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Abstract 
This thesis attempts to sketch what happens in the intersection between crisis 

management, personal brands and self-presentation. Self-branding and the marketisation of 

the individual, is an increasingly common phenomena and the purpose of this thesis is to cast 

a light on the complexity that arises when a personal brand is subjected to a reputational 

crisis. 

The questions asked by this study has been: What communicative strategies are being 

used to control the self-presentation through crisis management of personal brands on 

YouTube? Are these strategies comparable to established theories of crisis management 

within companies and organisations? 

The thesis uses van Dijk and Goffman to create a table for analysis of both linguistic 

and extralinguistic features of the crisis communication of two personal brands on YouTube. 

The material that is analysed consists of six videos, three from each personal brand, and two 

blog posts from one of the personal brands. These are all the instances where the two 

personal brands are addressing the crisis. The linguistic and extralinguistic communicative 

features are identified and analysed using semiotic analysis. The results are then summarised 

and compared with Coombs theory of crisis management postures. 

In conclusion, our result is a list of 14 communicative strategies being used to control 

the self-presentation of the personal brand. Furthermore, our conclusion is that four of them 

are comparable to Coombs strategies, five are somewhat comparable and five deviate from 

Coombs strategies. This lead us to conclude that the crisis management of personal brands is 

somewhat comparable to established theories of crisis management within companies and 

organisations. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för hur människor kommunicerar, 

interagerar och beter sig online. Med sociala mediers intåg har nya möjligheter öppnats för 

människor att uttrycka sig och göra sina röster hörda i det digitala landskapet (forskning.se, 

2016; Statens medieråd, 2016). Omkring 2,46 miljarder människor har idag användarkonto på 

någon social medie-plattform och det finns en koncentration av sociala medie-användare i 

västvärlden, samt i vissa åldersgrupper - främst 18-34 år (Statista, 2017). Mer än en miljard 

av dessa användare finns på plattformen YouTube som är ett visuellt medium där användarna 

kan titta på videoklipp, skapa egna kanaler och ladda upp egengjorda filmer. Plattformens 

användare är spridda över 88 länder och 76 språk. Mer än en miljard timmar material ses 

dagligen på plattformen. Detta gör YouTube till plattformen med stort P när det gäller socialt 

videomaterial och en av de stora plattformarna när det gäller sociala medier (YouTube, 

2017). 

Den stora spridningen av användande av sociala medier har också fått effekter på 

företagande och varumärkesbyggande, särskilt när det kommer till hantering av anseende 

samt krishantering (Coombs, 2015, s. 129). Tidigare har varumärken som koncept, varit en 

sfär reserverad för företag och organisationer. Det senaste decenniet har dock sett en ökning i 

hur ofta man talar om fenomenet personligt varumärke och hur enskilda individer startat 

företag och försörjer sig, utifrån sin närvaro i sociala medier (Nordqvist, 2013, s. 4). 

Managementexperten Tom Peters skrev 1997 en artikel med titeln The Brand Called You på 

företaget Fast Company’s hemsida (Peters, 1997) och myntade där termen “personal brand”, 

eller “personligt varumärke” (Nordqvist, 2013, s. 20), som vi kommer att säga i denna studie. 

Med Peters (1997) logik har alla individer potentialen att bli personliga varumärken, som 

genom ett strategiskt skapande av identitet har en möjlighet att försörja sig på sin egen 

självpresentation, eftersom människor valt att följa individen på olika typer av plattformar 

(Marwick, 2010, s. 15f). Det är dock förstås långt ifrån alla som tar detta steg. 

Marwick betonar också sociala mediers avgörande roll när det kommer till personliga 

varumärkens förmåga att nå ut till sin tänkta publik. De personliga varumärken vi möter idag 

befinner sig och verkar i sociala medier. Genom de plattformar som erbjuds har individen en 
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möjlighet att bygga ett varumärke kring sig själv (ibid., 298). Detta fenomen finns i stor 

utsträckning på YouTube, som med sin profil erbjuder stora möjligheter att både höras och 

synas. Med denna exponering följer oundvikligen ett behov att på olika sätt förhålla sig till 

sitt eget anseende, både när det är gott och när det utsätts för kriser. Att handskas med sitt 

anseende som varumärke är något som företag och organisationer har jobbat med på olika sätt 

sedan 1950-talet/1960-talet (Coombs & Holladay, 2010, s. 168). Men vad händer när 

varumärket inte handlar om ett företag eller en gruppering, utan istället handlar om en enstaka 

individ? Vad händer när en kris inte slår mot en organiserad grupp av människor utan en 

enskild persons självbild och självpresentation? Detta är något som är så pass nytt att det inte 

än så länge finns någon djup, vetenskaplig kunskapsbas att ta från och det är detta denna 

studie ämnar rikta in sig på. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som har gjort sig själva till 

personliga varumärken använder kommunikativa strategierna för att hantera kriser som hotar 

deras och varumärkets anseende. Anledningen till valet att studera just kommunikativa 

strategier och inte andra aspekter av krishantering har att göra med att studieobjekten är just 

personliga varumärken. Det finns inget kristeam som planerar det personliga varumärkets 

agerande, utan det hela baseras på vad individen väljer att göra. Vi kan inte veta om de 

personliga varumärkena ser sina uttalanden som krishantering, utan vi kan bara veta att de har 

valt att använda sin plattform för att bemöta krisen. Utifrån detta blir det mest relevanta att 

studera hur de väljer att försvara sig och på grund av det sätter denna studie de 

kommunikativa strategierna i fokus. 

Studiens syfte är vidare att jämföra de personliga varumärkenas strategier med 

etablerade teorier kring företags och organisationers krishantering. Varumärken har tidigare, 

framförallt, förknippats med organisationer och företag. Krishantering av de sistnämnda är ett 

forskningsfält som ligger nära vårt problemområde och som är mer välutvecklat. Något vi 

noterat är avsaknaden av tidigare forskning gällande just kombinationen personliga 

varumärken och krishantering På grund av detta och på grund av att personliga varumärken är 

ett förhållandevis nytt fenomen, ser vi det som relevant att studera dessa i förhållande till den 
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redan etablerade kunskapen kring hur samma frågor hanteras i sfären av företag och 

organisationer. 

Våra forskningsfrågor är således: Vilka kommunikativa strategier används för att 

kontrollera självpresentationen genom krishanteringen av personliga varumärken på 

YouTube? Är detta jämförbart med etablerade teorier om krishantering hos företag och 

organisationer? 

 

1.3 Disposition 

I delen bakgrund och tidigare forskning ger vi en överblick på forskningsområden 

centrala för vår uppsats. Dessa är självpresentation, krishantering, varumärken och sociala 

medier. I det teoretiska ramverket redogör vi först för vår definition av personliga 

varumärken, för att därefter presentera vår analystabell, som är operationaliseringen av det 

teoretiska ramverket. Vi beskriver här även teori om krishantering som behövs inför 

jämförelsen i kapitel 6. Följt av detta presenterar vi vårt empiriska material, vi berättar om de 

två fall vi använder och sätter in läsaren i kriserna. Därefter lägger vi fram vår metod i tre 

steg. Vi börjar med att beskriva metodologi, sedan insamlingsmetod, följt av analysmetod, 

där vi beskriver hur vi har använt semiotisk analys för att tolka materialet. I metoddelen 

reflekterar vi även över forskningsdesign samt våra roller som forskare och de etiska 

överväganden som föregick uppsatsen. Efter det presenterar vi analys och resultat. Analysen 

är gjord i tre steg där varje steg får varsin underrubrik. Slutligen sammanfattar vi 

forskningsprocessen, diskuterar våra resultat och delar tankar kring framtida forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
På områdena självpresentation, krishantering, varumärken och sociala medier finns det 

gott om forskning. Däremot är det svårt att hitta forskning där de fyra områdena kombineras. 

Vår studie handlar om just den kombinationen när det gäller personliga varumärken. Därför 

kommer delen Bakgrund och tidigare forskning redogöra för forskning där endast vissa av de 

fyra områdena kombineras. Vi går igenom organisationers krishantering på sociala medier, 

varumärken när det gäller företag, samt självpresentation online. 

Tidigare forskning kring just personliga varumärkens självpresentation på sociala 

medier är placerat i teorikapitlet då detta används för att definiera studiens urval. 

 

2.1 Krishantering 

Forskarantalogin Scandalous! The mediated construction of political scandals in four 

nordic countries handlar om olika politiska skandaler i Skandinavien. I kapitel 8, When 

Women Have to Apologize, Female Apologia and Political Scandals, undersöker Elin Strand 

Hornnes hur sex kvinnliga politiker har valt att försvara sig mot kriser (Strand Hornnes, 2012, 

s. 133). Strand Hornnes tolkar politikernas kommunikationsinsatser och kategoriserar dem i 

ljuset av sex svarsstrategier från en kombination av Benoit (1995) och Coombs (1995) 

strategier vid krishantering (ibid., 138). Dessa är (1) attack on accuser, (2) denial, (3) 

defeasibility, (4) bolstering, (5) corrective action, och (6) mortification. 

Efter kriserna avgick fem av sex politiker från sina politiska poster. Strand Hornnes 

menar att deras svarsstrategier var varierande och att hon ser inslag från alla de ovan nämnda 

strategierna. Den vanligaste var dock attack on accuser, vilket innebär att politikerna på 

något sätt försvarade sig genom att attackera den som stod för kritiken, vilket bland annat var 

media och andra politiker. Strand Hornnes kommer även fram till att rena ursäkter, där 

politikerna erkänner sina misstag och ber om förlåtelse (mortification-strategin), är ovanligt i 

de studerade fallen. Vissa av politikerna har bett om ursäkt, men då har det snarare handlat 

om det som Strand Hornnes kallar limited apology (begränsad ursäkt). Hon ger ett exempel 

där en av politikerna har uttryckt att hon är ledsen om en viss person har uppfattat henne som 

mobbande och trakasserande. Flera av politikerna uttryckte vaga och ospecifika ursäkter, ofta 

för något annat än vad de initialt blev anklagade för. Endast en av politikerna erkände sina 

misstag och gav en full ursäkt (ibid., s. 147–148). 
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I doktorsavhandlingen Is Facebook an Effective crisis Communication Tool for 

Companies? undersöker avhandlingens författare, Lan Ye, krishantering på British Petroleum 

(BP) Americas Facebooksida. Krisen som BP hanterade startade med den stora explosionen 

och oljeläckan vid oljeplattformen Deepwater Horizon 2010 (Ye, 2014, s. 45). Under 

krishanteringsperioden publicerade BP totalt 3497 Facebookinlägg, Ye går igenom och 

undersöker alla. Hon kategoriserar dem beroende på vilken krishanteringsstrategi hon anser 

används i varje inlägg (ibid., 47). För definitionen av de olika strategierna använder hon 

Coombs krishanteringsstrategier som kategoriseringsmodell och teoretiskt ramverk. 

Strategierna är indelade i fyra cluster (1) denial cluster, (2) diminishment cluster (3) 

rebuilding cluster (4) bolstering cluster (ibid., 26). Cluster innefattar ungefär detsamma som 

Coombs senare kallar för postures (Coombs, 2015, s. 145). 

Ye använder kvantitativ innehållsanalys som metod för att behandla sitt material (Ye, 

2014, s. 45). Forskningen visar att det cluster som BP använde mest var rebuilding, och 

strategin som dominerade var rectification strategy. Strategin visade sig då BP berättade om 

alla åtgärder de vidtar för att städa upp oljan i den Mexikanska Golfen, och hur de hjälper 

människor, djur och natur att återhämta sig efter katastrofen. Strategin användes även för att 

försäkra intressenter om att något liknande aldrig kommer hända igen (ibid., 65). 

Diminishment Cluster använde BP utan tvekan minst. I de få fall den förekom var det för att 

försöka övertyga om att katastrofen inte var så farlig som vissa trodde och för att skylla på 

externa faktorer som väder (ibid., 70). 

Både Strand Hornnes och Ye använder Coombs krishanteringsstrategier i sin forskning. 

I vår uppsats använder vi en uppdaterad version av strategierna på liknande sätt. Det är 

intressant för oss att se hur de två forskarnas studier använder samma teoretiska ramverk, 

trots att de är så olika i materialomfattning och metod. Dessutom är det intressant att Ye 

studerar ett stort företag medan Strand Hornnes studerar individer. Den sistnämnda är 

intressant för vår studie då politikerna också har en roll där självpresentation är en viktig del, 

och den används i krishanteringssyfte. Ye’s studie är intressant för att se hur Coombs 

strategier kan användas inom företag och organisationer, där strategierna har uppkommit. 
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2.2 Varumärken 

Olins (2000) menar att varumärkesbyggande som koncept genomgick en stor förändring 

i slutet av 1900-talet. Det gick från att handla om en konstruerad företagspersona som endast 

gjorde jobbet att sälja mer produkter eller tjänster, till att bli något mer än detta - riktat inte 

bara till konsumenterna utan till alla intressentgrupper. Olins menar att “konsumenterna har 

förälskat sig i varumärken” (Olins, 2000, s. 52) och att varumärkesbyggande blivit en viktig 

faktor även till exempel när människor väljer var de vill arbeta (ibid., 52). Men hur har det 

blivit såhär? Olins menar att det finns tre avgörande faktorer. För det första menar han att 

varumärken har blivit vårt sätt att skilja mellan nästan identiska produkter på en marknad som 

bara blir större och större. För det andra menar han att varumärken ger oss en känsla av att 

företaget eller organisationen är konsekvent. Vi förstår vad vi kan förvänta oss vilket skapar 

en sorts trygghetskänsla. För det tredje menar han att empati är en viktig faktor då vi i allt 

större utsträckning använder varumärken för att identifiera för oss själva och andra vilka vi 

är. 

För vår studie ser vi det som relevant med denna förståelse av varumärken generellt 

eftersom det bidrar till den vidare förståelsen för personliga varumärken. Dels är 

anmärkningen angående konsekvens en intressant aspekt att ha i bakhuvudet när vi analyserar 

kriskommunikationen, eftersom att denna kommunikation kan ses som ett avbrott i det 

personliga varumärkets vanliga kommunikation. Dels menar vi att förståelse angående empati 

som en viktig faktor, blir relevant för att förstå den relation som de personliga varumärkena 

utvecklar med sina tittare. 

Olins pekar också på att konsumenterna i allt större utsträckning tenderar att vilja forma 

de varumärken de själva använder för att på så sätt bli medskapare i processen att presentera 

sig själva för världen (ibid., 61f). 

 

2.3 Självpresentation online 

När människor träffar andra människor försöker de bilda sig en uppfattning om 

varandra. De försöker ta reda på egenskaper och bakgrund kopplade till den andre personen, 

till exempel dennes status, förmågor, attityder, relationer till andra människor och så vidare. 

Dessa uppfattningar kan användas för att förstå situationen och förutspå delar av 

interaktionen samt anpassa sitt eget beteende i situationen (Goffman, 1990, s. 11). 
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Självpresentation handlar om processen att kontrollera hur man uppfattas av andra människor 

(Leary, 1995, s. 2). 

Alison Attrill samlar i sin bok, The Manipulation of Online Self-Presentation, teorier 

om självpresentation, från bland annat Goffman, och applicerar dem på online-världen. Hon 

understryker att på samma sätt som människor har flera jag offline så har de även det online, 

och att livet på internet är lika brett och varierat som utanför. (Attrill, 2015, s. 8).  Internet ger 

möjligheten till folk att experimentera med olika versioner av sig själva - versioner som de 

kanske inte vågar vara offline (ibid., 15).  

Attrill menar att grundegenskaperna hos Goffmans teori om självpresentation mycket 

väl går att likna vid hur vi presenterar oss själva online idag, då målet är detsamma som förr. 

