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Abstract 
Prior research has pointed out the importance of companies attending social media 
during company crises. Though limited studies have examined how crisis 
communication stands on social media platforms during real organisational crises. 
Done by a qualitative textual analysis conducted through official statements from 
H&M:s Facebook posts, Twitter posts and Instagram posts for this case, this study 
aims to explore how the crisis communication for H&M stood during their crisis 
“coolest monkey in the jungle” in January 2018 to see how H&M used effective 
crisis communication strategies. The textual analysis is used to study how the 
empirical material reveal recurrent strategies from Image repair theory together with 
the rhetorical concept of ethos pathos and logos. Based on prior research for crisis 
communication mainly made through case studies we use the same design which 
has been proven successful. Findings suggested how H&M regularly were using 
recurrent strategies from Image repair theory and the rhetorical concept in their 
crisis communication in this case. The outcome of this study shows an example for 
how crisis communication on social media can be and how effective crisis 
communication strategies can be used on social media. 

Keywords 
Crisis communication, Image repair theory, casestudy, H&M, coolest monkey in the 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 “Det är av yttersta vikt att H&M-gruppen [...] har god kännedom, insikt och 
rutiner när det gäller framtagandet av sina produkter. Om H&M-gruppen skulle 
brista i detta avseende finns risk för att koncernens anseende och varumärken 
skadas. En korrekt, transparent och tillförlitlig kommunikation kan förebygga 
uppkomsten av anseenderisk men kan även hjälpa till att mildra 
konsekvenserna av eventuella incidenter” (H&M, 2018, a). 

 

I januari 2018 lanserade H&M en ny barnkollektion. Kollektionen publicerades på 
deras hemsida där ett av plaggen var en barntröja med texten “coolest monkey in the 
jungle”. Tröjan bars av en svart pojke och kort efter lanseringen fick H&M möta 
stark kritik på sociala medier (Rönnlund Aldman, 2018, 10 januari). I 
nyhetsrapportering och på sociala medier anklagades H&M för rasism, stereotypiska 
framställningar och ifrågasattes för framtagandet av tröjan (Öhrn, 2018, 8 januari). 
Intressenters uppfattning av ett företags situation kan definiera vad som är en kris 
och inte. Men det gemensamma för de flesta kriser är att det är en oväntad händelse 
som rymmer misstro eller hot mot ett företag (Coombs, 2007). Användare på sociala 
medier kritiserade och riktade stark misstro mot H&M i det här fallet. Bland annat 
artisten The Weeknd skrev på sin Twitter kort efter lanseringen att han känner sig 
djupt förolämpad, han anser tröjan vara rasistisk och att han därför kommer avsluta 
sitt samarbete med H&M (Harris & Ohlin, 2018, 13 januari). H&M valde att snabbt 
ta bort både bilden och produkten ur sortimentet och inte långt därefter gick H&M 
ut i ett pressmeddelande och på deras sociala medier om att de ber om ursäkt och att 
liknande händelser inte ska inträffa i framtiden (Harris & Ohlin, 2018, 13 januari). 
Enligt H&M är det av yttersta vikt att de har god kännedom, insikt och rutiner när 
de tar fram nya produkter (H&M, 2018, a). Att H&M:s intressenter då kritiserade 
företaget för rasism i framtagandet av barntröjan kan ses som till H&M:s nackdel då 
de uppenbarligen har brustit någonstans i framtagandet av en produkt, “Om H&M-
gruppen skulle brista i detta avseende finns risk för att koncernens anseende och 
varumärken skadas.” (H&M, 2018, a). H&M:s intressenter uppfattade bilden på 
pojken som rasistisk och kränkande, H&M blev ifrågasatta och omvärlden talade 
om händelsen som helt oacceptabel (TT, 2018, 9 januari). Hur ska H&M bemöta 
kritiken? När en kris inträffar blir den centrala frågan hur den ska hanteras för att 
inte skada ett företags image och rykte. Om krisen hanteras på rätt sätt med hjälp av 
kommunikativa krisstrategier kan det minska händelsens negativa påverkan på 
varumärket (Coombs, 2012). 
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Kriskommunikation är idag relativt omtalat inom forskning och rymmer flera 
utvecklade teorier och strategier som Situational crisis communication theory 
(SCCT) och Image repair theory. Men fenomenet och praktiken kriskommunikation 
står under stora förändringar, då en ny digitaliserad värld och sociala medier ersätter 
traditionella plattformar för kriskommunikation (Eriksson, 2014). Utvecklingen av 
sociala medier har medfört andra förutsättningar för krishantering och 
kriskommunikation då sociala medier ersätter traditionella medier allt mer i 
kriskommunikationssyfte (Cheng, 2018). Det är inte längre en fråga om företag ska 
finnas på sociala medier, utan hur (Jin, Liu & Austin, 2014). Till skillnad från 
traditionella medier medför sociala medier en relation, interaktion och snabbare 
informationsspridning (Olsson, 2017). Sociala medier fungerar som en snabb kanal 
för kommunikation och kan vara framgångsrikt under företagskriser (Ki & Nekmat, 
2014). Problemet är att forskning om kriskommunikation på sociala medier är 
relativt begränsat, då det fältet fortfarande är relativt nytt och forskare efterfrågar 
fler studier om hur kriskommunikation på sociala medier kan se ut (Roshan, Warren 
& Carr, 2016). Svensk forskning om kriskommunikation har tidigare heller inte 
fokuserat mycket på specifika organisationers kriskommunikation, utan varit mer 
samhällsinriktad (Falkheimer & Heide, 2011). Media anses vara den största formen 
av makt enligt Hall (1989), citerad i West och Turner (2014), “the ultimate source of 
power in our society is the media” (s. 443). 

 

För oss blir det därför intressant att undersöka hur H&M:s kriskommunikation på 
deras sociala medier ser ut gällande lanseringen av barntröjan med texten “coolest 
monkey in the jungle”, för att se hur H&M använder sig av kommunikativa 
krisstrategier i det här fallet. Studien genomförs via en kvalitativ textanalys med 
etablerade teoretiska utgångspunkter från Image repair theory och retorik som avgör 
vad som är viktigt för oss att titta på i analysen. 

 

1.2 Studiens relevans 
Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är vetenskapen om hur vi människor 
kommunicerar och hur medier påverkar oss (Turner & West, 2014). 
Kriskommunikation är en form av kommunikation som tar allt mer plats på nya 
plattformar som sociala medier (Cheng, 2018). Även Eriksson (2014) menar att 
medie- och kommunikationslandskapet står under stora förändringar, där bland 
annat sociala medier medför ändrade förutsättningar för kommunikationen i kris- 
och katastroflägen. En väl fungerande kommunikation är viktigt för exempelvis 
organisationer, där det ses som en grundförutsättning för att de ska kunna skapas, 
existera och utvecklas (Heide, Johansson, & Simonsson 2012). Att då undersöka hur 
kriskommunikation på sociala medier kan se ut för en specifik organisation och i ett 
specifikt fall, gör att studien kan placeras inom medie- och 
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kommunikationsvetenskap, samtidigt som den agerar kumulativt på tidigare 
forskning. Vi kommer därför kunna lämna ett bidrag till såväl forskningen, som 
krishantering- och kriskommunikationspraktiken, om ett fall av kriskommunikation 
på sociala medier och hur kriskommunikation på sociala medier kan se ut för en 
specifik organisation. 
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2 Bakgrund 
I den här delen presenterar vi bakgrunden till vår studie som visar åt vilket håll 
studien rör sig. Vi börjar med att förklara företaget H&M och händelsen om den 
barntröja som H&M lanserade som senare blev kritiserad på sociala medier. Vi 
fortsätter sedan med en förklaring av rasism, dess historia och relevans för den här 
studien. Vi avslutar med att förklara fenomenet och praktiken kriskommunikation 
och en begreppsförklaring av sociala medier. 

 

2.1 H&M och barntröjan ”coolest monkey in the jungle” 
Hennes & Mauritz (H&M) är ett av världens ledande mode- och designföretag som 
grundades 1947 av en man vid namn Erling Persson. Erling var en entreprenör som 
under sina resor till USA fann inspiration till nya sätt att sälja kvinnokläder. Han 
strävade efter visionen om att sälja kläder till priser som alla kunde ha råd med. 
Företaget har expanderat enormt under åren, både online och i antal fysiska butiker 
(Giertz, 2012). Idag finns det över 4,200 butiker placerade i över 69 länder i 
världen. H&M erbjuder kläder till människor i alla åldrar och säljer även 
heminredning, accessoarer, smink och skor (H&M, 2018, c). Företaget har olika 
avdelningar, som kvinna, man, tonåring och barn där nya kollektioner för respektive 
avdelning lanseras kontinuerligt (Giertz, 2012). 

 

I början av januari 2018 lanserade H&M en ny barnkollektion. Kollektionen 
innehöll bland annat barntröjor med djungel- och djurinspirerade tryck. På 
reklambilderna kunde vi bland annat se en svart pojke med texten “coolest monkey 
in the jungle”.  I samma barnkollektion fanns det en annan tröja fast på en vit pojke 
med texten “survival expert”. Bilder från kollektionen publicerades i H&M:s butik 
online varav tröjan med texten “coolest monkey in the jungle” fick stor medial 
uppmärksamhet. Nyhetsrapporteringen kring den här lanseringen kretsade kring hur 
H&M blivit kritiserade för rasism och stereotypiska föreställningar genom att 
använda ordet monkey (Harris & Ohlin, 2018, 13 januari). Just ordet monkey har 
historiskt sett används som ett förminskande slanguttryck för svarta människor 
(Wulf, Mills & Sebastini, 2015). När ordet då sattes i kontext med en barntröja där 
en svart pojke var modell, väcktes starka reaktionerna från omvärlden. Personer som 
bland annat Abel Makkonen Tesfaye, bättre känd som artisten The Weeknd, var en 
av de personerna som kritiserade tröjan och H&M. Den 8 januari skrev The Weeknd 
ut på sin Twitter att han är förolämpad och väljer att avsluta sitt samarbete med 
H&M “woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply 
offended and will not be working with @hm anymore…”, inlägget fick över 
300,000 likes (TheWeeknd, 2018). Andra kända personer, som artisten P.Diddy 
skrev även han på sin Twitter den 8 januari “Put some respect on it!! When you look 
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at us make sure you see royalty and super natural God sent glory!! Anything else is 
disrespectful.” (Diddy, 2018). Journalisten för New York Times Charles M. Blow 
skrev på sin Twitter “. @hm, have you lost your damned minds?!?!?!” 
(CharlesMBlow, 2018). Kritiken kom från såväl privatpersoner, journalister, 
politiker och idrottsmän på Twitter som menade att H&M gjort fel, att något sådant 
inte bör inträffa och att H&M bör tänka om (Bever, 2018, 8 januari). Den 9 januari 
publicerar H&M ett pressmeddelande på deras officiella hemsida angående 
händelsen. I pressmeddelandet ber H&M om ursäkt, att de gjort fel och att de ångrar 
trycket på barntröjan (H&M, 2018, b). 

 

Några dagar efter, den 13 januari, rapporteras det om en vandalisering i några av 
H&M:s butiker i Sydafrika. En mängd människor hade samlats utanför H&M:s 
butiker vid Menlyn Park och East Rand i protest mot lanseringen av tröjan (Harris & 
Ohlin, 2018, 13 januari). Som en följd av vandaliseringen publicerar H&M 
ytterligare ett pressmeddelande på sin officiella hemsida, där de går ut med att de 
beslutat sig om att tillfälligt stänga sina butiker i Sydafrika (H&M, 2018, c). H&M 
har således genomfört en produktlansering som uppfattats negativt av deras 
intressenter. H&M blev kritiserade för rasism och tog kommunikationsåtgärder i 
form av pressmeddelande och olika inlägg på sociala medier där de gick ut med en 
ursäkt och att de tar bort tröjan med tillhörande bilder ur sortimentet (Harris & 
Ohlin, 2018, 13 januari). 

 

2.2 Rasism 
Rasism ses som en föreställning, eller uppsättning av föreställningar om en 
världsbild, där människor delas in i överordnade respektive underordnade grupper 
och sägs ha uppkommit redan under 1600- och 1700-talen då slavhandeln var 
rådande (Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). En definition av rasism ges i rapporten 
Mångfald mot enfald av Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet (SOU 
1989:13). 

”En föreställning om den egna gruppens överlägsenhet och en uppfattning om 
att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att 
dela in dessa i mer eller mindre värda. Vidare innebär det att en folkgrupp som 
betraktar sig som mervärdig “ras” anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller 
kontrollera de andra eller tvinga dem att leva åtskilda från andra folkgrupper.” 
(s. 13). 

 

En annan förklaring ges av Garner (2009) som beskriver rasism som en ojämn 
maktrelation mellan två grupper som pågått under en längre tid, en ideologi som 



 

6(51) 
 
 

delar in människor i raser med olika förväntade karaktärsdrag och en diskriminering 
som följs av rasifiering. Under 1600- och 1700-talen kom hudfärg att bli en 
identitetsfaktor då européer kunde se skillnad mellan sin vita hy och slavarnas svarta 
hy. Det resulterade i en hierarkisk maktordning där vita sågs som överordnade och 
svarta underordnade (Fredrickson, 2003). Naturvetenskapsmannen Carl von Linné 
var en av de personer som lade grunden till ett tankesätt om att dela in människor i 
olika grupper beroende på ursprung och hudfärg. Linné menade att en indelning av 
människor kunde ske i grupper som européer, afrikaner, asiater och indianer där 
européer exempelvis beskrevs som uppfinningsrika och afrikaner var lata 
(Fredrickson, 2003). Linné menade att människor i de olika grupperna hade olika 
fysiska, intellektuella och psykiska egenskaper som kunde mätas mot varandra och 
skapade en norm om status där vita människor sågs som överlägsna (Fredrickson, 
2003). Vidare förklarar Dyer (1997) att vithet historiskt sett kopplats ihop med 
status, det normativa och det eftertraktade. Rasismen har en lång historia som 
började växa fram ur slaveriet som senare skapade en vithetsnorm (Garner, 2009). 

