ha ett kommersiellt syfte            

(Reklamombudsmannen, 2018).  

 
5.3.3 Försvarsmaktens försvarsstrategier 

Ur tidigare nämnda tidningsartiklar i samspel med RO:s publicerade överläggning, kunde           

vidare två dominerande försvarsstrategier urskiljas, som inte identifierats i våra tidigare           

analyserade företagsfall. Ur marknadschefen Robert Forss uttalanden till Dagens Media          

(2018) framkommer nämligen ett organisationsförsvar då han betonade försvarsmaktens         

drivkraft i ökad jämställdhet inom organisationen i samspel med följande uttalande:  

 
”När vi har diskuterat copyn internt så har vi bedömt att vår målgrupp är så mogen att den                  

fångar upp att detta är gjort med glimten i ögat” (Naess, 2018). 

 
Forss uttalande matchar i hög grad parakrisens försvarsstrategi ”att avvisa” (Coombs &            

Holladay, 2012) då marknadschefen poängterade organisationens positiva samhällsbidrag i         

kombination med ett uteslutet uttalande om en potentiell förändring. En strategi som även             

överensstämmer med SCCT’s att ”förneka” (Coombs, 2007) då organisationen tycktes          
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frånsäga sig ansvar och istället poängtera att målgruppen borde vara mogen nog att förstå              

skämtet (Naess, 2018). På samma sätt överensstämmer även Jesper Tengroths respons till            

Göteborgsposten (2018) med strategierna, då pressekreteraren tydligt protesterade mot att          

reklamen skulle klassificerats som könsdiskriminerande:  

 
”Vi tycker naturligtvis att det här är en bra kampanj i grunden. Vi hade ju inte släppt fram                  

den om vi tyckte att det var något knas med den.” (Andersson, 2018). 

 
Som tidigare nämnts framgick organisationens gemensamma ställningstagande även i RO:s          

officiella beslut, vilket inte heller motsäger ovan nämnda strategier. Försvarsmakten fortsatte           

nämligen att förneka sina reklamskyltars påstådda könsdiskriminering, genom att poängtera          

dess syfte med att väcka uppmärksamhet via sin upplysning om att stereotyper inte utgör              

något rekryteringsunderlag inom myndigheten (Reklamombudsmannen, 2018).  

Till skillnad från tidigare fall, överensstämmer Försvarsmaktens försvarsstrategier        

med SCCT’s rekommendationer, då firestorms, som tidigare nämnts, jämförs med fysiska           

rykten (Pfeffer m.fl. 2014) för vilka strategin ”att förneka” anses vara bäst lämpad (Coombs,              

2007). Å ena sidan kan det däremot konstateras att Försvarsmakten tog en risk i att använda                

försvarsstrategin ”att avvisa” på sociala medier (Coombs & Holladay, 2012), men å andra             

sidan tycktes intressenterna accepterat myndighetens försvar, då parakrisen försvann i          

samband med företagets slutliga uttalanden.  

 

5.3.4 Intressenternas moralkulturer  
Sammanfattningsvis har det konstaterats att stödet bakom firestormen mot Försvarsmakten          

var diffust (Coombs & Holladay, 2012), till skillnad från våra tidigare analyserade fall, då              

enskilda personer startade drevet på sociala medier med hjälp av medhåll från utomstående             

aktörer. En offerkultur (Campell & Manning, 2014) kan därför identifieras, då de sociala             

medieanvändarna tenderade att vända sig till allmänheten där de mycket riktigt mottog status             

och stöd i deras intolerans mot sina upplevda kränkningar. Som tidigare poängterat, tenderar             

många journalister att använda sig av offerrollen idag för att fånga allmänhetens            

uppmärksamhet och generera trafik till sina hemsidor och Paulina Neuding tycktes inte            

utgöra något undantag i Försvarsmaktens parakris. Precis som Marie Björks debattartikel           

(Björk, 2018), blev Neudings Tweet ett effektivt verktyg för att sprida kritik utifrån ett              
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personligt ställningstagande (Neuding, 2018, 28:onde april). Neudings Tweet samspelar         

dessutom med Svenska Dagbladets artikel om Försvarsmaktens fall, som publicerades tre           

dagar tidigare och råkade vara den nyhetsredaktion som Neuding arbetade som kolumnist för             

(Neuding, 2018). Men, om dagens överkänslighet mot förolämpningar faktiskt existerar eller           

om det numera används som ett medvetet verktyg går endast att spekulera kring.  

