
                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

”Allt som är lagligt är inte 

lämpligt” 
En fallstudie om Kommunals kris 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kandidatuppsats, 15 hp 

Författare: Emma Pettersson &  

Sarah Somehagen 

Examinator: Håkan Sandström 

Handledare: Göran Palm 

Termin: VT16 

Ämne: Medie- och 

kommunikationsvetenskap 

Nivå: Kandidatexamen 

Kurskod: 2MK300 



 

 

 

Abstract  

Författare Emma Pettersson 

Sarah Somehagen  

Titel ”Allt som är lagligt är inte lämpligt” 

Syfte Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan Aftonbladets 

rapportering om Kommunals kris och Kommunals kriskommunikation via 

Facebook, samt hur intressenternas reaktioner ser ut och utvecklas under en 

tidsperiod.  

Problem Finns det ett samband mellan Aftonbladets rapportering, Kommunals 

kriskommunikation via Facebook och intressenternas reaktioner, och hur syns 

det i så fall? 

Metod Vi har gjort en fallstudie av Kommunals kris i samband med Aftonbladets 

granskning i januari 2016. En kvantitativ innehållsanalys har använts för att 

undersöka intressenternas reaktioner, det vill säga besökares inlägg på 

Kommunals Facebooksida. En retorikanalys har använts för att undersöka 

Kommunals kriskommunikation på Facebook.  

Resultat Vi har av resultatet kunnat urskilja att det finns ett samband mellan vad 

Aftonbladet skriver och vad intressenterna och Kommunal skriver. Det är tydligt 

att det är medierna som styr krisens utveckling. Detta syns både på antalet 

inlägg som skrivs och vad de handlar om. När Aftonbladet skriver mycket om 

krisen ökar även antalet inlägg från Kommunal och intressenterna. Kommunal 

blir reaktiva i sin kriskommunikation i samband med att Aftonbladet kommer 

med nya avslöjanden kring krisen. 

Nyckelord Kriskommunikation, Förtroendekris, Sociala medier, Kommunal, Aftonbladet 

 

 

 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till Göran Palm för bra handledning och stöd under uppsatsprocessen. Vi 

vill även tacka varandra för ett bra samarbete.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembeskrivning .......................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och mål .................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 2 

1.4 Disposition ........................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

2.1 Kommunal ........................................................................................................................ 3 

2.2 Aftonbladets granskning ................................................................................................... 3 

3. Tidigare forskning om kriskommunikation ............................................................................ 4 

3.1 Internet och sociala mediers påverkan på krishantering ................................................... 4 

3.2 Dialogstrategier via sociala medier vid en kris ................................................................ 5 

3.3 Medierna och nyhetsvärderingen vid kriser ..................................................................... 5 

3.4 Vår vinkel ......................................................................................................................... 6 

4. Teori ....................................................................................................................................... 7 

4.1 Kriskommunikation .......................................................................................................... 7 

4.2 Krisresponsstrategier ........................................................................................................ 8 

4.3 Sociala medier .................................................................................................................. 8 

4.4 Mediers krisrapportering .................................................................................................. 9 

4.5 Krishantering via nyhetsmedier ...................................................................................... 10 

4.6 Sammanfattning .............................................................................................................. 10 

5. Metod ................................................................................................................................... 12 

5.1 Fallstudie ........................................................................................................................ 12 

5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod .................................................................................... 12 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys ............................................................................................. 12 

5.4 Retorikanalys .................................................................................................................. 13 

5.4.1 Ethos ........................................................................................................................ 13 

5.4.2 Logos ........................................................................................................................ 14 

5.4.3 Pathos ....................................................................................................................... 14 

5.4.4 Pistis ......................................................................................................................... 14 

5.4.5 Kairos ....................................................................................................................... 14 

5.5 Avgränsningar och urval ................................................................................................ 14 

5.6 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 15 

5.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 16 



 

 

 

5.7.1 Forskningsetik .......................................................................................................... 17 

6. Resultat och analys ............................................................................................................... 18 

6.1 Aftonbladets rapportering ............................................................................................... 18 

13 januari .......................................................................................................................... 18 

14 januari .......................................................................................................................... 19 

15 januari .......................................................................................................................... 19 

16 januari .......................................................................................................................... 20 

17 januari .......................................................................................................................... 21 

18 januari .......................................................................................................................... 21 

19 januari .......................................................................................................................... 21 

20 januari .......................................................................................................................... 21 

21 januari .......................................................................................................................... 22 

23 januari .......................................................................................................................... 22 

3 februari ........................................................................................................................... 23 

17 februari ......................................................................................................................... 23 

18 februari ......................................................................................................................... 23 

20 februari ......................................................................................................................... 23 

23 februari ......................................................................................................................... 23 

17 mars .............................................................................................................................. 23 

6.2 Retorikanalys av Kommunals krisinlägg ........................................................................ 24 

Kommunals första krisinlägg ............................................................................................ 24 

Kommunals andra krisinlägg ............................................................................................ 25 

Kommunals tredje krisinlägg ............................................................................................ 26 

Kommunals fjärde krisinlägg ............................................................................................ 27 

Kommunals femte krisinlägg ............................................................................................ 28 

Kommunals sjätte krisinlägg ............................................................................................. 29 

Kommunals sjunde krisinlägg ........................................................................................... 30 

Kommunals åttonde krisinlägg ......................................................................................... 31 

Kommunals nionde krisinlägg .......................................................................................... 31 

Kommunals tionde krisinlägg ........................................................................................... 32 

Kommunals elfte krisinlägg .............................................................................................. 32 

6.3 Analys av Kommunals kriskommunikation och strategier ............................................. 33 

6.4 Intressenternas reaktioner ............................................................................................... 35 

6.5 Analys av krisens delar ................................................................................................... 39 

7. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 43 



 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 44 

8. Referenslista ......................................................................................................................... 45 

Bilagor ......................................................................................................................................... i 

Bilaga 1: Kodschema ............................................................................................................... i 

Bilaga 2: Kodningsinstruktioner ............................................................................................. ii 

Bilaga 3: Kommunals Facebookinlägg .................................................................................. iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till vårt problem. Vi går igenom uppsatsens syfte, 

mål och problemformulering. Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembeskrivning  

”If no organization is immune, then all organizations should be prepared.”1 

En kris är när en stor händelse som kan påverka en organisation och dess intressenter negativt 

inträffar.2  Kriser har sin grund i folks uppfattningar. Det är intressenternas uppfattningar om 

en händelse som avgör om det är en kris eller inte.3 Även medier har makten att bestämma om 

något ska uppfattas som en kris eller inte. Medierna kan många gånger styra krisens 

utveckling, beroende på hur de väljer att rapportera om den.4 De kan både starta en kris och 

avgöra när den ska vara över.5  

En förtroendekris innebär att viktiga intressenter förlorar förtroende för organisationen.6 

Skandaler kan många gånger leda till förtroendekriser. En skandal uppstår när en aktör agerar 

på ett sätt som gör andra personer upprörda eller inte uppfyller de förväntningarna som finns 

på aktören. Händelser som berör användandet av allmänna medel till privata ändamål leder 

ofta till skandaler som får stor medial uppmärksamhet.7 När skandalen innefattar flera aktörer 

och händelser blir förtroendekrisen oftast större.8  

En organisation som har gått igenom en stor förtroendekris är fackförbundet Kommunal. Den 

13 januari 2016 publicerade Aftonbladet första delen av sin granskning av Kommunal. De 

skrev om Kommunals lyxrestaurang Metropol Palais, som gått hundratals miljoner i förlust de 

senaste åren. De avslöjade även att det har bedrivits porrshower på restaurangen. Under 

veckorna som följde skrev Aftonbladet intensivt om Kommunal och många fler skandaler 

uppdagades. Som en följd av detta har Kommunals förbundskassör Anders Bergström avgått 

och Kommunals ordförande Annelie Nordström valde att avgå vid följande kongress. Enligt 

Kommunal själva ska cirka 14 000 medlemmar ha begärt utträde efter Aftonbladets 

granskning.9 Med tanke på krisens omfattning, reaktionerna som uppstod hos medlemmarna 

och den stora mediala uppmärksamheten anser vi att detta är ett intressant krisfall att studera.   

 

                                                 
1 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 1 
2 Fearn-Banks. Crisis communication: A Casebook Approach, 2011, s. 2 
3 Coombs. Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 3 
4 Falkheimer m.fl. Kriskommunikation, 2009, s. 101-102 
5 Hinerman m.fl. Media scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, 1997, s. 15 
6 Falkheimer m.fl. Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och efter, 2005, s. 26 
7 Ibid, s. 27 
8 Ibid, s. 32 
9 https://www.kommunal.se/nyhet/fortydligande-av-uppgifterna-i-media-om-kommunals-medlemstapp 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka om det finns ett samband10 mellan Aftonbladets rapportering om 

Kommunals kris och Kommunals kriskommunikation via Facebook, samt hur 

intressenternas11 reaktioner ser ut och utvecklas under en tidsperiod. Tidigare forskning visar 

att medier påverkar hur publiken uppfattar krisen och att sociala medier spelar en stor roll vid 

krishantering. Däremot hittar vi ingen forskning som studerar mediernas krisrapportering, 

organisationens kriskommunikation och intressenternas reaktioner i ett och samma krisfall. 

Därför är det relevant att studera hur dessa delar kan påverka varandra och hur de ser ut under 

en tidsperiod.  

Målet med studien är att ge ett bidrag till forskningsområdet kriskommunikation.  

 

1.3 Problemformulering 

Den huvudsakliga fråga som vår undersökning syftar att besvara är: 

Finns det ett samband mellan Aftonbladets rapportering, Kommunals 

kriskommunikation via Facebook och intressenternas reaktioner, och hur syns det i så 

fall? 

För att kunna besvara vår huvudsakliga fråga har vi brutit ner den i två underliggande frågor: 

Hur ser Kommunals kriskommunikation och krisstrategier ut under den undersökta 

tidsperioden? Hur ser intressenternas reaktioner på Facebook ut under tidsperioden?  

 

1.4 Disposition 

I kapitel två ger vi en bakgrund om Kommunal och presenterar en kort sammanfattning av 

Aftonbladets granskning. I tredje kapitlet skriver vi om tidigare forskning inom området och 

hur det har lagt grunden till vår problemformulering. I kapitel fyra presenteras den teori som 

undersökningen utgår från och avslutas med en sammanfattning av teorins centrala delar. I 

kapitel fem presenterar vi studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. Sjätte kapitlet innehåller resultat och analys. I det sjunde och avslutande 

kapitlet drar vi slutsatser om våra resultat och analyser. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag 

på framtida forskning.  

 

  

                                                 
10 Med samband menas om man kan urskilja några mönster mellan det Aftonbladet, intressenterna och 

Kommunal skriver om, samt när och hur frekvent.  
11 Med intressenter menas i det här fallet främst Kommunals medlemmar, men det kan även syfta på andra 

personer som har en koppling till Kommunal och som har skrivit inlägg om krisen på Kommunals Facebooksida. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel går vi igenom hur fackförbundet Kommunals verksamhet ser ut. Vi avslutar 

kapitlet med en kort sammanfattning av Aftonbladets granskning.  

 

2.1 Kommunal 

Fackförbundet Kommunal har cirka 500 000 medlemmar.12 Kommunals medlemmar arbetar 

inom hundratals olika yrken, som har delats in i tolv olika branscher. Branscherna är 

funktionshinder, förskola och skola, grön sektor, hushållsnära tjänster, hälso- och sjukvård, 

kök och restaurang, räddningstjänst, teknik, fastighet och underhåll, trafik, teknik, park och 

anläggning, trossamfund och slutligen äldrevård.13  Kommunals kärnvärden är att de ska vara 

en närvarande, proffsig och handlingskraftig organisation.14 

Kommunals kongress består av 188 ombud som tillsammans utgör det högsta beslutande 

organet i fackförbundet. Det är kongressen som tar beslut om Kommunals mål, hur de ska 

göra för att nå målen och vilka frågor som ska uppmärksammas. Kongressombuden väljs var 

tredje år och är tänkta att representera Kommunal.15  

Kommunals förbundsstyrelse består för närvarande av 17 personer, som valdes ut år 2013. 

Förbundsstyrelsens uppgift är att besluta om riktlinjer, policy, mål, visioner, budget och 

rättshjälp med mera. Annelie Nordström är ordförande för styrelsen sedan 2010.16   

Kommunals förbundsledning, som är vald fram till kongressen 2016, består av tre personer. 

Normalt sett består den av fyra personer. Förbundsledningen arbetar med att leda arbetet i 

förbundet utefter de beslut som bland annat kongressen och förbundsstyrelsen har fattat. Även 

i förbundsledningen sitter Annelie Nordström för närvarande som ordförande och har gjort det 

sedan år 2010.17   

 

2.2 Aftonbladets granskning 
Aftonbladet har gjort en granskning av Kommunals verksamhet. Den första delen av 

granskningen publicerades den 13 januari 2016. De skrev om Kommunals lyxrestaurang 

Metropol Palais, som gått hundratals miljoner i förlust de senaste åren. De avslöjade även att 

det har bedrivits porrshower på restaurangen. Under veckorna som följde skrev Aftonbladet 

intensivt om Kommunal och många fler skandaler uppdagades. Efter den 23 januari skriver 

Aftonbladet mer sällan om krisen.  

 

                                                 
12 https://www.kommunal.se/om-kommunal 
13 https://www.kommunal.se/om-kommunal/yrken-i-kommunal 
14 https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/ditt-jobb-ska-vara-vart-att-alska 
15 https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/kongress-och-forbundsmote 
16 https://www.kommunal.se/forbundsstyrelsen-styr-verksamheten 
17 https://www.kommunal.se/forbundsledningen-leder-kommunals-arbete 

https://www.kommunal.se/om-kommunal
https://www.kommunal.se/om-kommunal/yrken-i-kommunal
https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/ditt-jobb-ska-vara-vart-att-alska
https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/kongress-och-forbundsmote
https://www.kommunal.se/forbundsstyrelsen-styr-verksamheten
https://www.kommunal.se/forbundsledningen-leder-kommunals-arbete
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3. Tidigare forskning om kriskommunikation 
I det här kapitlet sammanfattar vi ett urval av de forskningsartiklar som berör 

kriskommunikation, sociala medier och nyhetsmediernas roll vid en kris. Bland annat har det 

framkommit att Internet påverkar krishantering genom det allt snabbare tempot som krävs. 

Sociala medier kan få krisen att eskalera, vilket gör nyhetsmedierna mer benägna att skriva 

om krisen. Olika synvinklar på dialogstrategier vid en kris tas också upp. Även mediernas 

inramning av kriser och vilken ton de använder i sitt rapporterande har stor påverkan på 

kriser. Kapitlet avslutas med en presentation av vår vinkel på problemet. 

 

3.1 Internet och sociala mediers påverkan på krishantering 

Coombs och Holladay har analyserat reaktioner från diskussionsforum online för att ta reda på 

hur effektiv en ursäkt är i onlinemiljö. Författarna menar att även om Internet-miljön inte 

ändrar fundamentet av krishantering och kriskommunikation, så ändrar den både verktygen 

och tidsaspekten. På Internet går tiden ”snabbare” än traditionell tid, så snabbhet är ännu 

viktigare för företaget. Organisationer måste utveckla Internet-baserad kommunikation som 

en del av deras krisrespons, eftersom de måste vara där krisen verkar.18  

Pang, Hassan och Chong har undersökt hur kriser kan uppstå online och hur händelser blir 

mer trovärdiga när de överförs till traditionella medier. Resultatet tydde på att kriser ofta 

uppstår online när intressenter använder sociala medier som plattformar för att uttrycka sina 

klagomål. Sociala medier har förmågan att nå stora mängder människor på kort tid. Facebook 

och bloggar får kriser att eskalera bortom de närmsta intressentgrupperna. Medier tar upp 

dessa sorters kriser på grund av deras nyhetsvärde, vilket resulterar i att krisen får trovärdighet 

offline. När traditionella nyhetselement inte längre finns med i krisen upphör de vanliga 

medierna att följa krisen.19  

Coombs och Holladay har undersökt hur intressenter reagerar på olika 

kriskommunikationsmeddelanden via olika sociala medier-kanaler. De hävdar att man inte 

enbart bör fokusera på organisationens roll i krisen. Publiken kan också fungera som 

kriskommunikatörer under en kris. Om man förutsätter att kommentarer på sociala medier kan 

påverka en organisation, bör man också reflektera över hur publiker använder sociala medier 

för att skapa sina egna krismeddelanden och hur de besvarar organisationens 

kriskommunikationsförsök. Organisationens sociala medier kan dra till sig positivt inställda 

publiker, som kan ha lättare att acceptera krismeddelanden än andra publiker. Detta är dock 

inget man ska ta för givet, och författarna rekommenderar att man analyserar reaktionerna. 

Om publiken reagerar negativt kan man dra slutsatsen att kriskommunikationsförsöken har 

misslyckats från organisationens sida. Om publiken däremot uttrycker sitt stöd för 

organisationen online kan det vara en tillgång.20  

                                                 
18 Coombs m.fl. Amazon.com’s Orwellian nightmare: exploring apology in an online environment, Journal of 

Communication Management, 2012 
19 Pang m.fl. Negotiating crisis in the social media environment, Corporate Communications: An International 

Journal, 2014 
20 Coombs m.fl. How publics react to crisis communication efforts: comparing crisis response reactions across 

sub-arenas, Journal of Communication Management, 2014 
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3.2 Dialogstrategier via sociala medier vid en kris 

Romenti, Murtarelli och Valentini har gjort en studie om dialogstrategier vid kriser. 

