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ABSTRACT  
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Authors: M. Stamenkovic, B. Wikman  
Aim: The purpose of this paper is to examine how two travel companies in different 

kinds of crises respond to criticism through social media, more specifically on 

Twitter. The paper also aims to identify whether crises of various kinds in the travel 

industry are met by specific image repair strategies. If possible one aim is also to take 

note if there is a certain relationship between chosen strategy and the impact on the 

examined companies reputation. 
Material and Method: The first part of the research consists of a preliminary 

investigations where the two companies tweets is counted and measured in order to 

get an overall picture of their activity on Twitter. This part of the research was based 

on one week´s activity per company and the tweets were recalculated to get average 

numbers. The qualitative part represents the key study of this research and the 

material consisted of the 20 latest dialogues where customers expressed criticism and 

complaints directed to the companies SJ and SAS. 

Main Results: The main results of this research found that the two companies applied 

similar strategies in situations when accused for incidents of resembling nature. The 

most used strategies was for both SJ an SAS of ignoring or denial character, two 

strategies that in this research was categorized as renunciative strategies. The main 

conclusion this essay found is that the chosen strategy does not impact a company’s 

reputation as much as the application of the strategy. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två reseföretag i förtroendekris bemöter 
kritik via Twitter samt vilka strategier inom den image reparerande diskursen de 
använder sig av. Studien ämnar även ta fasta på om det finns ett mönster bakom 
bemötandet. För att uppfylla uppsatsens syfte har två frågeställningar formulerats:  

 
· Hur bemöter SJ och SAS kritik på Twitter?  
· Verkar företagen vara medvetna om valda strategiers möjliga effekter? 
 
För att genomföra denna undersökning utfördes först en förundersökning där antalet 
dialoger mellan företagen och dess kunder sammanställdes samt dialogernas längd 
och antalet aktörer räknades. Till huvudundersökningen studeras 20 dialoger 
innehållande kritik som låg närmast i tiden. För att studera dessa använde vi oss av en 
kvalitativ textanalys. 
 
De viktigaste resultaten visar att båda reseföretagen tillämpar liknande strategier i 
situationer där de kritiseras för händelser av liknande karaktär. De mest använda 
strategierna var för både SJ en SAS av ignorerande eller förnekande karaktär, två 
strategier som i denna studie har kategoriserats som avståndstagande strategier. Den 
huvudsakliga slutsatsen i uppsatsen är att den valda strategin inte påverkar ett företags 
rykte så mycket som sättet själva strategin tillämpas på. 
 

Nyckelord: Image reparerande strategier, bemötande, kritik, förtroende, rykte, kris 
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1.	  	  	  Inledning	  
	  

 
Detta inledande kapitel börjar med att ge en bred introduktion till uppsatsens ämne 
där först ett problemområde identifieras. Därefter motiveras studien och uppsatsen 
positioneras i förhållande till tidigare studier. Efter detta presenteras ett syfte och 
frågeställningar som studien ämnar besvara. Sedan följer en kort beskrivning av 
undersökningen, dess avgränsningar samt en förklaring av uppsatsen huvudbegrepp. 
Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens följande delar. 

 
 
 
I dagens moderna samhälle spelar sociala medier en stor roll och har kommit att 

integreras i många människors vardag. Det senaste decenniet har några få stora 

aktörer tillkommit och idag är dessa självklara plattformar för interaktiv 

kommunikation. Det stora intresset för sociala medier yttrar sig i alla åldrar och styrks 

av undersökningar som visar att svenskar i åldrarna 16-85 dagligen är aktiva på 

sociala medier. Ett klart större intresse bland unga går samtidigt att utläsa. 

(Bergström, 2010) Av undersökningar framkommer att främst yngre människor 

anammar de nya medievanorna. Mellan åldrarna 15-24 använder 86 procent Internet 

varje dag, en siffra som konstant ökar. (Johansson & Malmsten, 2009) Internets 

snabba utveckling i kombination med de fördelar sociala medier medfört har lett till 

att också företag söker sig till dessa plattformar. Detta för att skapa ytterligare en 

kommunikationskanal, utöver traditionella medier, och öka interaktionen med sina 

intressenter. Sociala medier underlättar för företagen på många olika plan. Genom 

exempelvis ett Twitterkonto blir interaktionen mellan företag och intressenter mer 

intim och möjligheten till att skapa en dialog förstärks. För företag krävs både tid och 

resurser för att befinna sig på den enorma plattform som sociala medier faktiskt är, 

vilket i längden kan löna sig. Bland annat kan ett medvetet användande av sociala 

medier stärka företagets relation till intressenter och möjliggör en utökning av 

kundkretsen. 

 

Den snabba utvecklingen av nya medier, såsom sociala medier, har gått så snabbt att 

det haft effekter för forskningen. Det har till exempel bidragit till att praktiserandet 

inom public relations ligger steget före forskningen. Ännu en effekt av den snabba 
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utvecklingen är att företag på innovativa sätt, oberoende av forskningen, använt sig av 

sociala medier i sin kriskommunikation. (Institution for Public Relations, 2008) 

 

Inför denna uppsats ser vi möjligheterna med att använda sociala medier som ett 

verktyg för att förbättra en organisations rykte. Genom sociala medier och den 

möjlighet organisationerna ges till att interagera med sina kunder ser vi stor potential 

till att många företags förtroendeproblem kan minska. Som tidigare nämnt ökar 

möjligheten till att skapa en dialog med intressenter via Twitter. När företag väljer att 

aktivt delta i en dialog med sina intressenter underlättas uppbyggnaden av en god 

relation, vilket är värdefullt i krissituationer.  

 

Det är just vikten av en god intressentrelation, ett gott rykte samt sociala mediers roll i 

ett strategiskt- och kriskommunikativt syfte som leder in till denna uppsats. En god 

relation med intressenter förutsätter att företagets rykte ses som positivt. Därför är 

tanken med denna uppsats att utöka forskningen inom företags bemötande och 

hantering av kritik i en krissituation med hjälp av sociala medier. Uppsatsen kommer 

att falla inom ramen för tre kommunikationsfält då den inte specifikt fokuserar på 

något enskilt fält. Uppsatsen kommer att beröra kriskommunikation men ses inte 

enbart som kriskommunikativ då ingen speciell tyngdpunkt läggs på någon av krisens 

olika faser. Då uppsatsen snarare ämnar undersöka hur företag i krissituationer 

bemöter negativ kritik över Internet och om det finns tydliga strategier bakom 

bemötandet berör den, utöver kriskommunikation, både strategisk kommunikation 

samt organisationskommunikation. 