 

Historiskt sett har Afrikaner varit centrala i diskurser om stereotyper och rasism, där 
de stereotypiseras som apor och ordet monkey har används som ett förminskande 
slanguttryck för svarta människor (Wulf et al., 2015). Vi anser att en beskrivning av 
rasism är nödvändig för att förstå kontexten för den här studien, då H&M blev 
kritiserade för rasistiska föreställningar i och med att de lanserade en barntröja med 
texten “coolest monkey in the jungle” där modellen för tröjan var en svart pojke. 

 

2.3 Kriskommunikation 
Det finns många olika definitioner av en kris då en kris kan ha olika form och olika 
karaktär. En definition ges av medievetaren Coombs (2012) som menar att det är 
intressenters uppfattning av en situation som avgör om det är en kris eller inte, att 
det ligger i mottagarens ögon. Forskarna Ulmer, Sellnow och Seeger (2011) menar 
att en kris är en oväntad händelse som skapar osäkerhet och hot för organisationer. 

”An organizational crisis is a specific, unexpected, and nonroutine event or 
serials of events that create high levels of uncertainty and simultaneously 
present an organization with both opportunities for and threats to its high-
priority goals.” (s.7). 

 

Det finns även olika former av kriser. Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar 
att några är de som utgörs av människan och några är de som utgörs av naturen 
själv, men att det oftast är en kombination av båda. Falkheimer et al. (2009) 
förklarar hur det kan röra sig om exempelvis samhällsrelaterade kriser som 



 

7(51) 
 
 

naturkriser, teknologiska kriser, sociala kriser, ledningskriser och ekonomiska 
kriser. Eriksson (2014) förklarar hur det även kan röra sig om organisationskriser 
och förtroendekriser, något som Eriksson (2009) beskriver som en specifik, oväntad 
och oförberedd händelse som hotar organisationens mål (s. 36). Det ideala för 
företag hade såklart varit att aldrig hamna i en kris, men inget företag och ingen 
organisation är immun (Ulmer et al., 2011). Coombs (2012) menar att essensen 
ligger i att finna ett sätt för att försöka förhindra att en kris därför inträffar men det 
kräver en förståelse för krisens. Larsson (2008) tar upp dessa faser i Falkheimer et 
al. (2009) som förebyggandefasen, förberedelsefasen, akutfasen, återhämtningsfasen 
och lärofasen och menar att det kräver en förståelse för de olika faserna för en väl 
fungerande krishantering. Att förhindra att en kris inträffar kan för organisationer 
handla om att säkra ledningar inne på varuhus eller avskriva produkter som uppvisat 
varningstecken (Falkheimer et al., 2009). Men det kan även handla om att 
säkerställa en god image och ett gott rykte (Benoit, 2015). 

 

Kriser kan även definieras beroende på vilken karaktär den har. De händelser som 
fyller misstro, utgör ekonomiskt eller anseedemässigt hot mot en verksamhet kallas 
för förtroendekriser (Coombs, 2007). Ett exempel på förtroendekris är om en 
organisation handlat på ett sätt som sedan blir ifrågasatt av organisationens 
intressenter (Coombs & Holladay, 2009). Vid ifrågasättande och misstro mot 
företag leder det ofta till att företaget tar till försvarsstrategier i deras 
kommunikation för att försöka rädda deras anseende (Falkheimer et al., 2009). Det 
hävdas dock en skillnad på organisationskriser och förtroendekriser, då en 
förtroendekris oftast ses som ett resultatet av en långvarig eller upprepad 
organisationskris (Palm & Falkheimer, 2005). Falkheimer et al. (2009) menar att det 
mest kännetecknande för en organisationskris är att de är synliga, de kräver 
omedelbar uppmärksamhet, de innehåller inslag av överraskning, de kräver någon 
form av handling och att de ses som utanför organisationens fullständiga kontroll. 
Om en kris väl inträffat bör information snabbt komma ut om händelsen för att 
informera allmänheten och kallas kriskommunikation, den kommunikativa delen av 
krishantering (Falkheimer et al., 2009). Coombs (2012) menar att det är att ha en 
förståelse för krishantering för att uppnå en effektiv kriskommunikation (Coombs, 
2012). 

 

Kriskommunikation är viktigt i exempelvis katastrofsituationer, då den fyller en 
informerande roll om exempelvis varningar eller råd till påverkade människor 
(Falkheimer et al., 2009). Kriskommunikation innebär således den kommunikativa 
delen av krishantering som informeras före, under och efter en kris till berörda 
intressenter (Falkheimer et al., 2009). En form av kriskommunikation är att företag 
skriver och publicerar offentliga pressmeddelanden till allmänhetens intresse. 
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Pressmeddelandet kan handla om någonting som inträffat och som skapat ett hot 
mot företaget där kommunikationen exempelvis kan innefatta en ursäkt, upplysning 
eller åtgärder (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

2.4 Sociala medier 
Dagens medielandskap är dominerat av sociala medier och möjligheten för individer 
att ta del av och sprida innehåll via egna kanaler. Sociala medier har skapat stora 
möjligheter för organisationer att ha direkt kontakt med sin publik under kriser, 
något som kan gynna, men också utmana organisationer då de inte längre har 
samma kontroll över den information som sprids (Heide et al., 2012). H&M finns på 
flera sociala medier, bland annat på Facebook, Instagram och Twitter, men även på 
Pinterest, Google+ och Youtube (H&M, 2018, d).  Eftersom kritiken mot H&M 
främst förekom på sociala medier kan det ses som utom företagets fullständiga 
kontroll eftersom sociala medier medför en mer okontrollerbar information- och 
åsiktsspridning (Heide et al., 2012). 

 

Sociala medier definieras som en grupp av internetbaserade applikationer som 
byggs på ideologiska och teknologiska grunder “A group of Internet-based 
applications that build on the ideological and technological foundations [...]” 
(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Vidare förklarat skapar sociala medier enorma 
möjligheter för risk- och kriskommunikation (Rasmussen & Ihlen, 2017), då något 
som är gemensamt för alla sociala medier är att de erbjuder deltagande, grupper med 
samma intressen, öppenhet, interaktion och sammanhållning (Coombs, 2012). 
Rasmussen och Ihlen (2017) menar att möjligheten ligger delvis i huruvida en 
analys av innehåll på sociala medier kan assistera företag i att identifiera sin 
kundkrets och potentiella risker för framtiden. Under kriser kan sociala medier även 
medföra att företag kan kommunicera till en stor målgrupp (Rasmussen & Ihlen, 
2017). Forskning visar exempelvis på att Twitter är väldigt användbart under 
krissituationer då information behöver nå ut snabbt och anses som den mest 
effektiva kommunikationskanalen för att nå ut till beslutsfattande, politiker och 
journalister (Eriksson & Olsson, 2016). Twitter är en webbaserad tjänst för socialt 
nätverkande som gör det möjligt för användare att följa vänner, experter, kända 
personer och förmedla kommunikation i upp till 140 tecken (Eriksson & Olsson, 
2016). Även om Twitter används i hög grad i marknadsföringssyfte är det även, 
enligt White (2012) i Eriksson och Olsson (2016), en tjänst som används vid 
kriskommunikation. Forskning visar att ett annat socialt medie som Facebook är 
mycket effektivt för organisationer då de kan hålla en kontinuerlig kontakt med sina 
intressenter (Manasijević, Živković, Arsić, & Milošević, 2016). Orosz, Tóth-Király 
och Bőthe (2016) tar vidare upp att Facebook är värdefullt där människor spenderar 
enormt mycket tid. Slutligen presenterar Ki och Nekmat (2014) hur Facebook är en 
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kraftfull plattform för kommunikation i krissituationer. De menar att om företag 
använder Facebook effektivt i krissituationer, genom att gå ut med en ursäkt eller 
information om krisen snabbt, kan företag undvika större potentiella krissituationer. 

 

3 Litteraturgranskning 
I det här avsnittet kommer vi presentera vilket teoretiskt perspektiv som används i 
studien. Vi kommer även presentera tidigare forskning inom området för 
kriskommunikation och kriskommunikation på sociala medier. Vi börjar med en 
presentation av studiens teoretiska perspektiv. Vi fortsätter med en redogörelse för 
forskning om kriskommunikation på sociala medier och en överblick av 
forskningsläget, följt av forskning om strategianvändning för kriskommunikation.  

3.1 Teori 
Nedan kommer vi att presentera studiens teoretiska perspektiv. Vi inleder med en 
redogörelse för retorisk teori och retorikens betydelse för kriskommunikation. Vi 
fortsätter med att förklara retorikens försvarstal (apologia) och avslutar med en 
förklaring av Image repair theory. 

 

3.1.1 Retorisk teori 
Retorik definieras av Kjeldsen (2008) som ändamålsenligt och verkningsfull 
kommunikation där man tar hänsyn till mottagarens känslor, karaktär och attityd 
“Retorik är adresserad kommunikation, den söker en bestämd form av svar eller 
respons hos dem som tilltalas.” (s. 88). Retoriken uppkom under antiken där den 
äldst bevarade boken är skriven av Aristoteles vilken än idag ligger till grund för de 
allra vanligaste beskrivningarna av retorik. Aristoteles beskrev retorik som en konst 
att se möjligheter till övertygande argument och skapade således tre retoriska 
bevismedel som hjälp för att som talare lyckas övertala sin publik - ethos, pathos 
och logos (Kjeldsen, 2008). Ett samspel mellan de tre komponenterna är nyckeln till 
en lyckad retorisk kommunikation där vikten ligger vid hur appellformerna 
balanseras (Vigsø, 2010). 

 

“Inom ämnet kriskommunikation är retorik en avgörande konst och vetenskap för 
hur vi skapar strategier för vår kommunikation.” skriver Olinder i förorden till Mral 
och Vigsø (2013, s. 4) och förklarar således retoriken som ett väl använt verktyg för 
uppbyggnad och utfall av kriskommunikation. Mral och Vigsø (2013) beskriver 
varje krissituation som en retorisk situation där den moderna retoriken innefattar 
alla de budskap som ämnar övertyga och påverka. De retoriska kunskaperna är av 



 

10(51) 
 
 

stor vikt vid krissituationer och kan vara avgörande i om krishanteringens utfall blir 
lyckad eller misslyckad (Mral & Vigsø, 2013). 

 

Ethos 
Ethos beskrivs som talarens karaktär, den uppfattning publiken har av sändaren samt 
vilka intryck sändaren förmedlar. Det vill säga om mottagaren har förtroende för 
avsändaren eller inte. Ethos är således ingen statiskt egenskap som sändaren innehar 
utan ett dynamiskt fenomen som ligger i mottagarens aktuella uppfattning av 
sändaren (Kjeldsen, 2008). Aktören har med sig ethos från tidigare handlingar men 
måste vara medveten om att det ständigt står i förändring då den aktuella retoriska 
situationen påverkar mottagarens syn på aktörens trovärdighet. Aktören kan således 
inte förlita sig på tidigare gott rykte och hög trovärdighet då det snabbt kan vända 
till det motsatta om krissituationen hanteras på fel sätt (Mral & Vigsø, 2013). 

Avsändarens retoriska val spelar en avgörande roll för att bibehålla eller etablera 
trovärdighet hos mottagaren och kan grunda sig i flera olika faktorer. Enligt 
Kjeldsen (2008) grundar sig ethos i kloka handlingar, kompetens, god karaktär, 
öppenhet och välvilja mot mottagarna “[…] vi bedömer nämligen inte bara det som 
sägs utan också vem som säger det.” (Kjeldsen, 2008, s. 126). Vidare menar även 
Vigsø (2010) att val av talesperson är av stor vikt för att etablera god ethos i 
krissituationer då även faktorer som tjänstetitel och sändarens erfarenheter påverkar 
trovärdigheten för det som förmedlas.  

 

Pathos 
Pathos beskrivs som de känslor talaren uppvisar eller väcker hos sin publik. Känslor 
kan vara ett kraftfullt vapen för att påverka sina lyssnare och är helt väsentligt till 
hur publiken kommer ta emot din kommunikation “De goda sakskälen kan förmå 
dina åhörare att tänka att du har rätt, men endast emotionerna kan få dem att känna 
för din sak.” (Lindqvist, 2016, s. 82). Det vill säga att argumenten har som mål att 
engagera mottagarna och sätta dem i en viss sinnesstämning. Sändaren försöker 
således förmedla den känsla de vill att mottagaren ska känna (Kjeldsen, 2008).  

 

Logos 
Logos kan beskrivas som det förnuftsbaserade bevismedlet och innebär att övertyga 
sina intressenter genom logik. Kommunikationen är underbyggd med rationella, 
strukturerade och logiskt baserade argument för på så vis framlägga bevisning och 
demonstrera sanning för att övertyga mottagaren (Kjeldsen, 2008). Det kan 
exempelvis yttra sig i statistik, bilder, siffror eller expertuttalanden för att höja 
trovärdigheten på det som framställts (Klerfelt, 2010). Enligt Vigsø (2010) 



 

11(51) 
 
 

karakteriseras logosargument av faktabaserade och objektiva argument med en lugn 
och neutral ton. Vigsø (2010) menar dock att risken med för många logosargument 
är att kommunikationen kan bli något pedantisk och tråkig. 

 

3.1.1.1 Krisretorik på nätet 
Retorik bidrar som tidigare nämnt, med något av det mest grundläggande för 
kommunikation. Det är något som baseras på struktur, fokus på språklig förmedling 
och förståelse för kommunikationens villkor och mottagande. Genom god förståelse 
för retorikens inverkan på informationsförmedling ökar förutsättningarna för god 
krishanteringsförmåga (Mral & Vigsø, 2013). I krissituationer kan retoriken ses som 
ett systematiskt kommunikationsmedel och ett verktyg för att bemästra situationen 
på bästa sätt, då retoriken erbjuder strukturer som kan underlätta en effektiv 
kommunikation (Mral & Vigsø, 2013). 