Författarna menar att i den sociala miljön kan en dialogstrategi användas för att uppnå mål 

och för att mer effektivt kunna utveckla en krisrespons. Dialoger kan även ses som en viktig 

kommunikationsaspekt när det gäller att interagera med berörda intressenter, samt för att 

skydda sin image. Vid kriser kan många diskussioner uppstå och då bör organisationer vara 

proaktiva och aktivt delta, istället för att bara observera intressenternas konversationer.21  

Ott och Theunissen studerade hur tre vinstdrivande företag upplevde sociala mediekriser efter 

2010. I deras studie analyserades tre fall: Greenpeaces attack på Facebook, Applebee’s 

avskedning av en servitris och flygbolaget Jetstars dåliga service och attacken mot dem via 

deras Facebooksida. Inlägg på organisationernas tidslinjer på Facebook och Twitter samlades 

in och analyserades. Vid analysen tittade man på hur krisen uppstod, hur organisationen 

svarade och om strategierna var framgångsrika. De jämförde även de olika fallen för att hitta 

likheter och skillnader mellan kriserna.  

Resultatet visade framförallt att de olika företagen inte förde dialoger med sina intressenter, 

utan använde sig av andra strategier istället. De använde sig ofta av förhandlingstaktiker, 

övertalning, förnekelse och berättigande. Detta visades i hur de olika företagen valde att svara 

på kritiken online. I Applebee’s fall försökte man svara samtliga användare och detta gjorde 

man genom att svara samtliga på likande sätt. Detta gjorde att krisen växte sig större. 

Facebook, däremot, valde att inte svara på kritiken och fick mindre attacker mot sig än 

Applebee’s. Jetstar valde att endast svara kunder som behövde hjälp och ignorera arga 

användare som inte berördes av problemet. På så sätt hanterade man problemet och 

förhindrade det från att eskalera.  

I artikelns slutsats kommer författarna fram till att dialogstrategin är främst effektiv i de fall 

då användarna påverkas av krisen. Genom att försöka nå alla, riskerar man att skapa ilska. 

Man betonar också vikten av att förstå skillnaden mellan dialog och övertalning. Sociala 

medier kan vara ett bra sätt att skapa en relation mellan företaget och dess intressenter, men 

använder man dem inte på rätt sätt kan sociala mediekriser uppstå.22 

 

3.3 Medierna och nyhetsvärderingen vid kriser 

An har undersökt hur krisresponsstrategier och nyhetsinramning kan minska folks ilska vid en 

kris. Organisationen som drabbas av krisen måste hantera folks ilska för att kunna hantera 

krisen. Även medierna spelar in i krisen. Ofta ramas nyheterna in i en moralisk eller 

omoralisk ram (eng. morality and immorality frame), vilket också kan påverka människors 

ilska vid en kris. Om medierna ger en omoralisk bild av organisationen kan det vara svårt att 

minska folks ilska, oavsett vilka strategier organisationen använder. Om medierna däremot 

väljer att inte använda en omoralisk ram mot organisationen kan folks ilska minskas beroende 

                                                 
21 Romenti m.fl. Organisations' conversations in social media: applying dialogue strategies in times of crises, 

Corporate Communications: An International Journal, 2014 
22 Ott m.fl. Reputations at risk: Engagement during social media crises, Public Relations Review, 2015 
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på organisationens strategier. Resultatet av studien visade även att en individ som tar på sig 

ansvaret för krisen skapar mer ilska än om organisationen tar på sig skulden.23  

I en studie av Cho och Gower från 2006 noterar författarna att nyhetsmedierna går över allt 

mer till hysterisk journalistik. Det innebär att de överdramatiserar händelser och skriver i en 

upprörd eller förskrämd ton. Det kan även innebära att de skriver på ett sätt som visar 

reporterns känslor inför händelsen. Nyhetsmediernas inramning av krisen kan påverka 

publikens uppfattning om organisationens ansvar för krisen. Människor uppfattar inte krisen 

på ett objektivt vis, utan tar till sig av hur medierna konstruerar händelsen. När medierna 

använder sig av hysterisk journalistik reagerar folk mer negativt mot dem som är involverade 

i krisen.24  

Författarna nämner i en annan studie från 2009 att medier hellre fokuserar på organisationens 

ansvar för krisen än på en enskild individs ansvar. Det gäller dock inte om den enskilde 

individen är en högt uppsatt person i ledningen. Medierna tycks anta att högt uppsatta 

personer har kontroll över sina handlingar i organisationen och att de därför måste ta ansvar 

för dem också.25  

 

3.4 Vår vinkel 

Den tidigare forskningen inom området visar att sociala mediers framväxt och mediernas 

nyhetsrapportering påverkar hur kriser eskalerar och uppfattas. Cho och Gower nämner att 

mediernas nyhetsinramning kan påverka publikens uppfattning om organisationens ansvar för 

krisen. Vad vi vill undersöka är om det finns ett samband mellan Aftonbladets rapportering, 

Kommunals kriskommunikation på Facebook och intressenternas reaktioner. 

 

 

  

                                                 
23 An. Reducing anger and blame: the role of the morality news frame and crisis response strategy, Public 

Relations Review, 2011 
24 Cho m.fl. Framing effect on the public’s response to crisis: Human interest frame and crisis type influencing 

responsibility and blame, Public Relations Review, 2006 
25 Cho m.fl. How do the news media frame crises? A content analysis of crisis news coverage, Public Relations 

Review, 2009 
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4. Teori 
I det här kapitlet presenteras den teori som studien bygger på. Inledningsvis går vi igenom 

vad krishantering och kriskommunikation är. Vi presenterar även olika strategier för att 

hantera krisen. Därefter beskrivs hur sociala medier påverkar krishanteringen. Slutligen går 

vi igenom mediernas rapportering om kriser och vad detta innebär för den drabbade 

organisationen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teori som tagits upp. 

 

4.1 Kriskommunikation 

En kris är när en stor händelse som kan påverka en organisation och dess intressenter negativt 

inträffar.26  I ett sådant läge ställs ofta stora krav på kommunikation och information. Den 

kommunikation som sker i samband med en kris brukar kallas för kriskommunikation.27 Det 

går i princip inte att skilja på kriskommunikation och krishantering, då kommunikation är en 

viktig del i hanteringen av krisen. Dålig kommunikation eller utebliven information kan 

många gånger leda till att krisen eskalerar.28 Något som kan starta en organisationskris är när 

det framkommer att ledningen har använt organisationens pengar på ett omoraliskt sätt. Detta 

leder ofta till mediedrev.29  

När det gäller krishantering talas det ofta om ”den gyllene timmen”. Den gyllene timmen 

behöver inte nödvändigtvis syfta på just en timme, men den innebär den tid man har på sig att 

ta kontroll över informationen i krisens inledning. Det som görs i inledningen är avgörande 

för hur slutresultatet blir. Två saker som är viktiga är hur snabbt man kommer igång och att 

man gör rätt från början. Det är viktigt för organisationen att snabbt skaffa sig information, ta 

beslut om när man har tillräckligt med information och hålla dörrarna öppna för att ändra 

besluten när ny information tillkommer.30  

Under hela krisens livscykel är det viktigt att kommunicera med intressenterna och hålla dem 

uppdaterade om krisarbetet. Organisationen bör svara på nya frågor som uppstår, men även 

informera intressenterna om nya utvecklingar inom organisationen till följd av krisen. Om 

organisationen vid krisens början inte har haft något svar åt sina intressenter men lovat att ge 

svar så fort de ansvariga vet något, är det viktigt att leva upp till det löftet. Det är också av 

stor vikt att informera om åtgärder tagna för att inte samma eller liknande situationer ska 

uppstå igen. Organisationen måste leta upp och besvara alla förfrågningar som uppstått under 

krisen. Detta innebär även kommentarer och förfrågningar via sociala medier. I uppföljningen 

måste organisationens talespersoner visa medkänsla genom både ord och handlingar för att 

inte intressenterna ska uppfatta organisationen som ouppriktiga.31  

Det är även viktigt för organisationen att vara konsekvent i sina uttalanden och tala med en 

röst. Det innebär inte att endast en person får uttala sig, men att de utvalda talespersonerna är 

förberedda och framför budskapet på ett konsekvent sätt. Öppenhet är också ett viktigt 

                                                 
26 Fearn-Banks. Crisis communication: A Casebook Approach, 2011, s. 2 
27 Falkheimer m.fl. Kriskommunikation, 2009, s. 13 
28 Ibid, s. 23-24 
29 Falkheimer m.fl. Mediesamhället: centrala begrepp, 2009, s. 220 
30 Hammerskog. 100 sidor om effektiv krishantering i företag, 2005, s. 42 
31 Coombs. Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 158-159 
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koncept vid en kris, och det innebär att organisationen gör sig tillgänglig att prata med 

medierna, är villig att ge information och är ärlig.32  

 

4.2 Krisresponsstrategier 

Coombs listar tio olika krisresponsstrategier och deras inverkan vid en kris. Strategierna rör 

allt från förnekelse till att be om ursäkt eller agera offer i krisen. Förnekelse och att attackera 

den som anklagar organisationen är strategier som lämpar sig bäst vid en rykteskris. I vissa 

fall utser organisationen en syndabock som får ta skulden för krisen. Detta kan göra både 

drabbade och icke-drabbade upprörda och är därför en strategi som bör undvikas. Att ursäkta 

sitt beteende kan innebära att man kommer med förklaringar som är avsedda att leda bort 

skulden från organisationen, exempelvis genom att säga att man inte hade någon kontroll över 

det som hände. Organisationen kan även rättfärdiga det inträffade genom att säga att offren får 

skylla sig själva. Båda dessa strategier gör drabbade upprörda.  

Andra strategier rör kompensation och att be om förlåtelse. Att kompensera de drabbade visar 

att organisationen tar ansvar för det som hänt. Samma sak gäller när organisationen ber om 

förlåtelse för det inträffade. Organisationen kan även satsa på stärkande strategier, som att 

påminna om tidigare goda gärningar de gjort, att berömma sina intressenter eller att utpeka sig 

själva som offer för det inträffade. Detta kan dock uppfattas som att de försöker distrahera 

folk från krisen.33  

Falkheimer m.fl. har gjort en översättning av Benoits (1995) Image Repair Theory. De listar 

fem övergripande strategier: förnekande, bortförklaring, att minska händelsens anstötlighet, 

tillrättaläggande och att ta på sig hela skulden. Förnekande kan handla om enkelt förnekande, 

d.v.s. att peka på sin oskuld, eller förnekande och projicering, som går ut på att skylla på 

någon annan. Att använda strategin bortförklaring kan gå ut på att hävda att någon annan 

aktör provocerade fram krisen, eller att okunskap, informationsbrist eller goda avsikter bar 

skulden till krisen. Att försöka minska händelsens anstötlighet kan innebära att man använder 

sig av strategin bolstering, vilken går ut på att man lyfter fram organisationens goda gärningar 

och handlingar. Man kan också försöka minimera skadan, hänvisa till ett större syfte, 

attackera den som anklagar eller ge kompensation till drabbade. Strategin tillrättaläggande 

handlar om att visa vilka åtgärder man tar för att utreda och rätta till det som skett. Den 

sistnämnda strategin, att ta på sig hela skulden, går ut på att ”göra en pudel” eller be om 

ursäkt.34  

 

4.3 Sociala medier 

Kriskommunikationens nya spelarena består av både traditionella medier och sociala medier. 

Internets framväxt förändrar krisarbetet och kriskommunikationens grund. Ledare måste 

förstå vilka regler och faktorer som påverkar krisen för att effektivt kunna hantera den. Detta 

                                                 
32 Ibid, s. 133-134 
33 Ibid, s. 145-148 
34 Falkheimer m.fl. Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och efter, 2005, s. 62 
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ger organisationen större chans att klara sig igenom en kris och ökar dessutom dess 

konkurrenskraft.  

Sociala medier för människor samman och allt fler kan delta i informationsskapandet. Alla 

kan prata med alla, när och var de vill. Det innebär att felaktigheter och skandaler kan 

upptäckas lättare idag. Spekulationer och rykten som sprids kan nå många och få stora 

konsekvenser. Då kan en masseffekt uppstå; kommenterar en så kommenterar flera. 

Människor vill ofta göra likadant som andra människor. Beslut fattas utifrån hur de som liknar 

en själv gör. Eftersom andra människor kan definiera krisen åt organisationen är det viktigt att 

ledare och chefer är ärligare och öppnare än förr. De måste erkänna felaktigheter och 

skandaler.  

Sociala medier måste inkluderas i dagens krisarbete. Det räcker inte längre med att bara 

besvara vad som tas upp i traditionella medier. Sociala medier innebär en maktförskjutning, 

och om det diskuteras om organisationen via sociala medier måste organisationen vara där för 

att bemöta det.35  

 

4.4 Mediers krisrapportering  

Massmedier har stor påverkan angående agendan för det offentliga samtalet. De bestämmer 

delvis vilka saker vi ska ha uppfattningar om. Man kan även tala om inramning (eng. 

”framing”), som handlar om att medierna påverkar hur vi uppfattar nyheter.36  

Medier spelar en stor roll i en krissituation. De ger krislägen stor uppmärksamhet genom en 

omfattande bevakning. Medier är även den viktigaste informationsvägen till medborgaren. 

Det är genom medierna som medborgarna får vetskap om olika händelser i samhället. 

Mediernas uppgift är att granska dessa händelser och deras granskande roll blir särskilt viktig 

vid krissituationer.37 Allmänheten blir ofta beroende av mediers rapportering av kriser, då de 

själva inte har en direkt koppling till händelserna. Men rapporteringen kan inte ses som 

neutral, då de både väljer vilka händelser som blir nyheter och hur de ska vinklas.38  

Massmedier väljer sina nyheter efter olika faktorer. Det huvudsakliga syftet med nyheter är ur 

mediernas synvinkel att de ska fånga publikens uppmärksamhet. På så sätt påverkas 

massmedierna också av publiken. De letar efter ämnen som kan uppmärksamma människor 

och göra dem intresserade för nyheten. Risker och kriser hamnar därför ofta i nyheterna 

eftersom det är ämnen som folk reagerar på. Några principer massmedierna utgår från vid 

nyhetsvärderingar är om nyheten är ny, uppseendeväckande och personlig. Nyheten ska gärna 

vara negativ, då det får mer uppmärksamhet än positiva nyheter. Exempel på detta är 

skandaler, misslyckanden och bråk. Medierna själva granskar gärna verksamheter kritiskt, 

särskilt om de är offentliga.39  

                                                 
35 Fors-Andrée. Modern kriskommunikation: din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!, 2012, 

s. 28-35 
36 Olofsson m.fl. Risker i det moderna samhället, 2009, s. 78-79 
37 Falkheimer m.fl. Kriskommunikation, 2009, s. 101-102 
38 Ibid, s. 220-221 
39 Olofsson m.fl. Risker i det moderna samhället, 2009, s. 81-82 
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Anledningen till att krishändelser är medialt intressanta och ofta får en stor plats i mediernas 

rapportering är att de passar väl inom ramen för mediers nyhetsvärdering. Ofta är det 

medierna som från början bestämmer när en händelse ska betraktas som en kris. De kan 

många gånger styra krisens utveckling, beroende på hur de väljer att rapportera om den.40 De 

har både makten att starta en kris och avgöra när den ska vara över.41 Mediekrisens utveckling 

påverkas av mediernas mönster av avslöjanden. Ofta kan ett ”krig” utlösas mellan medierna 

och de som står som ansvariga för krisen. De ansvariga försöker med olika drag förminska 

krisen, ofta med förnekelse, men dessa drag möts ofta av motdrag från mediernas sida, som 

hela tiden letar efter nya saker att avslöja.42  

 

4.5 Krishantering via nyhetsmedier 

Vid en kris bör organisationen försöka förutse vad nyhetsmedierna kommer att skriva om. 

Medierna skriver om det som publiken vill läsa om och kriser utgör underhållande nyheter. 

Allmänheten gillar att se, läsa om och fördöma organisationer som har gjort något dåligt mot 

andra. Organisationen bör därför inte utgå från att medierna kommer sluta skriva om krisen 

bara för att de inte uttalar sig. Medierna kan fortsätta skriva om händelsen ändå. Om 

organisationen inte uttalar sig får allmänheten enbart höra det negativa om händelsen.43  

Vid kriser skapas ofta informationsluckor som måste fyllas på ett eller annat sätt. Om inte 

organisationen ger medierna information om krisen kommer andra, utomstående grupper att 

göra det. Dessa grupper kan delge felaktig information eller vara ute efter att skada 

organisationen. Om organisationen väljer att inte säga något ger de intrycket av att vara 

osäkra och passiva. Att svara snabbt gör att intressenterna får rätt krisinformation och att de 

får höra om krisen från organisationens sida. Eftersom medierna är så pass snabba på att 

rapportera om kriser får organisationens intressenter dessutom ofta höra om krisen via 

medierna innan de hinner bli förvarnade av organisationen ifråga. Detta skapar en svår 

situation för organisationen, som då måste skynda sig att besvara nyheten. Organisationen 

uppfattas som mer trovärdig när den är före andra källor med att gå ut med krisen.44  

 

4.6 Sammanfattning 

Vid en kris påverkas organisationen negativt och kommunikation är av yttersta vikt för att 

hantera situationen. Det är viktigt för organisationen att handla snabbt och gå ut med det man 

vet. Under hela krisförloppet bör man uppdatera intressenterna och berätta om de åtgärder 

man har tagit för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Effektiv krishantering innebär 

även att svara på frågor och vara öppen, ärlig och konsekvent med sina uttalanden. Dålig eller 

utebliven kriskommunikation kan förvärra situationen. För organisationen finns det många 

olika krisresponsstrategier. Det kan handla om att förneka, utpeka en syndabock, be om 

förlåtelse eller andra strategier. Sociala medier måste också tas med i beaktande vid 

                                                 
40 Falkheimer m.fl. Kriskommunikation, 2009, s. 101-102 
41 Hinerman m.fl. Media scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, 1997, s. 15 
42 Thompson. Media scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, 1997, s. 53 
43 Fearn-Banks. Crisis communication: A Casebook Approach, 2011, s. 27-28 
44 Coombs. Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 131-132 
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krishantering. Sociala medier innebär en maktförskjutning, då vem som helst kan sprida 

information och få krisen att eskalera. Därför är det viktigare än någonsin för organisationer 

att vara öppna och ärliga och erkänner skandaler och felaktigheter.  