1.2	  Problemformulering	  
Den här uppsatsen handlar om hur två reseföretag, SJ och SAS, arbetar med sociala 

medier som ett led i att förbättra kontakten med sina kunder. Att båda företagen har 

stora problem med kundernas förtroende visar undersökningar som publicerats i 

nyhetsmedier (Dagens Media, 2012; Svenska Dagbladet, 2012). Därav anser vi att 

både SJ och SAS har stort behov av att reparera sitt rykte och sin image hos kunderna. 

En viktig aspekt i det förtroendeuppbyggande arbetet kan vara sättet som de bemöter 

kritik. Att finnas tillgänglig på sociala medier, som Twitter, ger företagen möjlighet 

att besvara kritik som kommer direkt från kunden. Bemötandet av kritik kan vara 

avgörande i processen att reparerar organisationens rykte och ha en effekt på kundens 
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fortsatta uppfattning. Den största skillnaden mellan SJ och SAS är att det sistnämnda 

reseföretaget är starkt konkurrensutsatt av lågprisbolag och på senare år tappat många 

resenärer (Svenska Dagbladet, 2012). Trots en avreglering av järnvägsmonopolet har 

SJ fortfarande en monopolistisk ställning då konkurrenterna är få och har betydligt 

färre avgångar. Denna faktor är något som skulle kunna påverka hur företagen 

bemöter negativ kritik. Burns & Bruner (2000) menar att makt och strukturella 

faktorer på många sätt påverkar företag. Enligt dem ger en monopolliknande ställning 

företag otroligt konkurrenskraftiga och retoriska fördelar. Detta innebär att SJ kan ha 

dragit nytta av att de är relativt ensamma på marknaden. Då SAS har starkare 

konkurrens kan det komma att krävas mer arbete för att reparera företagets rykte. Att 

vara starkt konkurrensutsatt kan även bidra till att SAS istället för att få utstå kritik 

helt enkelt blir bortvalda. För att de båda reseföretagen ska reparera sina rykten och 

bygga upp kundernas förtroende krävs en åtgärd. 
 

Vår övertygelse är att behovet av att utveckla kunskaperna inom kommunikation via 

sociala medier är stort. Vi anser även att det är viktigt att öka kunskapen om dessa 

medier så att forskningen hinner ikapp praktiserandet. Denna uppsats eftersträvar 

således att bidra till en ökad förståelse för vilken roll sociala medier kan ha för företag 

i ryktesreparerande och förtroendeuppbyggande syfte. 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två reseföretag i förtroendekris bemöter 

kritik genom sociala medier. Utifrån valda teorier vill vi se hur reseföretagen SJ och 

SAS agerar på Twitter samt vilka strategier de använder sig av. Uppsatsen har även 

ambitionen att identifiera huruvida kriser av olika slag inom resebranschen bemöts av 

specifika strategier av företagen SJ och SAS. För att uppfylla uppsatsens syfte har 

följande två frågeställningar formulerats: 
 

·     Hur bemöter SJ och SAS kritik på Twitter? 
·    Verkar företagen vara medvetna om valda strategiers möjliga effekter? 

1.4	  Kort	  beskrivning	  av	  undersökningen	  
Ämnet som ligger till grund för denna kandidatuppsats berör reseföretagen, SJ och SAS, 

bemötande av kritik via den sociala medieplattformen Twitter. Metoden som användes 
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för att genomföra undersökningen var av kvalitativ karaktär med en kompletterande 

förudersökning. Dialoger som förekommer mellan reseföretagen och dess kunder var 

föremål för denna undersökning. Utifrån William L. Benoit image reparerande teori ville 

vi finna vilka strategier som tillämpas av företagen men även ett mönster som är 

återkommande i bemötandet. De använda strategierna analyserades med bakgrund i 

kriskommunikativa teorier för att finna bemötandets påverkan på företagens rykte och 

förtroende. 

1.5	  Avgränsningar	  
Allt fler företag anpassar sig efter den interaktiva utvecklingen och flyttar in på sociala 

medier. Möjligheterna till interaktion via Internet är idag oändliga och det finns en uppsjö 

av olika alternativ. Vi har i vår studie valt att inrikta oss på mikrobloggen Twitter, detta 

för att hålla oss inom ramen för en C-uppsats resurser. Vi har också valt att avgränsa oss 

till två svenska företag inom resebranschen, SJ och SAS. Förundersökningen baserades 

på samma antal dialoger hos vardera reseföretag under perioden 1 september till 28 

oktober. Den kvalitativa undersökningen baserades på de 20 senaste kritiserande 

dialogerna på företagens Twitterflöden under perioden 29 oktober till 11 december. 

Denna uppsats har avgränsats till företagens inlägg i dialogerna som uppstår med kunder. 

I resultatet förekommer dock exempel på situationer som föranlett ett användande av 

strategier. Valet av att i resultatet presentera situationerna baserades på möjligheten till att 

kunna finna ett sökt mönster i bemötandet och på så sätt uppfylla en del av syftet. I övrigt 

ligger fokus på företagen och svaren de ger. 

1.6	  Viktiga	  begrepp	  

I uppsatsen använder vi oss av ett antal huvudbegrepp. Ordet tweet är ett av dessa 

begrepp. När en användare publicerar ett textmeddelande på sitt Twitterkonot kallas 

denna för en tweet. En tweet får som mest bestå av 140 tecken och publiceras på 

användarens Twitterkonto. (Nationalencyklopedin, 2013) Begreppet dialog är ytterligare 

ett av uppsatsens huvudbegrepp. Med begreppet dialog syftar vi till de konversationer 

som uppstår mellan undersökningsföretagen och kunden via Twitter. Dialogerna baseras 

på tweets där företagen och kunden direkt interagerar med varandra. De studerade 

dialogerna är alla offentliga och publiceras på både kunden och företagets Twitterkonto. I 

uppsatsen kommer begreppen image och rykte att behandlas som likvärdiga. Detta då den 

image återuppbyggande teorin av William L. Benoit (1995) behandlar företags 

återuppbyggande av image som även innefattar en återställning av ryktet. 
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1.7	  Disposition	  