Vidare indikerar inte Försvarsmaktens firestorm att en offerkultur identifierades         

uteslutande bland drevets intressenter. Då kommentarsfälten som studerats var övervägande          

fredliga, det vill säga utan varken hotfulla anspråk eller uppmaning till fysisk handling,             

urskildes även en värdighetskultur (Campell & Manning, 2014) där konflikter diskuterades           

med god ton. Det framkom inte heller några övervägande förolämpningar ur varken            

nyhetsredaktionernas eller Neudings kommentarsfält (Kuronen, 2018; Wikén, 2018; Senska         

Dagbladet 2018, Neuding, 2018, 28:onde april), utan sarkasm tycktes jämförelsevis istället           

förekomma där Chefredaktören Lotta Illona Häyrynens förslag på nya         

reklamskyltskampanjer åt Försvarsmakten står som tydligt exempel (Häyrynens, 2018).         

Därav utesluts hederskulturen från Försvarsmaktens parakris då ingen aggressiv opponering          

mot reklamen kunde identifieras. Dessutom tycktes det inte finnas någon rädsla för            

rättsväsendet som nyttjades av de åtta privatpersoner som anmälde reklamen, vilket ger            

värdighetskulturen ytterligare underlag (Campell & Manning, 2014).  

 

5.4 Nick’s: En glass du inte ångrar  

I april 2018 lanserade livsmedelsföretaget Nick’s en reklamkampanj bestående av digitala           

annonser och utomhusaffischer med budskapet ”Nyhet! En glass du inte ångrar dagen efter.             

Man kan faktiskt ha kul utan socker. Testa själv! Nu finns vår kalasgoda glass i din butik”                 

(Reklamombudsmannen, 2018). Företaget mötte stark kritik på sociala medier i samband med            

lanseringen, då sociala medieanvändare hävdade att företaget hetsat till ätstörningar. Därefter           

spreds anklagelsen till traditionella medier som uppmärksammade fallet på ett flertal           

nyhetssajter (Lublin, 2018; Törner; 2018). Affischeringen publicerades söndagen den 15:e          

april 2018 och tre dagar senare, närmare bestämt den 18:e april, meddelade företaget             

Expressens nyhetsredaktion att de planerat att ta bort sin reklam och gick därefter ut med en                

officiell ursäkt på sin Facebooksida (Lublin, 2018; Nicks, 2018, 18:e april) 
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5.4.1 Anklagelse 1: Ätstörningshets 

Kritik mot Nick’s uppstod omgående i anslutning till reklamens lansering den 18:e april.             

Snabba på att kritisera företaget var bland andra influencer-profilerna Regina “Egoina”           

Katralen, Felicia Bergström och Linda-Marie Nilsson, vars kanaler idag har över 560 tusen             

följare tillsammans (Egoina, 2019; Fellsis, 2019; Lindamariie, 2019). En stor följarvolym           

som enligt Pfeffer m.fl (2014) möjliggjort dagens negativa mediedynamik på sociala medier.            