Skillnader ligger snarast i scen och stimuli. I online-världen är scenen de olika hemsidor vi 

presenterar oss på, och där används ofta fotografier och det skrivna ordet istället för det 

verbala (ibid., 15). Stora skillnader finns även i möjlighet till redigering och efterbearbetning 

av olika framträdanden online. Attrill nämner att enhetlighet är viktig för att 

självpresentationen ska uppfattas som ärlig. Möjligheten till redigering och efterbearbetning 

menar hon kan vara kontraproduktivt för att framstå som ärlig. Inkonsekvens kan uppstå om 

personen inte upprätthåller samma typ av efterbearbetning, eller om personen framträder i 

andra sammanhang, där samma möjlighet till efterbearbetning inte finns (ibid., 72). Fem av 

sex videoklipp i vårt material är oklippta de är alltså filmade i en och samma tagning. Detta 

tog vi hänsyn till i uppsatsen, bland annat i analysen och etikdelen.  
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3. Teoretiskt ramverk 
För att få tillgång till de olika aspekterna av kriskommunikationen som vårt material 

består av, använder vi oss av två teorier - dels av van Dijk (2001, s. 99) för de lingvistiska 

aspekterna och därefter Goffman (2014 [1959]) för de extralingvistiska aspekterna. 

Tillsammans med dessa två bygger vi nedan en egen analystabell. Resultatet från den 

teoribaserade analysen av materialet kommer vi sedan analysera i ljuset av Coombs (2015) 

för att få jämförelsen med etablerade teorier om krishantering. Först ut vill vi dock skissa en 

teoretisk bild kring vad ett personligt varumärke är, med hjälp av Marwick (2010) för att 

sedan använda detta i motivering av vårt urval i kapitel 4. 

 

3.1 Self-branding 

I doktorsavhandlingen Status Update - Celebrity, Publicity and Self-branding in Web 

2.0 menar Marwick (2010) att människor använder tre statusskapande tekniker, nämligen 

micro-celebrity, life-streaming och self-branding - den teknik som är relevant för vår egen 

studie (vi avstår medvetet från att översätta). Marwick menar att self-branding handlar om 

applikationen av en företagsdiskurs på individen och att detta syns genom ett strategiskt 

skapande av identitet i syfte att sälja den till andra (ibid., 15). Skapandet av det personliga 

varumärket, sker genom konstruerandet av tittarna som “fans”. Individen gör alltså ett val att 

se tittarna som en grupp vars fokus är individens personliga varumärke och den 

micro-celebrity-status som följer med detta (ibid., 13). En annan aspekt som Marwick lyfter 

är hur self-branding i princip kräver att personen som utför sagda varumärkesbygge, skapar 

en persona som blir likt en editerad version av personens jag (ibid., 347). Marwick påpekar 

också att denna self-branding är tätt kopplat med sociala medie-plattformar, då 

marknadsföring av jaget inte blir ekonomiskt möjligt utan lösningar som inte kräver stora 

finansiella insatser (ibid.,  298). 

I vår studie använder vi oss av Marwicks beskrivning av self-branding för att göra 

materialurvalet och definiera två YouTube-profiler som personliga varumärken, baserat på 

ovanstående beskrivning. 
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3.2 Coombs teori om krishanteringsstrategier 

Inom företag och organisationer talas det om kris och krishantering. En kris definieras 

som uppfattningen av en oförutsedd händelse som hotar intressenters förväntningar. En kris 

kan även allvarligt påverka organisationens prestation och generera negativa effekter 

(Coombs, 2015, s. 3). Krishantering går ut på att skydda organisationen genom att reducera 

skadan som krisen kan skapa (ibid., 5). Krishantering kan bland annat innebära strategier för 

hur, var och när organisationer kommunicerar med sina intressenter gällande krisen. Coombs 

talar om att svara på krisen (ibid., 130). Forskare på området, Allen och Caillouets (1994) 

samt Benoit (1995, 1997) har studerat krishantering och identifierat vanliga svarsstrategier 

som används vid krishantering. Utifrån det har forskarna tagit fram exempel och listor på 

svarsstrategier som kan användas av företag och organisationer vid kriser, för att skydda sitt 

anseende. Med Allen, Caillouets och Benoits teorier som grund har Coombs (2015) fortsatt 

forska på området, och tagit fram en lista över de vanligaste typerna av svarsstrategier som 

används av organisationer. Han har delat in dem i olika “postures”, baserat på typ av 

krishanteringsstrategi (Coombs, 2015, s. 144ff): 

Denial Posture 

·   Attacking the Accuser 

·   Denial 

·   Scapegoating 

Diminishment Posture 

·   Excusing 

·   Justification 

Rebuilding Posture 

·   Compensation 

·   Apology 

Bolstering Posture 

·   Reminding 

·   Ingratiation 

·   Victimage 
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Strategin Denial innebär förnekelse av krisens existens. Attacking the Accuser innebär 

att konfrontera den eller de som påstår att krisen existerar. Med Scapegoating menar Coombs 

att lägga skulden för krisen på någon annan. Excusing går ut på att minimera sin inblandning 

i krisen till exempel genom att påstå att det var utanför ens kontroll. Justification handlar om 

att minimera den uppfattade skadan som krisen har gjort, bland annat genom att påstå att 

ingen kom till allvarlig skada. Compensation går ut på att kompensera genom att förse 

intressenterna med gåvor. Apology handlar helt enkelt om att ta fullt ansvar och be om ursäkt 

för krisen. Strategin Reminding innebär att påminna om sådant som organisationen tidigare 

har gjort bra. Ingratiation innebär att berömma intressenterna. Victimage innebär att måla upp 

sig själv som drabbad och utsatt (Coombs, 2015, s.145). 

Vi använder Coombs för att ta reda på om de personliga varumärkenas krishantering är 

jämförbar med den hos företag och organisationer. Anledningen till att vi jämför med just 

organisationers krishantering har dels att göra med avsaknaden av forskning och teorier på 

området krishantering av personliga varumärken. Det har också att göra med det faktum att 

varumärkesbyggande länge var ett koncept som endast företag och organisationer ägnat sig 

åt. Nu när konceptet har fått fäste även hos individer blir det en naturlig jämförelse. Valet av 

just Coombs grundar sig delvis i den tidigare forskningen där andra forskare har använt 

Coombs på liknande sätt.  

Genom resultat från den semiotiska analysen undersöker vi huruvida, eller till vilken 

grad, de personliga varumärkenas svarsstrategier kan liknas vid Coombs (ibid.). Vissa av 

YouTube-profilerna använder möjligtvis strategier som inte går att likna vid Coombs 

strategier, vilket gör att vi då får ta fram nya strategier. 

 

3.3 Diskursstudier med Van Dijks verktyg 

Diskursstudier är ett stort ämne där olika inriktningar tenderar att fokusera på olika 

saker och ringa in olika nivåer av diskursiva synsätt - från ett brett makroperspektiv till ett 

mer detaljerat mikroperspektiv. Carpentier och De Cleen (2007) menar att van Dijk varit 

viktig när det kommer till att hitta sätt att använda diskursanalys i medieanalytiska studier 

och skapa ramverk för detta. De lyfter också fram perspektivet av både text och kontext som 

viktiga i urskiljandet av olika typer av diskursiva studier och de använder sig av denna 
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urskiljning, tillsammans med mikro- och makroperspektivet, för att skapa ett diagram som 

illustrerar var olika typer av diskursiva studier befinner på skalan (ibid., 276f): 

 
Figur 1. Carpentier och De Cleen (2007) 

 

För vår studie, som fokuserar på specifika krishanteringsinsatser hos personliga 

varumärken, ser vi att det är lämpligt att skapa vårt teoretiska ramverk med hjälp av van Dijk, 

en erkänd auktoritet när det gäller CDA men som positionerat sig mer i den övre vänstra 

delen av diagrammet (se figur 1), då han erbjuder en arsenal av verktyg för mikroanalys av 

både text- och kontextaspekter. 

Eftersom vår forskningsfråga handlar om att förstå vilka kommunikativa strategier som 

används, har vi ett behov av att kunna isolera lingvistiska strategier. Vi anser att dessa utgör 

en avgörande del i förståelsen av de kommunikativa strategierna. Det är vårt verktyg för att 

fånga upp vad som sägs och hur det sägs. Van Dijk argumenterar i samlingsverket Methods of 

Critical Discourse Analysis för en typ av operationalisering som ringar in olika lingvistiska 

element för analys (van Dijk, 2001, s. 99). Argumentet är att det inte går att få med allt och 

man därför behöver avgränsa. Med stöd i denna tanke har vi gjort ett urval av lingvistiska 

element som ska analyseras i vårt material. Dessa är: betoning och intonation, språklig stil, 

hesitation, ämnesval och slutligen turtagning (som endast blir relevant i de videoklipp där det 

är flera personer som framställs). Dessa kommer för oss utgöra analysverktyg för de 

lingvistiska delarna och tillsammans bilda första halvan av vår analysmodell (se tabell 1). De 
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av van Dijks punkter för operationalisering som valts bort har gjorts det på grund av att 

materialets och/eller våra forskningsfrågor gjort dessa mindre eller helt irrelevanta. 

 

Lingvistiskt (Van Dijk) Extralingvistiskt 

Betoning och intonation (stress and intonation) Kategorier för detta  fylls på under 3.4 

Språklig stil (lexical style)  

Hesitation (hesitation)  

Ämnesval (topic choice)  

Turtagning (turn takings) 
Endast relevant i videoklipp med fler personer 

 

 

Tabell 1. Första delen av studiens analystabell (med originalets engelska inom parentes då vi gjort en egen 

översättning) 

I betoning och intonation kategoriserar vi bland annat tonlägen, exempelvis skrik eller 

tystare och lugnare tal, även starka uttal på specifika ord ingår här. Språklig stil formas av 

övergripande ordval och meningsbyggnader, till exempel svordomar och upprepande 

ordföljder. Hesitation innebär upplevda tveksamheter hos talarna, såsom pauser och 

utfyllnadsljud (eh och uhm). Ämnesval handlar om vad talarna väljer att pratar om och hur 

det kan tolkas i förhållande till situationen och andra delar av materialet. Turtagning innebär 

hur personerna i videoklippen turas om att prata, vem som pratar mest och om någon 

avbryter.  

Van Dijk påtalar vikten av att se mönster och avvikelser i kontexten av sitt material 

(van Dijk, 2001, s. 108). Vi applicerar den tanken på vår analys genom att både tolka 

materialet i förhållande till andra delar av samma videoklipp eller blogginlägg, men också i 

förhållande till andra delar av materialet eller situationen. Vi tolkar vissa lingvistiska element 

i förhållande till varandra, och försöker identifiera mönster och avvikelser. 
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3.4 Goffmans teori om självpresentation 

Erving Goffman presenterade 1959 konceptet “självpresentation” i boken The 

Presentation of Self In Everyday Life där han menar att människor skapar bilden de vill att 

andra ska ha av dem och att de gör detta genom att använda sig själv och olika vardagliga 

saker i sin närhet (Goffman 1990, s. 32ff).  

Goffman beskriver hur människor använder inramningen i sin självpresentation och att 

detta kan involvera möbler, den fysiska platsen, dekorationer, eller andra saker i bakgrunden 

(ibid., 32). Han beskriver också hur människor använder den personliga fasaden, vilket han 

beskriver som de saker som personen kan ta med sig var denne än går. Exempel på detta är 

kläder, ålder, utseende, hållning, ansiktsuttryck, kroppsspråk och så vidare (ibid., 34). 

Goffmans liknelser från teaterscenen använder vi för att identifiera och kategorisera de 

extralingvistiska kommunikativa ingredienserna i materialet. 

Goffman menar att fasader i stor utsträckning bara kan väljas och inte skapas, eftersom 

att människor tenderar att läsa in betydelse i olika typer av yttre markörer. Genom detta blir 

fasaden en kollektiv representation och ett faktum i sin egen rätt, som individen därefter 

upplever sig behöva leva upp till (ibid. s. 38). Goffman menar att vi som aktörer vill 

inkorporera värden som är högt värderade i samhället i stort och på detta sätt kasta ett mer 

positivt ljus på vår egen självpresentation (ibid. s. 45). 

Idealisering är ett annat fenomen som Goffman belyser. En av aspekterna i detta är att 

individer tenderar att vilja få sitt framträdande att verka spontant och oplanerat. Han menar 

att vi tenderar att se upplevd spontanitet som en bekräftelse på att det beteende vi bevittnar är 

genuint och till synes planerade framträdanden som något krystat (ibid. s. 77).  Detta menar 

Goffman hänger ihop med att den agerande tenderar att vilja framhäva det som passar in i 

dennes persona, samtidigt som det som inte passar in i den idealiserade version av honom blir 

något som filas bort, göms eller bagatelliseras (ibid. s. 56). Detta involverar även att dölja 

eventuella bevis för alla sorters “dirty work” för publiken (ibid. s. 53) samt att på olika sätt 

skapa bilden av att eventuella felsteg endast är specialfall och inte en del av ens faktiska 

persona (ibid. s. 63). Just detta behov av att kunna peka på ett konsekvent beteende och en 

koherent persona, när det kommer till självpresentationen, är något som Goffman lyfter som 

något avgörande för hur andra människor uppfattar aktören (ibid. 35). Två andra saker som 

Goffman lyfter på temat idealisering är hur aktörer tenderar att vilja få den aktuella publiken 
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att känna att just de har en unik och speciell relation (ibid. s. 57) samt att aktören vill fostra 

intrycket att de har ideala motiv för att inta den roll eller position de intar (ibid. s. 54). 

Det råder viss oenighet på det diskursanalytiska forskningsområdet. Vissa menar att 

diskursanalys begränsar studiers resultat i det att man tappar viktiga delar genom att endast 

undersöka det lingvistiska. (Hardy och Thomas, 2014; Krippendorff, 2011; Orlikowski och 

Scott, 2014; The Editors, 2015; med flera). Det som vi menar med extralingvistiskt kallar 

man i sammanhanget för materiality. Vi anser att det som sker bortom språket är avgörande 

för självpresentationen i videoklippen som utgör vårt material. Av den anledningen 

kompletterar vi nu vår analystabell med extralingvistiska element utifrån Goffmans (2014) 

exempel på inramning och den personliga fasaden. Vi kommer att belysa och analysera dessa 

i videoklippen, som en del i att identifiera de kommunikativa strategierna. 

 

Lingvistiskt (Van Dijk) Extralingvistiskt (Goffman) 

Betoning och intonation (stress and intonation) Ansiktsuttryck 

Språklig stil (lexical style) Kläder och utseende 

Hesitation (hesitation) Kroppsspråk 

Ämnesval (topic choice) Fysisk plats och dekor 

Turtagning (turn takings) 
Endast relevant i videoklipp med fler personer 

 

 

Tabell 2. Komplett analystabell för studien 
 

Ansiktsuttryck, kläder och kroppsspråk hör till det som Goffman (2014) kallar för den 

personliga fasaden. Dekor innebär sådant som finns runt talaren, till exempel möbler och 

tavlor, detta kan hjälpa till att identifiera den fysiska platsen vilket helt enkelt handlar om i 

vilken miljö och plats talaren befinner sig. Dekor och den fysiska platsen utgör tillsammans 

inramningen. 
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4. Material och urval 
För att materialet för vår studie ska hålla sig inom ramarna för vad vi avser att 

undersöka har vi definierat tre kriterier som de valda kriserna måste uppfylla: 1) Det 

personliga varumärket ska primärt ha sin plattform på YouTube. Detta då vår studie berör 

just YouTube. 2) Eftersom vi vill kunna se hela hanteringsprocessen ska krishanteringen vara 

avslutad. Det ska tilläggas att bland annat Coombs påpekar att det som händer i 

post-krisstadiet är kopplat som i en spiral till pre-krisstadiet för nästa kris och att det på så 

sätt är komplicerat att sätta punkt för när en kris är helt avslutad (Coombs, 2015, s. 6). Vi har 

dock behövt definiera vad det innebär att krishanteringen är avslutad och menar därför att 

krishanteringen är avslutad om det personliga varumärket inte har publicerat någon 

krishantering på mer än sex månader. 3) Krisen ska hota det personliga varumärket, och dess 

förmåga att finansiera sig själv, då detta är Coombs definitionen av en kris (ibid., 3). 