Nästa kapitel är ett bakgrundskapitel, där görs bland annat en presentation av de valda 

undersökningsföretagen SJ och SAS. I nästa avsnitt, kapitel 3, redogörs de 

huvudsakliga teorierna inom uppsatsämnet.  I kapitel 4 förklaras det metodologiska 

tillvägagångssättet och val som gjorts under insamlingen av undersökningens resultat 

motiveras. Efterföljande kapitel 5 baseras den empiriska delen där studiens resultat 

redovisas. Där presenteras förundersökningen i tabellform utifrån valda avgränsningar 

med kompletterande text. Resultaten från den kvalitativa textanalysen redovisas i 

därefter utifrån strategier för företags reparerande av image. I nästa del, kapitel 6, 

kopplas de ovan nämnda resultaten genom en analys till undersökningens teoretiska 

delar. Den analytiska delen fortsätter till kapitel 7 där bland annat en övergripande 

diskussion äger rum. Vi redogör därefter i kapitel 8 för de mest väsentliga slutsatser vi 

dragit efter genomförd undersökning och ge förslag på framtida forskning. 
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2.	  	  	  Bakgrund	  
 

Uppsatsens bakgrundskapitel har delats upp i två delar. Den första delen utgörs av en 
ämnesbakgrund. Denna dels syfte är att ge en fördjupad bakgrund till de ämnen som 
uppsatsen berör. Kapitlet börjar med att ge en beskrivning av ämnet 
organisationskommunikation genom åren, för att sedan övergå till sociala medier 
inom strategisk kommunikation och till sist plattformen Twitter. Ämnesbakgrunden 
avslutas med information om företagen SJ och SAS samt deras krisbakgrund. Andra 
delen av kapitlet består av en forskningsbakgrund. I denna del presenteras tidigare 
forskning inom området för uppsatsens valda ämne. 

 

2.1	  Ämnesbakgrund	  

2.1.2	  Kommunikation	  genom	  åren 
I Heide m fl. (2009) nämns Chester Bernard som en viktig person inom 

kommunikationsforskning. Denna amerikanska företagsledare fastslog redan 1938 att 

relationen mellan organisationer och kommunikation är av fundamental betydelse. 

Han konstaterade att kommunikation medarbetare emellan är avgörande för 

organisationens överlevnad. Detta eftersom medarbetarna tillsammans ska acceptera 

gemensamma mål för organisationen och sedan översätta dessa till handling. (Heide 

m fl, 2009) 

 

En annan amerikan som poängterade vikten av relationen mellan organisationen och 

kommunikation är organisationspsykologen Karl E. Weick. Han uttryckte att 

organisationer är beroende av omgivningen och har ett ständig att behov av att 

anpassa sig. I anpassningsarbetet spelar medarbetarna en viktig roll och 

kommunikationen ses som ett viktigt verktyg i denna ständigt pågående process. 

(Heide m fl, 2009) Genom åren har vetenskapen haft olika syn på kommunikation. 

Primärt låg alltså fokus i den tidigare forskningen på intern kommunikation och 

mindre på kundrelationer. 

 

Numera beskrivs organisationer oftast som sociala system som sammankopplas av en 

stark, gemensam organisationskultur. Fokus på organisationskultur och 

organisationsidentitet har medfört begrepp som image, profil och varumärke blivit allt 

viktigare inom kommunikationsbegreppet (Heide m fl, 2009). Utvecklingen har 

främst berott på att man de senaste 15 åren kunnat se en tydlig utbredning av 
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servicesektorn och att ett alltmer konkurrensutsatt klimat har drabbat flesta 

marknader. Det är även så att de produkter som erbjuds inom servicesektorn såsom 

exempelvis resor inte kan ses, provas eller inspekteras innan de konsumeras. (Heide 

m fl, 2009) Detta har medfört att vikten av goda kundrelationer alltmer aktualiserats, 

vilket således ställer höga krav på organisationers externa 

kommunikationsfärdigheter. Dessa krav yttrar sig i att företag måste kunna 

kommunicera ut immateriella värden som ska kopplas samman med dess produkter 

eller tjänster. Allt för att kopplas ihop med ett gott rykte och högt förtroende för 

företagens service, tjänster och produkter. Som en effekt av detta påpekar Heide m fl. 

(2009) att det som företag är viktigt att ha strategier för denna typ av kommunikation, 

då det ger enorma konkurrensfördelar.  

 

I takt med det nya synsättet har fokus flyttats inom kommunikationsforskningen till 

att alltmer beröra kundrelationer. En ny arena för organisationer att bygga och nära 

kundrelationer har skapats genom kommunikationskanaler på Internet. 

2.1.3	  Legitimitet	  och	  rykte	  –	  en	  kort	  introduktion	  

Enligt Deephouse och Carter (2005) mäts och utvärderas organisationers prestationer 

ständigt av omvärlden. I denna utvärderingsprocess är rykte och legitimitet två 

centrala koncept som det sociala systemet, det vill säga människor och institutioner i 

samhället, ofta använder sig av. Detta då en bedömning oftast sker genom en 

bedömning av organisationers legitimitet, rykte eller en sammanvägning av de båda. 

(Deephouse & Carter, 2005) 

2.1.3.4	  Vikten	  av	  ett	  gott	  rykte	  

Coombs (2012) menar att organisationer antingen anses ha gott eller dåligt rykte. Ett 

gott rykte anses bland utövare och inom akademiskt skrivande utgöra en stor tillgång 

för organisationen. Det har visat sig att ett gott rykte stärker en organisations förmåga 

att locka kunder, investerare, högutbildad arbetskraft och bidrar till att motivera 

anställda. Det kan även bidra till att skapa en positiv mediabild som påverkar 

finansanalytikers utvärdering av organisationen (Coombs, 2012). Vidare menar 

Coombs (2012) att denna positiva mediabild påverkas av allt kommunikativt arbete 

organisation utför och att en god kommunikation leder till goda relationer med såväl 

kunder som andra intressenter. Även Larsson (2008) påpekar vikten av en god 

relation till sina intressenter. Enligt honom kan negativa händelser lämnas 
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ouppmärksammade om organisationen har publikens förtroende. Dock poängterar 

han, likt Coombs (2012), att trovärdighet inte utgör någon garanti för att händelser ska 

lämnas ouppmärksammade.  Viktigt att komma ihåg är att om kriser inte sköts på rätt 

sätt kan ryktet sekundsnabbt raseras och få förödande konsekvenser för 

organisationen. (Coombs 2012;Larsson 2008)  

2.1.4	  Fenomenet	  Internet	  

Internet tillhör det moderna samhällslivet som skapat möjligheter för företag att agera 

utåt. Enligt Coombs (2012) kan Internet delas upp i två, traditionella webbsidor och 

sociala medier. En huvudsaklig skillnad mellan dessa är att informationen sprids på 

ett annat sätt via sociala medier än de traditionella. Organisationer bör ha en 

övergripande kontroll över vilka plattformar som är relevanta för just den 

organisationen. Sociala medier är ett fenomen som på grund av sin kapacitet att 

snabbt sprida information blivit väldigt uppmärksammad. Denna styrka är något som 

motiverar organisationer att vända sig till plattformar inom den nya typen av medier. 