Regina Katralen var först med att kritisera Nick’s reklambild i sin instagramhändelse (bilaga             

8.5.1) innan hon publicerade ett blogginlägg om hur reklamen bidrog till hjärnspöken som             

gav ångest över vad människor bör och inte bör äta (Katralen, 2018, 18:e april). I samspel                

ifrågasatte den kända kroppspositivisten Felicia Bergström Nick’s handlande i sin          

instagramhändelse där hon anklagade företaget för att vara ätstörningstriggande. Ett inlägg           

som Linda Marie Nilsson, även hon känd kroppspositivist, delade vidare på sitt            

Instagramkonto (se bilaga 8.5.2). Profilerna är därmed ett tydligt exempel på hur den sociala              

mediekontexten idag möjliggör en snabb åsiktsspridning av negativ WOM (Stich m.fl. 2014;            

Cheng, 2018), som påverkar organisationer negativt. Anklagelsen om Nick’s ätstörningshets          

var således ett faktum och kritiken mot företaget uppmärksammades snabbt i traditionell            

media som senare samma dag spred vidare informationen (Lublin, 2018; Törner, 2018;            

Carlsson, 2018). En mellan-media-dynamik som så ofta skapar större online-aktivitet, vilket           

inte sällan resulterat i ytterligare mediatäckning (Pfeffer m.fl, 2014). Regina Katralen           

kommenterade nämligen Nick’s kampanj i Expressen med följande uttalande: 

 

“Jag har själv en ätstörning. Det är svårt som det är att äta en glass. Jag brottas varje dag                   

med känslan. Att då få det här tryckt i sitt ansikte, att man ska skämmas, det är fruktansvärt.”                  

(Lublin, 2018). 

 

Responsen som de nämnda influencerprofilerna fick på sina händelser går inte att ta del av,               

men kommentarsfältet på Regina Katralens blogg (Katralen, 2018, 18:e april) resulterade           

slutligen i 41 kommentarer som höll med influencern om hennes kritik mot företaget (Bilaga              

8.5.3). 

Nick’s blev i samband med reklamkampanjen även anmälda till         

Reklamombudsmannen där en av anmälarna menade, i samspel med influencerprofilernas          

uttalande, att företaget normaliserat ätstörningar med budskapet på deras affisch          

38 



 

(Reklamombudsmannen, 2018). Den andra anmälaren menade även att Nick’s genom sin           

anspelning på ett ätstört beteende då också legitimerat detta farliga beteende: 

 
“A tt ett varumärke legitimerar detta dåliga samvete många får efter att ha ätit glass därför               

att just denna nu är utan socker och därmed "nyttigare" är fruktansvärt”            

(Reklamombudsmannen, 2018). 

 
Nick’s blev följaktligen friade i RO:s opinionsnämnd, då stiftelsen inte ansåg att reklamen             

var skapad utan socialt ansvar (Reklamombudsmannen, 2018). Reklamombudsmannens        

(2018) beslut konstaterades först den 14:e juni 2018, vilket innebar att Nick’s inte kunde              

referera till domen när kritiken åtta veckor tidigare strömmade in på sociala medier. Utifrån              

Coombs och Holladays (2012) bedömningskriterier för vilken risktyp företagets rykteshot          

utgjorde, var legitimiteten bakom drevet, med facit i hand, å ena sidan inte hög då               

Reklamombudsmannen (2018) avslog anmälningarna. Något som tyder på att myndigheten          

inte uppfattade reklamen som skadlig för samhället. Å andra sidan fanns ändå uppfattningen             

hos influenceprofilerna och många med dem att reklamen hade ett skadligt budskap för en              

viss målgrupp. I dess komplexa rykteshotsbedöming kunde Nick’s krishanterare, precis som           

Försvarsmaktens, omöjligt veta att RO skulle avvisa anmälningarna då beslutet publicerades           

först två månader efter parakrisens början. Då ett mediaeko (Pfeffer m.fl. 2014) uppstod när              

traditionell media publicerade information om Nick’s parakris, ökade hotbedömningen enligt          

Coombs och Holladays (2012) andra bedömningskriterium då meddelandets ökade publicitet          

resulterade i mer makt för intressenterna. Men, stödet för hotet mot Nick’s var diffust vilket               

kännetecknas av att parakrisen uppstod som en spontan reaktion av olika aktörer, vilket utgör              

ett lägre hot än om stödet varit fokuserat.  