 

Internet är ett virtuellt och geografiskt gränslöst rum som konkurrerar med de 
traditionella medierna och har skapat en märkvärd förändring på 
kriskommunikation. Massmedia och journalister har inte längre samma 
maktfunktion i krissituationer då kriskommunikation idag influeras av 
medborgarjournalistik på sociala medier (Eriksson, 2009). Internet har skapat 
möjligheter för organisationer att själva kommunicera sin vinkel av krisen och välja 
hur mycket engagemang de vill lägga ner på sin kriskommunikation, helt oberoende 
från traditionella medier, “[…] genom tillgången till internet har möjligheten 
öppnats för organisationer att bli sin egen krisbildsproducent.” (Eriksson, 2009, s. 
129). 

 

Ur ett retoriskt perspektiv är det dock inte bara den verbala kommunikationen som 
står av vikt i en krissituation, utan även symboliska handlingar. Mral och Vigsø 
(2013) menar att det är av stor vikt att den verbala kommunikationen stämmer 
överens med de operativa handlingarna. Eriksson (2009) menar att en organisations 
webbsida och dess innehåll exempelvis har visat sig ha ett positivt symboliskt värde 
för publiken när det handlar om att återställa ett skadat anseende. Förutom det 
symboliska värdet kan dessa funktioner ses som ett praktiskt verktyg då 
organisationer kan välja att erbjuda ekonomisk kompensation eller liknande stöd 
som en strategi att minska effekten av krisen (Eriksson, 2009).  

 

3.1.1.2 Retorikens försvarstal 
Apologia är en klassisk del av retoriken som ligger till grund för teorier inom 
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kriskommunikation, exempelvis Image repair theory och Situational crisis 
communication theory (Coombs, Frandsen, Holladay & Johansen, 2010). Coombs et 
al. (2010) beskriver apologia som retorikens försvarstal, ett kommunikativt 
självförsvar för att bemöta anklagelser på ett övertygande och retorisk sätt. Det 
styrks även av Arendt, Lafleche och Limperopulos (2017) “[…] apologetic rhetoric 
consists of messages designed to repair and restore the image, credibility, and 
legitimacy of a person or an organization.” (s. 517). 

  

Apologia erbjuder fyra strategier som handlar om att förneka ansvar för krisen, 
försöka minimera krisen genom att påminna om organisationens goda karaktär, 
påminna om andra organisationers större kriser alternativt placera krisen i ett större 
perspektiv (Falkheimer & Heide, 2014). Strategierna är applicerbara på såväl 
individuella som organisatoriska kriser och ligger till grund för Image repair theory 
som vi presenterar nedan. Image repair theory erbjuder en mer utvecklad och 
djupare modell, framförallt fokuserat på större krissituationer (Arendt et al., 2017). 

 

3.1.2 Image repair theory 
Situational crisis communication theory (SCCT) är, tillsammans med Image repair 
theory, en av de mest förekommande teorierna för forskning inom 
kriskommunikation. SCCT uppkom av den amerikanska kommunikationsforskaren 
Timothy Coombs (1995) och handlar om olika strategier företag kan använda sig av 
före, under och efter en kris (Coombs, 2012). Image repair theory bygger vidare 
med att förklara hur en organisation bör formulera sitt budskap för att på ett 
effektivt sätt återställa ett skadat rykte efter en krissituation. Teorin skapades 1995 
av den amerikanska PR-forskaren William Benoit och presenterar kommunikativa 
strategier till arbetet med kriskommunikation med mål att återuppbygga ett skadad 
anseende (Falkheimer et al., 2009). Benoit (2015) jämför kriskommunikation med 
marknadsföring där man anpassar innehållet efter dess publik för att skapa en 
träffsäker kommunikation. Idag handlar det inte om organisationen är skyldig till 
anklagelsen eller inte, det handlar om hur publiken uppfattar organisationen som 
skyldig eller inte (Benoit, 2015). Teorin är organiserad i fem övergripande strategier 
som hjälpmedel för organisationer i krissituationer - förnekande, bortförklaring, 
minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och avbön (Falkheimer et al., 
2009). Vi har valt att använda Benoit’s strategier som en teoretisk utgångspunkt i 
vår analys (se figur 1). 

 

Förnekande 
Förnekande som är den första strategin som handlar om att hävda oskuld till 
anklagelsen alternativt lägga skulden på någon annan. Det kan ses som en tveksam 
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strategi om den anklagade faktiskt är skyldig då det finns en stor risk att sanningen 
så småningom kommer fram (Falkheimer et al., 2009). Strategin kan dock vara 
användbar om den anklagade har goda bevis för sin oskuld och därmed kan förflytta 
publikens negativa attityd till annan part (Benoit, 2015). 

 

Ansvarsundvikande 
Ansvarsundvikande eller bortförklaring som det också kallas, kan enligt Benoit 
(2015) göras på fyra olika sätt. Den anklagade kan dels kommentera sitt agerande 
som en följd av någon annans felaktiga agerande för att på så sätt skifta fokus till 
annan part. Den anklagade kan även påstå sin okunskap eller bristande insikt i fallet 
och lägga fokus på faktorer som den anklagade inte kunnat förutse. Ansvaret ligger 
fortfarande hos den anklagade men dämpas något då oförutsedda faktorer påverkat 
situationen. Ett tredje alternativ är att beskriva händelsen som en olyckshändelse, ett 
misstag. Ansvaret ligger då kvar hos den anklagade men publikens negativa syn på 
händelsen kan dämpas något om den anklagade förmedlar god och trovärdig 
information. I den fjärde och sista strategin för att undvika ansvar kan den 
anklagade ursäkta sig med att händelsen uppkom genom goda intentioner, att de 
egentligen menade väl, för att på så sätt påvisa god karaktär (Benoit, 2015). 

 

Minska händelsens anstötlighet 
Krissituationer riskerar att skada den anklagades image vilket ger anledning att 
försöka minimera den mängd kritik som den anklagade får ta emot (Falkheimer et 
al., 2009). Benoit (2015) hänvisar till möjliga alternativ för att minska händelsens 
anstötlighet. De anklagade kan göra ett försök att minska publikens negativa attityd 
genom att peka på tidigare goda handlingar, alternativt argumentera för att ingen 
större skada har skett. Händelsen kan även beskrivas utifrån ett högre syfte och på 
så sätt placera händelsen i en mer positiv kontext. De andra medel som Image repair 
theory erbjuder är att peka på andra organisationer som varit med om större kriser i 
ett försök att minska sin egen, alternativt ifrågasätta trovärdigheten på 
informationskällan till ryktet. Det sista alternativet för minskad anstötlighet är 
genom ersättning och kompensation till de drabbade (Falkheimer et al., 2009). 

 

Tillrättaläggande handling 
Den fjärde strategin, tillrättaläggande handling, lägger fokus på att göra om och göra 
rätt (Falkheimer et al., 2009). Strategin kan likna idén om kompensation men istället 
för att erbjuda ersättning till de drabbade handlar den här strategin om att uttrycka 
ett framtida förebyggande arbete. Information om hur de anklagade ska arbeta 
framöver för att undvika att liknande situationer uppstår. Strategin utstrålar den 
anklagade som skyldig men utstrålar även ansvar då situationen hanteras med 
största allvar (Benoit, 2015). 
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Avbön 
I den sista strategin väljer de anklagade att erkänna sin handling och be om ursäkt, 
det kallas avbön. Strategin bör enligt Benoit (2015) användas i samband med fler av 
de ovanstående strategierna då de anklagade fortsatt kan riskera ett skadat anseende 
vid enbart en ursäkt. Förlåtelse kan dock inte ses som en självklarhet, “[…] 
hopefully the audience will forgive, but forgiveness is not certain […]” (s. 26). 
Ursäkten bör därmed innefatta tydlig information kring situationens uppkomst och 
ursäktens relevans (Benoit, 2015). 

 

Figur 1. Image repair strategies (Benoit, 2015). 

 

Sammanfattningsvis använder vi strategier och medel enligt både retoriken och 
Image repair theory som teoretisk grund för vår analys, som då avgör vad som är av 
vikt att titta på för att nå studiens syfte. 

3.2 Tidigare forskning 
Nedan redogör vi för tidigare forskning inom området för kriskommunikation på 
sociala medier, samt strategianvändning i kriskommunikation. 

3.2.1 Kriskommunikation på sociala medier 
Kriskommunikation växte fram under 1970-talet då människor började intressera sig 
för krishantering som ett fenomen. Idag domineras forskningsfältet för 
kriskommunikation av fallstudier, där internationella studier om kriskommunikation 
fokuserar mycket på organisationer, men den svenska forskningen har till störst del 
studerat kriskommunikation ur ett samhällsperspektiv (Falkheimer & Heide, 2012). 
I takt med digitaliseringen och sociala mediers framfart så menar Jin et al. (2014) att 
det inte längre är en fråga om företag ska finnas och kommunicera på sociala 
medier, utan hur. Forskningsfältet för kriskommunikation på sociala medier är 
därför ett växande forskningsområde och trots den forskning som finns är sociala 
medier fortfarande är ett relativt nytt redskap för organisationer i deras 
kriskommunikation (Roshan et al., 2016). Sociala medier börjar ersätta traditionella 
medier allt mer i kriskommunikationssyfte, då sociala medier utgör en viktig 
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relation mellan företag och dess intressenter till skillnad mot traditionella medier 
(Ngai & Ng, 2013). 

 

Ett exempel på tidigare forskning om kriskommunikation på sociala medier är Zhu 
Anagondahalli och Zang (2017) som undersökt hur sociala medier kan medföra 
både för- och nackdelar för globala företag i deras kriskommunikation. 
Undersökningen genomfördes via en fallstudie på snabbmatskedjorna Kentucky 
Fried Chicken (KFC) och McDonald’s och deras kriser angående två matskandaler. 
Forskarna presenterar hur sociala medier fungerar som kommunikationskanal under 
kriserna vilket även visade på hur McDonald’s återhämtade sig snabbare än KFC. 
Anledningen var att McDonald’s använde sociala medier i högre utsträckning, vilket 
resulterade i snabbare respons mot sina intressenter. KFC använde sociala medier i 
lägre utsträckning och blev därför kritiserade för sin långsamma kommunikation 
mot sina intressenter. Då Zhu et al. (2017) påvisar vikten av företag att närvara och 
kommunicera via sociala medier, motiverar det vår studie av att undersöka hur 
H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier gällande lanseringen av 
barntröjan såg ut. 

 

Ett annat exempel på tidigare forskning är Roshan et al. (2016) som undersökt hur 
17 stora organisationer i Australien använt sig av sociala medier i krissituationer. 
Undersökningen genomfördes med en kvalitativ dataanalys och syftade till att 
undersöka organisationernas interaktion med sina intressenter under krisen, samt 
påvisa ett möjligt behov till uppdatering av SCCT. Resultatet av studien visar att 
organisationerna verkar ha bristande insikt i vilka strategier som bör användas vid 
kriskommunikation på sociala medier och menar att mer forskning om 
kriskommunikation på sociala medier behövs för att hjälpa de som arbetar med det i 
praktiken. Studien uppvisar ett behov av mer forskning om hur kriskommunikation 
på sociala medier kan se ut för andra organisationer och efterfrågar liknande studier 
som använder andra teorier än SCCT. 

 

3.2.2 Strategier vid kriskommunikation 
Ngai och Falkheimer (2017) har undersökt företaget IKEA och deras kris angående 
mjukisdjuret LUFSIG för att undersöka om, och hur, kommunikationsstrategier 
användes. Studien belyser hur IKEA vände en kris till en möjlighet och gav företag 
och forskare information om hur välarbetade krisstrategier kan spela en viktig roll 
under kriser. Resultatet visade att användandet av försvarsstrategier kan generera att 
krisens omfattning minskar. Den här studien är intressant för vår studie då vi vill 
undersöka hur H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier i fallet om 
barntröjan ser ut, för att se hur H&M använder kommunikativa försvarsstrategier. 
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Ett annat exempel gällande strategianvändning i kriskommunikation är (Benoit, 
2014) som analyserat vilka strategier enligt Image repair theory som USA:s 
president Barack Obama använde i en intervju när han skulle svara på kritik 
angående en ny hälsovårdsreform. Innan intervjun var Obamas opinionssiffror 
väldigt låga. Studien visade att Obama använde flera strategier enligt Image repair 
theory, bland annat avbön, tillrättaläggande förminskning. En mätning efter 
intervjun visade en ökning av Obamas förtroende. Cheng (2018) har studerat om 
och hur sociala medier förändrar kommunikationsstrategier. Studien granskade 
användandet av SCCT och traditionella strategier för kriskommunikation och 
uppvisade ett rådande kommunikativt skifte, då sociala medier blir mer centralt för 
kriskommunikation än traditionella medier. Cheng (2018) hänvisar till Coombs 
(2014) om att sociala medier är den drivande kraften för kriskommunikation och 
påvisade hur sociala medier bidrar till att intressenter förväntar sig snabbare svar 
från företag och organisationer. 

 

Sammanfattningsvis påvisar samtliga ovannämnda studier vikten för organisationer 
att närvara på sociala medier. De förklarar även hur användningen av 
försvarsstrategier i kriskommunikation kan generera en minskning av en kris 
omfattning. Vi vill agera kumulativt på tidigare forskning genom att undersöka hur 
H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier ser ut i ett specifikt fall, för att 
se hur H&M använder sig av kommunikativa krisstrategier. 
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4 Syfte och frågeställningar 
Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar, där syftet förklarar vad vi 
vill uppnå och frågeställningarna är formulerade på så sätt att de kan ge svar till 
och för oss att nå syftet.  

4.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur H&M:s kriskommunikation ser ut på deras sociala 
medier gällande lanseringen av barntröjan med texten “coolest monkey in the 
jungle”, för att se hur H&M använder sig av kommunikativa krisstrategier i det här 
fallet. 

 

4.2 Frågeställningar 
Vi har formulerat en övergripande frågeställning som vi vidare operationaliserat till 
två tillhörande underfrågor. Tillsammans ska de oss förutsättningar att kunna svara 
på syftet. 