(Coombs, 2012) 

 

Internet kan många gånger ses som en källa till rädsla, men i synnerhet företag bör 

betrakta det som en källa till upptäckten och förutseendet av potentiella problem. 

Exempel på problem som organisationer genom sociala medier kan upptäcka är 

ryktesspridning och missnöje bland sina intressenter. Denna typ av problem kan över 

sikt skada organisationens image samt förhållandet mellan organisationen och dess 

intressenter. (Coombs, 2012) 

2.1.5	  Sociala	  mediers	  utbredning	  i	  Sverige	  	  

Svenskarnas internetanvändning har ökat kraftigt de senaste åren. I takt med att 

internetanvändningen konstant växer ökar också användandet av sociala medier. 

(Sveriges kommunikatörer, 2012) Den mest aktiva åldersgruppen på sociala 

plattformar är personer mellan 15-24 år, där hela 79 procent anslutit sig till ett socialt 

nätverk. (Internetstatistik, 2010) Användarna över 45 år har även de ökat och under de 

senaste åren har antalet användare av sociala medier över 45 år fördubblats. Cirka 3,5 

miljoner svenskar använder idag sociala medier vilket representerar en tredjedel av 

Sveriges befolkning. (Sveriges kommunikatörer, 2012) År 2009 var traditionella 

medier lika populärt som sociala medier och användes dagligen av 26 procent av 

Sveriges befolkning i åldrarna 9-79 år. Året därpå gick användandet av sociala medier 
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om traditionella medier med 7 procent, då 28 procent av samma åldersgrupp dagligen 

använde traditionella medier medan 35 procent varje dag använde sociala medier. 

Med andra ord är sociala medier väldigt stort i Sverige. (Internetstatistik, 2012) 

Denna utbredda användning skapar nya kommunikationsmöjligheter som ger 

myndigheter och organisationer mer utvecklade förutsättningar till interaktion med 

medborgarna.  

2.1.6	  Sociala	  mediers	  roll	  i	  strategisk	  kommunikation	  

Inom interaktiv kriskommunikation är sociala medier ett viktigt verktyg mellan 

organisationer och deras publik. Social medier, som Twitter och Facebook, får mer 

uppmärksamhet under en kris och är därför faktorer som påverkar krisinformationen. 

Undersökningar gjorda av Austin m fl. (2012) visar att användningen av sociala 

medier drastiskt kan förändras i organisationskristider. En orsak till det är att problem 

snabbare sprids via Internet och tenderar att ta dramatiska vändningar. En fördel med 

sociala medier ur ett företagsperspektiv är att de generar möjligheten till direkta svar. 

Denna interaktiva kommunikation har i studier även visat sig uppskattas av publiken 

som i högre grad förlitar sig på sociala medier än traditionella. Studien av Austin m fl. 

(2012) visar att publikens tillit för sociala medier baseras på en uppfattning om 

tillgång till direkt information. Den högst rankade informationskällan är enligt 

undersökningen är bloggar, såväl officiella som inofficiella. Austin m fl. (2012) 

konstaterar även att den publicerade informationen på bloggar har stor effekt för 

intressenters uppfattning om organisationen. 

2.1.7	  Bakgrund	  om	  Twitter	  

Mikrobloggen Twitter grundades i San Francisco år 2006. Denna microblogg är en 

snabbt växande tjänst inom sociala medier som ofta används inom strategiska 

informationskampanjer. Twitter uppdateras genom så väl privata som offentliga 

meddelanden och likt andra typer av bloggar uppdateras Twitter i realtid. En av de 

mest specifika sakerna med tjänsten är att användarnas uppdateringar är begränsade 

till maximalt 140 tecken. Att genom korta meddelanden i realtid kunna kommunicera 

med omvärlden har väckt stor uppmärksamhet från både individer och organisationer. 

(Twitter A, 2012) 

 

Ett speciellt fenomen med Twitter som skiljer det från andra sociala medier är att den 

större delen av användarna inte är aktiva på plattformen. Utomstående analytiker 
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uppskattar att omkring 25 procent av användarna brukar tjänsten aktivt (Jamal & 

Waters, 2011). Enligt Twitters talesperson Carolyn Penner är 40 procent av alla 

registrerade konton ”tysta”, det vill säga användarkonton som inte överhuvudtaget 

några producerar tweets. (Ajour, 2012) Trots att det är svårt att uppskatta användandet 

av tjänsten har Twitter de senaste två åren till antalet användare vuxit enormt. Enligt 

uppgifter från Twitter själva finns mikrobloggen idag på 20 olika språk och har över 

140 miljoner användare. Denna skara användare producerar dagligen omkring 340 

miljoner tweets. (Twitter A, 2012) 

 

Undersökningar visar att drygt 90 000 Twitterkonton finns registrerade i Sverige, 

dock är cirka 11 000 av dessa aktiva. Studier baserade på svenskars användande av 

Twitter visar att de mest aktiva Twitteranvändarna i Sverige arbetar inom medier och 

kommunikation. Det tydliga intresset hos denna mest aktiva grupp har lett till 

myntandet av begreppet “medieelit”. Hela 80 procent av alla publicerade tweets 

skrivs av den mest aktiva tiondelen och en stor andel av dessa är bosatta i Stockholm. 

Undersökningar visar också att 61 procent av de som är aktiva på Twitter är män. 

(Journalisten, 2012) 

2.1.8.	  Företagen	  

SJ är ett företag i resebranschen med inriktning på tågverksamhet främst i Sverige. 