 

5.4.2 Firestormens upplösning 

Den 18:e april 2018, det vill säga två dagar efter att kampanjen gått live på företagets sociala                 

mediekanaler, publicerade Nick’s ett officiellt meddelande på sitt Instagramkonto och på sin            

Facebooksida med förklaring att de beslutat att stoppa marknadsföringskampanjen. Detta då           

kampanjen väckt negativa reaktioner, vilket inte varit företagets avsikt (Nicks, 2018, 18:e            

april). Nick’s agerande går därför i enlighet med Coombs och Holladays (2012)            

rekommendationer om att bemöta kritiken på samma sociala mediekanaler som parakrisen           
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startat på, som enligt oss kan minska risken för ytterligare medierykten och spekulationer då              

företagen själva stjäl strålkastarljuset.  

Den senaste nyhetsartikeln relaterad till Nick’s parakris publicerades vidare den 19:e           

april av Dagens Media och Nyheter24 (Törner, 2018; Carlsson, 2018). Därefter delade            

företaget själva ännu ett Facebookinlägg där de bad sina följare om hjälp för hur de i                

framtiden kunde kommunicera bättre för att undvika missförstånd (Nicks.se, 2018, 20:e           

april). Detta kan ses som ett proaktivt arbete för att undvika framtida parakriser, vilket              

rekommenderas av Coombs och Holladay (2012). Nick’s Facebookinlägg är avslutningsvis          

det sista spårbara meddelandet om ätstörningsfallet, med undantag för RO:s          

anmälningsavslag och vi konstaterar därmed att parakrisen var över.  

 

5.4.3 Nick’s försvarsstrategier 

Vi kunde vidare identifiera Nick’s olika försvarsstrategier i en mängd olika kontexter. Dels             

via officiella inlägg på Instagram & Facebook, via en intervju till Expressen, samt via den               

företagsrespons som influencern Regina Katralen mottog på sitt instagramkonto och          

publicerade på sin blogg (Katralen, 2018, 18:e april).  

Nick’s publicerade, som tidigare nämnts, ett officiellt meddelande på sina          

mediekanaler, där företaget erkände att reklamen väckt starka reaktioner men rättfärdigade           

också företagets goda avsikter istället för att be om ursäkt (Nicks, 2018, 18:e april).              

Uttalandet matchar därmed i hög grad Coombs (2007) försvarsstrategi “att förminska” då            

företaget förminskade situationen genom sin poängtering om att de inte hade någon avsikt att              

skada intressenterna. Samma strategi kan vidare urskiljas från Regina Katedrals publicerade           

skärmdump då Nick’s tydligt försvarade reklamens syfte, även om företaget tog åt sig av              

kritiken (Bilaga, 8.5.1). Företagets officiella Facebookinlägg möttes vidare av 280 reaktioner,           

122 kommentarer och 8 delningar med blandad respons (Nicks, 2018, 18:e april). Samma             

inlägg mottog på företagets instagram 1192 gilla-markeringar och 198 kommentarer (Nicks,           

2018, 18:e april).  

I Nick’s senare publicerade Facebookinlägg där företaget bad sina följare om hjälp            

(Nicks, 2018, 20:e april) väcktes främst positiva reaktioner i kommentarsfältet där många            

sociala medieanvändare tog Nick’s i försvar (Bilaga 8.5.4) vilket tydligt visar på deras             

väletablerade fan-nätverk (Pfeffers m.fl. 2014) där intressenterna agerade som positiva          

företagsambassadörer. Nick’s agerande i sig matchar parakrisstragetgin “att förändra”         
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(Coombs & Holladay, 2012) då de implicit erkände sitt tidigare beteeende som felaktigt             

genom att visa förändringsvilja, då de raderade sin kampanj för att tillgodogöra situationen.  