Även nyhetsmedier påverkar kriser. Medier ger ofta kriser stor uppmärksamhet, och 

allmänheten är beroende av medier för att få en uppfattning om krisen. Medierna har makten 

att starta en kris och bestämma när den är över. Hur händelsen ska vinklas bestämmer 

medierna själva, och negativa nyheter säljer bättre än positiva. För den drabbade 

organisationen är det därför viktigt att förse medierna med information, eftersom medierna 

annars kan använda sig av utomstående källor som ger en felaktig eller vinklad bild av 

händelsen. Att inte uttala sig ger dessutom intrycket av att de är okunniga eller passiva.  

Våra teoretiska utgångspunkter handlar om krishantering och mediers påverkan vid en kris. 

Dessa används för att analysera hur Kommunal har hanterat krisen och vilken påverkan 

Aftonbladet kan ha haft på krisens utveckling.  
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5. Metod 
Här presenteras metoden för vår studie. En beskrivning av fallstudier och kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder presenteras. Vi går även igenom vad kvantitativ 

innehållsanalys och retorikanalys innebär och hur vi har använt oss av dessa. Sedan 

beskriver vi hur vi har avgränsat studien och gjort urval av materialet. Vi går igenom 

tillvägagångssättet för studien och avslutar därefter kapitlet med en metoddiskussion. 

 

5.1 Fallstudie 

Vi har valt att göra en fallstudie av Kommunals kris i samband Aftonbladets granskning i 

januari 2016. Att vi valde att undersöka Kommunals kris beror på att det är en kris som är 

aktuell i tiden, har berört många människor och har fått stort medialt intresse. Vår avsikt är 

inte att uppnå resultat som kan generaliseras, utan att få djupare insikter i ett krisförlopp och 

dess olika delar. Därför passar fallstudien bra som metod för vår undersökning. 

Fallstudiemetoden ger möjlighet att undersöka ett problem utifrån ett helhetsperspektiv.45 

Merriam menar att ”Fokus ligger på process snarare än på resultat, på kontext snarare än på 

specifika variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa.”46 De resultat som framkommer i 

studien är däremot bara giltiga för det område, den tidsperiod och de delar som har 

undersökts.47  

 

5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vi har i vår undersökning valt att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod. Med en 

kvantitativ metod undersöker man samband och regelbundenheter. Med en kvalitativ metod 

vill man istället gå djupare i ett material och undersöka kvalitativa egenskaper och 

förhållanden.48 

 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för att analysera besökares inlägg 

på Kommunals Facebooksida. Metoden är lämplig att använda när man vill analysera ett 

större material. Analysmetoden möjliggör även jämförelser mellan t ex. olika teman och 

tidsperioder. Vid en kvantitativ innehållsanalys används variabler, som kan sägas vara de 

frågor som man ställer till sitt material.49 Variablerna används för att kunna mäta olika 

egenskaper i materialet och ofta mäts innehållet i form av förekomst och omfång.50 Vi anser 

att metoden är lämplig att använda på vårt material, då vi vill se hur inläggens teman 

förändras under en specifik tidsperiod.  

Vid en kvantitativ innehållsanalys börjar man med att göra ett urval och samla in det material 

som ska analyseras. Därefter behöver ett analysinstrument skapas. Ett kodschema brukar vara 

                                                 
45 Merriam. Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s. 9 
46 Ibid 
47 Eggeby m.fl. Kvantitativa metoder, 1999, s.43 
48 Ekström m.fl. Metod i kommunikationsvetenskap: för samhällsvetare och humanister, 2010, s.19 
49 Nilsson, Metod i kommunikationsvetenskap: för samhällsvetare och humanister, 2010 s. 119 
50 Ibid, s. 123 
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ett vanligt sådant instrument. Att läsa igenom och lära känna sitt material först kan underlätta 

när man senare ska utveckla sitt kodschema. I vissa fall brukar det även finnas en 

kodningsinstruktion till kodschemat. Vid oklara fall beskriver kodningsinstruktionen hur man 

ska göra en bedömning.51  

 

5.4 Retorikanalys 

Vi har valt att göra en retorikanalys av Kommunals kriskommunikation på Facebook. Med 

retorikanalys menas att undersöka hur någon försöker övertyga med ett budskap och 

mottagandet av detta.52 Då kriskommunikation handlar om att övertyga och påverka passar 

metoden för att analysera vårt material. Mral skriver att ”Varje krissituation är också en 

retorisk situation i den meningen att situationen kräver ett kommunikativt agerande för att 

informera, övertyga, eventuellt trösta och ena de inblandade och drabbade.”53  

Kalberg och Mral har i boken Heder och påverkan: Att analysera modern retorik utvecklat en 

modell för retorikanalys. Steg ett innebär att man undersöker ett tal eller en texts kontext och 

bakgrund. Man måste sätta talet eller texten i ett sammanhang för att kunna analysera det.54 

Steg två innebär att man undersöker talet eller textens disposition, det vill säga hur det är 

uppbyggt.55 I tredje steget undersöker man de grundläggande medlen sändaren använder för 

att övertyga. Här undersöks ethos, logos och pathos.56 Det fjärde steget är en 

argumentationsanalys och här undersöks hur sändaren argumenterar för sin tes.57 I det femte 

steget undersöks textens språkliga utformning och stil.58 Det sista steget är att formulera 

analysresultaten.59 I vår undersökning har vi valt att fokusera på steg ett, tre och fyra. Vi 

undersöker texternas retoriska situationsbundenhet, tes, argumentation, kairos, pistis, ethos, 

logos och pathos. Vi valde att inte undersöka texternas disposition, då texterna är ganska korta 

och en sådan analys inte skulle tillföra något i vår undersökning. Att vi inte undersöker 

texternas språkliga utformning och stil beror på att inläggen är av samma genre, det vill säga 

kriskommunikation. Det betyder att alla inlägg har liknande utformning och stil.  

 

5.4.1 Ethos 

Att känna förtroende för sändaren har stor inverkan på huruvida mottagarna är villiga att 

öppna sig för argumenteringen. Talaren kan förmedla trovärdighet genom sin karaktär, sitt 

uppträdande och sina ord. Ethos har med publikens förväntningar på talaren att göra, och 

därför spelar sociala och historiska förankringar in. Ethos är på det stora hela kontextbundet 

och upprättas i förhållandet mellan talaren, ämnet och publiken. Enligt den klassiska retoriken 

                                                 
51 Berström m.fl. Textens mening och makt, 2012, s. 54-55 
52 Karlberg m.fl. Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 1998, s. 11 
53 Mral m.fl. Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation, 2013, s. 11 
54 Karlberg m.fl. Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 1998, s. 21 
55 Ibid, s. 28 
56 Ibid, s. 31 
57 Ibid, s. 36-37 
58 Ibid, s. 45 
59 Ibid, s. 56 
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ska talaren vara en respektabel människa. Mottagarna måste därför uppfatta sändaren som 

ärlig, erfaren och kunnig.60  

Ethosargument innebär argument som grundar sig på sändarens personlighet och erfarenhet. 

Följande faktorer fungerar vanligtvis när det gäller att inge förtroende: att ge ett ärligt intryck, 

att visa att man är kunnig och att få publiken att känna sig tilltalad och respekterad.61  

 

5.4.2 Logos 

Logos innebär det intellektuella innehållet i ett tal. Det kan handla om hur argumenten är 

formulerade och hur talet är uppbyggt. Innehållet måste övertygande spegla verkligheten 

genom användning av fakta, bevis, exempel och resonemang. Det handlar även om att 

resonera och argumentera logiskt och att ens slutsatser är korrekta. Meddelandet ska dessutom 

vara välstrukturerat och ordentligt organiserat. Mottagaren måste kunna förstå 

argumentationen.62 Vid logosargument används ofta siffror och statistik.63 

 

5.4.3 Pathos 

Pathos innebär att försöka påverka mottagaren med hjälp av känslor. Känslor spelar en viktig 

roll när sändaren försöker övertyga mottagaren om sina argument. Vilka känslor man som 

sändare bör trycka på varierar från fall till fall.64 Det kan t ex. handla om att använda 

känslorna hopp och fruktan65 eller ge en bild av möjligheter.66  

 

5.4.4 Pistis 

Pistis handlar om att med sitt tal eller sin text skapa tillit och förtroende.67 Sändaren kan t ex. 

försöka inviga ett förtroende genom att skapa en ”vi-känsla”.68  

 

5.4.5 Kairos 

Kairos handlar om att hitta den rätta tidpunkten att framföra sitt budskap på.69 Detta innebär 

att sändaren planerar när han eller hon ska framföra ett tal eller publicera en text för att få det 

bästa gensvaret.70  

 

5.5 Avgränsningar och urval 

Vi har valt att analysera Kommunals kriskommunikation och dess intressenters reaktioner på 

Facebook. Anledningen till att vi har valt att samla in data från Facebook beror huvudsakligen 

                                                 
60 Renberg. Bra skrivet, väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik, 2004, s. 88-89 
61 Ibid, s. 90-91 
62 Ibid, s. 91-93 
63 Karlberg m.fl. Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 1998, s. 40 
64 Renberg. Bra skrivet, väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik, 2004, s. 93-95 
65 Karlberg m.fl. Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 1998, s. 35 
66 Ibid, s. 43 
67 Mral m.fl. Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation, 2013, s. 9 
68 Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2012, s. 102 
69 Mral m.fl. Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation, 2013, s. 11 
70 Karlberg m.fl. Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 1998, s. 21 
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på att det är Kommunals största sociala mediekanal. Facebook är dessutom det största sociala 

nätverket och används av 70 procent av internetanvändarna.71 På Facebook kan vi både se 

Kommunals kriskommunikation och följa intressenternas reaktioner i kronologisk ordning 

genom de inlägg som görs av besökare på Facebooksidan. För att få en helhetsbild analyserar 

vi även de sidor som Kommunal har länkat till i sina Facebookinlägg.  

Då det skulle bli ett alldeles för stort material att analysera samtliga inlägg på Kommunals 

Facebooksida har vi valt att göra vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar är både 

innehållsmässiga och tidsmässiga. Vi har valt att endast ta med de inlägg från besökare som 

kan utläsas handla om krisen och som ligger inom tidsperioden 13 januari till 1 april 2016. Vi 

har dessutom valt att plocka bort de inlägg som endast består av länkar eller bilder. I de fall 

inläggsförfattaren har skrivit en egen text till den delade bilden eller länken, och textens 

sammanhang har kunnat förstås utan att analysera resten av innehållet, har vi däremot valt att 

analysera texten.   

Anledningen till att vi har valt att inte analysera bilder och länkar är delvis på grund av 

begränsad tid. Med tanke på det stora antalet användarinlägg vi har fått fram från vår 

undersökta tidsperiod har vi varit tvungna att göra avgränsningar. Att ta bort inlägg med 

enbart länkar eller bilder var ett sätt att avgränsa materialet. Länkarna kan dessutom bestå av 

artiklar, filmer, musikvideor och mycket annat, vilket skulle ha gjort vårt analytiska arbete 

brett och enormt. Vi valde därför att enbart fokusera på en textanalys. 

Den tidsmässiga avgränsningen innebar att vi började studera krisförloppet från det att 

Aftonbladet skrev sin första artikel om granskningen den 13 januari 2016. Vi samlade in alla 

artiklar som skrivits i Aftonbladets pappersupplaga från och med det här datumet genom 

databasen Retriever. Vi analyserade även användarinlägg på Kommunals Facebooksida som 

handlade om krisen med start från samma datum, samt Kommunals egna inlägg om krisen via 

Facebook från samma tidpunkt. Vi ville se reaktionerna från det ögonblicket krisen startade. 

Vi valde att följa krisen från den 13 januari till den 1 april. Den 17 mars skrevs en sista artikel 

där Kommunals skandal nämndes. Vi valde att studera hela mars för att få en bredare bild av 

krisens förlopp.  

Efter avgränsningarna gjorde vi ett urval av de inlägg som sedan skulle komma att analyseras. 

Vi använde oss av ett så kallat systematiskt urval. Det systematiska urvalet innebär att man 

väljer hur stor procentandel av materialet som ska analyseras.72 I detta fall valde vi 10 

procent, vilket betyder att var tionde inlägg analyserades. Vi använde oss av hemsidan 

www.random.org för att slumpmässigt få fram en siffra mellan 1 och 10. Vi fick fram siffran 

2 och började därför med det näst första inlägget i kronologisk ordning. Vi tog vart tionde 

inlägg som följde på detta. Totalt analyserades 190 inlägg.  

 

5.6 Tillvägagångssätt  

Vi började vår undersökning med att samla in artiklar från Aftonbladets pappersupplaga som 

berörde Kommunals kris. Därefter gick vi igenom artiklarna för att få en uppfattning om 

                                                 
71 http://www.soi2015.se/sociala-medier/ 
72 Eggeby m.fl. Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister, 1999, s.44 

http://www.soi2015.se/sociala-medier/
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under vilken tidsperiod krisen utvecklades. Sedan jämförde vi detta med vilka datum som 

Kommunal hade skrivit om krisen på Facebook. Vi bestämde därefter vilken tidsperiod som 

skulle studeras. Den undersökta tidsperioden är från den 13 januari till den 1 april.  

Undersökningens nästa steg var att samla in inlägg från besökare på Kommunals 

Facebooksida från den valda tidsperioden. Dessa samlades in efter våra urvalskriterier. Det 

blev sammanlagt 190 inlägg. Redan under insamlingen skapade vi oss en uppfattning om 

kategorier och variabler för vårt kodschema. Vi testkodade materialet för att utveckla vårt 

kodschema med variabler och skapa en kodningsinstruktion. Det vi ville utläsa av materialet 

var inläggens datum, vem de var riktade mot, syften och teman. Med syften menas om 

skribenten med sitt inlägg vill visa ilska, skuldbelägga, vara humoristisk eller uppmana. Med 

teman menas vad inläggen handlar om, t ex. pengar, spritfest och lägenhetsaffär.  

Därefter gjorde vi vår retorikanalys av Kommunals krisinlägg på Facebook. Totalt 

analyserades elva inlägg. Vi utgick från Karlberg och Mrals modell för retorikanalys och 

utvecklade vår egen metod. I vår metod fokuserade vi på textens kontext, medel för att 

övertyga och argumentationsanalys. Att studera textens kontext innebär att undersöka den 

retoriska situationen och kairos. Vi har undersökt den retoriska situationen genom att studera 

textens bakomliggande faktorer, vilket innebär att sätta den i ett sammanhang. Kairos har 

undersökts genom att analysera betydelsen av kommunikationens tid och plats. Vi har 

undersökt textens medel för att övertyga, vilket innebär om man kan urskilja ethos, logos, 

pathos eller pistis i texten. Detta har vi gjort för att kunna se hur Kommunal försöker övertyga 

med sin kriskommunikation. Slutligen har vi gjort en argumentationsanalys för att undersöka 

Kommunals teser och argument. Tesen innebär det centrala innehållet de vill framföra i texten 

och argument används för att stödja detta. De kan stödja sin tes med ethos-, logos-, eller 

pathosargument. Genom att studera Kommunals krisinlägg kan vi urskilja vilka krisstrategier 

de har använt sig av.  

Den slutliga analysen innebar att vi kopplade samman de olika delarna för att få en helhetssyn 

på krisen och se eventuella samband och mönster.  

 

5.7 Metoddiskussion 

Metodkritik kan riktas mot vissa delar av undersökningen. Ett exempel på detta är urvalet och 

hur det kan ha påverkat resultatet. Det bästa hade varit att kunna studera samtliga inlägg från 

besökare på Kommunals Facebooksida, men det hade blivit för stort material att analysera och 

vi blev därför tvungna att göra ett urval. Risken med att göra ett sådant urval är att man kan 

missa inlägg som är mer representativa för helheten. Vissa dagar publicerades så få inlägg att 

de inte kom med i vårt urval. Men vi kan se hur mängden inlägg varierar under tidsperioden. 

Materialet är fortfarande stort och vi kan ändå se vissa trender.  

Vi har i vår undersökning valt att endast använda oss av artiklar från Aftonbladets 

pappersupplaga. Anledningen till att vi inte använde oss av nätupplagan beror på att dessa 

artiklar har blivit uppdaterade i efterhand. Vi kan därför inte veta säkert vad som har 

publicerats vid vilken tid. Vi har dock upptäckt att Aftonbladet skrev en artikel om 

Kommunals kris redan den 12 januari i sin nätupplaga. Men artikeln har blivit uppdaterad i 
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efterhand, vilket innebär att vi inte vet hur mycket information den innehöll från början. 

Eftersom vi utgår från pappersupplagan börjar vår tidslinje den 13 januari.  

Kritik kan även riktas mot att vi endast har använt oss av en tidning i vår undersökning. Vi är 

medvetna om att andra medier kan påverka både Kommunals kriskommunikation och 

intressenternas reaktioner. Eftersom det var Aftonbladet som utförde granskningen mot 

Kommunal och Kommunal hänvisar till Aftonbladets granskning i sin kriskommunikation, 

anser vi att det är en relevant tidning att ta med i undersökningen.  

 

5.7.1 Forskningsetik 
Forskningsetik handlar om etiska övervägande om de personer som deltar i forskningen.73 I 

vår undersökning ingår Facebookinlägg från privatpersoner. Undersökningen innefattar dock 

inga personuppgifter. De enda personer som nämns med namn är Annelie Nordström och 

Anders Bergström, som är offentliga personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Gustafsson m.fl. God forskningsetik, 2011, s. 16 
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6. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. Vi börjar med att presentera en 

tidslinje bestående av artiklar om Kommunals kris från Aftonbladets pappersupplaga. Vi har 

enbart tagit med artiklar där Kommunal och deras kris är i huvudfokus. Artiklarna sträcker 

sig från den 13 januari till den 17 mars. Därefter görs en genomgång av retorikanalysen av 

Kommunals krisinlägg på Facebook. Sedan analyserar vi Kommunals kriskommunikation och 

krisstrategier. Efter detta presenterar vi intressenternas reaktioner på Facebook i form av 

diagram. Slutligen analyserar vi sambandet mellan krisens olika delar, det vill säga 

Kommunals kriskommunikation, intressenternas reaktioner och Aftonbladets rapportering.  