Företaget ägs till fullo av staten och drivs sedan 2001 i aktiebolagsform. SJ:s affärsidé 

är att erbjuda sina kunder effektivt och miljövänligt resande med bekväma och snabba 

tåg. (SJ, 2012) SJ har använt sig av Twitter sedan oktober 2009. (Twitter B, 2012)  

 

SAS är ett flygbolag som dels ägs gemensamt av de skandinaviska länderna, dels av 

privata investerare. Företaget erbjuder i huvudsak regionala och europeiska resor men 

de flyger också interkontinentalt. (SAS, 2012) SAS användning av Twitter är svårare 

att spåra då olika Twitterkonton har förekommit. Deras aktuella konto har varit aktivt 

sedan 2011. (Twitter C, 2012) 

 

Den 9 mars 2012 publicerades en artikel i Dagens Media där man rankade svenskars 

förtroende för företag i näringslivet. På denna lista placerade sig SJ sig näst längst 

ned, strax före det konkursdrabbade SAAB som svenskarna hade absolut lägst 

förtroende för. SAS fanns även med på denna lista där 69 procent hade lågt förtroende 
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för företaget. Från SJ:s sida förklarades detta med att man haft stora problem främst 

med punktligheten. (Dagens Media, 2012) 

 

Trots kritik i medierna kvarstår förtroendeproblemen för båda resebolagen. Senast den 

10 december 2012 blossade debatten återigen upp i Svenska Dagbladet. Tågbolaget 

SJ och flygbolaget SAS hade enligt undersökningar från Svenskt kvalitetsindex 

fortfarande väldigt lågt förtroende hos sina kunder. Undersökningen visar på att så 

många som 60 procent av SJ:s kunder är direkt missnöjda med företaget. 

Punktligheten fortsätter att vara en av SJ:s största problem. Det är uppenbart att såväl 

SJ som SAS fortfarande har stora bekymmer med kundernas förtroende. (Svenska 

Dagbladet, 2012) 

 

2.1.9	  Krisbakgrund	  SJ	  

Missnöjda kunder har under flera år varit SJ:s stora problem som lett till att tågbolaget 

i media ständigt framställts som ett av de företag svenskarna har lägst förtroende för. 

(Dagens Media, 2012) Dessa problem har under senare år eskalerat och många av de 

negativa händelserna som drabbat resenärer antas vara en effekt av SJ:s ökade fokus 

på lönsamhet som gett utslag på försämrad kvalité. År 2009 anges som ett av de stora 

katastrofår SJ överlevt. Under detta år realiserades ett sparprogram som innebar att 

kostnaderna minskades med 15 procent. Tågbolaget halverade genom denna åtgärd 

sina investeringar vilket i förlängningen ledde till att antalet tågfel kopplat till 

överanvändning ökade samtidigt som antalet förseningar och inställda tåg tilltog 

markant. (Dagens Nyheter, 2010) 
 

Trots att SJ under år 2010 satsade runt 200 miljoner extra på tågtrafiken och på att 

förbättra trafikledningen och rusta upp tågen bestod problemen med tågel. (Svenska 

Dagbladet, 2010) Investeringarna gjordes för att förhindra en upprepning av 

föregående års bekymmer som orsakades av besparingar. Från SJ:s sida menade man 

att satsningen bör bidra till en fungerande tågtrafik. Företaget kan dock inte gardera 

sig mot de trafiksvårigheter som en hård vinter kan komma att orsaka, då ansvaret för 

järnvägsunderhållet inte ligger på dem. (Svenska Dagbladet, 2010) 
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Oavsett besparingar eller investeringar har tågbolaget under år 2012 fortsatta problem 

med tågtrafiken. Under decembermånad ställdes 180 avgångar in vilket skapade stort 

missnöje hos SJ:s resenärer. (Svenska Dagbladet, 2012)  
 

2.1.10	  Krisbakgrund	  SAS	  

SAS kris präglas av mångåriga finansiella bekymmer som enligt den tidigare linjepiloten 

Tomas Gustavsson grundar sig i den tidigare bolagiseringen, som innebär att 

ägarländerna år 2004 delades upp till fyra separata produktionsenheter. En nationell 

uppdelning som än idag påverkar drivningen av företagen men som på pappret kom att 

avvecklas år 2009. Tanken med avvecklingen var att återigen centralisera styrningen av 

företaget. Denna återgång till ett centralt bolag kom att kräva ett tillskott i kassan som 

finansierades genom en nyemission om 11 miljarder kronor. (Göteborgsposten, 2012) 

De finansiella problem som SAS mött och som uppstått i bolaget kan förutom till 

interna ekonomiska problem och omstruktureringar även kopplas till den nya 

verklighet som flygmarknaden mött på senare år. SAS och andra europeiska bolag 

verkade tidigare under en oligopolliknande marknad som reglerades av politiken där 

stora flygbolag delade upp marknaden och luftrummet emellan sig. Även 

biljettpriserna kunde hållas höga på grund av en samordning mellan bolagen. I och 

med detta har SAS haft svårigheter att anpassa sig till de förändringar som skett i 

resebranschen under de senaste 15-20 åren. (Dagens Nyheter, 2007) På grund av detta 

har flygbolaget ständigt varit i behov av kapitalinjektioner för att överleva och man har 

angett sänkningar hos flygpersonalen som en pedagogisk murbräcka till de nödvändiga 

tillskott bolaget behövts. En bild som enligt Tomas Gustavsson ger en snedvridning av 

bolagets interna ekonomiska problem. (Göteborgsposten, 2012)  
 

2.2	  Forskningsbakgrund	  

2.2.1	  Tidigare	  studier	  av	  företags	  bemötande	  av	  kritik	  

Många studier som har undersökt företags retoriska agerande i hanterandet av en kris 

har i sina undersökningar tillämpat William L. Benoits strategier för företags 

återuppbyggande av image. Undersökningar av detta slag har ofta baserats på stora, 

specifika krishändelser som lett till att företaget på olika sätt måste försvara sig från 

anklagelser kopplade till krishändelsen. Exempel på en sådan katastrofhändelse som 



13	  
	  

behandlats i flera studier är oljeläckan Deepwater Horizon som exploderade vid 

Louisiana kusten i april 2010. British Petroleum fick utstå stark offentlig kritik då 

läckan orsakade förödande konsekvenser för miljön som ledde till betydande 

ekonomiska effekter. Brantley m fl. (2011) är exempel på forskare som studerat just 

det bemötandet av anklagelserna vid British Petroleum krisen. Deras undersökning 

baserades på en innehållsanalys av pressmeddelanden i de första efterdyningarna av 

oljeexplosionen. Studien fann att British Petroleum omedelbart försökte hantera 

krisen genom att tillämpa image återuppbyggande strategier. Strategier som användes 

var mestadels av kompenserande karaktär och inkluderade inte ett erkännande av 

skulden eller typer av förnekanden på så sätt att andra inblandade aktörer beskylldes. 