I praktiken kan det därför uppfattas som att företagets valda strategier går emot             

varandra, då Nick’s delvis bekräftade kritiken genom att implicit erkänna sitt tidigare            

beteende som felaktigt, men samtidigt förminskade de även situationen genom sin           

poängtering att deras avsikt inte var att skada.  

Nick’s grundare Niclas Luthman besvarade följaktligen kritiken i Expressen: 

 
“Det är fullständigt olyckligt. Det gör mig ledsen. Ingen här eller på reklambyrån kunde              

förutse den tolkningen” (Lublin, 2018). 

 
Vidare berättade grundaren att de redan ersatt de digitala annonserna och arbetade aktivt på              

att ta ner utomhusaffischeringen. Avslutningsvis uttryckte Niclas Luthman: 

 
“Jag hoppas man kan se till det vi är bra på och förlåta oss för en ogenomtänkt kampanj”                   

(Lublin, 2018). 

 
I denna artikel kan därav ytterligare två av Coombs (2007) försvarsstrategier identifieras:            

“bygga upp” och “förstärka”, där det senare uttalandet pekar på att Nick’s ämnat väcka              

sympati hos sin omvärld. Att bygga upp är en strategi som lämpar sig bäst när krisen är av                  

olyckshändelse eller med avsikt (Coombs, 2007), vilket inte var fallet i företagets parakris.             

Förstärkning lämpar sig däremot bäst för rykteshot eller när organisationen inte tidigare varit             

med i liknande kriser, vilket bättre matchar Nick’s omständigheter.  

Till skillnad från tidigare nämnda organisationsfall stack sammanfattningsvis Nick’s         

parakris ut med antalet identifierade försvarsstrategier. Huruvida detta har att göra med            

tidigare kriserfarenhet hos de olika organisationerna, parakrisens dynamik, alternativt en          

omedveten krishantering från Nick’s, går endast att spekulera i.  

 
5.4.4 Intressenternas moralkulturer  
Gemensamt för de fall vi studerat är att intressenter yttrat sina åsikter om företaget hos en                

tredje part vilket är ett signifikant kännetecken för Campbell och Mannings (2014) definition             

av offerkulturen. De bakomliggande anledningarna till att Regina Katralen, Felicia Bergström           

och Linda Marie Nilsson delade med sig av kritiken mot Nick’s offentligt ligger utom vår               
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vetskap, men forskning om offerkulturen förklarar att offermentaliteten är ett          

tillvägagångssätt för att erhålla sympati från omvärlden (Campbell & Manning, 2014).           

Huruvida detta var fallet hos de nämnda influencerprofilerna går inte att konstatera, men som              

nämnt i H&M’s och Försvarsmaktens parakriser tenderar många journalister att anamma           

offerrollen för att skapa uppmärksamhet och få trafik. En uppmärksamhet vi tänker att             

influencers också eftersträvar.  

Personer med offermentalitet uttrycker sig vidare mildare än hedersvärda personer,          

även om de båda kan tolkas som överkänsliga mot förolämpningar (Campbell & Manning,             

2014). Likt Försvarsmaktens firestorm kunde vi inte identifiera någon hotfull ton mot Nick’s             

i kommentarsfälten och det har likaså inte framgått rapportering om något fysiskt handlande             

till följd av reklamannonserna. Baserat på dessa insikter kunde det inte identifieras någon             

hederskultur bland parakrisens intressenter, då handlingar och gemensam opponering hos          

människor inom hederskulturen i vanliga fall tenderar att vara aggressiva (Campbell &            

Manning, 2014). En hotfull aggressivitet som organisationer baserat på sunt förnuft gärna            

undviker i dagens digitala firestorms. 