 

6.1 Aftonbladets rapportering 

 

13 januari 

Den 13 januari 2016 publiceras den första delen av Aftonbladets granskning av Kommunal i 

pappersupplagan av tidningen. På tidningens förstasida kan man läsa ”Fackets lyxkrog lockar 

gäster med sexshow” och ”Kommunal använde sina medlemmars pengar – gick 320 miljoner 

kronor back”. Aftonbladet skriver att Kommunal driver krogverksamhet genom Lyran 

konferens och att de har fortsatt att satsa pengar på verksamheten, trots att de har gått back. 

De skriver att verksamheten har gått i förlust redan sedan 2002 och att de under 2014 gick 114 

miljoner kronor back. Summan motsvarar vad 49000 medlemmar betalade i medlemsavgift 

under samma år.  

I samma artikel kan man även läsa att Anders Bergström, Kommunals kassör och tredje vice 

ordförande, är en stamgäst på Lyrans lyxkrog Metropol Palais och konferensanläggning 

Marholmen. Aftonbladet skriver även att Anders Bergström, tillsammans med ledningen i 

Lyran och högt uppsatta inom Kommunal, har åkt på ett flertal ”inspirationsresor” i Europa. 

Under resorna har de bott på fina hotell och besökt lyxkrogar.  

På samma uppslag i tidningen finns en artikel med en intervju med Anders Bergström. Han 

svarar på frågor om porruppträdandena på Metropol Palais. Anders Bergström säger att ”det 

är en skandal”, som också är artikelns rubrik. I artikeln skriver Aftonbladet även att man har 

försökt nå Annelie Nordström, men att hon inte har hört av sig. När de frågar Anders 

Bergström varför Annelie Nordström inte vill svara på frågor om verksamheten säger han att 

det är hans ansvarsområde.  

I samma tidning finns en stor artikel med rubriken ”Krogen lockar – med sexshow”. 

Aftonbladet skriver att lyxkrogen Metropol Palais riktar sig till en målgrupp med mycket 

pengar. Det är en krog som Kommunals medlemmar inte har råd att besöka. I artikeln kan 

man även läsa hur man har försökt locka folk till krogen genom en nakenkabaré med Tony 

Irving. Aftonbladet skriver också att Kommunal har låtit Bubbles & Brunch anordna 

champagnefester med en porrstjärna på krogen. Detta trots att Kommunal tidigare har drivit 

kampanjer för porrfilmsförbud på hotell.  
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14 januari 

Den 14 januari nämns Kommunals skandal på Aftonbladets framsida under rubriken 

”Fackpampar spritfestade – för 110 000 av medlemmarnas pengar”. Det här nämns i en artikel 

i tidningen med rubriken ”Här festar de för 110 000 kr”. Artikeln sträcker sig över två sidor 

och handlar om Kommunals årliga julfest. Tidningen skriver detaljer om vad som ingick i 

festen och vad det kostade. Till höger finns en spalt med rubriken ”De borde avgå – och 

skämmas”, där tre intervjuade medlemmar uttrycker sin ilska över det som har framkommit i 

granskningen och att de vill att ledningen ska avgå. 

På nästa sida följer en artikel med rubriken ”Brevet är ett skämt”. Här skriver Aftonbladet om 

ett mail som skickats ut till Kommunals medlemmar från ordförande Annelie Nordström. I 

brevet vädjar Annelie om att medlemmarna ska stanna kvar. Aftonbladet nämner avsaknaden 

av en ursäkt från Annelie i brevet samt att hon väljer att inte ge några kommentarer till 

pressen, utan istället hänvisar till Anders Bergström. I artikeln citeras även medlemmar som 

uttrycker sin upprördhet över brevet.  

På en annan sida finns en frågespalt med rubriken ”Ska fackförbund investera i 

lyxrestauranger?”. Fem personer är med i frågespalten och alla har svarat nej på frågan.  

I samma upplaga finns ett uppslag som har rubriken ”De betalade inte för sig”. Aftonbladet 

skriver här om boendet Marholmen och hur många styrelse- och ledningsmedlemmar har bott 

där gratis under de senaste åren. Artikeln avslutas med ett citat från Anders Bergströms 

uttalande via Kommunals hemsida, där han beskriver det inträffade som ”olyckliga 

förbiseenden”. På samma sida finns även en mindre artikel, ”Här ljuger han om sitt boende”, 

som handlar om hur Anders Bergström ändrar sitt svar på frågan om att han har bott gratis på 

Marholmen.  

 

15 januari 

På Aftonbladets framsida kan man läsa: ”Pamparna blir tilldelade paradvåningar av facket – 

Har inte släppt en lägenhet till boförmedlingen – på 16 år”. Under detta står det även: 

”Kommunaltopp avgår – får miljonfallskärm”.  

Inne i tidningen finns en artikel med rubriken ”Avgår efter skandalen”. De skriver om 

Kommunals pressträff och tillkännagivandet att Anders Bergström avgår från alla sina poster. 

En politisk kommentator uttalar sig om Anders avgång och nämner att även Annelie har 

ansvar för det som hänt, men att hon har lyckats två sina händer genom att använda Anders 

som syndabock. Det skrivs även om en krishanterare som menar att Anders offrades för att 

rädda Annelie Nordström. 

Detta följs av ett uppslag med rubriken ”Fallskärm: 2 miljoner”. Artikeln handlar om Anders 

fallskärmsavtal. En mindre artikel: ”Medlemmarna kräver: Hela ledningen måste gå” finns 

längre ner på sidan och handlar om hur medlemmarna är besvikna och vill se ledningen avgå. 

Till höger på sidan skrivs det om Annelie Nordström under rubriken ”Det har druckits 

mycket”. Här uttalar hon sig om att hon sitter kvar på sin post eftersom hon känner att hon har 

förtroende från medlemmarna. Hon säger även att hon förstår att det kan uppfattas som att 
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Anders Bergström offras för hennes skull, men att det var han som hade det ekonomiska 

ansvaret medan hon har ett mer övergripande ansvar.  

Ytterligare ett uppslag skrivs om skandalen. Det här har rubriken ”Fälld – av lyxresan”. 

Aftonbladet skriver om hur Kommunals ledning åkte till London, åt på lyxrestauranger och 

bodde på femstjärniga hotell för bolagets pengar. Fokus ligger på Anders Bergström och hans 

uttalanden om resan, som beskrivs som en studieresa.  

Samma dag skrivs ett ledarinlägg om krisen, ”Nordström är en maktspelare”. Här skrivs det 

om Anders Bergströms avgång och hur han ”dumpades” som en del av krishanteringen. De tar 

upp att Annelie också har ett ansvar för det som har hänt och noterar att hon nu står ensam 

inför Aftonbladets granskning. 

Samma dag nämns även artikeln ”Hade spritfest för flera hundratusen kronor – medlemmarna 

fick betala” som den näst mest lästa artikeln under gårdagen.  

Det finns ytterligare ett uppslag om Kommunal den här dagen. Rubriken är ”Tilldelas 

lyxvåning av facket” och artikeln handlar om hur Kommunal äger paradvåningar i 

Stockholms innerstad och delar ut dem till högt uppsatta personer i Kommunal och LO. De 

skriver även om hur Kommunal inte har släppt en enda lägenhet till bostadsmarknaden på 16 

år. Bland annat Annelie Nordströms tilldelade lägenhet på 116 kvadratmeter med fyra rum 

nämns i artikeln. Anders Bergström svarar på frågor och försvarar lägenhetsutdelningarna.  

 

16 januari 

Den 16 januari kan man läsa på Aftonbladets förstasida: ”Wallströms raseri mot Kommunal: 

De ljög för mig”. 

”Flyr – efter skandalen” är rubriken till ett uppslag som handlar om hur Kommunal ska ha 

tappat 1 400 medlemmar på 48 timmar. På samma sida skrivs det om hur Annelie Nordström 

vädjar till de lokala företrädarna att de ska försöka hålla kvar medlemmar. En politisk 

kommentator uttalar sig på samma sida om lägenhetsbråket mellan Annelie Nordström och 

utrikesministern Margot Wallström. Hon nämner ett privilegiesamhälle som ingen av dem 

verkar vilja erkänna existerar.  

En artikel som täcker en hel sida har rubriken ”Satsar 25 miljoner – på lyxig nattklubb”. 

Artikeln handlar om hur Kommunal ska bygga ut sin restaurang Metropol Palais. Planen för 

restaurangen var tydligen att utveckla ett erotiskt tema med shower i burleskstil.  

Det finns även en debattartikel med rubriken ”Hela Kommunals ledning måste avgå”, där 

författarna argumenterar för att hela ledningen måste bytas ut efter det som har framkommit i 

granskningen. 

Ytterligare ett uppslag handlar om Kommunal. ”De ljög för mig” är artikeln som det 

hänvisades till på förstasidan. Här skriver Aftonbladet om lägenhetsbråket mellan Margot 

Wallström och Annelie Nordström. Det handlar om att Wallström ska ha gått före i 

bostadskön, något hon menar att hon inte varit medveten om. Annelie Nordström hävdar att 

hon måste ha missförstått att hon skulle ha gått före i kön. På samma uppslag finns en liten 

artikel som handlar om hur Kommunal även ordnade en bostad åt Annelie Nordströms son. 
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17 januari 

Lördagen den 17 januari finns ett uppslag med rubriken ”Anställda kränks och trakasseras”. 

Det handlar om hur anställda som jobbat på Kommunals krogbolag uppger sig vara sexuellt 

trakasserade och att de arbetar under förfärliga förhållanden. Anders Bergström uttalar sig om 

detta i artikeln, där han bland annat säger att det som inträffat är ”väldigt tråkigt”. 

Samma dag finns även en debattkrönika med rubriken ”Hur kan chefen för något så rötskadat 

sitta kvar?” Här kritiseras Annelie Nordström för att hon stannar kvar som ordförande och för 

att hon har gett Anders Bergström all skuld för det som inträffat.  

De diskuterar även Kommunal i en debattartikel. Margot Wallströms förtur i bostadskön tas 

upp och Kommunals krogverksamhet och spritfester kritiseras.  

 

18 januari 

Kommunal är än en gång på förstasidan av tidningen: ”Bättre om hon ordnat bostad på annat 

sätt”. Det här återkommer senare i tidningen på en helsidesartikel med samma rubrik. Artikeln 

handlar främst om Stefan Löfvens uttalanden om lägenhetsbråket mellan Margot Wallström 

och Annelie Nordström.  

Samma dag finns även ett ledarinlägg där författaren försöker ta fokus från skandalen till 

Kommunals ”verkliga problem”, det vill säga undersköterskornas låga löner och hårda 

arbetsvillkor.  

 

19 januari  

Kommunal figurerar i en mindre artikel med rubriken ”Fackets krog var bulvan – nu granskas 

langningen av alkohol”. Artikeln tar upp hur alkohol har langats från Kommunals restaurang 

Metropol Palais och vidare till deras festvåning, som de inte hade något alkoholtillstånd för. 

På samma sida finns en artikel med rubriken ”Tvingades att förklara skandalen – inför LO”. 

Den handlar om hur Kommunals ledning har fått förklara för LO hur de ska hantera krisen 

och se till att samma saker inte upprepas. I artikeln nämns även att Kommunal ska ha tappat 

5 000 medlemmar den senaste veckan.  

Samma dag nämns en artikel om Kommunals 5 000 förlorade medlemmar som den näst mest 

lästa artikeln enligt gårdagens statistik.  

 

20 januari 

Kommunal nämns på Aftonbladets förstasida med rubriken ”Medlemmar i Kommunal kräver: 

Avgå”. En bild på Annelie Nordström syns bredvid rubriken. Detta tas upp på en helsida i 

tidningen med rubriken ”Deras krav: Avgå”. Artikeln tar upp att Kommunals avdelning i 

mellersta Norrland kräver Nordströms avgång. Det nämns även att i Norrbotten krävs hela 

ledningens avgång.  

På debattsidan finns ett öppet brev till Kommunals medlemmar med rubriken ”Jag är lika arg 

– men lämna inte Kommunal nu”. Författaren är arbetsplatsombud i Kommunal och 
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argumenterar för att medlemmarna måste stanna kvar i förbundet och stå enade inför 

arbetsgivarna.  

En artikel med namnet ”Kommunal byggde svart” nämns som Aftonbladets tredje mest lästa 

artikel enligt gårdagens statistik. På samma sida finns ett kort, öppet brev till Annelie 

Nordström från en person som säger sig vara villig att ta över Margot Wallströms lägenhet. 

Även ett citat från en insändare står med på sidan: ”Den antifackliga lobbyn står i 

tacksamhetsskuld till Kommunal!” 

 

21 januari 

Annelie Nordström tar upp nästan hela Aftonbladets förstasida med rubriken ”Här ger hon 

upp”. Detta tas upp inne i tidningen under rubriken ”Förlåt mig, förlåt oss”. Artikeln, som 

sträcker sig över två sidor, handlar om hur Annelie Nordström har tillkännagivit vid en 

presskonferens att hon avgår som Kommunals ordförande. De skriver att hon avgår i maj och 

att hon får 2,1 miljoner i fallskärm. Längre ner på sidan finns en mindre artikel där en 

ordförande i Kommunal i Arjeplog säger att det bästa vore om Nordström avgår direkt.  

På samma sida finns även en mindre artikel om hur Kommunal har förlorat 10 000 

medlemmar. En statsvetare uttalar sig om att detta är en signal till Kommunal om att de måste 

skärpa sig.  

På nästa sida fortsätter rapporteringen under rubriken ”Bestämde mig i morse”. Här uttalar sig 

Nordström om de nu 10 000 medlemmar som har lämnat Kommunal och att det är en viktig 

signal om att hon måste avgå. Längre ner på sidan finns en mindre artikel med rubriken 

”Nordström om safariresan: Klart att jag ångrar det”. I den skriver Aftonbladet om detaljerna 

som rör en safariresa för Kommunals delegation och sju anhöriga. Resan betalades till stor del 

av förbundets pengar.  

Till höger på sidan uttalar sig en politisk kommentator om hur positivt det är att Nordström 

avgår och att hon gör det enda rätta. Hon berömmer även Nordström för att hon avgår ”med 

stil” genom att först städa upp för sig. Vidare skriver hon hur konstigt hon finner det att 

Kommunal öppnat Metropol Palais från första början och om deras nya gyllene regel: att 

alltid kunna se medlemmarna i ögonen. Detta är något kommentatorn ser som ett hån mot 

medlemmarna.  

På ledarsidan skriver de om Kommunals skandal under rubriken ”Sprit och sex är inte 

problemet”. De berömmer Aftonbladet för granskningen, kritiserar Kommunal från det som 

har framkommit och nämner att flera stora organisationer bör ha fått sig en tankeställare efter 

granskningen.  

I en frågespalt undrar Aftonbladet: ”Är det rätt att lämna facket?” Tre av de fem intervjuade 

svarar ja.  

 

23 januari  

Under rubriken ”Äger aktier – i ett privat vårdbolag” skriver Aftonbladet om hur Kommunal 

har köpt in 42 000 aktier i vårdbolaget Attendo. De nämner att detta har skett trots att 

Kommunal är uttalat emot vinster i välfärden.  



 

23 

 

På insändarsidan riktas kritik mot Annelie Nordström. Insändaren skriver till Annelie att hon 

borde skämmas och avgå direkt, och att hon har spelat arbetsgivarna rakt i händerna. 

 

3 februari  

Den 3 februari skrivs en kort artikel om Kommunal längst ner på en sida. ”Efter skandalen – 

Kommunal mörkar hur många medlemmar som har hoppat av” är rubriken. Artikeln handlar 

om hur Kommunal vägrar ge ut siffrorna om hur många medlemmar som har hoppat av, trots 

att TT och Aftonbladet två veckor tidigare har uppgett att siffran då låg på 9 600. 

Presstjänstemannen från Kommunal säger att många medlemmar har valt att komma tillbaka 

igen. 

 

17 februari 

Kommunal är med på förstasidan under rubriken ”Fick våning av Kommunal – då gjorde vd:n 

klipp på miljoner”. Artikeln återfinns senare i tidningen med rubriken ”Fick våning och 

gjorde miljonklipp”. Den handlar om hur Kommunal har delat ut en lägenhet till Kooperativa 

Förbundets vd, trots att denne redan hade en egen bostadsrätt.  

 

18 februari 

”Kommunal stänger sin skandalkrog” är rubriken på en helsidesartikel om hur Kommunal 

stänger Metropol Palais. Anledningen sägs vara att krogen inte gick ihop ekonomiskt.  

 

20 februari 

Aftonbladet skriver en artikel om Kommunals medlemsavhopp under rubriken 

”Medlemmarna fortsätter att fly från Kommunal”. Artikeln tar upp en halv sida och finns 

längre bak i tidningen. Den handlar om hur Kommunal ska ha förlorat runt 10 000 

medlemmar. I artikeln nämns även en källa som hävdar att drygt 20 000 ska ha lämnat 

fackförbundet och att medlemsavhoppen fortsätter att öka.  

 

23 februari 

Den 23 februari nämns Kommunal i en mindre artikel längst ner på en sida. Artikeln har 

rubriken ”Kommunal skärper sin alkoholpolicy: Bara två glas – i undantagsfall” och handlar 

om Kommunals tidigare spritfester och att de nu har skärpt sin alkoholpolicy.  