 

Huvudfråga: Hur använder sig H&M av kommunikativa krisstrategier på deras 
sociala medier i det här fallet? 

Underfråga 1: Hur kommunicerar H&M retoriskt på deras sociala medier om 
tröjskandalen? 

Underfråga 2: Hur förhåller sig H&M:s kriskommunikation på deras sociala 
medier till strategierna ur Image repair theory i det här fallet?  

5 Metod 
I det här kapitlet redogör vi för den metod vi anser bäst lämpad för studien samt 
redovisar studiens urvalsram och de avgränsningar vi valt att göra. Vidare 
presenterar vi hur analysarbetet har gått till och redovisar det analysverktyg som 
har tillämpats på det empiriska materialet. Vi kommer även redogöra för studiens 
reliabilitet, validitet samt en kritisk reflektion kring metodval och etiska aspekter. 

 

5.1 Fallstudiedesign 
Vi anser att fallstudien som design är mest lämplig då vi studerar ett fall av 
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kriskommunikation på sociala medier för en specifik organisation. Utgångspunkten 
för en fallstudie är att studera ett specifikt fall djupgående i dess verkliga kontext 
(Bryman, 2011) och att den försöker belysa ett eller flera beslut, varför de fattades, 
hur de genomfördes och vilka resultaten blev (Yin, 2007). I fallstudier fokuserar 
forskaren på en specifik situation, händelse eller organisation och analyserar det på 
djupet (Bryman, 2011). Utfallet av sådana specifika situationer, händelser eller 
organisationer anses kunna förbättra praktiken när fenomenet som undersökt 
åskådliggörs med tillhörande faktorer (Merriam, 1994). Fallstudier är mycket 
förekommande inom forskningsfältet kriskommunikation och vanligt i kvalitativa 
studier. Vi har utgått från tumregeln för fallstudier om hur- frågor i 
frågeställningarna för att få underlag till att analysera ett fall mer djupgående och 
skapa förutsättningar för att försöka förklara komplexa företeelser (Jensen, 2016). 

 

5.2 Kvalitativ textanalys 
Vi har valt att använda en kvalitativ textanalys då vi ämnar undersöka hur H&M:s 
textuella kriskommunikation ser ut på deras sociala medier gällande lanseringen av 
barntröjan. Studiens frågeställningar är utformade med kvalitativ karaktär vilket 
således bör besvaras med en tolkande ansats för att identifiera, beskriva, 
karaktärisera och förstå innehållet av texterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012). Fördelen med att välja en kvalitativ textanalys är att forskaren 
gör en intensiv och systematiskt läsning av textens delar, helhet och kontext vilket 
kan generera högre förståelse för det latenta budskap som texten förmedlar och då ta 
fram viktiga delar av en text som annars kan ligga dolt under ytan (Esaiasson et al., 
2012). 

  

Inom kvalitativ textanalys finns två huvudtyper av frågeställningar; 
systematiserande frågeställningar och kritiskt granskande frågeställningar. Då vi 
ämnar göra en beskrivande analys av H&M:s kriskommunikation i det valda fallet 
anser vi det mest relevant för studien att anamma det förstnämnda 
tillvägagångssättet, där vi klassificerar textens komplexa innehåll och lyfter fram 
textens mening genom redan angivna kategorier utifrån Image repair theory och 
retoriska begrepp (Esaiasson et al., 2012). Textanalyser börjar, precis som all annan 
forskning, med en övergripande problemställning, vilket i den här studien gäller den 
begränsade forskningen om hur kriskommunikation på sociala medier kan se ut 
(Roshan et al., 2016). För att kunna lösa och ge ett svar till studiens 
problemformulering använder vi den kvalitativa textanalysen och konkretiserar ned 
problemställningen till mer preciserande frågor som vidare ställs till texterna 
(Esaiasson et al., 2012). Utifrån studiens teoretiska ramverk har vi formulerat ett 
antal frågor till texten vilka används som analysverktyg för att se om texten, eller vi 
själva, kan besvara dessa frågor (Østbye & Larsson, 2004). Esaiasson et al. (2012) 
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förklarar att när frågorna är konkret definierade ska forskaren avgöra sitt 
förhållningssätt till svaren, “Svaren på dessa preciserade frågor utgör också 
lösningen och svaret till forskningsproblemet.” (s. 215). Det här kan göras via 
förhandsdefinierade kategorier eller ett mer öppet förhållningssätt. I användningen 
av förhandsdefinierade kategorier ska dessa kategorier ha analyserats tidigt i 
undersökningen så forskaren således vet vilka de relevanta svarsalternativen är. I ett 
mer öppet förhållningssätt avgörs svaren på frågorna istället beroende på det man 
hittar i sitt material (Esaiasson et al., 2012). I vår studie har vi valt att analysera 
materialet genom fördefinierade kategorier där varje inlägg systematiskt 
klassificeras i försvarsstrategier enligt Image repair theory, samt enligt retoriska 
begrepp som vi presenterar under tillämpning av metod. 

 

5.2.1 Textanalys på sociala medier 
Den kvalitativa textanalysen fokuserar på att ställa frågor till en text för att ta reda 
på vad som är textens poäng (Esaiasson et al., 2012). Texter är en form av 
kommunikation som är intressant att undersöka eftersom kommunikation handlar 
om att nå fram, påverka och skapa mening och relationer (Turner & West, 2014). 
Specifikt för sociala medier är den sociala interaktion där kommunikationen är ledig 
och föränderlig till skillnad mot exempelvis en hemsida eller tidningsartikel där 
informationen i regel är mer formell och statisk. Sociala medier är informella i dess 
natur och tonaliteten i de texter som publiceras bör således formuleras därefter 
(Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). 

 

I textanalyser på sociala medier blir det således intressant att även undersöka det 
sociala i texten, det vill säga hur texterna talar till sin omgivning och på så vis 
närmar sig sina läsare (Hellspong & Ledin, 1997). Det viktigaste verktyget för att 
skapa närhet och dialog med sina läsare är direkta tilltal, uppmaningar och frågor. 
Mottagaren ska enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) ha möjlighet att 
agera på sändarens meddelande. Att tilltala läsaren direkt är en självklarhet för 
sociala interaktion, läsaren har större benägenhet att känna sig träffad och berörd om 
de blir tilltalade direkt som individer, det vill säga inte kollektivt som grupp. Ett 
framgångsrikt recept för att skapa relation med sina läsaren är således att rikta in 
texten på den enskilda läsare, använda du-tilltal istället för ni-tilltal (Herbert & 
Englund Hjalmarsson, 2012). Direkta tilltal kan skapa ett större förtroende mellan 
avsändare och mottagare då mottagaren blir direkt placerad i en mottagarroll vilken 
kan generera större förståelse på ett känslomässigt plan (Hellspong & Ledin, 1997). 
Det ligger även av vikt hur avsändaren talar om sig själva, vidare benämnt omtal. 
Att använda ordet jag eller vi gör texten mer personlig vilket även det kan gynna 
relationen mellan sändare och dess intressenter. Att använda företagsnamnet som 
avsändare kan återspegla en mer formell och opersonlig ton vilket riskerar att 
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missgynna relationen (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Däremot menar 
Hellspong och Ledin (1997) att man som avsändare ska vara något försiktig med 
användandet av ordet vi då det riskerar att återspegla en mångtydighet då det inte är 
uppenbart vem som faktiskt är avsändaren till texten. 

 

5.3 Urval och avgränsningar 
Då studien har som syfte att undersöka hur H&M:s kriskommunikation på deras 
sociala medier i det valda fallet ser ut, har vi använt oss av ett målinriktat urval. Ett 
målinriktat urval innebär att vi som forskare strategiskt väljer ut det material som är 
relevant för studiens forskningsfrågor för att således ha möjlighet att dra slutsatser 
och skapa förståelse för ett fenomen (Bryman, 2011) I vårt fall är det fenomenet 
kriskommunikation på sociala medier som studien ämnar undersöka och det 
målinriktade urvalet består av inlägg H&M själva har publicerat på sociala medier 
under tiden för tröjskandalen. Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval då vi själva valt 
ut det material som anses relevant att undersöka vilket till skillnad från 
sannolikhetsurval har ett lägre generaliseringsanspråk men fortfarande är av 
relevans då det kan generera stöd till vidare forskning eller påvisa kopplingar till 
redan existerande studier (Bryman, 2011). 

 

H&M är aktiva på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 
Google+ och Pinterest (H&M, 2018, d). Dock valde H&M att enbart uttala sig om 
den berörda händelsen på Facebook, Twitter och Instagram vilket därmed avgränsar 
vår textanalys till just de senast nämnda plattformarna då Youtube, Google+ och 
Pinterest inte innehöll någon kriskommunikation om just det här fallet. För att 
analysera innehållet har vi valt ut alla inlägg som berört fallet coolest monkey in the 
jungle vilket resulterade i tre Facebookinlägg, tre inlägg från Instagram samt två 
Twitterinlägg. Inläggen analyseras utifrån dess textuella innehåll för att vara 
förenligt med vårt val av metod. Vid analys av inläggen på Instagram har vi 
analyserat texter på den uppladdade bilden samt den tillhörande bildtexten. 

 

Vi avgränsar vår studie till H&M:s officiella konton på Facebook, Twitter och 
Instagram (H&M). Vi utesluter således alla andra konton med specifika inriktningar, 
som exempelvis H&M Kids, H&M Man för att hålla oss till de konton som 
representerar organisationen som helhet, vi utesluter även H&M:s konton i andra 
länder för att undvika språkliga oklarheter i kommunikationen (Bryman, 2011). 
Studiens tidsram baseras på H&M:s första och sista publicerade inlägg som berörde 
lanseringen av barntröjan, vilket är mellan den 9 januari 2018 till den 17 januari 
2018. Under denna tidsperiod publicerade H&M totalt åtta inlägg som berörde 
tröjskandalen, vilket är ett relativt begränsat antal men som vi anser kan svara på 
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studiens syfte. Vi anser även att tidsföljden för inläggen är relevant för vår analys då 
inläggen publicerats under olika dagar och på olika plattformar. Vi tar hänsyn till 
tidsföljden och valda plattformar i vår analys och redogör tidsföljden för inläggen 
under punkten bilagor.  

 

5.4 Tillämpning av metod 
I den här delen motiverar och redogör vi hur det praktiska analysarbetet har gått 
tillväga genom att presentera hur vår metod appliceras på det empiriska materialet. 
Analysen genomförs med en beskrivning av det empiriska materialet med hjälp av 
teoretiska utgångspunkter i retorik samt Image repair theory. 

 

De totalt åtta inlägg som utgör studiens empiriska material har noggrant och 
systematisk analyserats för att på ett djupare plan förstå de underliggande budskap 
texterna förmedlar. Vi började med att manuellt spara ner alla inlägg till vår analys. 
Det gjorde vi för att förhindra att vår empiri och information skulle försvinna, då 
användare på sociala medier själva kan ta bort sitt innehåll när de vill (Karlsson & 
Strömbäck, 2010). Efter det började vi läsa inlägg för inlägg i kronologisk ordning 
för att skaffa oss en större förståelse för kontexten och händelseförloppet. Vi läste 
texterna i dess helhet och sedan även noggrant för att skapa oss en förståelse för 
innehållet. Vi började själva analysen med att först undersöka begreppen omtal och 
tilltal som används i textanalyser (Hellspong & Ledin, 1997). Genom att identifiera 
textens avsändare och mottagare kunde vi tydligare bryta ned texten och undersöka 
hur H&M försöker skapar relation till deras mottagare för att vidare undersöka hur 
de då retoriskt argumenterade för sin sak samt hur kommunikativa strategier 
användes. Nästa steg var att applicera de frågor som ligger till grund för de 
fördefinierade kategorierna ethos, pathos och logos enligt retoriken och sedan 
förnekande, ansvarsundvikande, minska händelsens anstötlighet, tillrättande 
handling och avbön enligt Image repair theory. 

 

Hur förhåller sig texten till omtal och tilltal? 

• Hur syns avsändaren i texten? 
• Hur syns mottagaren i texten? 

 

Som vi tidigare nämnt menar Vigsø (2010) att de tre retoriska appellformerna ethos, 
pathos och logos, bör samverka för en lyckad retorisk kommunikation. Genom att 
ställa följande frågor till texterna kan vi utvinna kunskap för att besvara vår första 
underfråga; Hur kommunicerar H&M retoriskt om tröjskandalen på deras sociala 
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medier?  

 

Hur förhåller sig texten till ethos?  

• Känns kommunikationen trovärdig? I så fall, hur? 
• Framgår det vem som är avsändare? I så fall, hur? 
• Uppvisas välvilja och goda handlingar? I så fall, hur? 
• Förmedlar kommunikationen öppenhet/transparens? I så fall, hur? 

 

Hur förhåller sig texten till pathos? 

• Väcker kommunikationen känslor? I så fall, hur? 
• Uppvisar textens avsändare någon empati eller känslomässigt yttrande 

gällande händelsen? I så fall, hur? 

  

Hur förhåller sig texten till logos?  

• Känns kommunikationen övertygande? I så fall, hur? 
• Framgår några rationella argument? 
• Använder H&M någon fakta i sin kommunikation som bevis för sina 

argument? Exempelvis statistik, bilder eller siffror. 

 

Vidare analyseras H&M:s texter med hjälp av Image repair theory. Teorin erbjuder 
flera försvarsstrategier som visat sig framgångsrika och kan således användas som 
analysverktyg i studien. Genom att ställa följande frågor till texterna kan vi utvinna 
kunskap för att besvara vår andra underfråga; Hur förhåller sig H&M:s 
kriskommunikation till strategier ur Image repair theory i det aktuella fallet? 

 

Förnekande 

• Förnekar H&M att anklagelsen inträffat? I så fall hur? 
• Lägger H&M skulden på någon annan? I så fall hur? 
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Ansvarsundvikande 

• Anser H&M att det var någon annan som började? 
• Pekar H&M på att händelsen inträffat på grund av informationsbrist? I så fall 

hur? 
• Menar H&M att händelsen var en olyckshändelse? I så fall hur? 
• Menar H&M att de egentligen hade goda avsikter? I så fall hur? 