Att däremot hålla god ton och vända sig till rättsväsendet utan skam är som tidigare               

nämnts kännetecknande för värdighetskulturen (Campbell & Manning, 2014). Då Nick’s          

reklamannons anmäldes till Reklamombudsmannen (2018) bedömer vi avslutningsvis att en          

värdighetskultur kunde identifieras bland Nick’s intressenter i samspel med att Regina           

Katralens dialog med företaget bestod av fredliga uttalanden (bilaga 8.5.1). De andra            

influencerprofilerna samverkade även dessa med en värdighetskultur då deras uttalande aldrig           

indikerade på att direkt förolämpa organisationen, utan en god ton från alla aktörerna             

identifierades genom hela händelseförloppet i kontrast till Åhléns och H&M:s firestorms.  
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6. DISKUSSION & SLUTSATS
  

I denna del sammanställer vi resultaten från vår analys och kopplar samman våra slutsatser              

med professionella uttalanden från fyra intervjuade kommunikationsexperter. Kapitlet        

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 
Som inledningsvis nämnts finns det en problematik i dagens maktförskjutning på nätet då             

konsumenters firestorms inte sällan påverkar organisationer negativt, trots att de många           

gånger endast bottnar i negativa åsikter (Pfeffer m.fl. 2014). Ett argument som stöds av              

intervjuperson x som menar att samhället blivit mer och mer fragmenterat då konsumenter             1

idag sorterar in sig själva i olika filterbubblor som blir omöjliga för företagen att hantera.               

Denna uppsats har därför syftat åt att studera dynamiken inom svenska parakriser för att              

möjliggöra en identifikation av potentiella tecken för när en parakris indikerar att övergå till              

en fullbordad kris, samt hur situationen bäst hanteras, som stöd för framtida organisationers             

krishantering. Vår studie kompletterar därmed det tidigare forskningsfältet, som ännu inte           

besvarat hur den sociokulturella mediekontexten påverkar organisationers krissituation och         

dess val av krisresponsstrategier.  

Studiens resultat visar sammantaget på tre olika signaler som utmärkt sig i parakrisens             

dynamik, vilka antytt på en distinktion där hotbilden blivit så pass kraftig att parakrisen              

indikerat att övergå i en fullbordad kris. De första slutsatserna som kan dras från analysen är                

att ett fokuserat drev som uppstår på en och samma plattform ökar risken för en kris, då                 

organisationers svarstid förkortas och nästan utesluts innan firestormen nått sin pik. En faktor             

som enligt intervjuperson y är avgörande för ett företag i kris då de idag behöver svara på                 2

kritiken omedelbart innan den spridit sig vidare. Åhléns och H&M:s konsumentgemenskaper           

visade nämligen att en fokuserad volym utesluter åsiktsmångfald, vilket förstärker          

firestormens negativa påverkan. Enligt kommunikationschefen Linda Nordgren kan den         3

sociala medieplattformen då nyttjas som ett maktmedel av den högljudda minoriteten som där             

1 Intervjuperson x, kommunikationskonsult på en ledande svensk kommunikationsbyrå, telefonintervju den 21:a 
april 2019 
2 Intervjuperson y, PR-konsult på en svensk PR-byrå, telefonintervju den 24:e april 2019 
3 Linda Nordgren, Kommunikationschef på Oatly, intervju, Stora Varvsgatan 6, Malmö, den 23:e april 2018 
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kan skrika ut den frustration som gruppen annars inte fått utlopp för. Det blir som Linda                4

menar en snedvriden balans då det sällan är majoritetens synpunkter som är av majoritet,              

vilket givits exempel på i H&M:s, Nick’s och Försvarsmaktens parakriser, där den negativa             

kritiken gavs mer uppmärksamhet än den positiva responsen i både sociala och traditionella             

medier. 