 

17 mars 

Artikeln ”Han vill ta över krisförbundet” handlar om hur LO:s vice ordförande Tobias Baudin 

vill ta över som ordförande för Kommunal. I artikeln upprepas även de tidigare avslöjandena 

om Kommunal i en kortare sammanfattning. 
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6.2 Retorikanalys av Kommunals krisinlägg 

 

Kommunals första krisinlägg 
Det första inlägget har publicerats på Facebook den 13 januari kl. 07.12. Det är morgonen 

efter att Aftonbladet har publicerat sin första artikel om granskningen av Kommunal. 

Granskningen utsätter Kommunal för en krissituation och man blir tvungen att 

kriskommunicera. Vid en kris är det viktigt att snabbt informera intressenterna.74 Facebook är 

en bra kanal för att snabbt nå ut med sin information till många. De som gillar Kommunals 

Facebooksida får upp meddelandet direkt i sitt nyhetsflöde. 

I inläggets första stycke ger Kommunal en saklig sammanfattning av Aftonbladets 

granskning. Detta tyder på att Kommunal vill visa att de tar granskningen på allvar och att de 

är öppna med det som har hänt. Det kan även handla om att de vill ge bakgrundsinformation 

till de som ännu inte har tagit del av granskningen.  

I andra stycket uttrycker de sig inte lika neutralt. De skriver att de beklagar de felaktigheter 

som framkommit och att de ska rätta till dem. Det är otydligt vad som menas med 

felaktigheter och vad som ska göras. Genom att skriva att det har hittats ”en del felaktigheter” 

förminskar man händelsen, vilket kan göra att förtroendet för Kommunal minskar.  

I det tredje stycket skriver de att ”Kommunal ska präglas av öppenhet och omsorg om 

medlemmar och anställda”. På så sätt försöker de förstärka sitt ethos och bygga upp 

förtroendet för Kommunal. De försöker visa sin öppenhet genom att skriva att de välkomnar 

en kritisk granskning av verksamheten. I styckets sista mening skriver Kommunal: ”Vi 

kommer att rätta till brister som kan framkomma.” Detta tyder på att de än en gång vill betona 

att de ska rätta till sina felaktigheter och brister. Genom att beskriva det som ”brister som kan 

framkomma” förminskar man återigen det som har hänt.  

Inlägget avslutas med att Kommunal hänvisar till sin egen hemsida för ytterligare 

information. Om man är intresserad och vill veta mer kan man klicka sig vidare. På hemsidan 

ges mer detaljerad information om Aftonbladets granskning. Där framgår det tydligt att 

Anders Bergström, Kommunals förbundskassör, är textens avsändare. Eftersom krisen till stor 

del innefattar Kommunals ekonomi och Anders Bergström är kassör, kan han tänkas vara rätt 

person att uttala sig om granskningen. Hans ethos kan därför antas vara starkt i den här 

situationen. Å andra sidan kan hans ethos antas förminskas eftersom han har en delaktighet i 

krisen.  

I texten på hemsidan går man igenom det som framkommit i granskningen och ger sin syn på 

det inträffade. I vissa fall säger de att de ska rätta till felaktigheterna och ibland argumenterar 

de emot det som Aftonbladet har skrivit. Aftonbladet ser deras investeringar i Lyran som stora 

minusposter i ekonomin, medan Anders Bergström hävdar att det är investeringar som ska ge 

avkastning i ett längre perspektiv. Detta är ett tydligt exempel på ett logosargument.  

Kommunals huvudtes i texterna är ”lita på oss”. Argumenten för detta är att de ska präglas av 

öppenhet, att de välkomnar en granskning och att de ska rätta till sina brister. De här 

argumenten märks särskilt tydligt i ett citat från avslutningen på Facebookinlägget: ”Vi 

                                                 
74 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 130 
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välkomnar en kritisk granskning av verksamheten och beklagar att vi på några punkter brustit 

i våra rutiner. Vi kommer att rätta till brister som kan framkomma.” 

I både texterna är det störst fokus på ethos och logos. De argumenterar med hjälp av fakta och 

försöker skapa en positiv bild av Kommunal. Det är inte mycket fokus på känslor och det 

saknas pathosargument. Man försöker heller inte stärka förtroendet genom att skapa en ”vi-

känsla”.  

 

Kommunals andra krisinlägg 
Inlägget har publicerats på Facebook den 13 januari kl. 16.06. Det har gått cirka nio timmar 

sedan det föregående inlägget publicerades. Med andra ord har det gått en hel arbetsdag utan 

någon uppdatering. Under en kris är det viktigt för den drabbade organisationen att 

kommunicera med intressenterna och hålla dem uppdaterade75, och det som görs i 

inledningen, under den så kallade ”gyllene timmen”, är avgörande för hur slutresultatet av 

krisen blir.76 På Internet går tiden dessutom ”snabbare” än normalt sett, vilket gör att det är 

allt viktigare för organisationen att handla snabbt.77 Därför kan man argumentera för att 

Kommunal borde ha varit snabbare på att uppdatera i krisens inledning och inte låtit det gå en 

hel dag utan ytterligare information. Men man kan även tänka sig att de utgår från att fler 

personer har tid att ta del av meddelandet efter arbetsdagens slut.   

I inläggets första stycke skriver Kommunal: ”Vi förstår att alla ni som tagit del av 

Aftonbladets granskning är upprörda och detta med all rätt. Det som framkommer i 

granskningen är inte vad Kommunal står för. Detta vill vi verkligen betona. Ett grundligt 

arbete med att rätta till alla felaktigheter och att reparera våra medlemmars förtroende har nu 

påbörjats.” Detta kan tolkas som att Kommunal vill visa förståelse för de reaktioner som har 

uppstått i samband med granskningen. Till skillnad från föregående inlägg uttrycker de sig 

mer känslomässigt än sakligt. De vill antagligen visa att de tar avstånd från sina handlingar 

som Aftonbladet har avslöjat. Än en gång säger de att de ska ”rätta till felaktigheter”. Det 

framgår däremot inte hur de ska gå tillväga med detta. Genom att använda uttrycket 

felaktighet försöker de förminska det som har hänt och skjuta ifrån sig ansvaret. De skriver att 

de ska reparera sina medlemmars förtroende, vilket visar att de inser att de inte längre har ett 

förtroende. Men när de skriver att de ska reparera medlemmarnas förtroende utan att förklara 

hur får man uppfattningen att de ser det som ett problem som är lätt åtgärdat.  

I andra stycket försvarar de sig mot det som Aftonbladet har skrivit. De skriver att 

investeringarna i Marholmen och Metropol Palais ska ge avkastning på längre sikt. De 

försvarar även sina handlingar genom att skriva: ”Sedan 2002 har vår konfliktkassa ökat från 

4000 kr per medlem till 7500 kr per medlem.” Detta är ett tydligt logosargument.  

I tredje stycket fortsätter de att försvara sig mot det som framkommit i Aftonbladets 

granskning. Kommunal skriver att det som hände var fel och allvarligt. De säger bland annat: 

”Vid två tillfällen har Restaurang Palais upplåtit lokalerna till en utomstående kund som 

                                                 
75 Ibid, s. 158-159 
76 Hammerskog. 100 sidor om effektiv krishantering i företag, 2005, s. 42 
77 Coombs m.fl. Amazon.com’s Orwellian nightmare: exploring apology in an online environment, Journal of 

Communication Management, 2012 
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produktlanserade alkohol. Redan detta var ett misstag. Något som borde ha uppmärksammats. 

Än allvarligare var att arrangörerna vid dessa tillfällen har anlitat en porrskådespelare för att 

delta i evenemanget. Detta var inget som Kommunal hade kännedom om eller hade godkänt. 

När uppgifterna om detta nådde oss i oktober 2015 avbröts samarbetet med arrangören med 

omedelbar verkan.” De vill tydliggöra att det är något som man tar avstånd från. De försöker 

bygga upp sitt ethos genom att säga att de avbröt samarbetet omedelbart efter att de hade fått 

kännedom om händelsen. De skriver även att något liknande inte kommer hända igen, vilket 

också är ett försök att bygga upp sitt ethos.  

Inlägget avslutas med ett kort stycke om felaktigheterna kring gratisboendet på Marholmen: 

”Vad gäller boendet på Marholmen har misstag skett. Anders Bergström har bett om ursäkt 

för den försumlighet vad gäller betalningen som nu rättats till.” Händelsen beskrivs här som 

ett misstag som nu har rättats till. Kommunal skjuter ifrån sig ansvaret och låter Anders 

Bergström stå till svars för händelsen.  

Jämfört med det förra inlägget, präglas det här mer av en dialog med medlemmarna. Inlägget 

börjar med ”vi förstår att alla ni […]”, vilket visar att Kommunal riktar sig direkt till sina 

medlemmar. Det skapar en ”vi-känsla” som kan tänkas inge förtroende, med andra ord pistis.  

I inlägget kan man urskilja både ethos, pathos och logos. Pathos finns framförallt i första 

stycket, där Kommunal vill visa en medkänsla för sina medlemmar. Det är inte lika mycket 

fokus på logosargument i inlägget. I andra stycket använder Kommunal sig av logosargument 

när de skriver att konfliktkassan har ökat sedan 2002. Ethos finns på flera ställen i inlägget. 

De försöker inge förtroende genom att tilltala publiken och ge ett ärligt intryck. 

Textens huvudtes är att det som framkommit i granskningen inte är så illa som Aftonbladet 

har framställt det. Argumenten för detta är att Kommunal har en god ekonomi och har 

investerat för långsiktig avkastning. De skriver också att det var en annan aktör som 

arrangerade porrshowerna och att Kommunal bröt samarbetet med dem omedelbart.  

 

Kommunals tredje krisinlägg 
Inlägget har publicerats den 13 januari kl. 16.56. Det har endast gått 50 minuter sedan det 

föregående inlägget publicerades. Inlägget fortsätter på samma tema som det tidigare. 

Kommunal skriver: ”Kommunals förbundskassör Anders Bergström svarar på frågor kring 

Aftonbladets granskning” och länkar till en intervju med Anders Bergström på 

Kommunalarbetarens hemsida. Anders Bergström får ännu en gång stå till svars för det som 

har uppdagats i Aftonbladets granskning.  

Anders Bergström får svara på frågor om sitt gratisboende på Marholmen, Kommunals 

investeringar i Metropol Palais, deras alkoholkonsumtion och inspirationsresorna till London. 

Anders Bergströms svar är för det mesta kortfattade och innehåller saklig fakta. Intervjun 

innehåller ingen ny information, utan fortsätter på de teman som tidigare har tagits upp.  

I intervjun ursäktar sig Anders Bergström för att han har slarvat med betalningar och säger att 

han ska rätta till detta. Anders Bergström får frågan om hur det som kommit fram i 

granskningen kan påverka förtroendet för Kommunal. På detta svarar han: ”Ja naturligtvis så 

är ju inte det här bra, med den vinkel som Aftonbladet har valt. Det förekommer ju inga 
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oegentligheter, det förekommer något enstaka fel som bland annat jag har gjort, att jag inte 

har betalat vid vistelser som jag gjort ute på Marholmen.” Med sitt uttalande förskjuter han 

skulden från Kommunal till Aftonbladet. Han menar att Kommunal bara har gjort några 

enstaka fel och att Aftonbladet har förstorat upp dessa.  

Anders Bergströms misstag hamnar i fokus, medan Kommunals felaktigheter kommer i 

skymundan. Han försvarar Kommunals handlande med olika förklaringar och hänvisningar 

till policys och rutiner. Bland annat hänvisar han till Kommunals policys när han får frågan 

om de inte borde skippa alkohol vid representation: ”Jag lever bara upp till den policy som 

förbundsstyrelsen har beslutat. Om förbundsstyrelsen vill ändra policy så får den fatta beslut 

om att ändra policyn.”   

Hans svar är många gånger korta och saknar argumentering. Ett exempel på detta är när han 

får frågan: ”Konferensanläggningen Marholmen har haft det svårt att gå runt länge och du sa 

till oss 2002 att Marholmen måste gå ihop ekonomiskt, ändå har det gått med minus sedan 

dess, hur kommer det sig?”, på vilket han endast svarar: ”Vi gör våra investeringar 

långsiktigt.” Men i vissa fall försöker han bygga upp sina svar med logosargument. Han 

använder sig av logosargument när han pratar om investeringarna i Lyran. När intervjuaren 

frågar om investeringarna svarar Anders Bergström: ”Vi har visat ett resultat i våra bokslut 

från 2002-2014 inklusive kostnaderna för Lyran på totalt 753 miljoner kronor.”  

Han saknar pathosargument i sina svar. Han svarar oftast sakligt och lägger inget fokus på 

känslomässig övertalning. Ethos förminskas när han säger att han har gjort fel och när han 

inte kan svara på vissa frågor. Trots att han försöker vara ärlig med sina misstag förminskas 

ethos, då han kommer med flera undanflykter och bagatelliserar händelsen. 

 

Kommunals fjärde krisinlägg 

Det fjärde inlägget från samma dag publicerades kl. 21.10. Under dagen har det framkommit 

många reaktioner och frågor från Kommunals medlemmar och intressenter. Inlägget syftar till 

att svara på några av dessa frågor. De skriver även att de ska besvara fler frågor under 

morgondagen.  

I första stycket skriver Kommunal: ”Som vi nämnt tidigare läser vi allting ni skriver till oss 

men har dessvärre ingen möjlighet att besvara alla kommentarer och frågor direkt. Därför har 

vi här nedan sammanställt ett par av de viktigaste frågorna från er och svarat på dessa.” På så 

sätt visar de att de är medvetna om de reaktioner och frågor som har uppstått under dagen. 

Genom att svara på frågor ger man ett ärligt intryck. Med detta försöker Kommunal öka sitt 

ethos. Å andra sidan säger Kommunal att de inte kan svara på alla frågor och att de har valt ut 

de frågor som är viktigast. Genom att fokusera på de frågor som Kommunal anser vara 

viktigast nonchaleras andra frågor som kan vara lika viktiga. Detta kan försvaga Kommunals 

ethos.  

I andra stycket svarar Kommunal på frågan: ”Varför driver ni en restaurang som inte 

medlemmarna har råd att gå på?” Huvudtesen är att det är rimligt för Kommunal att driva 

restaurangverksamhet. Genom logosargument försöker de försvara sin restaurangverksamhet. 

De skriver att de gjorde en analys som grund för val av verksamhet: ”I samband med att 
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restaurangen öppnade 2013 gjordes en analys av vilken typ av restaurang som skulle öppnas.” 

De säger även att de ser över verksamheten kontinuerligt. I styckets sista mening säger de 

dock att det var ”[…] mer komplicerat än förväntat att driva restaurangverksamhet”. Det kan 

antas förminska deras ethos, eftersom de inte verkar ha varit så insatta som de borde varit.  

I tredje stycket svarar de på frågan: ”Det verkar som att Kommunal bara rättar till 

felaktigheter som upptäcks? Finns det fler lik i garderoben?” Huvudtesen är att de ska 

förbättra sin verksamhet. Svaret bygger huvudsakligen på ethosargument: ”Medlemmarnas 

förtroende är helt avgörande för Kommunal som organisation. Vi välkomnar därför 

Aftonbladets granskning, långsiktigt kommer den hjälpa oss att utveckla vårt arbete. Vi 

kommer nu att ha fullt fokus på att rätta till alla felaktigheter, både de som Aftonbladet lyfter 

fram och de vi själva identifierar.” De visar att medlemmarnas förtroende är viktigt för dem 

och att de välkomnar en granskning, vilket kan tänkas förstärka deras ethos. Samtidigt säger 

de: ”Vi kommer nu att ha fullt fokus på att rätta till alla felaktigheter […]”. Uttrycket ”rätta 

till alla felaktigheter” har de använt flera gånger i inläggen under dagen. Det kan uppfattas 

som otydligt och ger intrycket av att de vill förminska allvaret i händelserna de syftar på. På 

så vis förminskas Kommunals ethos, eftersom det skapar en känsla av att de inte vill erkänna 

sitt ansvar.  

I stycket kan man även urskilja pathosargument. De skriver: ”Vi välkomnar därför 

Aftonbladets granskning, långsiktigt kommer den hjälpa oss att utveckla vårt arbete.” Detta 

kan skapa känslor om hopp för framtiden.  

I sista stycket besvarar de frågan: ”Vad går våra medlemsavgifter till?” Huvudtesen är att 

medlemsavgiften går till den fackliga verksamheten. Här svarar Kommunal med 

logosargument. De skriver: ”medlemsavgifterna används till den fackliga verksamheten.” De 

redovisar för hur stor andel av medlemsavgiften som går till olika områden. Stycket saknar 

både ethos och pathos 

 

Kommunals femte krisinlägg 

Det är andra dagen av Aftonbladets granskning och Kommunal publicerar ett inlägg om att 

Anders avgår. Inlägget har publicerats kl. 16.21, vilket betyder att det har gått en hel 

arbetsdag utan någon uppdatering från Kommunal. Det kan vara ett medvetet val att lägga upp 

inlägget efter arbetsdagens slut. Vid den här tiden nås många av inlägget direkt och har tid att 

läsa det.  

I Facebookinlägget skriver Kommunal: ”Anders Bergström avgår och ber förbundets 

medlemmar om ursäkt för misstag som begåtts” och länkar sedan till sin egen hemsida för 

mer information och uttalanden från både Anders Bergström och Annelie Nordström.  

Första stycket på hemsidan är ett uttalande från Anders Bergström. Han säger att han tar 

ansvar för vissa av incidenterna som framkommit och säger även att han ljugit vid en intervju 

med Aftonbladet. Slutligen säger han att han tar konsekvenserna för detta och avgår. På så vis 

ger han intrycket av att vara ärlig och ångerfull, vilket förstärker hans ethos. Tidigare har 

Kommunal och Anders rubricerat händelserna som ”felaktigheter”, men i det här inlägget 

kallar Anders dem för ”allvarliga incidenter”. Detta visar att de nu erkänner allvaret i det som 

uppdagats, vilket kan förstärka Kommunals ethos.  
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I andra stycket uttalar sig Annelie Nordström om Anders Bergström och berömmer honom för 

hans insatser för Kommunal. Hon säger: ”[…] det är till stor del hans förtjänst att förbundet 

står starkt ekonomiskt.” Även detta förstärker hans ethos. 