 

Minska händelsens anstötlighet 

• Försöker H&M väga upp med goda handlingar? I så fall hur? 
• Antyder H&M att ingen större skada skett? I så fall hur? 
• Hävdar de att andra har haft det värre? I så fall hur? 
• Framgår det att H&M ger ut någon form av ersättning till berörda parter? I så 

fall hur? 

  

Tillrättande handling 

• Framgår det en plan för att utreda fel eller andra åtgärder? I så fall hur? 

 

Avbön 

• Erkänner H&M att de gjort fel? I så fall hur? 
• Ber de om ursäkt? I så fall hur? I så fall hur? 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier för att säkerställa studiens relevans 
och kvalitet (Bryman, 2011). Reliabiliteten rör den tillförlitlighet som kan appliceras 
på studien och ämnar undersöka om resultatet av studien är konsistent och 
följdriktig och därmed inte kan ha påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
företeelser (Bryman, 2011). Validitet bedömer relevansen av studiens resultat, om 
forskaren har mätt det som forskaren ämnat mäta (Bryman, 2011). Det vill säga att 
den data och de tolkningar som gjorts faktiskt återspeglar den verklighet man valt 
att studera (Yin, 2016). Bryman (2011) redogör även för de skiljaktigheter som 
begreppen innefattar i förhållande till en kvalitativ respektive kvantitativ 
forskningsansats. Bryman (2011) förklarar att begreppen validitet och reliabilitet 
framförallt kopplas till kvantitativ forskning då forskare med en kvantitativ ansats 
har som mål att undersöka konstanta och stabila fenomen. Kriteriernas relevans för 
kvalitativa undersökningar har därför ifrågasatt då forskaren inte har mätning som 
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främsta intresse och vidare presenterar Bryman (2011) anpassade begrepp och 
bedömningskriterier för kvalitativ forskning formulerade av Lincoln och Guba 
(1895); tillförlitlighet och äkthet. Äkthet rör framförallt mer generella och 
forskningspolitiska konsekvenser vilket inte är av relevans för vår studie. Därmed 
avgränsar vi oss till tillförlitlighet och dess tillhörande delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Nedan redogör vi för 
kriteriernas innebörd samt hur de behandlas för att säkerställa studiens egenskaper. 

 

En trovärdig studie säkerställer att forskningen är utformad enligt de 
forskningsregler som presenteras, något vi kommer gå djupare in på i avsnittet 
forskningsetik. Det andra kriteriet, överförbarhet, står i relation med den 
kvantitativa forskningens validitet och hänvisar till en väl presenterad beskrivning 
av det resultat och den kontext studien tar rum i, vilket ämnar till att läsaren ska få 
en helhetsbild av studiens relevans och om de presenterade resultatet är överförbart 
till andra miljöer (Bryman, 2011). Vi behandlar kriteriet genom att ingående 
redogöra för kriskommunikation på sociala medier i vår analys och slutdiskussion. 
Pålitlighet står i relation till den kvantitativa forskningens reliabilitet och berör 
studiens genomförande och hänvisar till tydligt förklarande moment vilket ämnar att 
göra studien möjlig för replikering (Bryman, 2011). Internet ett tids- och gränslöst 
rum (Eriksson, 2014) där inlägg hela tiden kan redigeras eller raderas vilket således 
kan påverka pålitligheten av studiens material. Därmed valde vi att spara ned 
analysmaterialet i början av vår studie för att på så sätt göra den statisk och 
oföränderlig, något som också motiveras av Karlsson och Strömbäck (2010) som 
menar att en manuell nedledning är att föredra. Vi tar även hänsyn till kriteriet 
genom en noggrann redogörelse av studiens genomförande under rubriken 
tillämpning av metod. I en kvalitativ studie är objektivitet en viktig punkt att ta 
hänsyn till då personliga värderingar kan påverka studiens presenterade resultat och 
slutsats, vilket det sista kriteriet berör. Kriteriet konfirmering menar att forskaren, i 
möjlig mån, ska hålla sig objektiv till det empiriska materialet. Då vi genomgående 
ämnar ha en transparent diskussion och argumentation kring materialet vill vi styrka 
studiens objektivitet genom hela processen (Bryman, 2011). 

 

5.6 Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning finns det alltid rum för ifrågasättande gällande studiens 
pålitlighet då risken finns att personliga värderingar återspeglas i studiens resultat. 
Då vi är väl insatta i det material och den kontext som studien utspelar sig är vi 
medvetna om att tidigare föreställningar riskerar att påverka läsningen av texten och 
därmed kan nya perspektiv vara svåra att identifiera. För att motverka 
subjektiviteten och ge möjlighet till nya perspektiv har vi lagt stor vikt vid 
etablerade teorier som grund för analysens fördefinierade kategorier. Kategorierna 
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är noggrant utvalda i enlighet med teorierna och ämnar till att minska risken för att 
subjektiva värderingar återspeglas i resultatet samt för att ge ett konstant och 
följdriktigt resultat kopplat till det syfte och frågeställningar som studien har som 
mål att svara på. Vi anser således att de förhandsdefinierade kategorierna enligt 
retorik och Image repair theory stärker kriterierna på bästa möjliga sätt, även om det 
alltid finns rum för tolkning i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Fallstudier har i 
många fall har problem med den externa validiteten, det vill säga att studien är 
applicerbar i andra kontexter än just den som studerats, då studier av ett fall ger en 
svag grund för generalisering (Yin, 2007). Här är vi medvetna om att det i vår studie 
kan finnas brister då vi i vår fallstudie undersöker en kris på ett specifikt företag. Då 
vår studie syftar till att undersöka hur H&M:s kriskommunikation på deras sociala 
medier ser ut i det här fallet ämnar vi inte att generalisera resultatet, vi anser att 
studiens resultat istället utgör ett exempel för hur kriskommunikation på sociala 
medier kan se ut. Vi hittar motivering till det då Bryman (2011) poängterar 
relevansen med att formulera en rik och fyllig redogörelse, i en viss kontext, då det 
kan förse andra individer med en rik databas som blir applicerbar i andra kontexter. 

 

Vi är även medvetna om att studiens empiri är något snäv i urvalet. Vi har därmed 
undersökt möjligheten till informantintervjuer på H&M:s 
kommunikationsavdelning, för att utöka det empiriska materialet, samt för få insikt i 
deras egna perspektiv av händelsen. Tyvärr nekades vi både telefonintervju och 
mailkontakt då de valt att inte medverka i några studentuppsatser på grund av 
resursbrist. Vill vi dock argumentera för att kvalitativa studier kännetecknas av 
analys på liten mängd material, där forskaren står i fokus för tolkning och får själv 
avgöra om empirin är tillräcklig för att kunna svara på syftet (Bryman, 2011). 
Fortsättningsvis har vi målinriktat samlat in all den empiri som finns tillgänglig i 
förhållande till studiens kriterier för att ha möjlighet att analysera H&M:s 
kriskommunikation på deras sociala medier i just det här fallet. Slutligen 
kännetecknas kvalitativa studier av att analysera en liten mängd empiri fast då på 
djupet (Bryman, 2011). Vi anser därför att vår empiri utgör den information som är 
av värde för oss att analysera för just det här fallet och vill argumentera för att 
empirin därför är tillräcklig för att kunna svara på syftet (Bryman, 2011). Slutligen 
vill vi även påpeka hur vissa citat i vår empiri ibland är återkommande då de kunde 
placeras i såväl retorikens kategorier som i strategierna enligt Image repair theory. 
Flera citat platsar in i såväl den retoriska delen som i den om strategier och delar av 
materialet var således svårt att urskilja från varandra. Vi genomförde dock analysen 
i flera steg, där analysen först gjordes enligt textanalytiska begrepp sedan enligt 
retoriska begrepp och vidare genom strategierna i Image repair theory. Därmed vill 
vi argumentera för att analysen skett i flera steg, kategori för kategori är att empirin 
därför har analyserats på djupet med flera perspektiv, då retoriken exempelvis berör 
det språkliga bruket och strategierna den information som faktiskt förmedlas. 
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5.7 Forskningsetik  
Enligt Vetenskapsrådets rapport “God forskningssed” (2017) rörande forskningsetik 
ska all forskning bedrivas enligt vissa krav. Vi som skriver den här studien är väl 
medvetna om de krav och rekommendationer som ställs för att bedriva forskning 
enligt Vetenskapsrådets rapport God forskningssed av Gustavsson, Hermerén och 
Petterson (2011) och menar att vi talar sanning om vår forskning och öppet 
redovisar våra metoder samt resultat. Vi har medvetet granskat och redovisat 
utgångspunkter för studien och hänvisar tidigare forskning till dess källa. Vår studie 
baseras på tillgänglig information på internet och är därför fri från kontakt med 
såväl människor, djur och miljö. Informationen på H&M:s sociala medier utgör inte 
heller någon risk mot den enskilda individen enligt etikprövningslagen (SFS 
2003:460). När det gäller upphovsrätten till egna verk blir det viktigt att H&M blir 
förknippade med deras verk i vår uppsats. Det innebär att då vi publicerar H&Ms 
kriskommunikation som bilagor i vår uppsats och hänvisar till författaren (H&M) i 
samband med verket för att inte bryta mot den ideella rätten (GU, 2010). Då vi fått 
skriftligt godkännande av H&M själva om att publicera dessa bilagor uppfyller vi 
samtyckeskravet. 

 

6 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenterar vi studiens analys och resultat. Dispositionen utgår 
från de frågor vi har ställt till texten som har sin utgångspunkt i textanalytiska 
begrepp, retoriska begrepp och Image repair theory. Vi redogör för det vi har hittat 
som vidare leder oss till svaret på studiens huvudsakliga frågeställning och syfte. 
För att gynna transparensen i vår textanalys har vi valt att plocka ut exempel från 
H&M:s inlägg och vill vidare hänvisa till studiens bilagor för att läsa de åtta 
inläggen i dess helhet.  

 

6.1 Avsändare 
På sociala medier publiceras inlägg genom ett konto där avsändaren då automatiskt 
blir tydligt med namn och tillhörande bild, i det här fallet H&M:s företagslogga. 
Alla studerade inlägg har således H&M som avsändare och innehållet uttalar sig i 
vi-form, det vill säga att ingen personlig aktör har uttalat sig. Vi-formen återspeglar 
således hela organisationen som ansvarig. Exempel på hur vi-formen kom i uttryck i 
texterna kan ses nedan: 
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“We understand” 

“We are listening” 

“We’re deeply sorry” 

 

Som vi tidigare nämnt menar Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) att använda 
sig av vi-formen som avsändare istället för företagsnamnet kan generera i högre 
relationsskapande med mottagaren då texten återspeglar en mer personlig och 
informell ton. Dock finns det risk att mottagarna får svårt att förstå vem som har 
ansvar för händelsen då ingen specifik aktör träder fram som ansvarig eftersom hela 
företaget ställer sig som skyldig. Då H&M är en global organisation finns det risk 
att H&M brister i förtroende gentemot deras mottagare då det inte är helt tydlig med 
vem som står ansvarig (Hellspong & Ledin, 1997). Större förtroende hade kunnat 
återspeglas med hjälp av en specifik avdelningsgrupp eller person på företaget, 
exempelvis VD eller kommunikationsavdelning. Uttalande från en högt uppsatt 
person på företaget kan höja förtroendet för företaget då mottagaren känner 
förtroende för personen och dess budskap samt ger en tydlig uppfattning av vem 
som uttalar sig om innehållets åsikter (Mral & Vigsø, 2013). 

 

6.2 Mottagare 
Som vi tidigare nämnt är relationsskapande en viktig del av kommunikation för att 
generera förtroende. Direkta tilltal, frågor och uppmaningar gynnar textens sociala 
interaktion då det efterfrågar publikens uppmärksamhet och åsikter. Att enbart 
formulera och konstatera information gör texten mer formell vilket således inte 
bjuder inte läsaren till dialog (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Sociala 
medier är en plattform som erbjuder möjlighet till dialog med företagets intressenter 
vilket enligt Eriksson (2014) är ett nyckelverktyg vid en kris. Vi kan inte utvinna 
några frågor eller direkta uppmaningar till dess publik utan texterna innehåller 
framförallt information kring H&M:s egna åsikter och krisarbete. Enbart två av 
H&M:s åtta publicerade inlägg innehåller indicier gällande krishjälp, inte med en 
direkt fråga eller uppmaningar utan endast genom fortsatt konstaterade krisarbete: 

 

“We have reached out around, around the world, inside and outside H&M to get 
feedback” 

“We understand that many people are upset [...]” 
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H&M har inte, i något av inläggen, hänvisat mottagaren vidare till hemsida eller 
telefonnummer för att vidare kommentera händelsen och fortsatt inte använt sig av 
du-tilltal vilket Hellspong och Ledin (1997) menar genererar högre chans till 
relationsskapande då en mer personlig ton och tydlighet vem innehållet är riktat till 
underlättar publikens läsning av texten. Kommunikationen bjuder inte in publiken 
till någon form av dialog utan vi kan argumentera för att publiken blir något 
distanserad till innehållet. Som vi tidigare nämnt poängterar Herbert och Englund 
Hjalmarsson (2012) vikten av att publiken blir tilltalad som individ och inte som 
grupp. Användningen av frasen “many people” kan således ge en något bred och 
abstrakt bild av budskapets mottagare då hela världens befolkning förväntas inta 
mottagarroll. 

 

6.3 Ethos 
Som vi tidigare nämnt grundar sig god ethos i kloka handlingar, kompetens, god 
karaktär , öppenhet och välvilja (Kjeldsen, 2008). Vi kan tyda flera försök från 
H&M att återvinna ett potentiellt skadad förtroende. H&M visar regelbundet 
välvilja för sin publik då de beskriver sin medvetenhet och förståelse för den kritik 
de har fått ta emot efter lanseringen av tröjan och vill genom goda handlingar 
gottgöra för sitt misstag. H&M ber regelbundet om ursäkt samt pekar på att de vill 
ta ansvar för situationen då är medvetna om det stora ansvar de har som global 
organisation. Nedan exemplifierar vi ursäkter som H&M har formulerat i inläggen:  

 

“We’re deeply sorry that the picture was taken, and we also regret the actual print 
[...]” 