Att olika kulturer identifierats i en och samma firestorm är vidare problematiskt då             

PR-utövare omöjligt kan tillfredsställa alla intressenter i en och samma responsstrategi, vilket            

samtliga intervjupersoner instämde med. Vår studie visar dock att de firestorms som drivs av              

intressenter tillhörande en offer- och hederskultur resulterar i en ökad krisbedömning. Detta            

då meddelandets aggressivitet i samspel med offermentalitetens höjda status inte lämnar           

organisationer andra valmöjligheter än att bemöta intressenternas krav, vilket påvisades i           

både H&M:s och Åhléns parakriser. Vår analys visar vidare att en offerkultur existerade i              

samtliga firestorms och att offermentaliteten påträffas i praktiken idag är intervjuperson y            5

övertygad om då hen i sin kommunikationsroll ofta ges intrycket av att många personer blir               

tillfredsställda först när de fått uttrycka sina åsikter med stöd från allmänheten. Detta blir              

problematiskt då det, som tidigare nämnts, blir svårt för organisationen att avgöra om             

reaktionen då är äkta eller ej. Kommunikationschef Emma Lefdal instämmer å ena sidan             6

med att offermentaliteten existerar, men menar å andra sidan att fenomenet alltid funnits och              

att sociala medier bara medfört en chans att nu uttrycka sina åsikterna offentligt.  

Det är enligt intervjuperson x och intervjuperson y5 vidare svårt att fastställa ett             7

gemensamt ramverk för hur organisationer bör kommunicera och i vilka situationer, då            

mycket av dagens hantering baseras på kontext, erfarenhet och magkänsla. I enlighet anser             

Emma Lefdal5 att organisationer bör bemöda sig om att inte heller svara som papegojor på               

sina sociala medieplattformar och inte utgå från ett standardsvar, då olika intressenter kräver             

olika bemötande. Vår studie visar dock genomgående att i de fall där parakriserna matchade              

alla ovannämnda signaler blev hotbilden så hög att den bästa möjliga responsstrategi, för att              

4 Linda Nordgren, Kommunikationschef på Oatly, intervju, Stora Varvsgatan 6, Malmö, den 23:e april 2018 
5 Intervjuperson y, PR-konsult på en svensk PR-byrå, telefonintervju den 24:e april 2019 
6 Emma Lefdal, Kommunikationschef Sparbanken Syd, telefonintervju den 26:e april 2018 
7 Intervjuperson x, Kommunikationskonsult på en ledande svensk kommunikationsbyrå, telefonintervju den 21:a 
april 2019 
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undvika en fullt utvecklad kris, blev att vidta någon form av åtgärd genom att till exempel be                 

om ursäkt eller radera det kritiserade materialet. Enligt intervjuperson x och Emma Lefdal             8 9

bör alla kommunikatörer även i praktiken bemöta alla intressenters åsikter med respekt och             

empati, då en upplevd arrogans kan resultera i ytterligare kriser. Dock, har analysen visat en               

komplexitet i organisationernas strategival då vissa firestorms även krävde en          

motbevisningsstrategi, vilket fungerade när organisationen ansåg att reklamen samspelat med          

dess kärnvärden och moral. Något som påvisats i Åhléns och Försvarsmaktens parakriser.            

Linda Nordgren menar att organisationer relativt enkelt kan hantera sina parakriser på detta             10

sätt, så länge materialet de publicerat går i linje med företagets värderingar, då stormen i sig                

först övergår till en kris när organisationen tappat sitt förtroende hos konsumenterna. En             

situation som alltså inte sker om företaget kan hantera reaktionen genom att stå trygga och               

stadiga bakom det de gör. Emma Lefdal9 menar att organisationen oftast klarar sig så länge de                

vet att de gör rätt och är transparenta, eftersom de då inte har någonting att dölja.  