I tredje stycket skriver de att Lyrans vd också får lämna sitt uppdrag. De skriver även att de 

kommer att se över sin verksamhet grundligt. Därefter uttalar sig Annelie Nordström om 

detta: ”Vi tar detta på största allvar. Vi är ett förbund som alltid måste verka med 

medlemmarnas bästa i fokus. Det är inte så vi framstår nu och därför måste vi satsa alla 

resurser på att återvinna medlemmarnas förtroende.” Genom sitt uttalande försöker hon 

förstärka Kommunals ethos.  

I textens sista del skriver de att de ska se över sin alkohol- och representationspolicy. Annelie 

Nordström säger: ”Kommunal ska absolut inte förknippas med en osund dryckeskultur. Jag 

kommer därför att föreslå skärpt restriktivitet i förbundets representationspolicy.” Uttalandet 

kan både förstärka Kommunals ethos och hennes eget ethos.  

Textens huvudtes är ”vi tar ansvar”. Argumenten för detta är att de ser över sin verksamhet, 

och sin alkohol- och representationspolicy.  

 

Kommunals sjätte krisinlägg 
Inlägget har publicerats den 14 januari kl. 16.43, drygt 20 minuter efter det föregående 

inlägget. Det publicerades med anledning av Kommunals pressträff. Kommunal vill med detta 

ge mer information om Anders Bergströms avgång och frågor som har uppstått under 

granskningen. De skriver: ”Frågor och svar med anledning av Kommunals pressträff och 

Anders Bergströms avgång” och länkar till sin hemsida.  

I första stycket svarar de på frågan: ”De senaste dagarna har ett flertal oegentligheter 

uppdagats på Kommunal. Visste ni inte om detta innan?” Kommunal fokuserar främst på sin 

verksamhet inom Lyran i sitt svar. De inleder med att säga: ”Vi har under senhösten påbörjat 

en revision i handelsbolaget Lyran, då vi fick indikationer på att allt inte stod rätt till. Det vi 

vetat innan är bland annat att Puma Swede deltagit i ett evenemang på Metropol Palais. Där 

var inte Lyran arrangör utan det var en extern aktör som hyrde lokalen.” Deras tes är att de tar 

avstånd från evenemanget med Puma Swede. Argumentet för detta är att det var en extern 

aktör som arrangerade detta.  

I andra stycket svarar Kommunal på frågan: ”Vad gör ni nu? / Vad gör ni för att detta inte ska 

hända igen?” Kommunal svarar: ”Vi tar det här på största allvar och kommer att på såväl 

central som lokal nivå att se över policies och rutiner. Vi fortsätter revisionen av Lyrans 

verksamhet och utvärderar den, vi kommer att jobba internt med värderingar och sträva efter 

en större öppenhet i det vi gör.” Kommunals tes är att de tar det som har hänt på största allvar. 

De argumenterar för sin tes genom att säga att de ska se över sina policies och rutiner. I 

stycket skriver de även att de nu främst ska fokusera på fackliga frågor. De säger: ”I närtid 

kommer vi samtidigt fokusera på det vi kan – nämligen fackliga frågor.” Här bygger de upp 

sitt ethos genom att hänvisa till sina kunskaper inom fackliga frågor.  

I tredje stycket svarar Kommunal på frågan: ”Kommer ni att införa nolltolerans mot alkohol?” 

Kommunal svarar: ”Det pågår ett arbete med att förtydliga och strama åt alkoholpolicyn i 
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förbundet. Exakt hur den kommer att formuleras får vi återkomma till.” Svaret innehåller inga 

argument för varför eller hur de ska förändra sin alkoholpolicy.  

I fjärde stycket svarar Kommunal på frågan: ”Varför svarar Annelie på medias frågor först 

idag?” På detta svarar Kommunal: ”Eftersom frågorna inledningsvis har handlat om den 

verksamhet som bedrivs inom handelsbolaget Lyran, där Anders är ordförande, samtidigt som 

han är förbundets kassör, är det naturligt att det är han som svara på frågor, då han känner den 

verksamheten.” Kommunals tes är att Anders Bergström är mest lämpad på att svara på dessa 

frågor. Deras argument för detta är att han är ordförande i Lyran och har mest kännedom om 

verksamheten. Detta är ett ethosargument, då de hänvisar till hans erfarenhet.  

I femte stycket svarar Kommunal på frågan: ”Efter det som har hänt, kommer Annelie att 

kunna sitta kvar som ordförande?” De svarar: ”Annelie kommer att sitta kvar som ordförande 

och göra allt som står i hennes makt för att förbundet ska förtjäna medlemmarnas 

förtroende.”. Tesen är att Annelie kommer att sitta kvar som ordförande. De argumenterar för 

detta genom att säga: ”Ytterst är det förbundets medlemmar som tillsätter och avsätter den 

förtroendevalda ledningen.” Detta är ett logosargument, då de beskriver hur ledningen tillsätts 

och avsätts.  

I sista stycket svarar Kommunal på frågan: ”Hur ska man som medlem kunna lita på 

Kommunal?” Kommunal argumenterar för varför man kan lita på dem: ”Vi kommer att göra 

allt som står i vår makt för att rätta till det som vi gjort fel. Vi kommer att eftersträva större 

öppenhet och genom handling visar att vi kan bättre än så här.” 

I svaren fokuserar Kommunal främst på granskningen av Lyran och att förstärka Annelie 

Nordströms ethos. I Facebookinlägget skriver de att frågorna och svaren ska handla om 

Anders Bergströms avgång, men detta nämns inte i texten på hemsidan. Detta är missledande, 

vilket kan göra folk mindre positivt inställda till meddelandet.  

Textens huvudtes är ”medlemmarna kan stanna kvar”. Argumenten som bygger upp detta är 

att de har påbörjat en revision med Lyran, att de ska se över policys och rutiner och att de 

arbetar med att strama åt alkoholpolicyn. Med detta visar de på att de tar incidenterna som 

framkommit på allvar och att de arbetar på att rätta till dem, vilket i sin tur pekar på att 

medlemmarna kan känna sig trygga med att stanna. Vid en kris är det bra att informera om de 

åtgärder man tar för att inte samma situation ska uppstå igen78, vilket Kommunal försöker 

göra här. 

 

Kommunals sjunde krisinlägg 
Inlägget har publicerats den 15 januari kl. 16.22. Det har publicerats med anledning av ett 

uttalande som Margot Wallström har gjort i Expressen. Kommunal skriver ”Med anledning av 

utrikesminister Margot Wallströms uttalanden i Expressen vill Kommunals ordförande 

Annelie Nordström lämna följande kommentar” och länkar därefter till sin hemsida.  

Textens huvudtes är att det har gått rätt till med Wallströms lägenhet. Annelie Nordström 

säger: ”Den lägenhet Wallström har hyrt är en lägenhet som Kommunal använder för kortare 

                                                 
78 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 158-159 
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eller längre, men tillfälliga, uthyrningar. Wallström har fått beskedet att hon inte gått före 

någon i kön till en sådan lägenhet och det har hon inte gjort.” Hon argumenterar för detta 

genom att säga att Kommunal inte har någon överenskommelse med Bostadsförmedlingen, 

utan styrs av en egen policy. Hon säger: ”Den [policyn; vår anm.] har som mål att 50 procent 

av lägenhetsbeståndet ska stå till Kommunals förfogande. I dag bebos 35 procent av 

lägenheterna av Kommunals anställda. 65 procent av lägenheterna i Kommunals fastigheter är 

uthyrda till hyresgäster på den öppna marknaden.”  

Dagen innan skrev Kommunal ett inlägg där de svarade på medlemmars frågor. De skrev då 

även: ”Under morgondagen kommer vi att besvara fler.” Det här inlägget är det första som 

skrevs under följande dag, och det publicerades på eftermiddagen. Folk som läste inlägget 

från gårdagen kan rimligtvis ha väntat under dagen på att få svar på fler frågor. Detta inlägg 

skulle därför kunna bli en besvikelse, då det inte är vad Kommunal har lovat. Om en 

organisation lovar att ge svar så fort de vet något mer, är det av stor vikt att de håller det 

löftet, enligt Coombs.79 I Kommunals fall verkar de utlovade svaren antingen ha glömts bort 

eller bortprioriterats på grund av andra uppdateringar.  

 

Kommunals åttonde krisinlägg 

Kommunals åttonde krisinlägg har publicerats den 15 januari kl. 17.04. Inlägget har skrivits 

med anledningen av medlemmarnas reaktioner. I inlägget skriver de: ”Självklart väcker 

granskningen av Kommunal fortsatt många frågor och vi har högt tryck i alla våra kanaler, per 

mail och per telefon. Vi har ingen möjlighet att svara individuellt på alla frågor och 

kommentarer men vi har samlat alla frågor och svar på vår hemsida. Sidan uppdateras 

kontinuerligt.” Kommunal skriver återigen att de inte hinner svara på alla frågor, utan 

hänvisar till frågor och svar på sin hemsida. Med inlägget vill de förmodligen hålla sina 

medlemmar uppdaterade och visa att de är öppna med det som har hänt.  

De länkar till en sida med frågor och svar på deras hemsida. Sidan har uppdaterats flera 

gånger därefter, vilket innebär att vi inte kan avgöra vilken information som lades upp vid den 

här tidpunkten.  

Kommunals nionde krisinlägg 

Inlägget har publicerats den 16 januari kl. 12.38. Det publicerades med anledning av 

Aftonbladets rapportering om sexuella trakasserier inom Lyran. De länkar till samma sida 

med frågor och svar som i föregående inlägg.  

Inläggets huvudtes är att Kommunal inte accepterar sexuella trakasserier. De argumenterar för 

detta genom att säga: ”Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier. Vi har 

riktlinjer för hur kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska bemötas. Vi mäter 

kränkande särbehandling varje år i en medarbetarenkät. Våra chefer får arbetsmiljöutbildning 

där frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier tas upp.” Första meningen är 

ett pathosargument, då de försöker visa sin upprördhet. Därefter följer logosargument, där 

Kommunal hänvisar till sina riktlinjer och arbetssätt.  

                                                 
79 Ibid 
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I nästa stycke försöker Kommunal bygga upp sitt ethos genom att säga: ”Att motarbeta alla 

former av kränkande särbehandling är en av de viktigaste uppgifterna för oss som 

fackförbund, inte bara när medlemmar drabbas utan även internt i Kommunal.” De vill 

förtydliga att kränkande särbehandling är något som man tar avstånd från och vill motarbeta.  

 

Kommunals tionde krisinlägg 

Inlägget har publicerats den 19 januari kl. 11.28. Det har gått tre dagar sedan de senast lade 

upp ett inlägg på Facebook. Inlägget har publicerats med anledning av ett möte som 

Kommunals förbundsstyrelse ska ha under dagen. De skriver att förbundsstyrelsen kommer 

att diskutera vilka åtgärder som ska utföras. De säger också att de under morgondagen ska 

kommunicera det som framkommit under dagens möte.  

I sista stycket skriver Kommunal: ”Många hör av sig till oss med frågor, vi läser allt men har 

tyvärr inte möjlighet att svara individuellt på alla frågor. På den här sidan samlar vi 

information och länkar för dig som vill veta mer” och länkar till sin hemsida. Det är samma 

information som har getts i flera inlägg tidigare, men med ett personligare tilltal. Läsaren 

tilltalas i ”du-form”.  

Inläggets främsta syfte är att informera och hålla medlemmarna uppdaterade. Det är inte en 

argumenterande text och därför återfinns heller inga argumentationsmedel.  

 

Kommunals elfte krisinlägg 

Inlägget har publicerats den 20 januari kl. 16.07. Inlägget har publicerats med anledning av 

Annelie Nordströms beslut att inte ställa upp vid nästa omval för ordförande och det nya 

åtgärdsprogrammet som förbundsstyrelsen har tagit fram.  

Inlägget inleds med: ”Idag meddelar Annelie Nordström att hon inte kommer att kandidera för 

omval till ordförande på kongressen den 31 maj.” I nästa stycke skriver de: ”För att ta ett 

helhetsgrepp på de fel och brister som uppdagats så kommer Annelie Nordström sitta kvar 

som ordförande fram till Kongressen.” Argumentet för att Annelie Nordström ska sitta kvar 

till Kongressen är för att kunna ta ett helhetsgrepp.  

I tredje stycket skriver Kommunal: ”Kommunal är medlemmarna och alla pengar är 

medlemmarnas pengar.” Här försöker de inge förtroende genom en ”vi-känsla”, med andra 

ord pistis. I stycket skriver de även om det åtgärdspaket som tagits fram. Om detta skriver de: 

”Vi åtgärdar inte bara de brister som media lyft fram. Vi tar ett helhetsgrepp.” Med detta 

försöker de förstärka sitt ethos. De visar att de tar sitt åtgärdsarbete ett steg längre än vad de 

hade behövt, vilket kan skapa mer förtroende för dem och ger en positiv bild av deras 

förändringsarbete. 

Sist i inlägget ger de exempel på några av de viktigaste punkterna från åtgärdsplanen och 

länkar till en sida på sin hemsida för mer information.  

På hemsidan ges mer information om åtgärdsplanen och uttalanden från Annelie Nordström. I 

första stycket efter ingressen skriver de: ”Mediernas granskning har lyft fram förhållanden 
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inom Kommunal som är oacceptabla. Kommunals förbundsstyrele har därför beslutat om ett 

offensivt åtgärdspaket som blir starten på ett stort förändringsarbete.” Här använder de sig av 

pathos för att skapa känslor om hopp för framtiden.  

I nästa stycke säger Annelie Nordström: ”Enigheten i styrelsen har varit stor. Det är allvarligt 

att vi själva tidigare inte förmått se och åtgärda de missförhållanden som framkommit i 

granskningen. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp. En genomgripande förändring behövs för att 

medlemmarna ska få mer nytta för sina medlemsavgifter. Vi ska alltid kunna se medlemmarna 

i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna.” Här försöker hon bygga upp 

Kommunals ethos genom att säga att de ska göra förändringar och förbättringar.  

I följande stycke ger de exempel ur åtgärdsplanen. Därefter uttalar sig Annelie Nordström: 

”Jag har idag meddelat valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval 

vid kongressen. Jag har tagit mina styrelsekamrater i hand på att med full kraft vara med i 

avtalsrörelsen och samtidigt starta arbetet med att förändra förbundet.” Här försöker hon 

förstärka sitt eget ethos genom att antyda att hon har en viktig roll i förbundets 

förändringsarbete.  

Texten avslutas med en genomgång av punkterna i åtgärdsplanen. Enligt åtgärdsplanen ska de 

göra en inventering av brister, förändringar i Lyran, kulturförändring, policygenomgång, 

översyn av fastighetsinnehav och ha en mer professionell organisation. Att de ska gå igenom 

sina policyer förklarar de med att säga: ”Allt som är lagligt är inte lämpligt.” Det här citatet 

beskriver Kommunals kris på ett träffande sätt. Det de gjorde var kanske inte olagligt, men 

medlemmarna fann det olämpligt, vilket ledde till att en förtroendekris uppstod. 

Huvudtesen i texterna är att Kommunal ska bli bättre. De argumenterar för detta genom att 

säga att de har tagit fram en åtgärdsplan och ska starta ett förändringsarbete. Ett exempel på 

ett argument i texten är: ”Mediernas granskning har lyft fram förhållanden inom Kommunal 

som är oacceptabla. Kommunals förbundsstyrele har därför beslutat om ett offensivt 

åtgärdspaket som blir starten på ett stort förändringsarbete.” 

 

6.3 Analys av Kommunals kriskommunikation och strategier 

Under den studerade tidsperioden skrev Kommunal elva inlägg om krisen på sin 

Facebooksida. Av dessa publicerades fyra inlägg under den första dagen. Det första inlägget 

publicerades redan kl. 07.12. Det visar att de reagerade snabbt när krisen bröt ut. Enligt 

Coombs är det viktigt att tidigt informera sina intressenter om krisen80, innan mediernas 

negativa rapportering blir den dominerande bilden.81 Krisens slutresultat påverkas av hur man 

inleder krishanteringen.82 Det är viktigt att hela tiden hålla sina intressenter uppdaterade om 

krisarbetet. Man bör även kommunicera vilka åtgärder som vidtas för att något liknande inte 

ska upprepas.83 Kommunal uppdaterar mycket om krisen i början, men kommunicerar inga 

                                                 
80 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 131-132 
81 Fearn-Banks. Crisis communication: A Casebook Approach, 2011, s. 27-28 
82 Hammerskog. 100 sidor om effektiv krishantering i företag, 2005, s. 42 
83 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 158-159 
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konkreta åtgärder. De skriver flera gånger att de ska ”rätta till felaktigheter”, men det är ett 

vagt uttryck och man får ingen uppfattning om vad det innebär. 

Inledningsvis är Kommunals strategi att förminska händelsen. De använder sig av strategierna 

minimering och bolstering. De försöker både minska allvaret i händelserna och väger upp 

med sina positiva egenskaper, exempelvis genom att säga: ”Kommunals ekonomi är som 

helhet mycket god och detta är mycket viktigt för att på bästa sätt gagna er medlemmar.”  

Under krisens andra dag pekas Anders Bergström ut som syndabock. Han gör en pudel och 

avgår som förbundskassör i Kommunal. Under dagen svarar Kommunal även på fler frågor 

angående krisen. De ger några exempel på åtgärder som ska vidtas. De fortsätter använda sig 

av strategin att framhäva Kommunals positiva egenskaper.  

Den tredje dagen gör de ett enkelt förnekande. De hävdar att det har gått rätt till med Margot 

Wallströms lägenhet och försöker därmed visa sin oskuld. De fortsätter även att svara på 

frågor.  

Nästa dag, den 16 januari, fortsätter de framförallt med sin bolsteringstrategi. De skriver att de 

tar sexuella trakasserier på stort allvar och att de jobbar aktivt för att motarbeta det. De länkar 

även till fler frågor och svar. 