Med dessa kriterier i åtanke valde vi en äldre kris och en kris som inträffat så nyligen 

som vår definition tillåter, alltså för omkring ett halvår sedan. När det gäller valet av äldre 

kris tittade vi ett par år tillbaka och landade då naturligt på en kris som inträffade år 2014, då 

denna kris omfattade många olika YouTube-profiler och fick stora effekter på plattformens 

gemenskap. När det gäller den nyare krisen tittade vi på vilka anseendekriser som inträffat 

veckorna runt ett halvår före studiens start och landade så i vilken vår andra kris skulle bli. 

Således utgår materialet från två kriser med två YouTube-profiler, Nerimon och Daddy 

O’Five. Baserat på Marwicks beskrivning av personliga varumärken som någon som 

medvetet konstruerar tittarna som “fans” och som strategiskt skapar en identitet i syfte att 

sälja den till andra, menar vi att Nerimon och Daddy O’Five är personliga varumärken. Båda 

dessa profiler har byggt upp YouTube-kanaler där de menar att man följer deras liv, men där 

detta liv presenteras med en röd tråd och tydligt igenkänningsbara attribut. Båda profilerna 

tilltalar också tittaren som en del av en större publik som förväntas ha sett många andra 

videoklipp på kanalen (Daddy O’Five omtalar till exempel tittaren som en del av “team 

Do5”). 

Anledningen till valet av Nerimon, vars riktiga namn är Alex Day, är att han var upphov 

till den mest omtalade delen av sexskandalen på YouTube år 2014. Denna skandal fick sitt 

upphov genom att flera unga kvinnor publicerade beskrivningar av olika typer av sexuella 

övergrepp de blivit utsatta för av ett flertal stora YouTube-profiler (Tait, 2016). Ju fler unga 
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kvinnor som trädde fram, desto större blev reaktionerna och desto fler gjorde valet att berätta 

om sexuella trakasserier de själva blivit utsatta för i YouTube-relaterade sammanhang, som 

till exempel på konferenser. Alla vittnesmål på detta tema samlades av två anonyma 

initiativtagare på Tumblr i en så kallad masterpost (Master Post, 2014). En masterpost är ett 

publicerat meddelande, till exempel ett blogginlägg, som samlar länkar till andra publicerade 

inlägg på ett visst ämne. I denna masterpost anklagades totalt 43 YouTube-profiler för olika 

typer av sexuella övergrepp, trakasserier samt manipulationer. Av dessa 43 profiler är Day 

den som anklagats flest gånger och väckt störst debatt (Tait, 2016). De flesta profiler har 

mellan fem till tio länkar under sina namn i masterposten, medan Day har närmare 30 länkar 

(Master Post, 2014).  

 Krisen med Daddy O’Five inträffade inom det ideala tidsspann vi definierat och 

uppmärksammades av den stora YouTube-profilen Philip DeFranco, vars kanal går ut på att 

förmedla och kommentera nyheter (The Philip DeFranco Show, 2017). Med sina 5,7 miljoner 

prenumeranter gjorde DeFranco att fallet fick stor uppmärksamhet och väckte starkt 

engagemang, vilket i sin tur ledde till anseendekrisen för Daddy O’Five. 

Samtliga krishanteringsinsatser från de båda personliga varumärkena utgör vårt 

empiriska material och består av två typer av media: blogginlägg och videoklipp. Totalt är det 

sex YouTube-klipp, som vi har transkriberat, samt två blogginlägg. I insatserna svarar 

YouTube-profilerna på kritik och misstankar som riktats mot dem. 

 

4.1 Beskrivning av fallet Nerimon 

Figur 2. Tidslinje över krishanteringsinsatser i fallet Nerimon 
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Den mest frekvent anklagade personen i sexskandalen på YouTube år 2014, var alltså 

britten Alex Day, som på YouTube gick under användarnamnet Nerimon. Till skillnad från 

flera andra Youtube-kändisar som blev dömda för våldtäkter och innehav av barnpornografi 

(Daily Mail, 2014), blev Days fall aldrig brottsrubricerat utan stannade vid anklagelser kring 

otrohet och emotionell manipulation som lett till oönskat sex (BBC, 2014). 

Krisen började för Day när en person klev fram och anklagade honom anonymt i ett 

blogginlägg den 12 mars (Anonymous, 2014) som inkluderades i det tidigare nämnda master 

post-inlägget på Tumblr (Master Post, 2014). Efter den första personen trätt fram anonymt 

dröjde det inte många timmar förrän flera andra gjorde samma sak och snart var dessa 

anklagelser med sin blotta närvaro i master post-inlägget bevis nog för att något oegentligt 

skett. 

Days första krishanterande insats publicerades senare samma dag som den första 

anklagelsen och bestod i ett blogginlägg med rubriken On Mistakes (Day, 2014). I detta 

inlägg medger Day att han vid tillfällen behandlat människor illa, genom att till exempel vara 

otrogen. Han slår dock fast två saker, dels att han aldrig haft sex med någon minderårig och 

dels att han aldrig initierat någon sexuell aktivitet utan att den andra personen också ville det. 

På detta inlägg fick Day starka mothugg från dem som anklagat honom, som menade att 

detta svar bara var fortsatta manipulationsförsök (Anonymous, 2014). Detta ledde till att Day 

skrev ett andra blogginlägg, rubricerat On Consent, där han i korthet säger att han nu förstår 

vad “samtycke” när det kommer till sex, innebär (Day, 2014). 

Krisen avtog dock inte med detta och flera ekonomiska konsekvenser blev verklighet 

för Day. YouTube-profilen hade sedan många år produkter ute till försäljning hos Don’t 

Forget To Be Awesome - ett företag, startat av Hank Green och Alan Lastufka, som specifikt 

säljer varor relaterade till YouTube-kreatörer (DFTBA, 2014). Dessa produkter togs ner och 

Green gjorde ett uttalande via sin Tumblr-blogg (Green, 2014). 

Från och med 14 mars 2014, då Day publicerade sitt andra blogginlägg fram till och 

med oktober 2014 publicerade Day inget nytt material i sina kanaler. Han bröt dock tystnaden 

den 5 oktober 2014 med ett cirka 30 minuter långt videoklipp, vid namn The Past (Day, 

2014). 
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Figur 3. Bild från The Past (Day, 2014) 

 

Han följde även upp detta med två videoklipp, Anger Trees och Transcripts (Day, 2014) 

i vilka han adresserade krisen igen, innan han slutade prata om händelserna. 

 

 
Figur 4. Bild från Anger Trees (Day, 2014) Figur 5. Bild från Transcripts (Day, 2014) 

 

4.2 Beskrivning av fallet Daddy O’Five 

Figur 6. Tidslinje över krishanteringsinsatser i fallet Daddy O’Five 
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Det gifta paret Michael och Heather Martin drev fram tills nyligen YouTube-kanalen 

Daddy O’Five, där de publicerade hemmagjorda videor där de framförallt gör olika pranks 

mot sina barn. (Vi väljer medvetet att behålla det engelska ordet prank som har en bredare 

betydelse än svenskans “bus”, “spratt” eller “rackartyg” som alla har en oskyldig ton. Ordet 

prank på engelska kan också innefatta negativa bus som uppfattas som obehagliga för den 

som blir utsatt.) Paret har fem barn varav tre av är Heathers och två är Michaels, från tidigare 

förhållanden (framöver särskiljer vi de olika familjemedlemmarna med förnamn eftersom de 

har samma efternamn). 

Pranksen gick oftast ut på att antingen lura barnen i olika typer av scenarion eller på att 

vända barnen mot varandra och till exempel få dem att slå varandra. Det prank som till slut 

orsakade en storm av kritik var ett videoklipp där Heather och Michael häller ut bläck på 

heltäckningsmattan i ett av familjens rum och sedan skäller ut barnet Cody och anklagar 

honom för att ha förstört mattan. Cody reagerar mycket starkt, gråter våldsamt och ropar om 

och om igen att han är oskyldig. Föräldrarna fortsätter att skrika och anklagar honom för att 

ljuga. Till slut när även ett annat av barnen börjat gråta medger föräldrarna att det var ett 

prank med orden “It’s just a prank bro’” - en fras som används mycket på kanalen. 

Detta prank fick stark kritik från tittare. Som svar på detta publicerade Daddy O’Five ett 

videoklipp, rubricerat Blocking All the Haters, där Michael tillbakavisar kritiken (Daddy 

O’Five, 2017). 

 
Figur 7: Bild från Blocking all the haters (Daddy O’Five, 2017) 

 

Uppmärksamheten gjorde att historien plockades upp av Philip DeFranco som i 

videoklippet WOW... We Need To Talk About This… ställde frågan till sina 5,7 miljoner 

prenumeranter, om de tror att människor överreagerar och det bara är pranks eller om detta 

23 



 

faktiskt handlar om barnmisshandel (The Philip DeFranco Show, 2017). Fallet väckte stort 

engagemang och drevet mot Daddy O’Five var ett faktum. 

Som svar på detta gjorde Michael och Heather Martin det videoklipp som blev deras 

andra krishanteringsinsats, rubricerat Family Destroyed Over False Accusations (Daddy 

O’Five, 2017). 

 
Figur 8: Bild från Family Destroyed Over False Accusations (Daddy O’Five, 2017) 

 

Denna gång säger de att videoklippen med pranks är “fake” (ibid.) och att barnen varit 

med på allt och att de älskar att vara med på att driva YouTube-kanalen. Michael Martin 

säger också att “detta hade aldrig hänt om det inte varit för den där DeFranco-killen” (ibid.) 

vilket genererade ännu fler videoklipp från DeFranco (till exempel DISGUSTING! Deleted 

Video Exposes HUGE Problem In DO5 YouTube Scandal) där han lyfter problematiken kring 

kanalen (The Philip DeFranco Show, 2017). Detta ökade trycket på Daddy O’Five och de 

valde att göra ytterligare ett videoklipp, denna gång i en helt annan ton. I Daddy O’Five 

Founders Issue Public Apology ber de om ursäkt och säger att de förstår att de “lagt upp 

saker på internet som inte hör hemma där” (Daddy O’Five, 2017). 

 

 
Figur 9: Bild från Daddy O’Five Founders Issue Public Apology (Daddy O’Five, 2017) 
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Efter detta slutade Michael och Heather Martin med sina prankvideoklipp på Daddy 

O’Five-kanalen och i september återkom DeFranco med en sista uppdatering kring ämnet. I 

videoklippet The HUGE DO5 Neglect Scandal Is FINALLY OVER, But You May Not Be 

Happy… berättar DeFranco vad som hänt de senaste fem månaderna (The Philip DeFranco 

Show, 2017). Efter ovanstående händelser involverades polisen och en juridisk process 

inleddes som slutade med att Michael och Heather erkände sig skyldiga vill vanvård av barn i 

en uppgörelse. Paret tappade vårdnaden om Cody och Emma, som endast var Michaels barn 

(ibid.; BBC, 2017). De straffades med villkorligt fängelse i tio år samt fem år villkorlig 

övervakning (ibid.). 

Sent i oktober 2017 lanserade paret Martin sin nya YouTube-kanal Family O’Five, 

denna gång med fokus på betydligt snällare pranks som att till exempel lägga ut plastormar i 

trädgården (Family O’Five, 2017). 

 

4.3 Avgränsning  

Berg (2015) målar upp bilden av hur internet förändrat samhällsvetenskapen på ett 

påtagligt sätt och hur gränser mellan sociala sfärer har luckrats upp samt att gränser för tid 

och rum inte längre är aktuella på samma sätt som förut. Detta, menar Berg, gör att det är en 

utmaning att veta hur material från internet bör tolkas, behandlas och förstås. Det kan till och 

med vara en utmaning att veta var materialet börjar och slutar (ibid., s. 19f). Empiriskt 

material från internet må vara förhållandevis enkelt att samla in men är svårt att begränsa, 

också eftersom att användarna ofta publicerar material som hänvisar till varandra, på flera 

olika webbsidor (ibid., 64). 

Vårt empiriska materialet består av två blogginlägg och tre videoklipp från kanalen 

Nerimon samt tre videoklipp från kanalen Daddy O’Five. Vi har valt att bortse från visst 

material. Detta gäller dels intervjuer, som förekommit framförallt i fallet Daddy O’Five, då vi 

menar att de personliga varumärkena behöver ha maximal kontroll över självpresentationen i 

materialet på grund av våra forskningsfrågor. Denna kontroll uppstår när det personliga 

varumärket själv väljer vad och vilka delar det publicerar - en kontroll de inte har i externa 

intervjuer. Vi väljer även att bortse från diskussioner i kommentarsfält och liknande, trots att 

YouTube-profilerna själva har medverkat. Vi motiverar detta genom att diskussionerna lätt 
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blir långdragna och tenderar att fokusera på enskilda fall istället för krisen i stort. Dessutom 

skulle det vara svårt att kartlägga kommentarer på flertalet videoklipp då dessa är borttagna 

av det personliga varumärket och vi fått tillgång till dem genom återuppladdningar. 

Krishanterande insatser från personerna bakom de personliga varumärkena skulle även kunna 

ske i andra sammanhang, till exempel i personliga samtal offline, eftersom vi inte kan få tag 

på dessa har vi valt att bortse även från dem i vårt material. Vi anser att vi har gjort en så pass 

övergripande översikt över de två kriserna att vi har inkluderat sådant material som är 

relevant för vår studie. 

Vår studie syftar inte till generalisering, utan vill skapa förståelse i hur krishantering av 

personliga varumärken kan se ut, och framförallt hur det ser ut i just de fall vi har studerat. 

Vår typ av studie kan kallas teorikonsumerande, då vi inte vill kunna säga något om de fall 

som inte studeras. Vi tar hjälp av den existerande teorin för att försöka förklara just vårt 

material (Esaiasson et al. 2012, s. 42). Vi strävar alltså mot intern validitet som handlar om att 

just kunna dra slutsatser utifrån de analyserade fallen (Esaiasson et al. 2012, s. 87–89). 
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5. Metodologi och metod 

 

5.1 Forskningsparadigm 

Socialkonstruktivism handlar grundläggande om att det inte finns någon objektiv 

sanning. Vår bild av verkligheten är konstruerad av överenskommelser mellan människor. 

Socialkonstruktionism innefattar flera teorier inom kultur och samhälle och Burr (1995) 

menar att det finns så många olika varianter av socialkonstruktionism att det är svårt att 

sammanfatta allt i en beskrivning. Det finns dock vissa drag som täcker en stor del av 

begreppet. Till att börja med ställer sig socialkonstruktionisten kritisk till självklar kunskap, 

och understryker vikten av att vår syn på världen inte är objektiv. Vår verklighetsuppfattning 

formas istället av att människan kategoriserar och strukturerar det hon betraktar. Vår 

världsbild är historiskt och kulturellt betingad, och kan därför ändras över tid. Sätten vi tolkar 

världen på byggs upp genom social interaktion, där vi enas och strider om vad som är sant 

och falskt. 

Vi placerar vår forskning inom socialkonstruktionismen och detta synsätt på kunskap är 

centralt för vår analys. Vi är medvetna om att det som vi får ut av att analysera materialet inte 

är en objektiv bild av det som händer. Istället är det en tolkning fläckad av våra sätt att 

systematisera tecken på. Om vi till exempel kallar ett visst kroppsspråk eller ordval för 

defensivt så är det en tolkning utifrån förkunskaper från vår kultur och historia 

(Winther-Jørgensen och Phillips 2000, s.11-12). 

 

5.2 Metodologi 

Metodologi handlar om hur studier utförs och de bakomliggande principerna i 

operationaliseringen, med andra ord är metodologi teorin bakom metoden (Croucher och 

Cronn-Mills, 2015, s. 7). Metoden utgör de faktiska verktygen som används i analysen, alltså 

det vetenskapliga tillvägagångssättet (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 24).  