“The recent incident was entirely unintentional, but it demonstrates so clearly how 
big our responsibility is as a global brand” 

“It’s obvious that our routines haven’t been followed properly. This is without any 
doubt” 

 

Vi anser att H&M påvisar hög moral och goda handlingar genom den åtgärdsplan 
H&M regelbundet nämner där tröjan plockas bort ur sortimenten, bilder raderas från 
alla kanaler samt en grundlig undersökning av företagets rutinarbete. Att presentera 
en åtgärdsplan kan visa på att H&M tar ansvar för situationen och även en lösning. 
Samtidigt behöver åtgärdsplanen nödvändigtvis inte generera högre förtroende då 
åtgärderna kanske ska gå i linje med vad vi som intressenter anser är bra åtgärder. I 
det här fallet berättar H&M att en global ledare har utsetts för att driva liknande 
frågor i framtiden. Vi anser att det är en relevant och bra åtgärd, men vi frågan 
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kvarstår fortfarande om hur dessa frågor ska drivas, vad tycker H&M är rasism och 
hur kommer det framtida arbetet se ut? Informationen om att de ska tillsätta en 
person som globalt ska arbeta med den här typen av frågor framöver, kan anses höja 
trovärdighet då kompetensen stärks inom området, men vi anser att det kan kräva en 
form av spetskompetens om vilka former rasism kan ta. Enligt Kjeldsen (2008) 
gynnar god karaktär och kompetens trovärdigheten mellan avsändare och mottagare 
vilket vi i detta fall ändå anser inläggen göra. Nedan exemplifierar vi citat som 
potentiellt kan höja H&M:s trovärdighet i det här fallet:  

 

“We’ll thoroughly investigate why this happened to prevent this type of mistake from 
happening again” 

“[...] we’ve not only removed the image from our channels, but also the garment 
from our offering” 

 

Öppenhet, eller transparens som vi vidare kommer att kalla det, är enligt Kjeldsen 
(2010) ett av kriterierna för att återspegla god ethos. H&M är delvis transparenta i 
sina texter då de är helt öppna med den kritik de har tagit emot, hur de ska hantera 
situationen samt att de i några få inlägg även “sträcker ut sin hand” för mer 
feedback. Dock kan vi i ett flertal fall tyda brist på transparens när det kommer till 
information om krisen som vi därför anser tappar en del förtroende för H&M i det 
här fallet. Vi anser det intressant att H&M inte formulerar någon insyn gällande vad 
som faktiskt hänt, vad som ligger till grund för krisen, utan har tydligt antagit 
publikens medvetenhet gällande situationen. Om H&M hade yttrat mer om vad som 
faktiskt hänt hade vi fått en större inblick i händelsen som för oss hade genererat 
högre förtroende för kommunikationen. Ytterligare brister kan vi tyda i det sist 
publicerade inlägget på Facebook som avslutas med meningen “There will be more 
from us soon”. Meningen i sig tyder på transparens för fortsatt krisarbete men det 
som brister i avseendet är att inlägget på Facebook är det sista som publiceras, det 
kom således inga mer inlägg gällande krisen vilket kan missgynna den trovärdighet 
som H&M har försökt bygga upp i raden av publicerade inlägg. Som vi tidigare 
nämnt finns det inte heller någon specifik avsändare till inläggen vilken även det 
kan missgynna trovärdigheten för textens innehåll i och med en bristande 
förmedling av kompetens och karaktär. 

6.4 Pathos 
Pathos är ett sätt för att övertyga sin publik och handlar om att väcka eller visa 
känslor (Kjeldsen, 2008). Vi kan till viss del se att H&M använt pathosargument för 
att väcka känslor som närhet, hopp och framtidstro. H&M betonar att de är 
medvetna om att de har gjort fel samt uttrycket ånger vilket vi ser som ett sätt att 
anspela på publikens medkänsla och förståelse. De nämner att händelsen är helt 
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oavsiktlig och menar att de lyssnar och håller med om den kritik de tagit emot, 
vilket vi exemplifierar nedan;  

 

“We are deeply sorry [...]” 

“We are listening” 

“We understand that many people are upset [...]” 

“We, who work at H&M, can only agree” 

“[...] understand the upset and discomfort it has caused” 

 

Texterna betonar även de värdegrunder som H&M dagligen arbetar efter där de 
beskriver att de starkt tar avstånd från alla former av rasism och genuint arbetar efter 
mångfald i alla avseenden. Det kan således spegla en form av trygghet för H&M 
som företag och vidare generera i ett känslomässigt medlidande för den, som H&M 
menar, oavsiktliga händelsen.  

 

“We strongly believe that racism and bias in any shape or form, deliberate or 
accidental, are simply unacceptable” 

“Our commitment to addressing diversity and inclusiveness is genuine [...]” 

 

Tröjskandalen mynnade även ut i fysisk turbulens i butiker runt om i Sydafrika. Vad 
som faktiskt har hänt i butikerna är inget som H&M informerar om utan något vi 
som läsare återigen antas ha tidigare kunskap kring. H&M fokuserar istället på de 
handlingar som utförts i samband med turbulensen och använder pathos-argument 
för betona deras empati för anställda och konsumenter.  

 

“Out of concern for the safety of our employees and customers [...]” 

“We stress that our store staff had nothing to do with our poor judgement of 
producing the children’s hoodie and image” 

 

6.5 Logos 
Logos är den del i retoriken som rör den rationella övertygelsen och handlar om att 
vara tydlig och ge bevis för sina påståenden. Det kan komma i uttryck genom fakta, 
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statistik eller siffror (Klerfelt, 2010). Som vi tidigare nämnt väljer H&M att utesluta 
all information gällande krisens faktiska uppkomst, inte heller någon form av 
statistik eller siffror. Den fakta som framfördes berörde enbart krishanteringen. 
Enligt vår analys uttrycker H&M rationella logosargument i presentationen av de 
åtgärder som vidtagits samt ett regelbundet fokus på företagets värdegrunder. H&M 
informerar om att de tagit bort produkten från sortimentet och att de tillsatt en global 
ledare för den här typen av frågor vilket kan leda till övertygelse, förtroende och 
hopp för att det i framtiden ska förhindra liknande händelser. De rationella argument 
som H&M nämner, påvisar oavsiktlighet till händelsen och att förbättringar ska ske 
i framtiden. H&M lägger fokus på företagets värdegrunder mot alla former av 
rasism, men vi anser ändå att frågan om vad H&M anser att rasism är, fortfarande är 
obesvarad, om det hade framgått mer konkret hade kanske kommunikationen känts 
mer övertygande? 

 

“We have appointed a global leader, in this area, to drive our work forward” 

 

I de argument som nämns i förhållande till incidenten i Sydafrika framgår det att 
varken personal eller kunder blivit skadade och att de mår bra vilken kan övertyga 
läsaren om dess ansvarstagande i den här situationen, vilket exemplifieras i citaten 
nedan: 

 

“[…] none of our staff or customers have been injured” 

“[…] we have temporarily closed all stores in the area” 

 

Texterna innehåller ingen kontaktinformation för ytterligare frågor eller personlig 
service. Enbart i det andra inlägget som H&M publicerade på Instagram hänvisas 
läsaren till mer information genom att skriva “Link in bio”. “Link in bio” innebär att 
läsaren förväntas gå in på H&M:s profilsida på Instagram för att klicka sig vidare 
till något som kan antas vara ett pressmeddelande på deras egna hemsida. Att länka 
vidare läsaren på det här sättet kan bli något problematiskt då denna länk är utbytbar 
och kan raderas vid den tidpunkt H&M vill skifta företagets fokus (Eriksson, 2014). 
I det här fallet går det att argumentera att H&M borde hänvisat läsaren till länken 
direkt i det publicerade inlägget där länken hade varit bestående, så till vida att 
H&M inte hade formulerat om eller raderat inlägget. Då Eriksson (2014) menar att 
sociala medier är en plattform för intressenter att få en aktuell bild av krisen kan vi 
således kan argumentera länken något bristande i det avseendet. 
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För att sammanfatta användningen av retoriska medel kan vi se att H&M använder 
mest ethos- och pathosargument i deras kriskommunikation på deras sociala medier 
i det här fallet. Logos förekommer i viss mån genom konkreta åtgärdsplaner, 
däremot är logosaegumenten något knappa då texterna inte förmedlar någon 
bakgrunds-, kontakt- eller annan servicerelataterad information. Analysen visar att 
H&M har lagt större fokus på att återvinna publikens förtroende genom att 
regelbundet använda ethosargument som visar på företagets välvilja och 
medvetenhet. De ber regelbundet om ursäkt och vill ta ansvar för situationen då de 
är medvetna om det stora ansvar de har som global organisation. Att H&M 
meddelar att de tillsatt en person som ska arbeta med liknande frågor framöver kan 
både ses som ett logos- och ett ethosargument då det är konkret information 
gällande krisarbetet samtidigt som det stärker företagets kompetens och således kan 
gynna publikens förtroende för företaget (Klerfelt, 2010). 

 

Den ånger som H&M förmedlar ser vi som ett sätt att anspela på publikens 
medkänsla och förståelse. De betonar företagets värdegrunder och beskriver att de 
tar starkt avstånd från rasism samt att de genuint jobbar efter mångfald. 
Pathosargumenten kan således spegla en form av trygghet för H&M som företag 
och vidare generera i ett känslomässigt medlidande för H&M. Vad som återigen 
brister något i förhållande till retoriska medel är transparens. H&M informerar 
aldrig om vad som faktiskt hänt vilket är intressant då publiken antas ha kunskap om 
händelsen sedan tidigare. Att H&M utesluter den informationen kan riskera att 
skapa obalans i de tre appellformerna (Vigsø, 2010).  

 

6.6 Förnekande 
När någon får bemöta kritik är ett alternativ att förneka händelsen eller förneka sig 
själv som skyldig till det som hänt. Om en organisation förnekar händelsen eller 
felaktigt handlande bör det tydligt framgå bevis för att de är oskyldiga eller rikta 
skulden åt annat håll (Benoit, 2015). Vi är överens om att H&M som organisation, i 
samtliga inlägg, istället erkänner kritiken och sig själv skyldiga till kritiken. H&M 
ber om ursäkt för framtagandet av tröjan och menar att de ska se över sina rutiner 
för att liknande händelser inte ska inträffa igen. En förnekande strategi enligt Image 
repair theory är därför inte tydligt i de första texterna gällande barntröjan. 

De inlägg som handlar om att H&M tillfälligt stänger deras butiker i Sydafrika 
innehåller information om att någonting har hänt i butikerna, som innebär fara för 
både kunder och anställda. Då dessa inlägg publicerades några dagar efter de första 
inläggen gällande kritiken mot barntröjan, ses det som en efterföljd av 
kritikerstormen. I inläggen framgår det inte vad som hänt men att H&M stänger 
butikerna då de värnar om kunder och anställdas trygghet. H&M vill påpeka att 
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deras butikspersonal inte hade någonting att göra med framtagandet av tröjan och 
hävdar de som oskyldiga. Vi kan inte kan utläsa någon tydlig form av förnekande i 
H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier i det här fallet. Men vi tolkar ett 
försök från H&M att skydda och frånsäga butikspersonalen skulden gällande det 
som hänt i Sydafrika och istället lägga skulden på H&M som organisation. Därför är 
skulden fortfarande på H&M men på en annan intern part. Nedan presenteras ett 
relevant citat för den här strategin; 

 

“We stress that out store staff had nothing to do with our poor judgement of 
producing the children's hoodie and the image” 

 

6.7 Ansvarsundvikande 
Benoit (2015) menar att ansvarsundvikande ses genom att den anklagade 
exempelvis kommenterar sitt agerande som en följd av någon annans felaktiga 
agerande och skyller därför ifrån sig på någon annan. Efter att ha läst igenom 
texterna anser vi inte att det uttrycks. Vi anser att H&M klart och tydligt tar ansvar 
för det som inträffat och skyller således inte ifrån sig på annan part. Ett annat sätt att 
analysera strategin ansvarsundvikande är om H&M i det här fallet, pekar på att 
händelsen inträffat på grund av informationsbrist, påstår sin okunskap i fallet och 
lägger således fokus på faktorer som den anklagade inte kunnat förutse (Benoit, 
2015). Vi anser att vissa citat i texterna speglar en form av ansvarsundvikande ur 
den aspekten. H&M har blivit kritiserade för framtagandet av en produkt som anses 
rasistisk och i flera inlägg pekar H&M på sitt ansvar som ett globalt varumärke. I ett 
inlägg på Instagram framgår det att de bör vara medvetna om kulturella känsligheter 
och att den medvetenheten, insikten och ansvaret har brustit. Om H&M hade varit 
mer informerade och medvetna om hur mottagandet av barntröjan kunnat se ut, hade 
de kanske inte producerat den överhuvudtaget. Därför menar vi att H&M:s budskap 
kan ligga dolt under ytan och tolkar det som att H&M pekar på att händelsen 
inträffat på grund av bristande förståelse och därför okunskap i fallet. 

 

Vi har däremot tolkat det som att H&M tydligt vill poängtera att händelsen är en 
olyckshändelse, ett misstag helt utan avsikt, det kan avläsas i nedanstående citat och 
i studiens bilagor. Olyckshändelse är en underkategori till ansvarsundvikande och 
kan därför placeras inom den strategin. Benoit (2015) menar att en olyckshändelse 
fortfarande lägger ansvar på företaget men kan skapa större förståelse hos publiken 
om informationen delges på rätt sätt. H&M nämner händelsen som en 
olyckshändelse men skriver även att de förstår att människor blivit upprörda. Att 
H&M lyfter fram händelsen som en olyckshändelse kan vi även se i flera inlägg, då 
de använder termer som ”accidental”, ”unintentional och ”mistake” för att förklara 
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händelsen vilket således gör strategin återkommande för flertalet av de publicerade 
inläggen.  