Därefter skriver de inget om krisen förrän den 19 januari. I inlägget den här dagen använder 

de sig av strategin tillrättaläggande. De visar att de ska vidta åtgärder för att lösa problemen. 

Än en gång länkar de till fler frågor och svar. 

Det sista krisinlägget de gör under tidsperioden publiceras den 20 januari. De presenterar sin 

åtgärdsplan och punkter med åtgärder som ska tas. De meddelar även att Annelie Nordström 

väljer att inte kandidera för omval till ordförande. Även här använder de sig av strategin 

tillrättaläggande.  

Under den studerade tidsperioden försöker de främst minska händelsens anstötlighet med 

minimeringsstrategier och bolsteringstrategier. Enligt Coombs kan det ses som ett försök att 

minska fokus på krisen och istället lägga fokus på organisationens positiva gärningar. 

Bolsteringstrategierna kan uppfattas som egoistiska, eftersom uppmärksamheten riktas mot 

organisationen istället för intressenterna.84 I sina inlägg använder sig Kommunal främst av 

ethos- och logosargument. Pathosargument förekommer mer sällan. Mral menar dock att 

ethos, logos och pathos bör kombineras vid kriskommunikation. Pathos har dessutom en stor 

betydelse för mottagandet av budskapet.85 

I många inlägg svarar Kommunal på de vanligaste frågorna och skriver att de inte har tid att 

svara på alla enskilda frågor. Vid en kris är det dock viktigt att leta upp och svara på alla 

frågor som kan ha uppstått, även via sociala medier.86  

Kommunals sista inlägg om krisen gjordes den 20 januari. Detta betyder att intressenterna inte 

har fått någon uppdatering om krisen på över två månader vid den undersökta tidsperiodens 

slut. Men Coombs menar att man måste hålla sina intressenter uppdaterade under hela 

                                                 
84 Ibid, s. 148-149 
85 Mral. Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation, 2013, s. 10 
86 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 158-159 
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krisförloppet.87  

 

6.4 Intressenternas reaktioner 
Det man kan urskilja av resultatet är att intressenterna skrev mest intensivt under krisens 

första dagar. Därefter minskar antalet inlägg, men ökar igen den 20 januari. Redan nästa dag 

minskar antalet inlägg igen. Vi har analyserat totalt 190 inlägg under tidsperioden 13 januari 

till 1 april. Från den 13 januari har vi analyserat 32 inlägg, vilket kan jämföras med den 17 

januari, då endast åtta inlägg analyserades. Från den 20 januari analyserades 15 inlägg. Av de 

analyserade inläggen var 97 % negativa och 3 % neutrala. Under mars var antalet inlägg om 

krisen så lågt att inga kom med i vårt urval.  

I diagram 1 kan man se vem intressenterna riktar sin ilska mot och skuldbelägger under den 

studerade tidsperioden. De flesta inlägg handlar om att skuldbelägga Kommunal, särskilt 

under de första dagarna. Den 15 januari handlar även många inlägg om att skuldbelägga 

styrelsen/ledningen. Efter den 15 januari minskar antalet inlägg där man skuldbelägger 

Kommunal, men ökar igen den 20 januari. Då ökar även inlägg som riktar ilska mot Annelie 

Nordström. De få inlägg där Anders Bergström skuldbeläggs skrivs i början av tidsperioden. 

Samma dag som Anders Bergström avgår, den 14 januari, skrivs fler inlägg som 

skuldbelägger Annelie Nordström än som skuldbelägger Anders Bergström. 

                                                 
87 Ibid 



 

36 

 

 

Diagram 2 visar antalet inlägg där intressenter har skrivit om kompensation, att de ska lämna 

Kommunal, gett allmän kritik och förslag på förbättringar. Den första dagen handlar många 

inlägg, elva stycken, om att lämna Kommunal. Även inlägg som handlar om allmän kritik, 

förslag på förbättringar och kompensation toppar den dagen. Värdena går upp och ner under 

den första veckan och därefter minskar dem.  
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I diagram 3 visas antalet inlägg med de olika temana. Tema pengar är överlägset störst och 

har sin topp den 14 januari med 16 inlägg. De flesta teman har sin topp den 14 eller 15 

januari, med undantag för temat aktier som toppar den 23 januari med två inlägg. 
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Diagram 2: allmän kritik, kompensation, förslag förbättringar 
och lämna Kommunal

Allmän kritik Kompensation Förslag förbättringar Lämna Kommunal
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Diagram 4 visar antalet inlägg där intressenterna skriver om olika aktörer som ska avgå samt 

temat fallskärm. De flesta kategorier har sin topp den 14 januari, förutom kategorin avgå 

Annelie, som toppar den 15 och 20 januari med sex inlägg. Den 20 januari är antalet inlägg 

med kategorin avgå ledning/styrelse noll. Inlägg med kategorin avgå Anders finns endast 

under tidsperiodens första vecka. Detta kan bero på att han avgick under krisens andra dag.  
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Diagram 4: avgå och fallskärm

Avgå ledning/styrelse Avgå Annelie Avgå Anders Fallskärm
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Diagram 5 visar hur många inlägg från intressenterna som har innehållit uppmaningar eller 

varit humoristiska. Flest inlägg skrevs under den första veckan. Inlägg som driver med 

Kommunal är den största kategorin. Under de två första dagarna toppar inlägg med 

uppmaning till medlemmar. Dessa inlägg handlar främst om att uppmana andra medlemmar 

att lämna Kommunal.  
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Diagram 5: uppmaning och humoristisk 

Upppmaning Kommunal Uppmaning styrelsen/ledningen

Uppmaning Annelie Uppmaning medlemmar

Humoristisk Kommunal Humoristisk styrelsen/ledningen

Humoristisk Annelie
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Antalet inlägg där intressenter skuldbelägger Kommunal eller skriver att de vill lämna 

Kommunal är störst den här dagen. Det kan tyda på att intressenterna är besvikna, missnöjda 

och har tappat förtroendet. En förtroendekris innebär att viktiga intressenter förlorar 

förtroende för organisationen.88 Det betyder att Kommunal nu befinner sig i en förtroendekris.  

Kommunals krisinlägg under dagen skrivs med anledning av Aftonbladets granskning, vilken 

de även hänvisar till flera gånger i sina inlägg. Både i Kommunals inlägg och i Aftonbladets 

artiklar får Anders Bergström stå till svars för det som har framkommit. Annelie Nordström 

gör inga uttalanden den här dagen, varken i Aftonbladet eller i Kommunals egna inlägg. 

Enligt Anders Bergström beror detta på att det inträffade faller under hans ansvarsområde. 

Coombs säger däremot att organisationen bör göra sig tillgänglig att prata med medierna89, 

vilket Annelie Nordström inte gör, trots hennes position som ordförande. Aftonbladet skriver 

att de har försökt nå henne utan resultat.  

Andra dagen skriver Aftonbladet återigen om Kommunal på förstasidan. De skriver: 

”Fackpampar spritfestade – för 110 000 av medlemmarnas pengar”. Den här dagen handlar de 

flesta av användarinläggen om spritfest, pengar och att ledningen/styrelsen ska avgå, vilket 

kan tyda på en koppling mellan det Aftonbladet skriver och det intressenterna skriver. 

Aftonbladet riktar även kritik mot Annelie Nordström, och användarinläggen som handlar om 

att skuldbelägga Annelie toppar den här dagen. Samma dag avgår Anders Bergström och 

Kommunals krisinlägg handlar främst om detta. Annelie Nordström uttalar sig för första 

gången om krisen på Kommunals hemsida.  

Första dagen var Kommunal reaktiva i sin kommunikation i förhållande till det Aftonbladet 

har skrivit. Den här dagen är dock Kommunal mer proaktiva i sin krishantering. De har 

tidigare pekat ut Anders Bergström som ansvarig i krisen och handlar aktivt i sin 

krishantering när de avskedar honom. Vid en förtroendekris är det vanligt att organisationen 

avskedar personer.90 

Den 15 januari upptar Kommunal än en gång Aftonbladets framsida. Den här gången kan man 

läsa rubriken: ”Pamparna blir tilldelade paradvåningar av facket – Har inte släppt en lägenhet 

till boförmedlingen – på 16 år” och ”Kommunaltopp avgår – får miljonfallskärm”. Den här 

dagen toppar inläggen som handlar om Kommunals lägenhetsaffär, vilket kan innebära att 

intressenterna påverkas av Aftonbladets rapportering. Aftonbladet skriver även en artikel om 

att Kommunal har åkt på lyxresa för medlemmarnas pengar. Den här dagen toppar även 

inlägg som handlar om Kommunals gratissemester. Exempelvis skriver en intressent: 

 

Givetvis följer jag även med på er lednings "inspirationsresor" runtom i världen och 

spenderar era medlemmars pengar!  

 

                                                 
88 Falkheimer m.fl. Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och efter, 2005, s. 26 
89 Coombs. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, 2014, s. 133-134 
90 Falkheimer m.fl. Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och efter, 2005, s. 27 
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Kommunal skriver ett inlägg angående Margot Wallströms uttalande i Expressen om sin 

lägenhet, som hon tilldelats av Kommunal. Här finns därför ingen koppling mellan 

Aftonbladets rapportering och Kommunals krisinlägg. Kommunal skriver även ett inlägg med 

frågor och svar som uppkommit efter Aftonbladets granskning. På så sätt är de reaktiva i sin 

kriskommunikation.  

Den 16 januari skriver Aftonbladet återigen om Kommunal på förstasidan. De skriver: 

”Wallströms raseri mot Kommunal: De ljög för mig”. Kommunal skrev ett inlägg om 

Wallströms lägenhet dagen innan. Här är Aftonbladets pappersupplaga ett steg efter. I det här 

fallet är det Expressen som styr kommunikationsprocessen genom att vara först med att skriva 

om händelsen. Den här dagen skriver Kommunal ett inlägg om sexuella trakasserier inom 

bolaget Lyran och hänvisar till Aftonbladets rapportering. Detta är dock inget som står med i 

pappersupplagan från den här dagen. Aftonbladet skriver om detta i sin pappersupplaga 

nästkommande dag, den 17 januari.  

Den 17 januari har antalet användarinlägg börjat sjunka. Även Aftonbladets artiklar om 

Kommunals kris blir färre. Den 18 och 19 januari framkommer inga nya, stora avslöjanden. 

Kommunal skriver inga inlägg den 17 och 18 januari, men den 19 januari skriver de att 

förbundsstyrelsen ska diskutera en åtgärdsplan under ett möte.  

Den 20 januari skriver Aftonbladet på sin förstasida att Annelie måste avgå med rubriken: 

”Medlemmar i Kommunal kräver: Avgå”. Inlägg som handlar om att Annelie ska avgå och 

som visar ilska mot Annelie toppar den här dagen. Ett exempel på ett sådant inlägg är:  

 

Tänker du sänka hela Kommunal, Annelie???? Vi är många som vill se dig avgå NU!!!! 

 

Även inlägg där Kommunal skuldbeläggs ökar efter att ha sjunkit under några dagar. Antalet 

användarinlägg överlag ökar den här dagen. Det skrivs tre gånger så många inlägg den här 

dagen än föregående dag. Kommunal skriver att Annelie Nordström inte ställer upp för omval 

till ordförande och presenterar sin åtgärdsplan. Det här är deras sista inlägg om krisen under 

den studerade tidsperioden.  

Bara några dagar tidigare, den 15 januari, har Annelie Nordström i ett uttalande sagt att hon 

sitter kvar på sin post för att hon känner att hon fortfarande har medlemmarnas förtroende. 

Det verkar som att den uppfattningen har ändrats under de här dagarna. Vad det beror på kan 

man inte säkert säga, men redan från början var fler av intressenternas inlägg riktade mot 

Annelie Nordström än mot Anders Bergström. Detta trots att Anders Bergström pekades ut 

som ansvarig för krisen i ett tidigt skede. Även Aftonbladet har flera gånger skrivit att 

Annelie Nordström också har ett ansvar i krisen och riktat kritik mot henne. Man kan därför 

se Annelie Nordströms avgång som en respons på de reaktioner som har uppstått.  

Den 23 januari avslöjar Aftonbladet att Kommunal har köpt aktier i vårdbolaget Attendo. Två 

av tre användarinlägg från den här dagen handlar om Kommunals aktier. Det här är också en 

tydlig koppling mellan det som Aftonbladet skriver och det som intressenterna skriver.  

Därefter skriver Aftonbladet mer sällan om krisen. Kommunal skriver inga fler inlägg om 

krisen på Facebook och även antalet inlägg från intressenterna sjunker. Enligt Falkheimer m 
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fl. är det ofta medierna som styr krisens utveckling.91 De har makten att både starta och 

avsluta en kris.92 Det här stämmer överens med det som framkommer i vår studie. Aftonbladet 

startar krisen genom sin granskning och styr den genom sin rapportering. När Aftonbladet 

aktivt skriver om krisen skriver även intressenterna fler inlägg och Kommunal 

kriskommunicerar mer. Sedan Aftonbladet har minskat sin rapportering om krisen har även 

intressenternas inlägg blivit färre och Kommunal har slutat att skriva om krisen på Facebook. 

An hävdar i sin studie från 2011 att om medierna använder en omoralisk ram (eng: immorality 

frame) i sin krisrapportering kan det vara svårt att vända folks ilska, oavsett vilka 

krisstrategier organisationen använder.93 Människor uppfattar inte krisen på ett objektivt vis, 

utan de påverkas av mediernas rapportering.94 Aftonbladet visade Kommunal ur en dålig 

synvinkel, vilket skapade ilska hos intressenterna. Därför kan man argumentera för att 

Kommunal hade haft svårt att minska intressenternas ilska, oavsett vilka strategier de hade 

använt.  

Cho och Karla menar att medier ogärna fokuserar på enskilda personers ansvar, såvida de inte 

är högt uppsatta i ledningen.95 I vår studie har vi märkt att Aftonbladet många gånger har 

fokuserat på Anders Bergströms och Annelie Nordströms ansvar i krisen. Om de inte hade 

varit högt uppsatta personer i ledningen är det möjligt att de inte hade blivit så utpekade av 

medierna som de blev.  

Det är även möjligt att utan sociala mediers påverkan hade krisen inte eskalerat så mycket 

som den gjorde. Sociala medier är plattformar där intressenter kan uttrycka sina klagomål. Via 

Facebook kan många människor nås på kort tid, vilket kan få kriser att eskalera.96 Enligt Fors-

Andrée uppstår en masseffekt via sociala medier; om en person kommenterar så kommenterar 

flera. Människor vill ofta göra likadant som andra gör.97 Som vi har sett i vår studie skrevs det 

intensivt från intressenternas sida, särskilt under krisens början. Det är därför möjligt att 

intressenterna har påverkat varandra med sina kommentarer och att det har resulterat i att 

krisen har eskalerat. 

 

 

 

 

                                                 
91 Falkheimer m.fl. Kriskommunikation, 2009, s. 101-102 
92 Hinerman m.fl. Media scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, 1997, s. 15 
93 An. Reducing anger and blame: the role of the morality news frame and crisis response strategy, Public 

Relations Review, 2011 
94 Cho m.fl. Framing effect on the public’s response to crisis: Human interest frame and crisis type influencing 

responsibility and blame, Public Relations Review, 2006 
95 Cho m.fl. How do the news media frame crises? A content analysis of crisis news coverage, Public Relations 

Review, 2009 
96 Pang m.fl. Negotiating crisis in the social media environment, Corporate Communications: An International 

Journal, 2014 
97 Fors-Andrée. Modern kriskommunikation: din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!,  2014, 

s. 28-35 
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7. Slutdiskussion 
I det sista kapitlet går vi igenom och diskuterar slutsatserna av vårt resultat. Vi tar upp 

sambandet mellan krisens olika delar och vem som styr kommunikationsprocessen. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan Aftonbladets rapportering om 

Kommunals kris och Kommunals kriskommunikation via Facebook, samt hur intressenternas 

reaktioner såg ut och utvecklades under en tidsperiod. Vi har av resultatet kunnat urskilja att 

det finns ett samband mellan vad Aftonbladet skriver och vad intressenterna och Kommunal 

skriver. Det är tydligt att det är medierna som styr krisens utveckling. Detta syns både på 

antalet inlägg som skrivs och vad de handlar om. När Aftonbladet skriver mycket om krisen 

ökar även antalet inlägg från Kommunal och intressenterna. I samband med att Aftonbladet 

kommer med nya avslöjanden blir Kommunal reaktiva i sin kriskommunikation. De får 

upprepade gånger stå till svars för det som framkommit i medierna. Det är främst medierna 

som tar initiativet och då tvingas Kommunal agera utefter det. Om Kommunal istället hade 

varit initiativtagare, hade de haft mer möjlighet att styra krisens utveckling. Då hade de 

kunnat ge sin bild av krisen, innan medierna vinklade händelsen utifrån sina nyhetskriterier. 

Mycket tyder på att Kommunal redan hösten innan insåg att allt inte stod rätt till i 

handelsbolaget Lyran, då de påbörjade en revision. Hade de redan då gått ut med den här 

informationen, hade de kunnat ta mer kontroll över händelseförloppet. Det är möjligt att 

krisen inte hade fått så stort medialt intresse och därmed inte eskalerat på samma sätt.  

Under krisen försökte Kommunal minska händelsen och lägga skulden på Anders Bergström, 

som pekades ut som syndabock. Det var han som fick stå till svars och uttala sig i medierna 

under krisens inledning. Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, uttalade sig inte i 

början, trots att Aftonbladet försökte nå henne. På så sätt gav man ett intryck av att inte vara 

öppen eller villig att informera medier. Att inte låta Annelie Nordström uttala sig under 

krisens första dag var en mindre bra taktik från Kommunals sida. Detta visade sig på 

intressenternas inlägg på Facebook, där fler riktade kritik mot Annelie Nordström än mot 

Anders Bergström. Aftonbladet riktade också kritik mot Annelie Nordström och att hon 

använde Anders Bergström som syndabock. Då majoriteten av inläggen från intressenterna 

var negativa, kan man dra slutsatsen att Kommunal inte har varit särskilt framgångsrik med 

sin kriskommunikation.  