För vår studie kommer vi använda oss av semiotisk analys. Semiotik handlar om hur 

människor finner mening i sin omgivning genom att se allt hon observerar som tecken, och 

sedan tolka dessa. (Vigsø, 2010 s. 234).  
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”Detta är något vi alla gör hela tiden: vi tolkar röda ögon som tecken på att man har gråtit, är 

förkyld eller allergisk; kolapapper som tecken på att någon ätit godis här, en skylt med en cykel på 

som tecken på att är får vi cykla osv” (ibid.) 

Den franske filosofen Roland Barthes gav i sammanhanget upphov till begreppen 

”denotation” och ”konnotation” för att beskriva två lager av observationen. Denotation 

handlar om det som människan tar in med sina sinnen, på en grundläggande nivå, och 

konnotation innebär de tolkningar som mottagaren gör av det denotativa (Barthes, 1964). 

Samtidigt menar Barthes att individen själv inte skapar eller förändrar betydelsen av tecken, 

istället är det en kollektiv omständighet som formas i kulturer och som måste accepteras 

(Ekström, 2008, s. 24). Denna kollektiva omständighet när det kommer till hur betydelse 

skapas, är bland annat vad socialkonstruktionism handlar om. 

Inom kulturer och subkulturer organiseras tecken i system som är gemensamma för dess 

medlemmar. Paradigm och syntagm är två centrala begrepp som kan förklara detta. Paradigm 

är alla de medvetna och omedvetna val av tecken som görs vid uppsättningen av ett 

meddelande, det kan vara kameravinklar, färger, tonläge och ordval (Ekström, 2008, s 26). 

Med denna uppsättning av tecken skapas mening. Medlemmar i en viss kultur har 

konnotationer till tecken i specifika situationer, där de till exempel kopplar ett visst ordval 

(tecken) till en typ av situation (paradigm). Syntagm handlar om hur tecknen från paradigmet 

sätts ihop och tolkas i kombination med varandra (Ekström, 2008, s. 26). Kombinationen av 

till exempel kameravinklar, tonläge och ordval i en video formar syntagm, alltså de tecken 

som vi är vana vid att se tillsammans i en viss situation. 

 

5.3 Insamlingsmetod 

På grund av studiens karaktär har insamlingsmetoden behövt vara markant manuell. Vi 

har satt oss in i krisernas tidslinje samt läst igenom allt material relaterat till krisen. Därefter 

gjorde vi en bedömning enligt våra kriterier, presenterade i kapitel 4, för att avgöra vilket 

material som kunde räknas till YouTube-kanalens krishantering. 

Allt material har varit tillgängligt online, dock på vissa omvägar när det gäller flera 

videoklipp. Alla krishanterande videoklipp upplagda av Daddy O’Five har tagits ner igen av 

kanalen. Dock har materialet hunnit laddas ner av tittare, som sedan laddat upp materialet på 

nytt på en egen kanal. Videoklippen från kanalen Nerimon är olistade, vilket innebär att de 

går att hitta om man har länken, men de går inte att söka fram på YouTube. På så sätt har vi 

28 



 

ändå kunnat få tag på samtliga krishanteringsinsatser upplagda på de personliga 

varumärkenas egna kanaler. 

En viktig aspekt i insamlandet av material för krisen rörande Nerimon var The Master 

Post (Master Post, 2014). Några anonyma personer har samlat alla olika länkar som relaterar 

till krisen vilket gjorde materialet betydligt lättare att följa. Vi har dock även själva gjort 

research för att se till att allt material faktiskt kommer med. Textbaserade svar, skrivna av 

Day angående krisen har sedan 2014 tagits offline. För att ändå komma åt detta material har 

vi använt oss av Internet Archive Wayback Machine (The Internet Archive, 2017) och genom 

detta kunnat läsa blogginlägg som raderats. 

På grund av att så mycket material nu endast är tillgängligt på omvägar tog vi det säkra 

före det osäkra och laddade ner mycket av materialet som pdf:er. Varje pdf tilldelades ett 

kodnummer och med detta skapade vi en matris i ett kalkylark för att försäkra oss om att 

strukturen skulle vara lätt att följa. 

För att få tillgång till att analysera allt som sägs i videoklippen, har vi genomfört 

transkriberingar av materialet. Vad gäller samtliga videoklipp med Day så finns 

transkriberingar att tillgå på internet. Dessa transkriberingar har vi använt, rättat till och kodat 

i förhållande till vår studie. För att transkribera videoklippen från Daddy O’Five tog vi 

Googles Voice Typing-funktion till hjälp (Google, 2017). Utifrån resultatet lyssnade vi 

igenom allt material med transkriberingen framför oss, för att försäkra oss om att allt kommit 

med. I denna genomlyssning noterade vi också pauser, betoningar och liknande enligt 

transkriberingsschemat, som finns nedan (tabell 3). Voice Typing-funktionen är inte felfri 

och fungerar endast när en person pratar, därför kom det att innebära en del manuell 

transkribering. 

För att tydliggöra krisernas process har vi skapat illustrativa tidslinjer så att det blir lätt 

att följa vilket material som publicerades när i krishanteringen. Dessa återfinns under 

beskrivningen av respektive kris i kapitel 4. 

Nerimon står för båda blogginläggen och tre av videoklippen. De tre videoklippen är 

tillsammans 47 minuter och 42 sekunder långa. De resterande tre videoklippen står Daddy 

O’Five för och de är tillsammans 35 minuter och 29 sekunder långa. 

Symbolerna för att notera sådant som inte framgår i skrift i transkriberingarna är 

hämtade från Ekström (2008, s. 97) och Ekström & Larsson (2012, s. 201). Citat från 

transkriberingarna förekommer i uppsatsen och därför finns transkriberingsschemat nedan. 
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(.)  Paus kortare än 0,5 sekunder 

(2.5) Paus som varar 2.5 sekunder 

Understruket Emfatiskt tryck 

[?] Frågeintonation 

^Ord/mening^ Högre tonläge än vanligt 

*Ord/mening* Sägs med skratt i rösten 

<Ord/mening> Snabbare takt än vanligt 

°Ord/mening° Uttalas med svag röst 
 

Tabell 3. Transkriberingsschema  
 

5.4 Analysmetod: semiotisk analys med lånade verktyg från 

diskursstudier 

Vi har analyserat två typer av media: videoklipp och textbaserad kommunikation. 

Eftersom vi även ville komma åt de kommunikativa ingredienser utöver det språkliga i 

videomaterialet, till exempel ansiktsuttryck och kroppsspråk, ansåg vi att en semiotisk 

analysmetod var passande. 

Vi har hittat en uppsjö av forskningsexempel där denna applicering av semiotisk analys 

används för analys av videoklipp (Samoylina, 2015; Sindoni, 2014; Trosky, 2013; Wilson, 

Boatright och Landon-Hays, 2014, för att nämna några exempel). Men det alla dessa studier 

har gemensamt är att de nöjer sig med de stillastående, visuella momenten. För vår studie 

behövde vi även få tillgång till att analysera sådant som inte kan fångas upp i en stillbild, som 

hesitation, ansiktsuttryck, kroppsspråk, betoning och intonation. Detta blev en större 

utmaning. Här riskerade den semiotiskt analytiska traditionen att jobba mot oss snarare än för 

oss eftersom att vi potentiellt sett skulle kunna tolka till exempel ansiktsuttryck och miner på 

en mycket detaljerad nivå. Vår bedömning var dock att detta inte hjälper oss att besvara vår 

forskningsfråga som håller sig på ett mer övergripande plan för att förstå vilken sorts 

krishantering som används generellt av de olika personliga varumärkena. På grund av detta 
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valde vi att se på varje videoklipp som en helhet och betrakta det som ett yttrande. Här stöder 

vi oss på Barthes som säger: 

“Bilden blir skrift från det ögonblick som den är betecknande: liksom skriften kräver den en lexis. 

Hädanefter kommer man alltså med orden språk, tal, yttrande etc. mena all enhet eller all slags 

betydelsefull syntes, vare sig den är verbal eller visuell…” (Barthes, 1969, s. 207). 

Vår intention var att se ett videoklipp och sedan plocka ut det denotativa och 

konnotativa på ett övergripande plan utan att för den skull bli svepande eller ytliga.  

Analysen gjorde vi i tre steg. Vi började med att analysera varje videoklipp var för sig, 

utifrån de lingvistiska och extralingvistiska kommunikativa ingredienser från van Dijk och 

Goffman (figur 3). De lingvistiska ingredienserna hämtade från van Dijk är betoning och 

intonation, språklig stil, hesitation, ämnesval, och turtagning. Från Goffman kommer de 

extralingvistiska ingredienserna och är ansiktsuttryck, kläder och utseende, kroppsspråk 

fysisk plats och dekor. 

En notering är värd att göra särskilt angående ämnesval. I genomförandet av analyserna 

blev det påtagligt att det intressanta inte bara var de ämnen som togs upp, utan även de ämnen 

som inte togs upp. Här har vi vägletts av Baym (2009, s. 173-189) som menar att den som 

genomför analysen bör leta efter kontraster, till exempel genom att även vara vaksamma på 

tystnader i materialet. Med andra ord, vad som inte sägs. 

Vi identifierade närvaron av varje kommunikativt tecken från vår analystabell, i 

samtliga videoklipp var för sig, först på en denotativ nivå. Sedan redogjorde vi för vad det 

denotativa skapar för konnotationer. Blogginläggen analyserades på samma sätt men endast 

genom språklig stil och ämnesval, då dessa är de enda som är möjliga att urskilja. 

När varje materialenhet var analyserad enligt ovan gjorde vi en övergripande analys där 

vi kombinerade de olika tecknen för att se vad dessa tillsammans formar för syntagmer och 

vilka paradigm dessa, i sin tur, hämtats ur. De personliga varumärkena har gjort olika 

medvetna och omedvetna val, när det kommer till hur de presenterar sig själva. Dessa val är 

tillsammans meningsskapande för mottagaren av självpresentationen. Bilden av det 

personliga varumärket får mening för att det finns en gemensam förståelse för vad en viss 

kombination av tecken betyder. Denna gemensamma förståelse finns för att de tillhör ett visst 

paradigm inom vår kultur, och även i detta fall subkulturen YouTube. 

Vi vet inte vilka av valen i det personliga varumärkets självpresentation som är 

medvetna och vilka som är omedvetna. Det vi däremot kan veta är att personen har gjort ett 
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aktivt, medvetet val att göra den film den gjort och sedan publicera den. Vi hävdar därför att 

detta kan beskrivas som ett strategiskt val - med andra ord ett medvetet val - att framställa sig 

själv på ett visst sätt. En viss kombination av tecken kommer få tittaren att se på det 

personliga varumärket med ett visst paradigms “glasögon” (eller eventuellt kombination av 

paradigm) och tolka därefter. Valet av tecken, med andra ord placeringen i paradigm, kan 

därför ses som ett strategiskt val av det personliga varumärket. Utifrån detta identifierar vi i 

denna studie placering i paradigm som val av strategi för krishantering, för det personliga 

varumärkets anseende. 

För att avgöra att analysmodellen kunde se ut på detta sätt genomgick vi följande 

process: Först gjorde vi en gemensam pilotanalys av ett av videoklippen. Vi diskuterade hur 

det gick, gjorde nödvändiga förändringar och gjorde därefter om pilotanalysen. När 

analystabellen på så sätt var testad började vi analysera videoklipp var för sig för att sedan se 

över varandras för att försäkra oss om att analystabellen höll hela vägen. 

När det gäller nästa steg i analysen, nämligen att identifiera syntagmer och paradigmer i 

materialet valde vi först ut två videoklipp att analysera separat för att öka reliabiliteten. Vi 

båda analyserade de två videoklippen oberoende av varandra och därefter jämförde vi. 

Resultatet blev påfallande likriktat och vi hade identifierat samma paradigm och endast döpt 

dem något olika. Vi såg detta som ett tecken på att vi kunde fortsätta identifiera syntagmer 

och paradigmer tillsammans utan att för den skull skada reliabiliteten. Reliabilitet har att göra 

med tillförlitlighet. Poängen är att samma studie ska kunna replikeras av någon annan med 

liknande resultat (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 94). Nästa steg blev därför att gå 

igenom alla analyser tillsammans och färgkoda dessa i takt med att vi identifierade 

paradigmer. 

Resultaten från de semiotiska analyserna presenteras i 6.1 och 6.2. Detta följs av 6.3 där 

vi jämför, analyserar och diskuterar vårt resultat i ljuset av Coombs (2015) teori om 

krishantering. 

 

5.5 Forskarrollen och etiska reflektioner 

Det är helt avgörande att resultaten i forskningen går att skilja från forskaren för att 

resultaten ska ha någon giltighet. En viktig etisk fråga är därför den som rör forskarrollen 

(Esaiasson et al. 2012, s. 25). Detta är något som vi behövt reflektera över inför vår studie 
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eftersom att vi båda engagerat oss mycket på YouTube genom åren. En av oss hade dessutom 

länge följt kanalen Nerimon när skandalen bröt ut 2014. Detta gör att något vi pratat om är 

om det finns risk att vi som tittare är mer benägna att vilja tro på det Day säger och bedöma 

krishanteringen med mildare ögon. 

I boken Netnografi - att forska om och med internet lyfter Berg (2015) att det finns flera 

etiskt problematiska aspekter vid studier av internetfenomen. Dels finns en problematik i det 

att personerna som genererat det empiriska materialet inte kan antas vilja bli studerade, även 

om de vid en viss tidpunkt medvetet gjort material om sig själva tillgängliga för hela webben 

(ibid., 81). Dels finns också en problematik i att material ibland är borttaget och därför kan 

man som forskare inte vara helt säker på att man lyckats fånga upp den känsla som 

materialet, dialogen eller händelsen hade när den utspelade sig (ibid., 82). 

Vetenskapsrådets principer för etiska frågor är vägledande i svensk forskning. Dessa 

säger att forskning måste bedrivas med respekt för människor och att det är viktigt att försäkra 

sig om informerat samtycke från respondenterna (Ahrne och Svensson, 2015, s. 29). Detta blir 

av naturliga skäl något mer komplicerat vid studier av internetfenomen. I ljuset av det är det 

aktuellt att vända sig till de vägledande frågor som tagits fram av Association of Internet 

Researchers, från och med nu i denna text förkortat AoIR (Markham och Buchanan, 2012). 

Dessa frågor berör dels områden som till exempel vem som är studieobjektet, men också 

områden som har att göra med hur data lagras, hanteras och representeras. Ytterligare två 

punkter som AoIR berör är vilka som är projektets skaderisker samt, sett från andra hållet, 

vilka är projektets fördelar. 

Ovanstående dubbelhet är något som vi diskuterat i processen av vår studie, framförallt 

på grund av två ingångsvärden. Dels har vi frågat oss om det är etiskt rimligt att rikta mer 

strålkastarljus på Cody, den yngste sonen i familjen Martin och också den som varit offer för 

de flesta hårda pranksen på kanalen Daddy O’Five. Cody har redan fått vara i rampljuset mot 

sin vilja, dittvingad av sin far. Även om vi självklart tycker att paret Martins handlingar 

gentemot Cody är förkastliga, blir vi ändå medskyldiga i att hålla kvar uppmärksamheten på 

den unge pojken genom vår studie. För den intresserade läsaren är det en mycket enkel sak att 

leta upp videoklippen på internet och genom det blir ytterligare en ny tittare vittne till Codys 

reaktioner och upplevelser. Dels har vi också diskuterat hur det påverkar dem som anonymt 

stigit fram och anklagat Day och andra YouTube-personligheter för olika typer av sexuella 

övergrepp. När vi började arbeta med studien visste vi förstås inte vilka de anonyma 
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personerna var. Efter att ha arbetat med research kring krisen har vi dock lagt ihop 

pusselbitarna och vet nu vilka vissa av personerna är. Vad gör det med offrens anonymitet, 

även om vi inte för vidare informationen i vår studie? På så sätt finns det potentiella 

skaderisker med vår studie. Dessa måste dock vägas mot de potentiella fördelarna med att 

studera ett område som ännu inte har en bred vetenskaplig flora, framförallt på grund av hur 

förhållandevis nytt sociala medie-plattformar är i dagens utföranden. Det kan tyckas hårt att 

ställa mänskligt lidande mot vetenskaplig nytta, samtidigt som det tycks oss oärligt att inte 

lyfta frågan. 