 

Den sista underkategorin för ansvarsundvikande är att ursäkta sig med att händelsen 
uppkom genom goda intentioner för att på så sätt påvisa god karaktär (Benoit, 
2015). Att peka på goda intentioner skulle kunna visa sig genom att H&M uttrycker 
att de ville väl från början men att det blev fel. Vi har inte kunnat urskilja en sådan 
ursäkt. H&M skriver däremot vid upprepade gånger att de egentligen är engagerade 
i frågor om mångfald och inkludering, men att det i det här fallet har brustit. Att 
H&M står för mångfald och inkludering kan ses som goda intentioner, om att de står 
för något bra egentligen, men vi anser inte att det är tillräckligt för att kunna 
placeras i den kategorin. Vi anser att en hänvisning till ståndpunkter och värderingar 
kan ses som ett försök att undvika konkreta goa intentioner och istället placera 
H&M i en större kontext. Men goda intentioner kan även synas genom att en 
organisation menar att de aldrig skulle skada någon medvetet (Benoit, 2015). I såväl 
Instagraminlägg, Twitterinlägg och Facebookinlägg skriver H&M att händelsen är 
helt oavsiktlig och kan därför tydas som ett försök till att peka på goda intentioner. 
H&M uppvisar således en form av empati om att det inte var meningen att skada 
någon eller göra någon upprörd i samband med lanseringen av tröjan. Nedan 
presenteras relevanta citat för den här strategin; 

 

“The recent incident was entirely unintentional, but it demonstrates so clearly how 
big our responsibility is as a global brand.”  

“This incident is accidental in nature, but this doesn’t mean we don’t take it 
extremely seriously or understand the upset and discomfort it has caused.” 

“[…] we have got this wrong and we agree that, even if unintentional, passive or 
casual racism needs to be eradicated wherever it exists.” 

“We have a responsibility to be aware of and attuned to all racial and cultural 
sensitivities - and we have not lived up to this responsibility this time.” 

 

6.8 Minska händelsens anstötlighet 
Benoit (2015) beskriver att en organisation kan göra ett försök att minska kritiken 
genom att påminna om goda handlingar som organisationen tidigare gjort för att 
kompensera negativa reaktioner. Samtliga texter vi analyserat fokuserar endast på 
den här händelsen och inte vad H&M som organisation utfört för goda handlingar 
tidigare. Vi kan därför inte tyda några försök av H&M att påminna om tidigare goda 
gärningar. Att inte peka på tidigare goda handlingar kan ses som ett stort 
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risktagande då publiken annars kunde fått en mer positiv bild av företaget med vad 
de gjort innan (Benoit, 2015). Däremot väljer H&M att regelbundet peka på 
rutinmässiga riktlinjer och policies som de arbetar efter vilket vi kan tyda som 
bolstering, en underkategori till minska händelsens anstötlighet. Bolstering används 
genom att stärka mottagarens positiva bild av avsändaren och på så vis minska de 
negativa effekterna av krisen. Det kan göras genom att avsändaren pekar på positiva 
egenskaper för att öka publikens positiva inställning till företaget och på så sätt även 
minska den negativa inställningen till krisen (Benoit, 2015). Återkommande är 
H&M:s ställningstagande mot rasism vilket kan gynna H&M framför deras 
värderingar i en större kontext än i just det här fallet. Att påpeka deras värderingar 
skulle kunna placera händelsen i en mer positiv kontext där kritiken kan minska då 
publiken kan få en mer positiv bild av organisationen (Benoit, 2015).  

 

“We have a responsibility to be aware of and attuned to all racial and cultural 
sensitivities - and we have not lived up to this responsibility this time.” 

“We strongly believe that racism and bias in any shape or form, deliberate or 
accidental, are simply unacceptable.” 

“It’s obvious that our routines haven’t been followed properly. This is without any 
doubt.” 

 

Då H&M genomgående erkänner sitt misstag och håller med om kritiken finns det 
inga tendenser till att H&M förminskar händelsen. Dock kan vi tyda att H&M 
förmedlar väldigt lite information om den faktiska omfattningen av kritik eller skada 
som skett. De texter som handlar om turbulensen i Sydafrika förmedlar inte någon 
information om exakt vad som hänt eller hur pass stor skada som skett utan enbart 
att H&M värnar om kunder och anställdas säkerhet och har därför stängt butikerna. 
Mellan raderna kan vi utläsa att butikerna vandaliserats, förstörts och är farliga att 
vistas på, det är dock ingenting som H&M nämner utan något vi som läsare får en 
känsla utav. Vi tyder det dock inte som ett sätt att förminska händelsen, mer som ett 
sätt att inte förstora upp situationen ytterligare utan istället anspela på att de har 
situationen under kontroll. 

 

“What matters most to us is the safety of our employees and customers. We have 
temporarily closed our stores in South Africa.” 

 

Andra underkategorier till strategin är att hävda att andra organisationer har haft det 
värre alternativt ge ut någon form av kompensation till de berörda. Vi kan inte tyda 
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någon av kategorierna i H&M:s texter. Sammanfattningsvis kan vi inte urskilja 
tydliga kopplingar till strategin att minska händelsens anstötlighet, förutom sättet 
som H&M pekar på deras ställningstagande mot rasism, samt den informationsbrist 
som genomsyrar inläggen. 

 

6.9 Tillrättaläggande handling 
Den tillrättaläggande strategin handlar om det förebyggande arbete organisationen 
förmedlar för att undvika att liknande händelser uppstår. Enligt Benoit (2015) ligger 
ansvaret fortfarande på den anklagade vid användningen av strategier men 
organisationen utstrålar även ansvar då situationen hanteras med största allvar. Den 
tillrättaläggande handlingen påminner om kompensation, vilket är en underkategori 
till i minska händelsens anstötlighet. Skillnaden är dock att strategin om 
kompensation används för att väga upp de skador som kriser fört med sig. Den 
tillrättaläggande strategin fokuserar mer på orsaken till krisen för att sedan förmedla 
hur organisationen ska korrigera det som blivit fel (Benoit 2015). Analysen har visat 
att 8 av 8 publicerade inlägg förmedlar någon form av information gällande de 
praktiska handlingar som H&M ska, eller har genomfört efter krisen och är således 
en dominerande strategi i kriskommunikationen. Således visar de rättande 
handlingarna att H&M ta på sig skuld men även att de tar skandalen på största allvar 
då de aktivt arbetar för att lösa situationen. 

 

De första inläggen som publicerades på Facebook, Twitter och Instagram innehåller 
alla information gällande de praktiska handlingar som rör den omtalade tröjan, att 
bilden raderas från alla kanaler samt att produkten plockas ut sortimentet. De delger 
även information om de brustit i deras rutinarbete och att noggranna undersökningar 
kommer att göras för att fastställa varför händelsen inträffat samt för att se till att det 
inte händer igen. I det här skedet delges inte läsaren information om hur det arbetet 
ska fortgå men genom att H&M nämner att de noga ska undersöka händelsens 
uppkomst visar att de att situationen tas på stort allvar. Nedan presenteras citat från 
de först publicerade inläggen: 

 

“[…] we’ve not only removed the image from our channels, but also the garment 
from our product offering” 

“We’ll thoroughly investigate why this happened to prevent this type of mistake why 
this happened to prevent this type of mistake from happening again” 
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I följande inlägg nämner H&M att de har tillsatt en person som globalt ska arbeta 
med den här typen av frågor framöver. Att H&M tillsätter en global ledare för dessa 
specifika frågor visar på att de gör någonting för att förbättra sig i framtiden och att 
de vill förebygga liknande händelser i framtiden. Vi kan därmed tyda på en röd tråd 
genom kriskommunikationen där de först nämner att vidare undersökningar ska 
göras för att sedan konkretisera ned det i hur det faktiska krisarbetet ska gå till. De 
nämner även att de har sträckt ut sin hand för mer feedback både internt och externt, 
en åtgärd för att erhålla feedback. Genom att återkommande efterfråga feedback 
visar H&M att de tar seriöst på den kritik de tagit emot och vill erhålla mer åsikter 
för fortsatt krisarbete vilket kan generera i högre förtroende för H&M som företag. 
Som vi tidigare nämnt är det dock är uppseendeväckande är att H&M presenterar de 
tillrättaläggande åtgärderna och avslutar 3 stycken inlägg med att skriva “There will 
be more from us soon”, en mening som tyder på att kritik och åsikter ska övervägas 
för vidare krisarbete. Det som sedan uppstår är tystnad, inga vidare inlägg 
publiceras och läsaren får således ingen mer information gällande krisarbetet vilket 
kan leda till ifrågasättande kring hur pass viktig H&M anser att publikens feedback 
faktiskt är. Nedan presenterar vi citat som syftar till tillrättaläggande handlingar 
enligt strategin: 

 

“Our commitment to addressing diversity and inclusiveness is genuine, therefore we 
have appointed a global leader, in this area, to drive our work forward” 

“We have reached out, around the world, inside and outside H&M to get feedback” 

“We are listening” 

“We will now be doing everything we possibly can to prevent this from happening 
again in the future” 

 

I de inlägg som handlar om turbulensen i Sydafrika är informationen kring de 
rättande handlingarna knappa. Det som läsaren erhåller är information om att att 
H&M temporärt stängt igen alla butiker i området, inte hur krisarbetet ser ut på plats 
eller när butikerna förväntas återgå till det normala. Vi tyder det som ett försök från 
H&M att visa empati och ta ansvar för deras anställda och kunders säkerhet men då 
informationen är knapp finns det risk att uttalandet skapar fler frågor än det 
besvarar. 

 

“We have temporarily closed our stores in South Africa.” 
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6.10 Avbön 
I fyra av åtta inlägg ber H&M direkt om förlåtelse, en strategi som enligt Benoit 
(2015) syftar till att stärka organisationens framtida förtroende. Flera citat i texterna 
följde samma tema om att H&M höll med om kritiken om tröjan och att de erkänner 
att de gjort fel. H&M ber om ursäkt till alla inblandade och menar att deras 
ansvarstagande och rutinarbete har brustit. Som vi nämnt under kapitlet teori menar 
Benoit (2015) att strategin bör användas i samband med andra strategier då enbart 
användande av den här strategin kan riskerar ett fortsatt skadat anseende. Därmed är 
bakgrundsinformation till den kris som berörs av stor vikt för att läsaren ska förstå 
och ha möjlighet att bedöma ursäktens relevans (Benoit, 2015). Vi kan således 
argumentera för att H&M har brustit något i det avseendet då ingen 
bakgrundsinformation presenteras i texterna. Läsare som inte är insatta i situationen 
sedan tidigare har således ingen information om varför H&M ber om ursäkt och kan 
därmed inte ställa sig till om ursäkten är av relevans eller inte. Nedan presenterar vi 
ursäkter som H&M förmedlar i texterna: 

 

“[...] we have got this wrong and we are deeply sorry.” 

 “We’re deeply sorry that the picture was taken, and we also regret the actual 
print.” 

 

Något som vi kunde urskilja var dock att H&M uppvisar en förståelse för varför 
ursäkten är av relevans då de genomgående i texterna nämner det ansvar de har som 
global organisation. H&M skriver exempelvis “We have a responsibility to be aware 
of and attuned to all racial and cultural sensitivities – and we have not lived up to 
this responsibility this time”  i sitt andra inlägg på instagram vilket antyder på 
kritiken H&M fått om att vara rasistiska. H&M förklarar således inte vad ursäkten 
grundar sig i, men pekar på deras ansvar som stor organisation. Vi anser det 
intressant att enbart fyra av åtta inlägg formulerar en konkret ursäkt gällande 
lanseringen av tröjan, vidare inlägg innehåller en ursäktande ton men formulerar 
istället en förståelse, inte en ursäkt där de, som vi tidigare nämnt, poängterar att 
händelsen är en olyckshändelse på grund av bristande rutinarbetet. Vad vi tyder 
ligger dolt under ytan i det här avseendet, är att H&M vill rikta större fokus på deras 
medvetenhet och positiva värderingar, än den negativa kritik de tagit emot i 
samband med tröjan.  

 

Sammanfattningsvis framkommer samtliga av Benoit’s strategier i H&M:s 
kriskommunikation på deras sociala medier i just det här fallet och vissa strategier 
förekommer mer än andra. Strategin förnekande var den som vi minst kunde tyda i 
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kommunikationen och vill påpeka att det heller inte var ett tydligt förnekande, i den 
meningen att H&M isåfall skulle förnekat att de lanserat barntröjan. Vi anser inte att 
H&M någonsin förnekande det som hänt utan, i vissa inlägg, enbart förflyttade 
skulden från deras butikspersonal i Sydafrika till H&M som organisation. De 
strategier som regelbundet återkom var ansvarsundvikande, minska händelsens 
anstötlighet, tillrättande handlingar och avbön. Dessa strategier utgör till stor del 
hela budskapet i H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier i just det här 
fallet. Att peka på att det var en olycka, be om ursäkt för det och rätta till deras fel 
genom kommande åtgärder, är det som genomsyrar hela kriskommunikationen och 
det som återkommer i mest. Därför anser vi att H&M har använt sig av en strategisk 
kriskommunikation enligt strategierna i Image repair theory där de följer en röd 
tråd. 
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7 Slutdiskussion 
I den här delen redogör vi för en diskussion gällande de resultat vår analys har 
visat. Vi redogör för hur vi uppnått studiens syfte samt frågeställningar besvaras. Vi 
återkopplar således till studiens forskningsfråga och litteraturgranskning. 