Vad gäller strategiernas applicerbarhet på undersökningen konstaterar Brantley m fl. 

(2011) att det är svårt att fånga in nyanser av ett företags bemötande genom 

användandet av image återuppbyggande strategier. 

 

Dillistone m fl. (2011) såg en möjlighet i denna mycket omstuderade 

oljeriggskatastrof att utvidga användningen av Benoits (1995) image 

återuppbyggande strategier till att även omfatta sociala medier. Enligt Dillistone m fl. 

(2011) är detta det första försöket att utvidga Benoits (1995) teori till att även omfatta 

nya medier. Studien som genomfördes visade att den mest använda strategin var av 

kompenserande karaktär, samma utfall som Brantley m fl. (2011) påvisade i sin 

undersökning. De studerade medierna som låg till grund för Dillistone m fl. (2011) 

analys grundades i studier av British Petroleums respons på kanalerna Facebook, 

Twitter, YouTube samt Flickr. Även Rogers (2012) undersökning av samma kris, 

avgränsad till Twitter, kom fram till resultatet att kompensation klart flest gånger 

förekommer i företagets bemötande. Under oljeriggskatastrofen gjorde British 

Petroleum således ingen skillnad på responsen som kan kopplas till vilket slags 

medium som användes. 

 

Efter att Dillistone m fl. (2011) förlängt de image återuppbyggande strategierna till att 

utöver traditionella medier även omfatta sociala medier har forskningsfältet breddats och 

andra liknande studier genomförts. Ett exempel på en studie där de 

imageåteruppbyggande strategierna analyserats via sociala medier är de amerikanska 

dokusåpakändisarna Jon och Kate Gosselins skilsmässa år 2009 (Moody, 2011). 

Undersökningen studerade hur parets personliga uttalanden i sociala medier och 
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intervjuer såg ut under två faser: året innan och året efter skilsmässan. I undersökningen 

studerades åtta upplagor av tidningen People Magazine där minst en av dem förekommer 

på omslaget. Parets närvaro i sociala medier studerades även genom Kates blogginlägg 

under år 2010, Jons blogg under år 2009 samt hans Twitterkonto under 2010. Varje 

medium undersöktes efter återkommande teman och ramar vilket möjliggjorde för 

skapandet av en beskrivning av deras personliga image återuppbyggande under 

skilsmässan och det efterföljande året. (Moody, 2011) 
 

Enligt Moody (2011) använde sig paret av image återuppbyggande strategier under 

skilsmässofaserna med varierande framgång. I huvudsak använde både Kate och Jon 

strategier för att minska händelsens anstötlighet och former utav förnekelse under båda 

perioderna (Moody, 2011). Under den försa fasen utnyttjade traditionella medier 

klassiska könsinramningar av paret där Kate framställdes som den förtvivlade 

ensamstående mamman och Jon som den opålitlige pappan. Dock förändrades denna bild 

under studiens gång. Medierna övergick till att framställa en mer positiv bild av Jon och 

negativ av Kate. Något som enligt Moody (2011) beror på parets egen framställning via 

sociala medier. Detta resultat indikerar på att sociala medier gör det möjligt för kända 

människor att själva vara med och påverka vilken bild av dem som florerar i media, de 

måste dock fortfarande följa traditionella råd om vilka strategier som ska användas för att 

återuppbygga en image. (Moody, 2011) 
 

En av undersökningens huvudsakliga slutsatser är att sociala medier, likt Twitter, kan 

underlätta i kändisars image återuppbyggande arbete. (Moody, 2012) Denna slutsats 

motiveras genom att media och allmänheten ofta dömer individer utifrån hur de agerar 

och reagerar på en skandal. 

 

2.2.2	   Denna	   uppsats	   ansats	   utifrån	   tidigare	   forskning 

Mycket av tidigare forskning har, som framgått ovan, fokuserat på stora krishändelser 

som drabbat både företag och kända personer. En gemensam nämnare för alla de 

incidenter som studerats ur ett image reparerande perspektiv är att dessa händelser 

genererat stort medialt intresse. Krishändelserna beskrivs ofta av medierna som stora 

skandaler och ligger många gånger till grund för stora debatter som ibland pågår 

under en väldigt lång tid. Till skillnad från stora krishändelserna som sällan drabbar 

företag förekommer ofta små incidenter som företag tvingas bemöta för att de på olika 

sätt ses som ansvariga av sina kunder. Enligt vår mening saknas forskning på vilka 
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effekter dessa små och puttrande incidenter kan ha för ett företags rykte. Dessa 

mindre händelser förstoras inte upp i samma utsträckning av media, dock kan de trots 

sin storlek ha stora effekter för företaget och successivt rasera ett rykte. En typisk 

plats där företag kan utsättas för direkt kritik av sina kunder är sociala medier. På 

sådana plattformar kan debatter och negativ kritik eskalera om det inte bemöts av de 

kritiserade företagen. Avsaknaden av studier där företags bemötande av små 

krishändelser undersöks är en lucka vi vill fylla med denna uppsats. 

2.3	  Sammanfattning	  bakgrund	  

Utifrån ämnesbakgrunden har det konstaterats att forskningen under åren haft olika 

syn på kommunikation. Tidigare låg fokus primärt på intern kommunikation för att 

sedan skifta och bli ett verktyg för företag att bygga relationer och stärka sitt 

varumärke. I och med sociala mediers framfart exponeras inte företag längre endast i 

traditionella medier utan ges en möjlighet att själva styra information vid exempelvis 

en kris. Detta har lett till att företag under krisers gång både använt sig av sociala 

medier samt traditionella medier för att kommunicera ut information, vilket har blivit 

föremål för forskare runt om i världen att studera. Centralt för många av dessa studier 

är tillämningen av William L. Benoit (1995) image återuppbyggande strategier som 

analysverktyg för att studera företagens kommunikation. En god kommunikation har 

även påtalats som betydelsefull för företags rykte som är ett utvärderingsverktyg för 

allmänheten. Genom att använda Benoit (1995) återuppbyggande strategier kan 

företag påverka den allmänna bilden och därmed också sin legitimitet sitt rykte. 
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3.	  Teori	  
 

I den teoretiska delen inleder vi med att presentera krisens olika dimensioner och 
inverkan på ett företags rykte. Vidare beskrivs hur kriskommunikation enligt erkända 
forskare bör se ut samt redogör för olika strategier inom kriskommunikation. Det 
teoretiska kapitlet innehåller även en redogörelse för Internet och sociala mediers 
roll i en kris samt råd om hur företag bäst använder sig av dessa. Kapitlet avslutas 
med en förklaring av begreppen legitimitet och rykte. 