Ytterligare en etisk aspekt som vi diskuterat inför denna studie är det faktum att så lite 

av materialet vi ska analysera finns kvar i sina originaluppladdningar. Det mesta har tagits ner 

av YouTube-kanalerna själva men har innan dess laddats ned av andra som sedan har 

återuppladdat materialet på egna kanaler. Dels finns här en viktig aspekt när det kommer till 

ägande av materialet, men det finns också mindre aspekter som till exempel vem som ska få 

erkännande när forskaren refererar. Detta är också något som berörs av AoIR:s 

referenspunkter då de lyfter frågan “På vilka sätt blir åtkomst till kontexten (sammanhang, 

deltagare, data) möjlig?” (Markham och Buchanan, 2012). En viktigare aspekt, när det gäller 

att vi helt hänvisats till återuppladdningar, är det faktum att möjlighet funnits för 

återuppladdaren att redigera filmerna och rent konkret kunnat klippt bort vissa delar. 

Visserligen är fem av sex videoklipp filmade i en och samma tagning och är helt oredigerade, 

vilket visar att de inte är ändrade. I fallen med dessa två kriser är det även så att en av oss 

personligen har sett videoklippen innan de togs ned av skaparna. Detta gör att vi vet att 

videoklippen inte förvanskats utan återuppladdats i sin originalform.  

 

5.6 Reflektioner om forskningsdesign 

Tanken med forskningsdesignen är att den på ett övergripande plan ska belysa alla de 

val som har gjorts i forskningen. Val av till exempel metod, teori, empiri, validitet, reliabilitet 

och etik ska stämma överens med forskningsfråga och problemställning (Ahrne och 

Svensson, 2015 s. 18; Esaiasson et al. 2012, s. 88). Nedan går vi igenom och motiverar vissa 

av de val som skapar forskningsdesignen. 

Den semiotiska analysmetoden valdes bland annat eftersom vi studerar kommunikativa 

ingredienser både i och utanför det språkliga och i semiotiken kan de båda delarna studeras. 
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Semiotiken ger oss verktyg för att framhäva de tecken som syns på en grundläggande nivå 

(denotation) och sedan vad olika tecken skapar för tolkning (konnotation). 

Eftersom vi studerar krishantering anser vi det lämpligt att använda Coombs (2015) 

etablerade strategier vid just krishantering som en del av det teoretiska ramverket. Hans 

strategier utgår från sådana som är vanliga i organisations- och företagsvärlden, vilket hjälper 

oss att besvara huruvida de är jämförbara med de personliga varumärkenas krishantering. 

Goffmans liknelser från teaterscenen använder vi för att ta ut de viktigaste beståndsdelarna i 

självpresentationen och hjälper oss navigera bland de extralingvistiska ingredienserna, som 

kroppsspråk, kläder och utseende, ansiktsuttryck samt, fysisk plats och dekor. 

Reliabilitet handlar om att samma studie ska kunna återupprepas och generera liknande 

resultat (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 94). Detta förhåller vi oss till genom att vi tolkar 

en del av materialet separat från varandra, detta för att få en så onyanserad tolkning som 

möjligt. Vi är även tydliga och transparenta när vi redogör för de steg som föranlett 

analysarbetet. Om studien skulle replikeras av någon annan, så hade förmodligen inte exakt 

samma resultat genererats. Detta då kvalitativa studier, som denna, innefattar mycket egna 

tolkningar som kan variera från person till person. Vi försöker dock att vara explicita med vad 

som har lett oss till att exempelvis tolka ett ansiktsuttryck som bekymrat. 

Validitet handlar om att verkligen undersöka det som påstås ska undersökas (ibid., 94). 

Förankring av forskningsfrågorna i teorin kan stärka studiens validitet, vilket vi har försökt 

uppnå genom vår forskningsdesign. Forskningsfrågan som handlar om att identifiera de 

kommunikativa strategierna, ledde oss till en kombination av teoretiska val från van Dijk och 

Goffman. Med dessa skapade vi vår analystabell som har grundlagt analysarbetet. 

Forskningsfrågan som handlar om att jämföra strategierna med etablerade strategier, utgjorde 

den senare delen av analysen och speglades i teori från Coombs. Under arbetet med analysen 

har vi även varit noga med att koppla tillbaka till våra forskningsfrågor och studiens syfte, 

något som också har varit närvarande i våra diskussioner. Vi har också arbetat aktivt med 

validiteten genom att vara tydliga med att definiera begrepp som är centrala för studien, samt 

visa hur vi använder dessa. 
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6. Resultat och analys 

 

6.1 Resultat av denotation och konnotation enligt analytisk tabell 

I den här delen presenteras våra resultat från denotations- och konnotationsanalysen. 

Varje lingvistiskt och extralingvistiskt element från Van Dijk (2001) och Goffman (2014) ges 

en egen rubrik och vi beskriver övergripande vad vi ser och tolkar i materialet. 

6.1.1 Lingvistiskt: Betoning och intonation 

Day använder två olika tonlägen, största delen av tiden. Dels ett nedtonat tonläge i lugnt 

tempo och dels ett säkrare, snabbare tempo. Det första tonläget används primärt när Day 

återger vad han anklagats för och hur hans anklagare beskrivit händelseförloppen i fråga. Det 

andra tonläget används primärt när han beskriver sin egen version. 

Två andra röstlägen förekommer i Days videoklipp. Vid flera tillfällen imiterar han 

personer som kritiserat honom och vid ett par tillfällen använder han frågeintonation, trots att 

han egentligen inte ställt en fråga. Sättet han imiterar sina kritiker på upplevs förlöjligande 

och han framstår genom detta som den resonabla personen i sammanhanget. Sättet han 

använder sig av frågeintonation gör även att han upplevs som mer ödmjuk. 

Daddy O’Five använder sig av ett helt annat spektrum när det kommer till betoning och 

intonation. I det första videoklippet använder de nästan uteslutande skrikande röster eller 

mycket starkt tal. I det andra videoklippet finns stora fluktuationer i rösterna, vilket skapar 

upplevelsen att de är mycket upprörda. Det sista videoklippet av Daddy O’Five skiljer sig 

markant från de andra två. Då har de istället nedtonade röster och långsammare tal som 

upplevs betydligt mer avvägt. Heather gråter även under stora delen av det sista videoklippet. 

6.1.2 Lingvistiskt: Språklig stil 

I blogginläggen skapas konnotationen till en formell och allvarlig stämning, då Day 

använder en konkret och saklig språklig stil, exempelvis genom uttryck som “sexual 

relationship” och “romantic activity”. Även konnotationer till ett jag-mot-dem-perspektiv 

skapas, då han ofta pratar om sina motståndare i termer som ”people”, ”them” och ”they”, 

detta perspektiv finns även i vissa av Days videoinsatser. Day känns säker på sin sak när han 

vid två tillfällen använder ordföljden: “At no point in my life have I ever”. I Days videoklipp 

finns inte samma formella språkliga stil, istället används ett enkelt och vardagligt språk med 

mycket metaforer och liknelser, som ibland presenteras förvirrat, vilket får Day att framstå 
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som mer spontan och ogenomtänkt. Genomgående för samtliga av Days videoklipp är också 

att han använder positivt laddade ord. 

Daddy O’Fives språkliga stil utgörs av en smal vokabulär och återkommande 

formuleringar. Även svordomar och slanguttryck förekommer. I videoklippen tilltalar de 

tittarna som ”Team DO5” vilket formar en vi-känsla. I två av videoklippen använder de 

hårda, negativt laddade ord som “(M) Everyone’s offended, everybody has their opinion and 

all that stuff. Guys, if they don't like the channel, what should they do? (H) DON’T WATCH 

IT!”.  Kontrasten till detta är stor i deras sista videoinsats, där de använder mycket mjukare 

ord: “I I I acknowledge and and I respect how everyone feels (.) about this and I do agree 

that we put things on the internet that should not be there, we did things that we should not 

do”. I Daddy O’Fives första videoklipp, talar familjemedlemmarna för det mesta i korta 

satser, ofta genom starka uttalanden, retoriska frågor eller ledande frågor där ett kort och 

snabbt svar förväntas, som i följande exempel: 

“It’s just a prank!” 

och 

“(M) SO IS EVERYBODY FINE? 
(Flera barn) Yeah! 
(M) Is anybody being abused? 
(Flera barn) No! 
(M) Is everyone has everything they need? 
(Flera barn) Yeah! 
(M) IS EVERYONE HAPPY? 
(Flera barn) Yeah! 
(M) AM I AN ABUSIVE DAD? 
(Flera barn) No!” 
6.1.3 Lingvistiskt: Hesitation 

De flesta krishanteringsinsatser vi har analyserat har en stor mängd hesitationsmoment 

såsom mikropauser kortare än 0.5 sekunder, längre pauser och hesitationsljud som “uh” och 

“um”. I dessa videoklipp avbryter också den som talar ofta sig själv och byter spår. Alla dessa 

element bidrar till upplevelsen av videoklippen som oförberedda och utan manus. Det 

videoklipp där detta lingvistiska moment blir mest markant är i The Past av Day där pauserna 

är otroligt många och långa - de längsta pauserna är hela fem sekunder. 

Det finns dock ett par undantag. Det tydligaste undantaget är Founders Issue Public 

Apology av Daddy O’Five där hesitationstillfällena är markant färre. Det bör också nämnas 

att detta är det enda videoklipp som är editerat och alltså inte är en enda tagning. I detta 

videoklipp flyter talet på och upplevelsen blir att vad som ska sägas i videoklippet antagligen 
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är planerat i förväg. Det andra undantaget är Blocking All the Haters - Daddy O’Fives första 

krishanteringsinsats - där pauserna är nästan obefintliga. Anledningen till detta verkar primärt 

vara att det är sju personer i videoklippet, som alla talar i munnen på varandra under stora 

delar av tiden. Hesitationsmoment finns dock på någon skala på det vis att Michael, som för 

ordet, ofta avbryter sig själv och byter spår. Det bidrar till upplevelsen av att det hela är 

oförberett. 

6.1.4 Lingvistiskt: Ämnesval 

I två av Days videoklipp är hans ämnesval utmärkande på det sätt att han inte nämner 

själva sexskandalen, utan istället talar om människors reaktioner på hans tidigare insatser. 

Han säger att hans tidigare videor har blivit transkriberade, och påtalar problemet med 

transkriberingar. Även Daddy O’Five talar bitvis om annat, som inte har med krisen att göra. 

Detta skapar upplevelsen att de styr undan från den kritik som har riktats mot dem. 

Den anklagelsen som Day väljer att ta upp i The Past framstår som mild i kontrast till 

de andra anklagelser som riktats mot honom, och han uttrycker sig ursäktande gällande den 

händelsen: “and all I can say to that is (1.0) that I (.) didn’t mean to make anyone feel 

pressured and that I’m really sorry for making anyone feel pressured (1.0) and it was not my 

intention (1.0)”. Detta tolkar vi som att han målar upp en mildare version av situationen än 

vad den som riktat anklagelsen gör. I samma videoklipp berättar Day att han alltid har trott att 

viljan att genomföra de sexuella upplevelserna varit ömsesidig, att han inte har förstått att de 

unga kvinnorna i fråga, känt sig utnyttjade, vilket vi tolkar som att Day försöker förklara sitt 

beteende. 

Flera gånger påpekar Day att han är oförberedd och att han inte hade planerat att göra 

videon: 

“I haven’t scripted this (.) if you couldn’t tell I just wanted to speak (.) honestly (.) uh or (2.0) >to 

the best of my abilities anyway< like as honestly as I can given that I’m biased I’m only one 

person in this story (.) and (.) these are my recollections my memories as faulty as everybody elses 

and so on” och  “>I just happened I wanted to go for a walk today and then on my walk I just 

thought you know I’m gonna do that video now so< (2.0)” och “Cause I think the best thing to do 

is just turn the camera on and say some words”. 

Ett ämnesval som alla Daddy O’Fives videoklipp har gemensamt, är att de säger att 

barnen verkligen tycker om YouTube-kanalen och att det var deras idé att starta den. I de två 

första videoklippen berättar de även att barnen inte tar någon skada av den och att de inte är 

barnmisshandlare. ”I mean everybody is fine, nobody is being abused, everyone is working 
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together here, we are all having a great time we all love the YouTube channel” och ”(M) But 

we're not child abusers”. I ett av videoklippen berättar Michael att pranksen bara är “fake”. 

Detta tolkar vi som rättfärdigande av deras beteende. De talar även om hur deras familj blivit 

utsatt för ett medialt drev och även för fysisk fara av personer som inte tycker om deras 

YouTube-kanal. 

6.1.5 Lingvistiskt: Turtagning 

Turtagning finns endast i de tre videoklippen med Daddy O’Five, eftersom Day är 

ensam i alla sina videoklipp. I två av videoklippen är Michael helt klart den som pratar mest 

och han är även den som styr vem som får prata genom att ställa frågor till de andra. Michael 

överröstar även andra som pratar i videoklippen. Det som vi framförallt tolkar ur turtagningen 

i dessa två videoklipp är att de känns spontana och oförberedda.  

Kontrasten kommer dock i det sista videoklippet då Heather och Michael talar i tur och 

ordning, och endast en gång blir någon avbruten. Här är det istället Heather som pratar mest 

och Michael som för det mesta sitter tyst, vilket bidrar till att få den insatsen att upplevas som 

mer uppstyrd. 

6.1.6 Extralingvistiskt: Ansiktsuttryck 

Day tittar sällan in i kameran, och det gäller samtliga tre videoklipp. Han flackar med 

blicken till höger och vänster och tittar mot horisonten. I sitt första videoklipp har Day rynkad 

panna stor del av tiden och i sina långa pauser snörper han ihop munnen. Upplevelsen blir att 

han är bekymrad. I de följande två videoklippen är hans panna ofta rynkad, men inte lika 

konstant som i det första. Istället börjar han mer använda sig av höjda ögonbryn och han 

skakar oftare på huvudet när han återger kritik och liknande. Upplevelsen blir att han är 

förvånad och ställer sig frågande till kritiken. 

Förändringen när det gäller ansiktsuttryck är markant över tid när det gäller Daddy 

O’Five. I sitt första videoklipp Blocking All the Haters bär Michael kameran och han tittar 

rakt in i den största delen av tiden. Ansiktsuttrycken är många och varierande men de har alla 

en karaktär av förlöjligande och förvåning. De höjer ögonbrynen, rullar med ögonen, gör 

miner med munnen och så vidare. I Family Destroyed Over False Accusations sitter paret 

Michael och Heather framför kameran och tittar rakt in i den genomgående i videoklippet. 

Här har Michael genomgående en djup rynka mellan ögonen och han blickar allvarligt in i 

kameran. Heathers mungipor är riktade neråt, hon har trött blick och vid ett tillfälle förvrids 

hennes ansikte i gråt. Det faktum att Michael tittar rakt in i kameran genomgående, gör 
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förändringen så tydlig när vi kommer till Founders Issue Public Apology då Michael tittar ner 

i golvet hela videoklippet förutom vid ett tillfälle som varar ett par sekunder. I detta 

videoklipp är det istället Heather som håller rak ögonkontakt med tittaren genomgående. Här 

gråter Heather också större delen av videoklippet vilket dominerar hennes ansiktsuttryck. 

Upplevelsen blir att Michael och Heather går från att vara säkra på sin sak till att vara djupt 

bekymrade. 

6.1.7 Extralingvistiskt: Kläder och utseende 

Det finns en röd tråd i resultaten av analysen när det gäller kläder och utseende i de 

olika videoklippen. Både Day och alla sju medlemmar i familjen som utgör Daddy O’Five, 

har enkel, vardaglig klädsel. Day har också skäggstubb i flera videoklipp. Upplevelsen blir 

övergripande att ingen av dem har lagt tid på att göra sig i ordning nämnvärt inför 

inspelningen av videoklippen. De verkar ha varit som de är och helt enkelt slagit på kameran.  