Kommunals kris var en förtroendekris, vilket innebar att intressenter förlorade förtroende för 

dem. Förtroendekriser kan uppstå när aktörer inom en organisation använder pengar på ett 

omoraliskt sätt.98 Det här var fallet med Kommunal. Pengar hade en central roll i krisen, då 

Kommunals ledning hade använt medlemmarnas pengar till tveksamma ändamål. Detta fick 

ett stort utrymme i Aftonbladets rapportering om krisen. Det var även det tema som 

intressenterna skrev mest om på Facebook. Under krisens tre första dagar var antalet inlägg 

från intressenterna störst och under de här dagarna skrev Aftonbladet mycket om Kommunals 

pengahantering. Detta tyder på att omoralisk pengahantering skapar många reaktioner och 

                                                 
98 Falkheimer m.fl. Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och efter, 2005, s. 27 
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medial uppmärksamhet. För att undvika svåra förtroendekriser bör organisationer använda 

pengar på ett försvarbart sätt. Det är precis som Kommunal säger i sin åtgärdsplan: ”Allt som 

är lagligt är inte lämpligt”.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Då vi har gjort en fallstudie av en kris är resultatet endast giltigt för det här fallet. Därför 

skulle man i framtida forskning kunna studera en annan kris och undersöka om samspelet 

mellan medierna, organisationen och intressenterna fungerar på liknande sätt. Man skulle 

även kunna undersöka hur kriskommunikation och reaktioner från intressenter ser ut i olika 

sociala medier. Sociala medier utvecklas och det tillkommer hela tiden nya. Detta motiverar 

forskning om användningen av sociala medier. För att kunna använda sociala medier på ett så 

effektivt sätt som möjligt vid en kris är det därför relevant att veta hur sociala medier används 

och hur reaktionerna ser ut.  
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Bilaga 2: Kodningsinstruktioner 
 

Negativ: Inlägg som innehåller negativa ord riktade mot Kommunal. Det kan även röra 

information som ger en negativ bild av Kommunal. 

Positiv: Inlägg med positiva ordval om Kommunal. Det kan även röra sig om användare som 

försvarar och står upp för Kommunal, eller annan information som ger ett positivt intryck av 

fackförbundet.  

Neutral: Inlägg där varken ordvalet eller temat är positivt eller negativt vinklade mot 

Kommunal. Vissa inlägg som ingår i den här kategorin är svåra att avgöra huruvida de är 

negativa eller positiva, och då klassas de som neutrala.  

Kompensation: Inlägg där författaren ställer frågor om eller uttrycker krav på kompensation 

till medlemmarna från Kommunal.  

Avgå ledning/styrelse: Inlägg som rör Kommunals ledning eller styrelses avgång. I den här 

kategorin ingår även inlägg som exempelvis: ”Fackpamparna i Kommunal borde avgå” eller 

”De ansvariga borde avgå”. I många fall rör det sig även om frågor som till exempel: ”När ska 

ledningen/de ansvariga avgå?” 

Avgå Annelie: Inlägg där användare nämner, ställer frågor om eller uttrycker krav på 

Kommunals ordförande Annelie Nordströms avgång från sin post i Kommunal. 

Avgå Anders: Inlägg där användare nämner, ställer frågor om eller uttrycker krav på 

Kommunals (före detta) förbundskassör Anders Bergströms avgång från sin post i 

Kommunal.  

Fallskärm: Inlägg som berör frågor om och kritik mot lednings- och styrelsemedlemmars 

avgångsvederlag.  

Lämna Kommunal: Inlägg som handlar om medlemmar som har lämnat, vill lämna eller ska 

lämna Kommunal. Det kan även röra sig om inlägg där författaren uppmanar medlemmar att 

gå ur Kommunal. I kategorin ingår också frågor om hur många medlemmar som lämnat 

Kommunal sedan krisen utbröt.  

Brott: Inlägg där Kommunal eller aktörer inom Kommunal pekas ut som brottslingar eller där 

deras handlingar pekas ut som brottsliga.  

Gratissemester: Inlägg som handlar om att personer från ledningen eller styrelsen har bott 

gratis under resor.   

Aktier: Inlägg som handlar om Kommunals aktier.   

Pengar: Inlägg som handlar om Kommunals användning av pengar, medlemsavgifter eller 

medlemmarnas egna pengar (exempelvis när medlemmarna nämner sin egen ekonomiska 

situation i relation till hur Kommunal spenderar pengar). Inlägg som handlar om ekonomisk 

kompensation har dock en egen kategori, se Kompensation. 

Lägenhetsaffär: Inlägg som berör frågor om och kritik mot Kommunals lägenhetsaffärer.  

Nakenshow: Inlägg som handlar om nakenshowerna på Kommunals lyxrestaurang Metropol 

Palais. 



 

iii 

 

Spritfest: Inlägg som handlar om att personer inom Kommunal har festat och supit.  

Allmän kritik: Inlägg där användare riktar kritik, men tydliga teman saknas.  

Skuldbelägga Kommunal: Inlägg där författaren skuldbelägger Kommunal. Inläggen är ofta 

lite längre och betonar hur omoraliskt Kommunal beter sig. I vissa fall är inläggen kortare och 

består exempelvis av fraser som: ”Skäms på er, Kommunal”. 

Skuldbelägga ledningen/styrelsen: Inlägg där författaren skuldbelägger styrelsen/ledningen. 

Inläggen är ofta lite längre och betonar hur omoraliskt ledningen/styrelsen beter sig. I vissa 

fall är inläggen kortare och består exempelvis av fraser som: ”Ni i ledningen borde skämmas”. 

Skuldbelägga Annelie: Inlägg där författaren skuldbelägger Annelie Nordström. Inläggen är 

ofta lite längre och betonar hur omoraliskt Annelie Nordström beter sig. I vissa fall är 

inläggen kortare och består exempelvis av fraser som: ”Du borde skämmas, Annelie”. 

Skuldbelägga Anders: Inlägg där författaren skuldbelägger Anders Bergström. Inläggen är 

ofta lite längre och betonar hur omoraliskt Anders Bergström beter sig. I vissa fall är inläggen 

kortare och består exempelvis av fraser som: ”Du borde skämmas, Anders”. 

Ilska mot Kommunal: Inlägg där användare riktar ilska mot Kommunal. Inläggen innehåller 

ofta svordomar och ilska uttrycks ofta utan längre förklaringar.   

Ilska mot ledningen/styrelsen: Inlägg där användare riktar ilska mot ledningen eller 

styrelsen. Inläggen innehåller ofta svordomar och ilska uttrycks ofta utan längre förklaringar.   

Ilska mot Annelie: Inlägg där användare riktar ilska mot Annelie. Inläggen innehåller ofta 

svordomar och ilska uttrycks ofta utan längre förklaringar.   

Uppmaning Kommunal: Inlägg där användare uppmanar Kommunal till något.  

Uppmaning ledningen/styrelsen: Inlägg där författaren uppmanar ledningen/styrelsen till 

något. 

Uppmaning Annelie: Inlägg där författaren uppmanar Annelie Nordström till något. 

Uppmaning medlemmar: Inlägg där författaren uppmanar medlemmar till något. 

Humoristisk Kommunal: Inlägg där författaren driver med Kommunal på något sätt. 

Humoristisk ledning/styrelse: Inlägg där författaren driver med ledningen/styrelsen på något 

sätt. 

Humoristisk Annelie: Inlägg där författaren driver med Annelie Nordström på något sätt 
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Bilaga 3: Kommunals Facebookinlägg  
 

Facebookinlägg 1 

Publicerad den 13 januari kl. 07.12 

Aftonbladet genomför en granskning av Kommunal och förbundets helägda bolag Lyran, som 

bedriver konferens- och restaurangverksamhet vid anläggningen Marholmen i Roslagen och 

konferensanläggningen vid Sveavägen med restaurang Metropol Palais. 

Aftonbladet ifrågasätter med sin granskning hela vår verksamhet som bedrivs inom Lyran. 

Tidningen har hittat en del felaktigheter, som vi djupt beklagar och omedelbart rättar till. 

Kommunal ska präglas av öppenhet och omsorg om medlemmar och anställda. Vi välkomnar en 

kritisk granskning av verksamheten och beklagar att vi på några punkter brustit i våra rutiner. Vi 

kommer att rätta till brister som kan framkomma. 

För mer info se länken: https://www.kommunal.se/…/aftonbladet-granskar-kommunal-och… 

 

 

Facebookinlägg 2 

Publicerad den 13 januari kl. 16.06 

Vi förstår att alla ni som tagit del av Aftonbladets granskning är upprörda och detta med all rätt. 

Det som framkommer i granskningen är inte vad Kommunal står för. Detta vill vi verkligen betona. 

Ett grundligt arbete med att rätta till alla felaktigheter och att reparera våra medlemmars 

förtroende har nu påbörjats. 

Kommunals ekonomi är som helhet mycket god och detta är mycket viktigt för att på bästa sätt 

gagna er medlemmar. Vi har investerat i våra anläggningar på Marholmen och restaurang 

Metropol Palais i Stockholm med syftet att på lång sikt ge en bra avkastning. Sedan 2002 har vår 

konfliktkassa ökat från 4000 kr per medlem till 7500 kr per medlem. Detta gör oss starka i relation 

till arbetsgivarna och är grundplåten för att Kommunal ska kunna förbättra medlemmarnas villkor 

och löner. 

Aftonbladet skriver att vi drar in pengar på nakenshow och porr. Kommunal har aldrig arrangerat 

porrshower. Vid två tillfällen har Restaurang Palais upplåtit lokalerna till en utomstående kund 

som produktlanserade alkohol. Redan detta var ett misstag. Något som borde ha 

uppmärksammats. Än allvarligare var att arrangörerna vid dessa tillfällen har anlitat en 

porrskådespelare för att delta i evenemanget. Detta var inget som Kommunal hade kännedom 

om eller hade godkänt. När uppgifterna om detta nådde oss i oktober 2015 avbröts samarbetet 

med arrangören med omedelbar verkan. Kommunal tar helt och hållet avstånd från detta och har 

nu stramat upp rutinerna för externa evenemang. Något liknande kommer inte att kunna hända 

igen. 

Vad gäller boendet på Marholmen har misstag skett. Anders Bergström har bett om ursäkt för 

den försumlighet vad gäller betalningen som nu rättats till. 
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Facebookinlägg 3 

Publicerad den 13 januari kl. 16.56 

Kommunals förbundskassör Anders Bergström svarar på frågor kring Aftonbladets granskning. 

http://www.ka.se/kassoren-bodde-gratis-pa-marholmen 

 

Facebookinlägg 4 

Publicerad den 13 januari kl. 21.10 

Vi har under dagen fått en stor mängd frågor här på Facebook, Twitter, Instagram, mail och på 

telefon. Som vi nämnt tidigare läser vi allting ni skriver till oss men har dessvärre ingen möjlighet 

att besvara alla kommentarer och frågor direkt. Därför har vi här nedan sammanställt ett par av 

de viktigaste frågorna från er och svarat på dessa. Under morgondagen kommer vi att besvara 

fler. 

1) Varför driver ni en restaurang som inte medlemmarna har råd att gå på? 

Svar: Som en del i konferensanläggningen på Sveavägen i Stockholm har vi en restaurang som 

är öppen för allmänheten, Metropol Palais. I samband med att restaurangen öppnade 2013 

gjordes en analys av vilken typ av restaurang som skulle öppnas. Efter att ha undersökt vilka 

andra restauranger som fanns i området stod det klart att en fransk bistro i en högre prisklass var 

det som skulle passa läget bäst. Verksamheten på Metropol Palais ses över kontinuerligt då det 

visat sig mer komplicerat än förväntat att driva restaurangverksamhet. 

2) Det verkar som att Kommunal bara rättar till felaktigheter som upptäcks? Finns det fler lik i 

garderoben? 

Svar: Medlemmarnas förtroende är helt avgörande för Kommunal som organisation. Vi välkomnar 

därför Aftonbladets granskning, långsiktigt kommer den hjälpa oss att utveckla vårt arbete. Vi 

kommer nu att ha fullt fokus på att rätta till alla felaktigheter, både de som Aftonbladet lyfter fram 

och de vi själva identifierar. 

3) Vad går våra medlemsavgifter till? 

Svar: Alla medlemmar betalar medlemsavgift efter inkomst, vi har 6 avgiftsklasser. Från 101 kr till 

575 kr per månad. Medlemsavgifterna används till den fackliga verksamheten. Om du till exempel 

har avgiftsklass 3 som motsvarar 287 kr/mån så går 78 kr till den lokala fackliga verksamheten i 

ditt närområde (medlemsutbildningar, lokala förhandlingar, företrädande av medlemmar på 

arbetsplatserna etc). 121 kr går till den centrala fackliga verksamheten (centrala förhandlingar 

med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning). 88 kr 

går till dina medlemsförsäkringar, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring 

om du är medlem i A-kassan. 7, 50 går till tidningen Kommunalarbetaren. Motsvarande 1,33 kr 

investerades 2014 i konferensbolaget Lyran. 
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Facebookinlägg 5 

Publicerad den 14 januari kl. 16.21 

Anders Bergström avgår och ber förbundets medlemmar om ursäkt för de misstag som begåtts 

https://www.kommunal.se/nyhet/anders-bergstrom-avgar-fran-kommunals-forbundsledning-samt-

som-styrelseordforande-i-lyra 

 

Facebookinlägg 6 

Publicerad den 14 januari kl. 16.43 

Frågor och svar med anledning av Kommunals pressträff och Anders Bergströms avgång 

https://www.kommunal.se/nyhet/fragor-och-svar-presstraff-kl-1600-14-januari 

 

Facebookinlägg 7 

Publicerad den 15 januari kl. 16.22 

Med anledning av utrikesminister Margot Wallströms uttalanden i Expressen vill Kommunals 

ordförande Annelie Nordström lämna följande kommentar 

https://www.kommunal.se/nyhet/missforstand-om-wallstroms-lagenhet 

 

Facebookinlägg 8 

Publicerad den 15 januari kl. 17.04 

Självklart väcker granskningen av Kommunal fortsatt många frågor och vi har högt tryck i alla 

våra kanaler, per mail och per telefon. Vi har ingen möjlighet att svara individuellt på alla frågor 

och kommentarer men vi har samlat alla frågor och svar på vår hemsida. Sidan uppdateras 

kontinuerligt. 

 

Facebookinlägg 9 

Publicerad den 16 januari kl. 12.38 

Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier och alla former av kränkande 

särbehandling 

Aftonbladet skriver idag om en chef inom bolaget Lyran som trakasserade anställda sexuellt. 

Kommunal vill med anledning av det göra följande förtydligande. 

Det aktuella fallet hanterades omedelbart när Kommunal fick kännedom om det, enligt konstens 

alla regler. 

Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier. Vi har riktlinjer för hur kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier ska bemötas. Vi mäter kränkande särbehandling varje år 

i en medarbetarenkät. Våra chefer får arbetsmiljöutbildning där frågan om kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier tas upp. 

Att motarbeta alla former av kränkande särbehandling är en av de viktigaste uppgifterna för oss 

som fackförbund, inte bara när medlemmar drabbas utan även internt i Kommunal. 

Fler frågor och svar finns på vår hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt. 

https://www.kommunal.se/nyhet/anders-bergstrom-avgar-fran-kommunals-forbundsledning-samt-som-styrelseordforande-i-lyra
https://www.kommunal.se/nyhet/anders-bergstrom-avgar-fran-kommunals-forbundsledning-samt-som-styrelseordforande-i-lyra
https://www.kommunal.se/nyhet/fragor-och-svar-presstraff-kl-1600-14-januari
https://www.kommunal.se/nyhet/missforstand-om-wallstroms-lagenhet
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Facebookinlägg 10 

Publicerad den 19 januari kl. 11.28 

Kommunals förbundsstyrelse diskuterar åtgärdsplan 

Idag har Kommunals förbundsstyrelse ett ordinarie möte. De kommer att diskutera den senaste 

tidens publicitet och de åtgärder som behöver vidtas. 

Efter mötet, under onsdagen, kommer Kommunal att kommunicera det som beslutats till 

medlemmar och förtroendevalda. 

Många hör av sig till oss med frågor, vi läser allt men har tyvärr inte möjlighet att svara individuellt 

på alla frågor. På den här sidan samlar vi information och länkar för dig som vill veta mer. 

Sidan uppdateras löpande: https://www.kommunal.se/granskning_FAQ 

 

Facebookinlägg 11 

Publicerad den 20 januari kl. 16.07 

Idag meddelar Annelie Nordström att hon inte kommer att kandidera för omval till ordförande på 

kongressen den 31 maj. 

Vi står inför en omfattande och viktigt avtalsrörelse där vi tänker driva på för högre lön och bättre 

villkor för medlemmarna i Kommunal. För att ta ett helhetsgrepp på de fel och brister som 

uppdagats så kommer Annelie Nordström sitta kvar som ordförande fram till Kongressen. 

Kommunal är medlemmarna och alla pengar är medlemmarnas pengar. Förbundsstyrelsen har 

de senaste två dagarna arbetat med ett åtgärdspaket. Vi åtgärdar inte bara de brister som media 

lyft fram. Vi tar ett helhetsgrepp. Några viktiga punkter: 

• Vi avvecklar Kommunals engagemang i Metropol Palais 

• Vi skapar en så kallad visselblåsningsfunktion. Det ska vara enkelt och tryggt att höja sin röst 

om det som är fel eller oetiskt i Kommunal, och det ska vara självklart att bli lyssnad på 

• Vi gör en total genomgång av Kommunals regler för bland annat alkohol, representation och 

resor.  

•  

För mer information se länken:https://www.kommunal.se/…/offensiv-atgardsplan-efter-gransk… 
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