 

3.1	  Kriser	  –	  definitioner	  och	  dimensioner	  

Begreppet kris är en central term inom ämnen som krishantering, kriskommunikation 

och krismanagment (Coombs, 2012; Larsson, 2008). Synsättet och definitionen av 

begreppet skiljer sig enligt Coombs (2012) aningen åt beroende på vilket fält som 

studeras. Forskare och praktiker är dock relativt ense om vilka dimensioner som ryms 

inom begreppet kris (Ericsson, 2009). 
 
Coombs (2012) konstaterar att det inte finns en allmänt vedertagen definition av 

begreppet kris och påtalar vikten av att begreppet definieras. Detta är enligt Coombs 

(2012) främst viktigt för att det påverkar forskningsansatsen och förhållningssättet till 

begreppet i litteratur och forskning. I sin definition har han försökt att fånga in 

gemensamma drag, använda av olika författare, för att beskriva vad som kännetecknar 

en kris. Coombs (2012) definition utgör således en syntes av olika perspektiv på 

kriser och sammanfattas: 
 

”A crisis is a perception of an unpredictable event that threatens 

expectancies of stakeholders and can seriously impact an 

organization´s performance and generate negative outcomes” (s.2) 
 
Med detta menas att kriser är perceptuella och att de således avgörs av personers 

förmåga att uppfatta en kris existens. Coombs (2012) menar att det därför kan vara 

svårt att ge en mer snäv definition utan att gå in på speciella händelser som kan 

drabba organisationer, likt industriolyckor och naturkatastrofer som av allmänheten 

ofta uppfattas som kriser. Med citatet menas att en intressent, utan organisationens 

medvetande, kan uppfatta att organisationen befinner sig i en kris. (Coombs, 2012) 
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Falkheimer & Palm (2005) poängterar likt Coombs (2012) att en kris utgörs av 

oväntad händelse som ställer organisationen inför ett hot eller en utmaning. De menar 

även att denna händelse kräver snabb respons eftersom den kan utgöra ett allvarligt 

hot och få oväntade effekter. Falkheiemer & Palm (2005)  understryker till skillnad 

från Coombs (2012) även massmediernas och allmänhetens intresse för krisen, som 

de menar är väldigt stort när organisationer befinner sig i en kris. 
 

Alla negativa händelser som kan drabba en organisation är dock enligt Coombs 

(2012) inte krishändelser. Det är därför viktigt att ur en organisations synvinkel göra 

åtskillnad mellan en kris och en incident. Coombs (2012) menar att incidenter kan ses 

som små händelser som är lätta att lokalisera och åtgärda. Dessa incidenter är vanliga 

och bör inte bidra till att påverka organisationens rykte nämnvärt. En kris däremot 

innebär större negativa konsekvenser och riskerar att skada organisationen i högre 

grad. (Coombs, 2012) 
 
Larsson (2008) förhåller sig mer konkret till begreppet kris. Enligt honom är det ett 

brett begrepp som kan delas upp i tre delar: risk, katastrof och kris. Den första delen, 

risk, syftar till ett potentiellt underliggande hot som i framtiden kan leda till händelser 

som sedan kan få negativa konsekvenser. Med katastrof menas förverkligande av en 

akut hotbild. Om en katastrof inte hanteras på rätt sätt kan den övergå i en kris. 

3.2	  Krisens	  inverkan	  på	  ryktet	  

Många forskare, däribland Coombs (2012) och Larsson (2008), är överens om att 

kriser kan påverka en organisations rykte negativt.  Det är främst när en organisation 

inte hanterar en kris på ett genomarbetat sätt som organisationen riskerar att skada ett 

tidigare gott rykte. (Larsson, 2008) Tench & Yeomas (2009) framhåller att effektiv 

krishantering skyddar organisationer. Enligt dem kan god krishantering i vissa fall, 

förutom att skydda organisationers image, även rädda en organisations hela existens. 

Det finns dock svårigheter med effektiv krishantering. Exempelvis menar Larsson 

(2008) att organisationers krishantering försvåras då kriser ofta är svåra att upptäcka. 

Detta eftersom att en kris kan uppstå genom knappt märkbara steg som på sikt kan 

leda in organisationen i en ohållbar situation (Larsson, 2008). Hur god krishantering 

ser ut är inte givet, med det finns råd att hämta ur forskning. Larsson (2008) 

framhäver att forskare är eniga om effekten av att negligera en krishändelse. Det har 
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visat sig att ett negligerande förhållningssätt till krisen inte är bra för organisationer 

(Larsson, 2008). Forskning har påvisat att organisationer med en konstruktiv och 

positiv inställning under krisens gång klarar sig bäst. Enligt (Larsson, 2008) kommer 

positiva och konstruktiva organisationer lindrigare undan jämfört med de som 

angriper kritiker med ett bortförklarande ställningstagande. 
 
Det är inte endast organisationers krishantering som bidrar till att påverka ryktet. 

Enligt Coombs (2012) påverkas även ett rykte genom direkta och indirekta 

erfarenheter, i det här fallet, kunderna har av organisationen. Med direkt och indirekt 

erfarenhet åsyftas interaktion och information. Positiva erfarenheter, i form av lyckad 

interaktion och bra information, bygger således upp ett gott rykte för organisationen. 

Negativa erfarenheter å andra sidan har motsatt effekt då de har en tendens att skada 

och rasera ryktet. (Coombs, 2012)  

 

3.3	  Kriskommunikation	  

Det budskap som förmedlas måste enligt Larsson (2008) kunna uppfattas snabbt och 

vara mycket tydliga och begripliga. Just att informationen är snabb och korrekt 

betonas särskilt av både praktiker och forskare. Man måste tidigt tala om vad som har 

hänt, vilka åtgärder som vidtas, vad som planeras närmast och vart berörda kan vända 

sig. Organisationen bör i vissa fall ange vilka operativa problem man står inför. 