Det enda undantaget från ovanstående är Founders issue public apology av Daddy 

O’Five där Michael och Heather har på sig skjorta och pullover-väst respektive rosa topp och 

vit blus. I detta videoklipp är Heather sminkad, vilket hon inte är i de andra videoklippen och 

hon har håret lockat i korvskruvslockar. Upplevelsen i kontrast till de andra två videoklippen 

av Daddy O’Five blir att denna krishanteringsinsats är mer planerad, genomtänkt och 

förberedd än de andra. 

6.1.8 Extralingvistiskt: Kroppsspråk 

Day har antingen ihopsjunken eller en tillbakalutad hållning och sitter still på en och 

samma plats genom alla videoklipp. Han håller kameran med ena handen i samtliga 

videoklipp och gestikulerar vid ett par tillfällen med den andra handen. Ibland använder han 

ett defensivt kroppsspråk, som när han håller händerna runt sina ben eller när han håller upp 

handen som i en stoppsymbol mot kameran. En känsla av uppgivenhet skapas då han tar han 

sig för pannan, skakar på huvudet och rycker på axlarna. 

I Daddy O’Fives första två videoklipp har framförallt Michael ett kroppsspråk som 

antyder självsäkerhet och viss aggressivitet. Michael har då även en rak och bestämd hållning 

och i ett av videoklippen står han upp genom hela videoklippet. De gestikulerar häftigt med 

händer och armar och Michael pekar ibland på det barn han pratar om. Kontrasten till detta 

kommer i deras sista videoklipp där båda sitter ner, med en ihopsjunken hållning och sitter 

nästan helt stilla med händerna ur bild. De få gestikuleringar de gör är långsamma och 

antyder uppgivenhet. 
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6.1.9 Extralingvistiskt: Fysisk plats och dekor 

I Days två första videoklipp är han utomhus och har satt sig på en stor gräsmatta med 

något som ser ut som ett villaområde i bakgrunden. I Days tredje videoklipp sitter han i en 

soffa och man får som tittare tillräckligt mycket visuell information, för att uppfatta det som 

att han sitter hemma i sitt vardagsrum. Upplevelsen i alla tre videoklipp blir att 

filminspelningen är spontan och oplanerad. Upplevelsen förstärks i de första två videoklippen 

av att Day säger att han var ute på promenad och plötsligt tänkte att han nog ska spela in “det 

där videoklippet nu”. I det tredje förstärks upplevelsen av att Day avrundar med orden att han 

“nog ska gå och äta frukost nu”. Den fysiska platsen i det tredje videoklippet gör att 

helhetsupplevelsen blir att vi släppts in i Days hem. Det hela upplevs avväpnande och 

vänskapligt. 

Upplevelsen att bli insläppt i någons hem finns också i framförallt två av Daddy 

O’Fives videoklipp. Blocking All the Haters utspelar sig i en köksmiljö, runt en köks-ö som 

barnen står lutade över. På ön finns en hink med godis, en rosa hårborste, nycklar, tofsar, en 

sax, en häftapparat, en påse med kakor och så vidare. Känslan blir att vi är i ett kök som 

tillhör en småbarnsfamilj. Under videoklippets gång sitter och står familjemedlemmarna 

omväxlande, men miljö förblir i köket. I deras andra videoklipp Family Destroyed Over 

False Accusations tar Michael och Heather upp nästan hela rutan men vi får tillräckligt med 

visuell information för att uppfatta det som att vi sitter vid deras köksbord. Det skapar en 

upplevelse av ett förtroeligt samtal. Det är endast Founders Issue Public Apology som sticker 

ut när det kommer till fysisk plats och dekor. Detta videoklipp har ett helt annat ljus än de 

andra - ett vitt ljus istället för det vanliga gula ljus som kommer från glödlampor, vilket gör 

att vi upplever det som en mer förberedd videoproduktion. Michael och Heather är placerade 

mitt i bilden, bredvid varandra, i ett avskalat rum. I kombination med det faktum att de sitter 

helt still, påminner det hela om en presskonferens. Denna upplevelse ökas också när klädval 

och intryck av den språkliga stilen läggs till. 

 

6.2 Analys av syntagm och paradigm som resulterar i strategier 

Efter att ha analyserat alla krishanteringsinsatser en i taget, enligt vår analystabell, blev 

nästa steg att diskutera samtliga konnotationer samt vilka tecken som händer samtidigt. Detta 

ledde oss till att definiera olika kombinationer av tecken som syntagmer, vilket därefter lät 
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oss identifiera vilka paradigm de plockats från och därigenom förstå vilka strategier som 

används. Dessa strategier kommer vi sedan kunna jämföra med Coombs (2015) 

krishanteringsstrategier. 

Nedan presenteras de paradigm, det vill säga strategier, som är studiens resultat. Detta 

görs genom en beskrivning av de mest frekvent förekommande syntagmerna som lett oss till 

att identifiera paradigmen. 

6.2.1 Inta offerroll 

Tecken i alla krishanteringsinsatser utom ett (On Consent) skapar syntagmer som leder 

oss till att beskriva det som att personerna intar offerrollen. Här verkar Day och Daddy 

O’Five dra nytta av det faktum att personliga fasader i stor utsträckning väljs och inte skapas 

(Goffman, 1990, s. 38) på så vis att det finns ett gemensamt kulturellt paradigm som gör att vi 

uppfattar en person som ett offer. Genom användande av olika kommunikativa strategier 

positionerar sig de personliga varumärkena i fråga i en offerroll. 

När det gäller Days språkliga stil (van Dijk, 2001, s. 99) märks offerrollen flera gånger. 

Framför allt slås denna ton an i The Past, där han beskriver det som att han tillslut känt att 

han måste stå upp för sig själv: 

“...at some point you have to just start sticking up for yourself and (1.0) especially when there’s a 

torrent- when there’s such an angry torrent of (1.0) abuse like *verbal abuse* or like >°I don’t 

know if it counts as verbal when it’s written down but you know° like slander I guess like< liable- 

whatever the thing is (2.0)” 

I videoklippet efter The Past, nämligen Anger Trees, är detta paradigm bara synligt vid 

ett tillfälle och det är när Day säger att han kommer fortsätta göra videoklipp ”until one of 

you shoots me”. 

Generellt sett framträder detta paradigm mer mellan raderna hos Day. Han pratar om 

personer som ifrågasätter honom som “they”, “them” och “people”, vilket gör att han 

uppfattas som ett offer inför en arg mobb. Även Days kroppsspråk och ansiktsuttryck ökar 

denna upplevelse. Han skakar ofta på huvudet medan det är nedsänkt, lägger handen mot 

pannan och lyfter en hand med handflatan uppåt i en frågande gest. 

När det gäller Daddy O’Fives krishanteringsinsatser är detta paradigm mer frekvent 

använt på ett tydligare sätt. Här finns tecken explicit i vad som sägs, framförallt i Family 

Destroyed Over False Accusations där paret säger att detta skadat deras familj, att någon har 

försökt köra Heather av vägen med barnen i bilen, att de fått kämpa med att vara en familj 
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med barn från tidigare relationer men att det är Heather som är deras riktiga mamma och vi 

som tittare “skulle bara veta hur barnen hade det hos sin biologiska mor...” och så vidare. 

Offerrollen som paradigm blir än tydligare när man lägger till extralingvistiska element 

såsom att Heather börjar gråta när hon talar om sig själv som barnens riktiga mamma och 

Michaels bedjande kroppsspråk när han knäpper händerna framför sig eller slår ut med 

händerna med handflatorna uppåt. 

6.2.2 Formell ursäkt 

Framförallt i Days två skrivna krishanteringsinsatser och ett av Daddy O’Fives 

videoklipp, identifierar vi ett paradigm kring hur en formell ursäkt förväntas vara.  

I båda blogginläggen använder Day en formell och saklig språkstil, till exempel med 

ordval som “sexual relationship” och “romantic activity” för att beskriva vad han anklagats 

för. 

Paradigmet framträder än mer tydligt i Founders Issue Public Apology av Daddy 

O’Five. Föräldraparet sitter här bredvid varandra, väl belysta framför kameran, vilket skapar 

en stark kontrast mot produktionskvalitén på de andra videoklippen där bland annat ett gult 

ljus från vanliga kökslampor dominerar. Även föräldrarnas sätt att klä sig skiljer sig från de 

andra videoklippen då de här har skjorta respektive blus och Heather har lockat hår och är 

sminkad. Ämnesvalet (van Dijk, 2001, s. 99) i videoklippets titel bidrar även till upplevelsen 

av en formell ursäkt, titeln lyder Founders Issue Public Apology och skiljer sig från de andra, 

mer klickvänliga titlarna Blocking All the Haters och Family Destroyed Over False 

Accusations. Videoklippet är kraftigt editerat med grova klippningar som avbryter 

personerna, trots att de öppnat munnen för att fortsätta prata. Även den språkliga stilen blir 

tecken som pekar på paradigmet formell ursäkt, då ordval okaraktäristiska för kanalen 

används, såsom “I I I acknowledge and and I respect how everyone feels” och “jump out of 

character”. 

Vår analys här är att det Goffmanska sättet att se på personliga fasader som något som i 

stor utsträckning väljs istället för att skapas (Goffman, 1990, s. 38) är något som jobbar emot 

de personliga varumärkena i detta fall. Framförallt det plötsliga skiftet till en betydligt mer 

formell framtoning - både när det kommer till lingvistiska och extralingvistiska tecken - gör 

att det hela upplevs som krystat. Något som Goffman menar är vanligt när det kommer till 

framträdanden som framstår som planerade (ibid., 77). 
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6.2.3 Rättfärdigande 

I en av Days insatser (The Past) och i samtliga insatser från Daddy O’Five hittar vi 

tecken som vi tillsammans tolkar som tagna ur ett paradigm vi kallar rättfärdigande. 

I The Past väljer Day ämnet (van Dijk, 2001, s. 99) att berätta sin sida av historien och 

då låter det till exempel så här: 

“>I certainly didn’t realise< at the time that they felt pressured when I think back to those 

moments (1.0) it doesn’t feel like (2.0) in most cases it feels (2.0) pretty reciprocal, man. (.) [---] I 

had reasons in every case to believe >that those people did want those things<” 

I Daddy O’Fives insatser är syntagmer ur detta paradigm mycket mer frekvent använda. 

I alla tre videoklipp framhåller Michael och Heather att barnen älskar YouTube-kanalen, att 

det hela var deras idé och att de genom kanalens inkomster har gjort att de kan ge barnen en 

bättre materiell tillvaro. Detta ser vi också som ett sätt för Daddy O’Five att fostra intrycket 

att de haft ideala motiv för att inta den position de nu har (Goffman, 1990, s. 54) och på så 

sätt rättfärdiga sina handlingar. Bilden stärks av extralingvistiska element såsom självsäkert 

tonfall, stort kroppspråk och höjda röster. Argumentet “It’s just a prank!” återkommer. 

I Family Destroyed Over False Accusations används andra sätt för att rättfärdiga 

beteendet. Här är ämnesvalet att övertyga om att pranksen egentligen är “fake” - 

underförstått: de har manus, är planerade och barnen är med på det. Med andra ord ett helt 

annat argument, men fortfarande ett rättfärdigande. 

6.2.4 Framställa sig som ofarlig  

I Days tre videoinsatser och två av Daddy O’Fives, hittar vi tecken som i kombination 

med varandra kan kopplas till paradigmet som vi kallar för framställa sig som ofarlig.  

Day talar med med mjuk, nedtonad röst i ett lugnt tempo (van Dijk, 2001, s. 99) och han 

har ett ihopsjunket kroppsspråk, som för att ta mindre plats (Goffman, 1990, s. 34). Han 

använder artighetsfraser och ofta positivt laddade ord, även när han talar om sina 

motståndare: 

“However people wanna help me get the message out about what I’m saying (.) is (.) awesome. 

Like, I’m grateful (.) for people absorbing my message – or my content or my words or whatever, 

like (.) >however they want.<” 

I Blocking All the Haters befinner sig familjen i sitt kök. I videoklippet sätter familjen 

skedar framför ögonen och säger skrattande att de gör det för att “blocka alla hatare”. De gör 

även “fist bumps” med barnen som för att uppmuntra vissa saker de säger. 
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6.2.5 Framställa sig som spontan  

I Days alla videoklipp och i två av Daddy O’Fives finner vi tecken som vi identifierar 

som hemmahörande i ett paradigm kring hur en person som vill framställa sig som spontan 

beter sig. 

Flera av de extralingvistiska tecknen bidrar till denna uppfattning. I samtliga videoklipp 

där paradigmet syns verkar personerna inte lagt ned någon eftertanke kring sina kläder eller 

sitt utseende, utan intrycket blir att de är vardagligt klädda. Miljöerna är även de vardagliga 

och utspelar sig i hemmen eller ute på promenad. I alla dessa videoklipp förutom Family 

Destroyed Over False Accusations filmar de sig själva genom att hålla i kameran. Med denna 

till synes spontana miljö skapas ett upplägg där publiken är mer trolig att uppleva aktören 

som genuin (Goffman, 1990, s. 77). 

På ett lingvistiskt teckenplan noterar vi att hesitationsljud är mycket vanligt 

förekommande och bidrar till den oförberedda upplevelsen, både när det gäller Day och 

Daddy O’Five. 

I The Past påtalar Day dessutom flera gånger att han inte planerat: 

“I haven’t scripted this (.) if you couldn’t tell I just wanted to speak (.) honestly (.) uh or (2.0) >to 

the best of my abilities anyway< like as honestly as I can given that I’m biased I’m only one 

person in this story (.) and (.) these are my recollections my memories as faulty as everybody elses 

and so on”. 

Även i Anger Trees påtalar Day att han är oförberedd: “Cause I think the best thing to 

do is just turn the camera on and say some words”. Det han pratar om är ostrukturerat, ibland 

förvirrat och följer inte någon tydlig röd tråd. Detta blir intressant att analysera med bakgrund 

av Goffman, som menar att aktören ofta tenderar att på olika sätt dölja alla tecken på “dirty 

work”, i form av handlingar eller ansträngningar när det kommer till självpresentationen 

(ibid., 53). Genom att aktivt välja att inte planera, alternativt framstå som oplanerad, finns 

således färre element att stå till svars för, inför en tänkt publik. 

Det som särskilt utmärker paradigmet hos Daddy O’Five är också turtagningen (van 

Dijk, 2001, s. 99). Personerna i videoklippen pratar samtidigt och avbryter varandra och även 

här är den röda tråden oklar och de hoppar mellan ämnen. 
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6.2.6 Framställa sig som självsäker  

Kombinationen av olika tecken i alla insatser förutom två formar syntagmer ur ett 

paradigm som vi kallar för framställer sig som självsäker. De tecken som gör att vi 

identifierar paradigmet är bland annat följande: 

I The Past, när Day berättar sin version av historien, talar han betydligt snabbare och 

med starkare röst, samtidigt som han tittar in i kameran. Denna säkerhet i rösten finns även 

hos Daddy O’Five när Michael till exempel säger att Cody har det bättre hos dem. Lägg till 

det den raka hållning och bestämda gester som Michael visar upp i två av videoklippen. 

Heather och Michael fäster även i två av videoklippen blicken i kameralinsen, vilket får det 

att se ut som att de tittar en i ögonen. I The Past påtalar Day att han ska ladda upp 

videoklippet utan att editera det, likaså gör Michael i Blocking All the Haters. 

I Anger Trees för Day fram tre krav för att veta om det man har tänkt säga är värt att 

säga. Ämnesvalet går då direkt att koppla till självsäkerhet, eftersom Day med sin egen logik 

visar att han själv tycker att han har något vettigt att säga. 