 

Media påstås vara den största typen av makt (West & Turner, 2014) och i 
krissituationer är det viktigare än någonsin för organisationer att kommunicera på 
rätt sätt för att inte riskera att förstöra sin image eller tappa förtroende (Benoit, 
2015). Om nu kriskommunikation spelar en viktig roll för organisationer, samtidigt 
som digitaliseringen gör att kriskommunikation tar plats på nya plattformar, anser vi 
att en strategiskt korrekt kriskommunikation kanske även bör användas på sociala 
medier. En strategiskt korrekt kriskommunikation i det här avseendet menar vi sker 
genom de retoriska medel och strategier enligt Image repair theory som visat sig 
framgångsrikt i tidigare forskning. En strategiskt underbyggd kriskommunikation 
ger större förutsättningar för att återuppbygga en organisations image och rykte 
(Benoit, 2015). Genom vår undersökning av H&M:s kriskommunikation, har vi 
kommit fram till att H&M genomgående använde kommunikativa krisstrategier 
genom användning av ethos- och pathosargument enligt retoriken och samtliga 
strategier enligt Image repair theory. Tillsammans med den slutsatsen och följande 
diskussion menar vi att vi har besvarat vår forskningsfråga. 

 

Inledningsvis kommunicerade H&M gällande händelsen på tre av sex sociala 
medier som de är aktiva på. De sociala medier som H&M inte kommunicerade på 
under krisen var Google+, Pinterest och Youtube. Anledningen till att endast 
använda Facebook, Instagram och Twitter i deras kriskommunikation, kan vara då 
dessa plattformar har visat sig framgångsrika för att nå ut till en stor målgrupp och 
att det är där människor spenderar enormt mycket tid (Rasmussen & Ihlen, 2017). 
Vi anser att användningen av enbart Facebook, Instagram och Twitter inte 
nödvändigtvis försämrar kriskommunikationen utan kan ses som en tillämpning av 
situationsanpassade plattformar då Facebook exempelvis ger förutsättningar för 
interaktion med sina intressenter (Ki & Nekmat, 2014) och Twitter är bra för att nå 
ut med information snabbt och används i hög grad för att nå ut till politiker, 
beslutsfattare och journalister (Eriksson & Olsson, 2016). Fortsättningsvis valde 
H&M att kommunicera med strategier enligt retoriken genom att använda flera 
ethos- och pathosargument i deras kriskommunikation men en mindre användning 
av logosargument då H&M aldrig riktigt förklarade bakgrunden till händelsen och 
varför de blivit kritiserade, mer än att gå ut med att de förstår kritiken. H&M 
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kommunicerade mest genom att förmedla känslor, som ånger och empati, mot sina 
intressenter för att skapa övertygelse. H&M kommunicerade även mycket genom att 
framföra sina värderingar, berätta att de ska arbeta för att liknande händelser inte 
ska inträffa igen och försökte uppvisa god karaktär. 

 

H&M blev anklagade för rasism och stereotypiska framställningar i och med 
barntröjan med texten “coolest monkey in the jungle”, eftersom en svart pojke var 
modell för tröjan. H&M skriver själva att de inte står bakom någon form av rasism, 
men vår analys har pekat på en bakomliggande ursäkt från H&M om att barntröjan 
ansågs ha rasistiska konnotationer. Kärnan i fallet om coolest monkey in the jungle 
kan således ligga i diskursen om begreppet rasism och är något som kan diskuteras 
ur Richard Dyers perspektiv om etnicitet (1997). Dyer beskriver uppfattningen om 
vithet som det normala, som kopplar ihop med dominans och intelligens och att 
vithet måste ta klivet ut som det normala och även det ses som ett eget fenomen och 
inte det eftertraktade (Dyer, 1997). H&M:s barntröjor kan relateras till Dyer’s 
perspektiv då en svart pojke fick bära tröjan med texten “coolest monkey in the 
jungle” och en vit pojke fick bära tröjan med texten “survival expert” då det kan 
anspelas på en överlevare och ett djur. Vi kan även dra kopplingar till Wulf et. al. 
(2015) som presenterar hur svarta människor historiskt sett stereotypiseras som 
apor, där ordet monkey har används som ett förminskande slanguttryck för svarta 
människor. Om den vita pojken istället bar tröjan med texten “coolest monkey in the 
jungle” och den svarta pojken bar tröjan med texten “survival expert” hade kanske 
inte H&M blivit kritiserade? För att fortsättningsvis utgå från Vigsø’s (2010) 
resonemang om en balanserad retorik hade fler logosargument varit nödvändiga i 
H&M:s kriskommunikation för att anses lyckad, där de berättar om anledningen till 
kritiken för att förmedla en logisk och övertygande kommunikation. Vi anser att 
H&M undviker att berätta uppkomsten av intressenternas kritik och att gå till botten 
med det faktiska problemet. Men för att förstå kontexten och kanske varför H&M 
valde att inte berätta om uppkomsten av krisen, drar vi kopplingar till diskursteorin 
och förklaringen om att sociala fenomen aldrig är färdiga eller absoluta och att 
betydelse aldrig går att riktigt fastställa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). H&M 
som organisation kanske inte hade samma uppfattning om tröjans budskap som 
deras intressenter hade, men de bör ha varit medvetna om det för att inte riskera 
missnöje eller skadat varumärke då Coombs (2012) menar att det är intressenters 
uppfattning av en situation som kan avgöra om det är en kris eller inte och att 
kommunikationen därför sker på mottagarens villkor. 

 

Analysen visade på att H&M genomgående använde strategier enligt Image repair 
theory genom att regelbundet peka på att händelsen var en olyckshändelse där H&M 
använde ord som ”accidental”, ”unintentional och ”mistake”. H&M använde även 
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strategin minska händelsens anstötlighet i hög grad då de ständigt försökte höja sig 
själva och placera händelsen i en positiv kontext, där deras värderingar och 
ställningstagande mot rasism påpekades vid upprepade tillfällen. Strategierna 
tillrättande handlingar och avbön visade sig genom att H&M skrev hur de har utsett 
en global ledare (åtgärd) för dessa typer av frågor i framtiden och att H&M 
genomgående i alla inlägg visade sin ånger över lanseringen. I en studie av Harlow, 
Brantley och Harlow (2011) förklaras hur kriskommunikation bör följa en röd tråd 
för att inte förvirra läsaren. Om kriskommunikationen inte är sammanhängande kan 
det istället riskera att skada en organisation ytterligare. Den röda tråden kunde vi 
tyda då de inlägg som H&M publicerade på deras sociala medier om händelsen, 
mellan den 9 januari och 17 januari 2018 som vi analyserat, innehöll samma texter 
innehållande återkommande strategier och retoriska medel och kan således visa på 
ett exempel hur kriskommunikation kan bedrivas utifrån Image repair theory och 
retorik på sociala medier. Vi anser således att det visar på en konsekvent 
kriskommunikation som inte blandar budskap som kan förvirra läsaren. 

 

Vad vi anser intressant är hur kriskommunikationen innehöll de delar som en 
strategiskt korrekt kriskommunikation bör innehålla enligt Image repair theory i det 
här fallet. Vilket var att genomgående fokusera på deras ansvar för krisen, framföra 
sitt förhållningssätt till situationen samt be om ursäkt och berätta att de ska 
förebygga liknande kriser för framtiden. Anledningen till att strategin förnekelse 
inte förekom i hög grad anser vi var eftersom H&M tog på sig skulden och höll med 
om kritiken för missbedömningar i framtagandet av tröjan och gav därför inte 
utrymme till att förneka det som inträffat. De resterande strategierna är 
återkommande i alla inlägg på sociala medier, på både Facebook, Instagram och 
Twitter. Men återigen kommer vi till frågan om H&M:s uppfattning av de anser som 
rasistiskt och inte, var samma som deras intressenters? H&M bär dock ansvaret för 
att förstå och vara medvetna om kulturella känsligheter (H&M, 2018, a). Därför 
anser vi det bra att H&M tar på sig skulden och håller med om kritiken för att 
minska den negativa synen på företaget. Att H&M inte förnekar händelsen kan 
således argumenteras som rätt i det här avseendet då händelsen var uppenbar, H&M 
har lanserat en barntröja som uppfattades som rasistisk oavsett H&M:s egentliga 
avsikt var. Som vi tidigare nämnt handlar det inte om organisationen är skyldig till 
anklagelsen eller inte utan det relevanta är om publiken uppfattar organisationen 
som skyldig (Benoit, 2015). Att H&M utesluter tydlig bakgrundsinformation 
gällande tröjans innehåll kan bero på det faktum att skandalen blev en viral global 
nyhet och att H&M därmed utgick från publikens vetskap kring händelsen. 

 

Något vi uppmärksammade i analysen var även att H&M väljer att endast publicera 
ett inlägg på en plattform (Twitter) den 13 januari 2018. Anledningen kan vara då 
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Twitter är den kanal som används mest för att snabbt nå ut till beslutsfattare, 
politiker och journalister (Eriksson & Olsson, 2016). Då inlägget handlar om att 
H&M behövt stänga sina butiker i Sydafrika på grund av vad vi tolkar som uppror 
eller vandalisering, kan därför Twitter vara den mest effektiva plattformen för att nå 
ut med den informationen snabbt. Ngai och Ng (2013) beskriver sociala medier som 
relationsskapande mellan organisationen och dess intressenter och vi anser det 
därför intressant att diskutera den aspekten i H&M:s kriskommunikation då 
analysen visat att H&M inte gjorde något direkt försök att skapa en relation till sina 
intressenter. Texterna innehöll inga direkta tilltal, frågor eller uppmaningar vilket 
Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar är av stor vikt när en organisation 
vill skapa relation med sina mottagare på sociala medier. Texternas avsaknad av ett 
tydligt tilltal riskerar således att leda till en större distans mellan sändare och 
mottagare. Då undersökningens syfte utelämnar djupare förståelse av relationen 
mellan H&M och dess intressenter vill vi inte uttala oss djupare om valets påverkan 
utan vi kan enbart konstatera att H&M inte valde att kommunicera med ett tydligt 
tilltal i sina inlägg på sociala medier. Hur det påverkade relationen mellan H&M 
och deras mottagare lämnar vi således till vidare forskning att undersöka. Likaså 
omtal, det går att diskutera en mångtydighet gällande H&M:s val av omtal i 
texterna. H&M gör valet att kommunicera deras inlägg utifrån ordet “we” som 
avsändare. Ordet i sig är enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) mer 
relationsskapande än att använda organisationens namn som avsändare, men som 
Hellspong och Ledin (1997) nämner kan det även leda till mångtydighet. H&M 
riskerar att återspegla en allt för otydlig avsändare och vidare skapa känslan av en 
spridd organisation där ingen personen eller avdelning tar på sig ansvaret för 
händelsen. Allt fler människor vänder sig till dessa plattformar att skapa sig en 
aktuell bild av skeendet, vilket gör en tydlig, kärnfull och riktad information 
nödvändig för kommunikation på sociala medier (Herbert & Englund Hjalmarsson, 
2012). Vi anser vi det således relevant att H&M i något avseende borde poängterat 
en mer specifik aktör. 

 

7.1 Avslutande ord 
Studiens syfte var att undersöka hur H&M:s kriskommunikation på deras sociala 
medier såg ut gällande lanseringen av barntröjan med texten “coolest monkey in the 
jungle”, för att se hur H&M använder sig av kommunikativa krisstrategier i det här 
fallet. 

 

Vår studie är viktig då den bidrar med kunskap och forskning om hur 
kriskommunikation kan se ut på sociala medier. Studien visar på att trots sociala 
mediers begränsade utrymme och längd för skrivna texter (Eriksson & Olsson, 
2016) så kan etablerade krisstrategier användas som ett verktyg i 
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kriskommunikation på sociala medier för att övertyga intressenter och reparera ett 
potentiellt skadat anseende. Vår studie har visat på att H&M:s kriskommunikation 
på deras sociala medier är underbyggd med retoriska medel och strategier enligt 
Image repair theory. Vi anser därför att vår studie utgör ett bidrag till forskningen 
om kriskommunikation på sociala medier, ett exempel för hur en global organisation 
kommunicerar på sociala medier under en kris och visar på hur en sammanhängande 
kriskommunikation på sociala medier kan se ut, som i sin tur kan gynna en 
organisation istället för att förvirra och förlora intressenter (Harlow et al., 2011). 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 
Vi anser att vidare forskning kan använda undersökningens resultat som grund till 
analys i andra globala organisationer. Som Ngai och Ng (2013) menar så faciliterar 
sociala medier en viktig relation mellan sändare och mottagare, därför anser vi det 
intressant att vidare genomföra en effektstudie för att undersöka effekten av hur 
kriskommunikationen togs emot av publiken. Att göra en studie med 
mottagarperspektiv istället för avsändarperspektiv kan belysa viktiga aspekter till 
fortsatt kriskommunikationsarbete då det går att utvinna kunskap i hur 
intressenterna tar sig an krisinformation. En intressant aspekt att undersöka är hur 
mottagarna faktiska reagerar på de olika strategierna från Image repair theory. 
Genom exempelvis intervjustudier kan man utvinna djupare kunskap kring 
strategiernas påverkan och potentiellt även utveckla dem. 

 

Vi anser det även intressant att göra en djupare undersökning gällande de olika 
plattformar som sociala medier erbjuder. Varje enskild plattform erbjuder olika 
förutsättningar för interaktion och det skulle därför vara intressant att undersöka om 
och i så fall hur olika kommunikationsstrategier är mer eller mindre gynnsamma 
beroende på vilken kanal som används. Det vill säga om valet av medium har 
betydelse för hur intressenterna tar till sig budskapet. Det kan således påvisa 
intressanta riktlinjer för fortsatt kriskommunikation på sociala medier.  

 

Ytterligare en intressant undersökning hade varit att genomföra en longitudinell 
studie för att se hur kriskommunikation har förändrats på ett företag över tid. Att ta 
lärdom från tidigare kriser och dess utfall kan ge verktyg till vidare utveckling av 
forskningsfältet kriskommunikation på sociala medier. Att exempelvis göra en 
intervjustudie med personer som varit kommunikationsansvariga vid krisarbete på 
sociala medier kan generera intressanta aspekter gällande deras syn på 
kriskommunikation och dess lärdomar, vilket potentiellt skulle kunna leda till nya 
arbetsverktyg för kriskommunikation på sociala medier. 
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