Sammanfattningsvis kan vi därmed konstatera att analysen försvagat parakrisernas          

tidigare legitimitetsfaktorer (Pfeffer m.fl. 2014), då en intressents kritik alltid är legitim även             

om denna endast baseras på en åsikt och bör därför alltid bemötas med största möjliga               

respekt. Ett fokuserat drev som uppkommer på en och samma plattform representerat av             

intressenter inom en heders- och offerkultur signalerar vidare för en fullbordad kris. Detta då              

drevets tryck och bristande mångfald försvårar organisationernas respons och förkortar deras           

svarstid, vilket ger den högljudda minoriteten majoritet, vilket inte sällan uppmärksammas i            

både sociala och traditionella medier. Därmed kräver många parakriser idag en           

förändringsstrategi för att undvika övergång till en fullbordad kris i de fall där organisationers              

publicering går emot mot dess värderingar, med undantag för när en tredje part blivit              

påverkad. Analysen har dock påvisat att organisationer omöjligt kan möta alla intressenter            

inom samtliga moralkulturer genom en och samma försvarsstrategi, då alla kulturer           

bevisligen kräver olika bemötande. Är publiceringen däremot etiskt och moraliskt försvarbar,           

kan organisationer försvara sitt agerande på nätet utan att riskera några kriskonsekvenser. 

8  Intervjuperson x, Kommunikationskonsult på en ledande svensk kommunikationsbyrå, telefonintervju den 
21:a april 2019 
9  Emma Lefdal, Kommunikationschef Sparbanken Syd, telefonintervju den 26:e april 2018 
10  Linda Nordgren, Kommunikationschef på Oatly, intervju, Stora Varvsgatan 6, Malmö, den 23:e april 2018 
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6.1 Vidare forskning  

Som tidigare nämnts efterfrågar fortfarande det strategiska kommunikationsfältet mer         

forskning utifrån en kulturell och social mediekontext (Coombs & Holladay, 2012; Pfeffer            

m.fl, 2014; Fraustino & Kennedy, 2018) och vi uppmuntrar därför framtida forskare att utöka              

forskningen om just svenska parakriser och firestorms. Framtida forskare skulle exempelvis           

kunna utföra mer omfattande studier om fler organisationsfall än de antal som vårt arbete              

begränsats till, för att därigenom kartlägga potentiella likheter och skillnader mellan           

försvarsstrategier och eventuella kristecken. Det finns även möjlighet att utveckla studien           

genom att undersöka parakriserna i jämförelse med andra firestorms som frångår våra falls             

bedömningskriterier. Det skulle till exempel vara intressant att inkludera fall som faktiskt            

blivit anmälda till- och fällda av reklamombudsmannen för att få inblick i om denna faktor               

påverkade firestormens dynamik. Avslutningsvis föreslår vi även att ytterligare         

undersökningar görs om parakrisers och krisers moralkulturer inom andra länder i           

västvärlden, för att möjliggöra framtida generaliseringar som kan öka förståelsen för           

firestroms bakomliggande fenomen.  
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8. BILAGOR
 

8.1 Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 

1. Hur många år har du jobbat inom kommunikationsbranschen?  
2. Vad har du för studiebakgrund? 
3. Kan du beskriva lite om din nuvarande arbetsplats, tex. din titel och vad du gör? 

 
Om dynamiken på sociala medier 
 

4. Hur hanterar man som företag negativa firestorms på sociala medier för att minska så 
mycket negativa påföljder som möjligt?  
 

5. (Endast till seniorerna) Hur arbetar du med kriser på nätet idag jämfört med förr? Har 
sociala medier påverkat din strategi? 
 

6. Ibland tenderar människor att vara överkänsliga på sociala medier, hur avgör du om 
en sådan typ av firestorm mot ett företag är en “riktig” kris eller en “parakris”, (dvs ett 
riskhot)? 
 

7. Hur allvarligt bör företag ställa sig till dessa drev och hur mycket resurser bör läggas 
ned? 
 

8. Vad har du för rekommendationer till dagens företag gällande svarsstrategier på 
sociala medier? 
 

9. Anser du att fenomenet digitala firestorms och de negativa åsikter som följer är 
någonting som ofta diskuteras i den svenska kommunikationsbranschen idag? 
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8.5 Nicks skärmdumpar 

8.5.1 Egoinas Instagramhändelse 
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