I blogginlägget “On mistakes” börjar Day två meningar efter varandra med att skriva 

“At no point in my life have I ever” följt av exempel på sådant han aldrig har gjort. De starka 

orden uttrycker en självsäkerhet. 

Goffman menar att en aktör behöver gömma aspekter, motiv och faktum som är 

inkompatibla med den idealiserade bilden av sig själv som man vill presentera (Goffman, 

1990, s. 56). I detta fall är vår analys att aktörerna tjänar på att presentera sig själva på ett sätt 

som gör att de uppfattas som självsäkra, då detta ökar upplevelsen av att de talar sanning. 

6.2.7 Avledande från situationen  

Vägledda av van Dijks tanke om mönster och avvikelser i kontexten av materialet har vi 

i vår analys varit känsliga inför att även frånvaron av vissa tecken kan behöva tolkas som ett 

tecken (van Dijk, 2001, s. 108). Detta är inte det vanligast förekommande paradigmet men 

det är svårt att bortse från. Både Anger Trees och Transcripts publiceras av Day som 

uttalanden i ett sammanhang där han fått massiv kritik - något han också nämner utan att ge 

någon stor plats. Istället går videoklippen framförallt åt att måla upp en metafor kring att man 

inte bör vattna sin ilska (Anger Trees) respektive hur man inte kan vara säker på att 

transkriberingar är helt pålitliga (i Transcripts, som svar på att en person transkriberat hans 

tidigare två videoklipp för att ge människor en möjlighet att se vad som sagts utan att ge Day 

visningar). Detta leder oss till att identifiera ett paradigm som vi uppfattar som avledande 
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från situationen. Detta står även att finna i Blocking All the Haters av Daddy O’Five när 

Michael tar upp Nordkorea, likväl som andra pranks-kanaler på YouTube som han menar är 

värre än dem, för att visa på hur det finns värre saker som händer i världen. 

Detta är också kompatibelt med Goffmans tanke om att en aktör döljer vissa aspekter 

för den tänkta publiken, i syfte att upprätthålla den persona denne har velat skapa (Goffman, 

1990, s. 56). 

6.2.8 Förmildrande av situationen  

Ett paradigm som vi identifierar i två av Days krishanteringsinsatser är något vi kallar 

förmildrande av situationen. Här är det framförallt lingvistiska tecken som är i spel och 

skapar bilden av att Day vill förmildra situationen. Han gör detta främst med sina ämnesval 

och sin språkliga stil (van Dijk, 2001, s. 99). 

Day lyfter konsekvent fram de minst allvarliga anklagelserna och besvarar dessa. 

Tydligast blir detta i The Past där Day väljer att beskriva de två anklagelser som går ut på att 

han flörtat med tjejer på ett sätt som gjort dem obekväma, istället för att adressera de 

anklagelser som beskriver hur han tvingat sig på tjejer som inte velat ha sex med honom. 

Även i Days blogginlägg On Mistakes ser vi paradigmet i den språkliga stilen, bland 

annat i följande citat:“I feel incredibly ashamed to have mistreated people in the past”. Han 

nämner aldrig vad för sexuella övertramp han har gjort - istället ger han följande fem exempel 

på handlingar som han ångrar: “I have, sometimes, treated people badly, manipulated people, 

been rude or mean to people, even cheated on people in the past. It’s awful”. Genom att 

bunta ihop till exempel “rude” med “manipulated” skapas en speciell kommunikativ 

situation, där upplevelsen tenderar att bli att situationen är mindre allvarlig än de framställs i 

blogginläggen skrivna av de som anklagar Day. 

Goffman menar att ett sätt som aktören behåller kontrollen över sin självpresentation är 

genom att framställa misskrediterande situationer som specialfall och därför inte värda 

samma tyngd som övriga delar av aktörens handlingar (Goffman, 1990, s. 63). Detta går väl 

ihop med vår analys att Days strategi delvis är att förmildra situationen. 

6.2.9 Framställa sig som ansvarstagande  

I en av Days och en av Daddy O’Fives insatser ser vi tecken som tillsammans pekar 

mot ett paradigm som vi tolkar som att man vill framställa sig som ansvarstagande. 

Goffman menar att aktörer, med sitt agerande, vill inkorporera associationer till sådana 

värden som är högt skattade i samhället (Goffman, 1990, s. 45). Detta menar vi är 
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applicerbart på strategin att framställa sig som ansvarstagande, då denna egenskap är positivt 

laddad. 

Detta visar sig i blogginlägget On Consent av Day, där han påtalar att han bett DFTBA 

(webbshopen som sålde hans produkter) att ta ner hans produkter, då han antar att de inte 

längre vill associeras med honom. Day berättar också att han tar på sig ansvaret för 

händelserna som anklagelserna består av och säger att han borde lyssnat på personerna de 

gällde, istället för att lita på sin egen tolkning av situationen. 

I Founders Issue Public Apology av Daddy O’Five framställer sig paret ansvarstagande 

genom att de berättar att de nu går i familjeterapi och betonar att barnen är viktigast. På ett 

extralingvistiskt plan tolkar vi deras kläder och utseende samt hur den fysiska platsen är 

uppställd, med god ljussättning etcetera, som att de framställer sig som ansvarstagande. 

Följande tecken från den språkliga stilen menar vi också pekar på detta paradigm: “I I I 

acknowledge and and I respect how everyone feels (.) about this” “and I do agree that we put 

things on the internet that should not be there, we did things that we should not do”. 

På ett lingvistiskt plan sker det även, vid vissa tillfällen i vårt material, att personerna 

uttrycker ursäkter och på så vis framställer sig som ansvarstagande. Det intressanta är dock 

att de inte alltid är tydliga med vad de ber om ursäkt för. Alternativt ber de om ursäkt för 

något annat än det väsentliga i krisen. 

Ett annat tydligt exempel när Daddy O’Five framställer sig som ansvarstagande är när 

Heather beskriver att det är deras fel “(H) They [barnen] kind of feel like (.) some of it's their 

fault and it's not their fault it's n- it's not it's we’re the parents and we should have made 

better decisions.” 

6.2.10 Vänskaplig jargong  

Utifrån tecken i samtliga videoinsatser finner vi ett paradigm som ger oss en gemensam 

bild om hur en vänskaplig jargong är. Vissa fynd har gjorts genom att applicera van Dijks 

tanke i att identifiera mönster i materialet (van Dijk, 2001, s. 108). Även Goffman betonar 

mönster genom att peka på att aktören behöver ha ett konsekvent beteende i sin 

självpresentation (Goffman, 1990, s. 35). Genom att använda sig av en vänskaplig jargong 

leder Day och Daddy O’Five tittaren till att fokusera på en överensstämmelse med hur man 

har kommunicerat tidigare. 

Daddy O’Five börjar sina tre videoklipp genom att hälsa på sin publik och benämner 

dem som “Team DO5” vilket konnoterar till att tittaren och familjen är på samma sida - i 
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samma lag. Day hälsar också på sina tittare i samtliga videoklipp, och detta gör han med en 

vänlig ton i rösten samtidigt som han tittar in i kameran. Daddy O’Five visar även en 

vänskaplig jargong när de tackar sina fans: “(H) And to our fans, who love and support us, 

thank you!”. Alla dessa exempel är tillfällen där aktörerna skapar en känsla av att de är 

konsekventa - att vi som tittare känner dem och att en gemensam förståelse redan finns 

mellan oss. 

När Day tilltalar sin tittare som “you” är han uppmanande och omsorgsfull, och 

använder positivt laddade ord: 

“I hope you’re doing well, >I hope this message finds you well and that you’re having a peaceful 

day. (2.5) If you’re not having a peaceful day< (2.5), then I’m really sorry. Just, (1.0) breathe 

<and sit quietly and enjoy nature.>”. 

De positivt laddade orden tillsammans med jag-och-du-perspektivet tolkas som att detta 

skulle kunna vara ett samtal mellan två personer som är varandra nära. 

Kombinationen av tecknen avslappnad klädsel, skäggstubb och tillbakalutad hållning, 

som Day använder, påminner oss om en situation där vänner sitter och pratar avslappnat med 

varandra. Även den fysiska platsen (Goffman, 1990, s. 32) bidrar på ett intressant sätt till 

upplevelsen av detta paradigm. I Transcripts möter vi Day sittandes i soffan i vad som verkar 

vara hans vardagsrum och i Blocking All the Haters och Family Destroyed Over False 

Accusations möter vi familjen Martin i deras kök. I det sistnämnda videoklippet sitter 

Michael och Heather på ena sidan köksbordet och har kameran på andra sidan, där en gäst 

skulle suttit. Tecknen runt omkring, som till exempel köksfönstret, belysningen över 

köksbordet etcetera, bidrar till upplevelsen att detta är ett förtroligt samtal en sen kväll i deras 

kök. 

I The Past använder Day ämnesval som också formar denna vänskapliga jargong, då 

han pratar som om vi känner till hans personlighet, hur han brukar vara och vad han står för: 

“>being famous on the internet has always been so important to me.< [sägs med sarkasm]” 

och “I thought I’d pay attention to lighting for once in my life. (3.0)”. Han påtalar även att 

tittarens bild av honom kan ha formats av alla anklagelser mot honom: 

“um and I understand how (3.0) when you read all this stuff (2.0) it paints a picture of of me (3.0) 

and you forget what you know already (2.0) and uh (2.0) and suddenly you reanalyse (1.5) your 

experience of me”. 
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6.2.11 Enas om självklarheter 

Ett paradigm som framträder är det vi kallar enas om självklarheter. Här menar vi att 

det finns en konsensus kring hur en person som söker resolution uttrycker sig, dels vad gäller 

kroppsspråk, men också vad gäller språklig stil och vilka ämnen som tas upp (van Dijk, 2001, 

s. 99). Detta kan också ses som ett sätt att hantera en konflikt, när personen vill hitta 

gemensamma nämnare som många kan enas kring och på så sätt bygga samförstånd. 

Detta paradigm framträder i On Mistakes och On Consent när Day ägnar stycken till att 

sätta ord på vad “sexual consent” är och varför det är viktigt - trots att det för en läsare kan 

upplevas märkligt att just han, i just denna situation, är den som föreläser om detta. 

Paradigmet märks också i Family Destroyed Over False Accusations när Michael benämner 

att om man ser personer som faktiskt misshandlar sina barn, då ska man såklart anmäla det. 

Extralingvistiska element som att slå ut med händerna och skaka självklart på huvudet 

(Goffman 1990, s. 35) är något som används i flera videoklipp. Detta kombineras med att 

personen som pratar uttrycker något som alla bör kunna hålla med om och upplevelsen blir 

att personen vill hitta gemensam mark. 

6.2.12 Attackera kritiker 

Frekventa syntagmer leder oss till att identifiera ett paradigm som vi kallar attackera 

kritikerna. I Days insatser The Past och Transcripts märks detta i den språkliga 

konstruktionen av ett “jag och dem”. Det märks också när det gäller betoning och intonation, 

då Day förlöjligande imiterar personer som uppmanar andra att inte se hans videoklipp själva, 

utan istället läsa transkriberingar. Hans kritiker framstår som obetänksamma som inte går till 

förstahandskällan. Day tenderar också att imitera andra på ett sätt som gör att han framstår 

som den rimliga personen och de andra som personer som överreagerar. 

Day använder också ämnes- och ordval för att på omvägar attackera sina kritiker. Detta 

märks främst i The Past när Day säger: “I refuse to believe that they’re just lying about it for 

attention or whatever like I don’t think that’s true”. Sättet han säger det på gör att det låter 

som att han hört andra säga att anklagelserna är falska, vilket väcker tanken hos oss som 

tittare att kanske de ändå är det. Day poängterar också  att det behövs ett samtal och en 

diskussion om ämnet “sexual consent” och han understryker att han inte menar “angry rants 

on tumblr” utan ett givande samtal: “I mean like people listening to each other and trying to 

find a compassionate reasonable way forward um”, vilket bakvänt karaktäriserar de tidigare 

anklagelserna som just “angry rants on tumblr”. 
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Tecknen som skapar attackerna mot kritikerna är mer explicita i Blocking All the Haters 

och Family Destroyed Over False Accusations av Daddy O’Five. Här används både 

aggressiva ansiktsuttryck och attackartat kroppsspråk (Goffman, 1990, s. 34), likaväl som 

starka ordval och svordomar. Michael och Heather lägger explicit skulden på andra, till 

exempel personer som “skapar drama” och skriver “hate comments” samt Philip DeFranco 

som de kallar “that DeFranco guy” och som, i deras mening, skapat ett drev mot dem. 

6.2.13 Ifrågasättande  

I två av Days videoklipp ser vi tecken som kan kopplas till ett paradigm som vi kallar 

ifrågasättande.  

Day ställer sig i Transcripts frågande till hela konceptet att lita på transkriberingar 

“Cause I don’t think anyone’s >really thought about that, that maybe the transcript isn’t 

reliable[?]”, likaså när han fortsätter prata om att folk skulle säga till om transkriberingen 

inte var pålitlig: “Well, if it wasn’t, people would say,” (.) ^maybe they wouldn’t^. Because 

maybe people, (3.0) y'know, (.) maybe everyone has an agenda”. Tillsammans med detta har 

Day ett ifrågasättande och tvivlande tonläge, samtidigt som han rynkar på pannan och höjer 

ögonbrynen (Goffman, 1990, s. 34). 

I The Past ifrågasätter Day varför folk ens tittar på hans videoklipp om de inte tycker 

om honom. Även det exempel han väljer ta upp på en av anklagelserna upplevs som att han 

ifrågasätter hela grejen att han har blivit anklagad sexuellt utnyttjande. Som att han menar att 

det inte borde gå att kalla ett sexuellt utnyttjande. Även när han pratar om masterpost 

uttrycker han sig ifrågasättande: “I don’t really agree with the sort of masterpost approach 

because it gives everything< equal equal weight [?] um” han avslutar meningen med en 

frågeintonation och höjer samtidigt på ögonbrynen och rynkar pannan. 

6.2.14 Uttrycka tacksamhet  

I tre av Nerimons insatser och en av Daddy O’Fives finns tecken som tillsammans 

upplevs plockade ur ett paradigm som vi kallar uttrycka tacksamhet. Genom att visa på ett 

beteende som är positivt laddat i samhället, drar aktörerna nytta av associationerna i sina egna 

kommunikativa strategier (Goffman, 1990, s. 45). 

Daddy O’Five tackar sina “sanna fans” för deras stöd genom “attackerna”, som de 

menar att det är fråga om, och Day gör detsamma i Anger Trees. Här bidrar lingvistiska 

aspekter som mjuka tonfall, betoning på positivt laddade ord (van Dijk, 2001, s. 99) och i viss 
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mån även extralingvistiska aspekter som nedtonat kroppspråk, till upplevelsen av detta 

paradigm. 

Detta paradigm finns närvarande även på ett annat sätt hos Day. I On Consent tackar 

han nämligen även dem som anklagat honom och säger att det hjälpt honom att inse vad han 

behöver ändra på i sitt beteende. I The Past påtalar Day att en av de som anklagat honom 

skriver att hon vet, att om hon sagt nej skulle han slutat. Detta tackar Day henne specifikt för 

och helhetsupplevelsen blir att han är tacksam för att någon verkar bekräfta hans självbild. 

 

6.3 Jämförelse med Coombs krishanteringsstrategier 

Nu kommer vi jämföra de strategier (paradigm) som vi har identifierat i materialet, med 

Coombs krishanteringsstrategier. Vi ser att vissa strategier nästan är identiska med Coombs 

krishanteringsstrategier och dessa börjar vi med att presentera. Sedan presenterar vi de 

strategier som delar vissa likheter med Coombs och sist de som är avvikande. 

Coombs beskriver strategin victimage som att organisationen förklarar att de också är 

ett offer i krisen (Coombs, 2015, s.145) - en strategi vi känner igen i vårt resultat. Vi kallar 

denna strategi för inta offerroll. Något som är värt att notera är att Coombs definition av 

strategin fokuserar på hur organisationen aktivt benämner sig själv som ett offer medan vi ser 

hur denna strategi används både direkt och indirekt genom vad som sägs men också genom 

antydningar.  

En av Coombs krishanteringsstrategier är ingratiation och han förklarar den som att 

organisationen berömmer intressenterna (ibid.). Vi ser att denna strategi även används av de 

personliga varumärkena när de uttrycker tacksamhet mot sina fans, sina tittare och även i 

vissa fall - sina kritiker.  

Coombs krishanteringsstrategi justification beskriver han som att försöka minimera den 

uppfattade skadan som krisen har lett till, genom att till exempel påstå att ingen kom till 

skada under krisen (ibid.). Detta är jämförbart med vad personerna i vårt material gör när de 

använder strategin rättfärdigande.  

Coombs beskriver attacking the accuser som en strategi där den som krishanterar 

konfronterar personen eller gruppen som påstår att krisen existerar (ibid.). Denna strategi ser 

vi också i vårt material, men vi ser hur detta sker på olika sätt och vi har därför delat upp de 

mer konfrontativa strategierna i två olika strategier: attackera kritiker och ifrågasättande. 
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Strategin som vi kallar för ifrågasättande beskriver vi som att personerna bakom 

krishanteringen ställer sig frågande till anklagelser och detaljer i krisen. Ofta handlar denna 

strategi om att på olika sätt underminera kritikerna och kommunicera saker mellan raderna, 

vilket i sin tur leder oss till att beskriva strategin som en mildare form av attack. 

Krishanteringsstrategin apology innebär enligt Coombs att organisationen tar på sig 

fullt ansvar och ber om ursäkt (ibid.). Denna raka form av ursäkt och ansvarstagande har inte 

varit närvarande i vårt material, utan istället ser vi två strategier: formell ursäkt och 

framställa sig som ansvarstagande och hur dessa kan användas oberoende av varandra. 

Behovet av en separat strategi för den formella ursäkten har mycket att göra med det faktum 

att det handlar om personliga varumärken som vanligtvis inte framställer sig själva på detta 

strukturerade, formella vis. Strategin  formell ursäkt kan därför visa sig inte bara i ordval utan 

även i saker som klädval och den fysiska platsen. Strategin går ut på att vinna legitimitet 

genom att låta och se ut på ett sätt som får mottagaren att tycka sig känna igen en ursäkt - 

även om det som sägs till exempel lika gärna kan vara något rättfärdigande. Värt att notera är 

även att denna igenkänningsfaktor ibland skapas med faktiska ordval i vårt material.  

Strategin att framställa sig som ansvarstagande kan ses som besläktat med den formella 

ursäkten, men här handlar det specifikt om de val personen gör för att framstå som mer 

ansvarstagande. Med andra ord kan denna strategi användas i kombination med en formell 

ursäkt men också användas separat från den - i ett sammanhang där det personliga 

varumärket i övrigt framställer sig själv “som vanligt” när det kommer till språklig stil, 

utseende och så vidare. De två strategierna formell ursäkt och framställa sig som 

ansvarstagande utgör således en bredare definition än Coombs apology (ibid.).  

Nu närmar vi oss de strategier som inte är jämförbara med Coombs (ibid.) på samma 

sätt. Strategin avledande från situationen, som vi finner i vårt resultat, handlar framförallt om 

att avleda uppmärksamheten genom att prata om annat än krisen, eller att fokusera på 

teknikaliteter som är mindre relevanta. Denna strategi anser vi har ett visst släktskap med 

Coombs strategi reminding (ibid.) som handlar om att berätta om det som organisationen 

tidigare har gjort bra, vilket också kan ses som ett slags avledande av uppmärksamheten från 

krissituationen. Men där Coombs har en smalare definition, ser vi att de personliga 

varumärkena i vårt material snarare avleder uppmärksamheten till annat än saker de själva 

gjort bra tidigare. 
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En annan strategi som används av de personliga varumärkena är förmildrande av 

situationen och med det menar vi när det personliga varumärket försöker få krisen att verka 

mindre än vad den är i andras ögon. Det kan handla om att återge den minst belastande 

anklagelsen i en rad anklagelser, eller välja att beskriva sitt eget handlande med mildare 

ordval än de som anklagat gjort. Här finns vissa likheter med Coombs strategi excusing, som 

han beskriver som att organisationen försöker minimera ansvaret för krisen (ibid.). 

Följande fem strategier ser vi som specifika för krishantering av personliga varumärken 

och vår analys är att de inte är jämförbara med Coombs krishanteringsstrategier (ibid.). De tre 

första strategierna vi nämner har att göra med hur personerna framställer sig själva och vi ser 

det som direkt kopplat till individens självpresentation. Vår analys är att det inte går att 

särskilja det personliga varumärket från individens självpresentation. Att framställa sig som 

ofarlig ser vi som en fördelaktig strategi för den som vill desarmera sig själv. Individen 

framstår då som mild och kan väcka sympati hos intressenterna. Att framställa sig som 

spontan ser vi som gynnsamt då personen kan komma undan med argumentet att denne var 

oförberedd. Att framställa sig som självsäker ser vi som fördelaktigt för att öka individens 

legitimitet och trovärdighet. 

Strategin enas om självklarheter går ut på att det personliga varumärket försöker 

fastställa en relation till sin tittare genom att uttrycka självklarheter som båda parter kan enas 

om. Vi ser det uttryckas genom att personerna benämner situationen på olika sätt och att de 

pratar om vikten vid att utsatta personer måste få göra sina röster hörda. 

Den sista strategi vi definierar i vårt resultat är det vi kallar vänskaplig jargong. Mellan 

ett företag och en person förväntas sällan en ömsesidig, personlig relation. Det som många 

personliga varumärken dock har gemensamt är att de har byggt upp en relation till sina fans. 

När denna vänskapliga jargong används under krishanteringsinsatser ser vi den som en 

strategi för att påminna tittaren om relationen som finns mellan tittaren och det personliga 

varumärket. 
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7. Avslutning 

 

7.1 Slutsatser 

Denna studies syfte har varit att undersöka hur personer som har gjort sig själva till 

personliga varumärken hanterar kriser som hotar deras anseende, och därefter se hur deras 

krishantering jämför sig med den som företag och organisationer ägnar sig åt. 

Vår frågeställning har varit: Vilka kommunikativa strategier används för att kontrollera 

självpresentationen genom krishanteringen av personliga varumärken på YouTube? Och är 

detta jämförbart med etablerade teorier om krishantering hos företag och organisationer? 

För att ta reda på svaret på dessa frågor skapade vi en analystabell med både 

lingvistiska och extralingvistiska element, baserade på van Dijks och Goffmans teorier. 

Denna analystabell blev ramverket när vi analyserade vårt material som bestod av totalt åtta 

krishanteringsinsatser (sex videoklipp och två blogginlägg) från två olika kriser som drabbat 

två olika YouTube-profilers anseende. Metoden vi använde var semiotisk analys och vi 

genomförde en denotation- och konnotationsanalys av samtliga element från vår analystabell, 

på insatserna var för sig. Därefter analyserade vi resultatet för att identifiera syntagmer och 

paradigmer, som i denna studie därefter behandlades som kommunikativa strategier. Därefter 

gjorde vi en jämförande analys med Coombs krishanteringsstrategier, för att även komma 

fram till svaret på vår andra forskningsfråga. 

Vår slutsats är att de kommunikativa strategier som används för att kontrollera 

självpresentationen genom krishanteringen av personliga varumärken på YouTube är:  

inta offerroll, uttrycka tacksamhet, rättfärdigande, attackera kritiker, ifrågasättande, 

formell ursäkt, framställa sig som ansvarstagande, avledande från situationen, förmildrande 

av situationen, framställa sig som ofarlig, framställa sig som spontan, framställa sig som 

självsäker, enas om självklarheter och vänskaplig jargong. 

Vår slutsats är vidare att de fyra första är helt jämförbara med tre av Coombs strategier 

nämligen victimage, ingratiation, justification och attacking the accuser. De fem nästföljande 

är i någon mån jämförbara med Coombs strategier och de fem sista är helt avvikande från 

Coombs strategier. Det leder oss till slutsatsen att personliga varumärkens krishantering i viss 

mån är jämförbar med etablerade teorier om krishantering hos företag och organisationer. 

 

55 



 

7.2 Diskussion och avslutande reflektioner 

Forskning om sociala medier och digitala plattformar för varumärkesbyggande är 

fortfarande relativt ovanligt. Denna studie har sökt bidra till vetenskapens förståelse för hur 

personliga varumärken fungerar. Vi valde att inrikta oss på krishantering och vi inser att vi, 

under studiens gång, väckt en hel del frågor kring hur personliga varumärken påverkar den 

som tittar. När slutar någon vara underhållare och blir istället försäljare? En försäljare vars 

produkt är den egna identiteten. Vad händer med en ung generation som växer upp med 

önskan om att “bli en YouTuber när jag blir stor”? Här finns många och stora frågor och 

denna studie har försökt glänta på dörren till en del av detta. 

Vår reflektion är att vi genom att kombinera lingvistiska och extralingvistiska aspekter, 

har ringat in en bredare förståelse för hur kommunikativa strategier används av individer i sin 

självpresentation. Detta ser vi som en av studiens förtjänster och vi tror att att vår 

analystabell, eller en utvecklad version av denna, hade kunnat användas till liknande studier 

som har en bredare syn på diskurser än endast det lingvistiska. 

En potentiell brist vi ser i arbetet gäller svårigheten att veta var man ska dra gränsen. 

Vilka extralingvistiska aspekter bör tas med? Räcker verkligen de vi haft? Vi ser det också 

som en viktig aspekt att fundera över hur själva valet av semiotisk analys påverkar resultaten. 

Denna metod är i sig självt något oformlig och i hög grad beroende av den forskande 

individens tolkningar. Med andra ord: det är rimligt att tänka att det finns risk för överanalys. 

Detta skulle potentiellt kunna förhindras om man kombinerade vår analystabell med en annan 

metod. Samtidigt behöver man dock förstå att övertolkningar alltid är en risk vid kvalitativa 

analyser och den mänskliga faktorn går aldrig att bortse ifrån. Utifrån det menar vi ändå att 

semiotisk analys som metod har varit lämplig för att åstadkomma just kombinationen av 

lingvistiska och extralingvistiska tecken i paradigm. 

När det kommer till en jämförelse av våra resultat med resultaten från relaterade studier, 

ser vi att de inte är helt jämförbara med vår studie, men vissa likheter finns. I Strand Hornnes 

(2012) studie om kvinnliga politikers krishantering var ett av hennes resultat att vissa 

politiker inte gav raka ursäkter. Istället uttryckte de det som Strand Hornnes kallar för en 

limited apology (begränsad ursäkt). Hon förklarar detta som att man uttrycker en ursäkt, men 

att det råder viss otydlighet över vad man faktiskt ber om ursäkt för. Det kan också handla om 

att be om ursäkt för något annat än det mest väsentliga i krisen. Detta blir intressant i ljuset av 
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vårt resultat gällande strategin framställa sig som ansvarstagande, där vi bland annat 

kategoriserade den formen av begränsade ursäkter. Strand Hornnes använder också Coombs 

krishanteringsstrategier som teoretiskt ramverk. Hon kommer fram till att den vanligaste 

krishanteringsstrategin var attack on the accuser, vilken även förekom frekvent i vårt 

material. Dock är det svårt att dra någon koppling då vi inte har räknat antalet förekomster av 

de olika strategierna. 

Attrill (2015) nämner att enhetlighet hos avsändaren är viktig för att framstå som ärlig. 

Hon menar att möjligheten till redigering och efterbearbetning som finns online kan skapa en 

inkonsekvens hos avsändaren. Detta blir intressant i ljuset av vårt material, då majoriteten av 

videoklippen är filmade i en tagning, vilket de personliga varumärkena även själva påpekar i 

materialet. Inkonsekvens och enhetligheten hade varit intressant att lägga mer fokus på, 

kanske genom att studera ett visst fall över längre tid. Detta går vi in på mer under framtida 

forskning.  

Olins (2000) menar att konsumenterna har ett behov av att identifiera sig genom ett 

visst varumärke, och visa upp vad man själv står för. Han menar också att konsumenten vill 

att varumärket ska vara konsekvent, så att vi vet vad vi kan förvänta oss av det, vilket skapar 

en trygghetskänsla. Detta anser vi intressant i förhållande till vår slutsats att personliga 

varumärken använder sig av vänskaplig jargong som krishanteringsstrategi. Tanken från de 

personliga varumärkenas perspektiv att upprätthålla denna vänskapliga jargong under 

krishantering skulle kunna vara för att påminna tittaren om vem denne är och vilken relation 

som finns mellan varumärket och konsumenten. 

Vår studie delar en likhet med Ye (2014) i det att vi båda använder Coombs 

krishanteringsstrategier som teori. Hon letade dock endast efter Coombs strategier, samt 

räknade förekomsten av dem, medan vi undersökte möjligheten till nya strategier och 

studerade hur de var uppbyggda.  

Strand Hornnes (2012) och Ye (2014) tolkade sitt material helt utifrån etablerade 

krishanteringsstrategier som endast fokuserar på lingvistiska element. Där anser vi att vår 

studie fyller en lucka. Vi har försökt bredda förståelsen av vad krishantering kan innefatta 

och menar att krishanteringsstrategier inte enbart handlar om lingvistiska insatser, utan även 

om extralingvistiska. Vi anser därför att vår studie har bidragit när det kommer till att förstå 

krishantering av personliga varumärken. 
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I en vidare bemärkelse ser vi att vår studie befinner sig i en nisch där det än så länge är 

förhållandevis glest. Detta trots de stora samhälleliga förändringarna som skett med 

digitaliseringen och sociala mediers intåg. Behovet av vetenskapliga studier som hjälper oss 

att förstå dessa arenor är stort - kanske än mer så eftersom dessa plattformar generellt sett 

främjar snabba förklaringar på komplexa frågeställningar. I ett sammanhang som verkar vara 

grogrund för slarviga uttryck i absoluta termer (“ingen är på Facebook längre”, “ingen tittar 

på linjär-TV längre” etcetera) behövs vetenskapliga studier som sakta men säkert stakar ut 

vägen med faktisk metodik och analys. Det komplexa i sammanhanget är förstås att 

vetenskapen inte kan hålla jämna steg med den digitala utvecklingen som fortsätter i ett 

rasande tempo. 

YouTube har med sina över en miljard användare blivit en maktfaktor och en viktig 

spelare när det kommer till marknadiseringen av individen. Beteenden som tidigare varit 

reserverade för företag och organisationer har tagit sin plats även i helt vanliga individers 

självpresentation och plötsligt växer en ny generation upp med detta som standard. För oss 

har arbetet med denna studie väckt frågor som berör detta ur olika vinklar. Nedan vill vi 

därför dela några avslutande tankar kring potentiella spår för framtida forskning. 

 

7.3 Framtida forskning 

Det vore intressant att studera betydligt fler fall av krishantering av personliga 

varumärken, för att se om det tillkommer många fler paradigm, eller om det grundläggande 

rör sig kring de paradigm som återfinns i vårt resultat. 

Ett annat upplägg som skulle blivit en intressant studie, hade varit att jämföra 

kommunikationen inom en separat kanals historia. Till exempel hade man kunnat studera 

videoklipp före en kris, respektive under och efter krisen. 

Även större frågor som uppstår i kopplingen mellan personliga varumärken och 

självpresentation, skulle vara intressanta för framtida forskning. Vad händer till exempel med 

maktbalansen mellan individer, vänner, klasskamrater och arbetskolleger - när “vem som 

helst” kan bli känd i sociala medier? Vad händer med maktbalansen i samhället? Vad händer 

med de unga individer, som blir kända genom att videoblogga sina liv på YouTube, när de 

börjar styra sitt innehåll (sitt liv) för att öka antalet tittare och därigenom öka sina inkomster? 
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Alla dessa frågor och många fler vore intressanta i de sammanhang som tar sig an den stora 

uppgiften att förstå den digitala revolutionen.  
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