(Larsson, 2008) Dessa riktlinjer för budskapets utformning ryms under de tre 

framgångsfaktorer Falkheimer & Heide (2007) tagit fram för lyckad 

kriskommunikation. De har genom en analys av litteraturen inom området 

sammanfattat följande framgångsfaktorer: reagera fort, var konsistent och var öppen. 

Framgångsfaktorerna härstammar i sin tur ur det äldsta och vanligaste rådet för 

organisationer som hamnat i kris: ”tell it all and tell it fast”. (Falheimer & Heide, 

2007:106) Arpan & Roskos-Ewoldsen (2005) upplever en lucka med genomförd 

forskning inom detta område och menar att fokuseringen alltför ofta kretsat kring 

”telling it all”. Få studier har fokuserat på effekten och innebörden av ”telling it fast” 

(Arpan & Roskos-Ewoldsen, 2005). I ett steg att fylla denna lucka valde de att 

genomföra en experimentell studie där de undersökte hur organisationer som ”stjäl 

åskan”, det vill säga först släpper information om sin kris uppfattas av publiken. 
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Kriskommunikation ägnar sig till stor del att beskriva olika slags kriser eller steg i en 

kris. Därmed är det inte sagt att forskningen försummat den innehållsmässiga delen, 

det vill säga vad organisationer kan och bör kommunicera ut i krisande tider 

(Falkheimer & Heide 2007; Tench & Yeomas, 2009). Det finns inom krishantering 

många välutvecklade teorier som lämpar sig för studier av innehållsmässiga aspekter. 

Bland de vanligaste teoribildningarna återfinns företags försvarstal (apologia) samt 

teorin om återställande av image (image restoration theory) (Falkheimer & Heide, 

2007). 

 

I apologia teorin uppfattas organisationer som en individ. Det finns därför anledning 

för organisationer att likt individer engagera sig i försvarstal när de blir anklagade för 

icke önskvärda händelser. Forskarna inom denna inriktning har kartlagt olika 

krisreaktioner och tagit fasta på att olika intressenter kan behöva olika slags respons 

för att fylla behoven som uppstår i samband med en kris (Falkheimer & Heide, 2007). 

3.4	  Image	  restoration	  strategies	  

William Benoit brukar kopplas samman med teorin om återställande av image 

(Falkheimer & Heide, 2007). I sin teori har Benoit hämtat inspiration från den 

klassiska retorikens lära, bland annat från teorin om företags försvarstal av Ware & 

Linkguel (Benoit, 1995). Benoits teori innehåller formulerade strategier för hur 

organisationer retoriskt kan agera för att försvara sig vid kriser. 
 
För att organisationer ska engagera sig i image återställande arbete måste först en 

krishändelse ha uppstått (Benoit, 1995). Denna krishändelse jämställs av Benoit 

(1995) med en attack på företagets image. Enligt honom innehåller en attack två 

komponenter: 
 

1.   Den anklagade är ansvarig för en negativ händelse 
2.   Denna händelse anses stötande 

 
Organisationen måste även uppfatta att den hålls ansvarig av sina intressenter för att 

påbörja det kriskommunikativa arbetet. Ansvaret kan framträda på olika sätt. 

Organisationer kan klandras för handlingar som utförts, beställts, uppmuntrats eller 

givits tillåtelse att inträffa. Benoit (1995) framhåller att organisationer som använder 
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strategierna bra ofta går ur krisen med reparerad image, då bilden om organisationen 

som kommuniceras ut är viktigare än verkligheten (Benoit, 1997:178). 
 
Att organisationer anser det vara viktigt att reparera sin image förklaras av Benoit 

(1995) med att ryktet är väldigt viktigt, varför en händelse som riskerar att hota 

imagen och därmed ryktet ses som riskfylld. Därför tvingar det fram reaktioner i form 

av bland annat förklaringar, rättfärdigande eller beklagande från organisationens håll 

(Benoit, 1995). 
 
Nedan presenteras en tabell av strategier formulerade av Benoit (1995) för image 

återuppbyggande. I strategierna har Benoit inkluderat och utvecklat apologia teorins 

krisreaktioner för att bilda fem huvudstrategier med understrategier. Dessa strategier 

är väldigt generella och många gånger är det svårt att urskilja endast en strategi. En 

anledning till det är att vissa av strategierna går in i varandra och den andra att man 

kan kombinera och använda fler strategier samtidigt (Benoit, 1995). Dock pekar 

strategierna på generell nivå på principiellt viktiga skillnader i hur krisen från 

företagens sida kan bemötas. 

 

HUVUDSTATEGI/Alternativ ÅTGÄRDER 

FÖRNEKANDE 
Enkelt förnekande 
Projicering 

 
Hävda sin oskuld 
Beskylla någon annan 

BORTFÖRKLARING 
Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter 

 
Reaktion på någon annans handling 
Brist på kunskap eller information 
Ooops… 
Ingen ond mening 

MINSKA HÄNDELSENS 
ANSTÖTLIGHET 
Bolstering 
 
Minimering 
Differentiering 
 
 
Transcendens 
Attack 
Kompensation 

 
 
Länka organisationen till ett positivt 
sammanhang 
Ingen större skada skedde 
Jämföra med liknande, mindre önskvärda 
händelser 
 
Hänvisa till högre syfte 
Attackera motståndaren 
Någon form av ersättning 
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TILLRÄTTALÄGGANDE  
Se över rutiner, utreda 
Förhindra att det sker igen 

TA PÅ SIG HELA SKULDEN  
”Göra en hel pudel” 
 

Tabell 1: Fem strategier för återuppbyggande av image (Benoit, 1995)  
 

·      Förnekande – Det är ofta frestande att ta till förnekelse eller lägga över skulden på 

någon annan vid en attack. Enligt Benoit (1995) kan dessa strategier fungera väl i de 

fall det inte genomskådas av publiken. Det finns dock tveksamma aspekter som 

Falkheimer & Heide (2007) lyfter fram om att förnekande inte är etiskt försvarbart 

eller särskilt effektivt. 
 

·      Bortförklaring – I den här strategin förklarar organisationen dagsläget utan att medge 

skuld i det inträffade. Det är vanligt att man hävdar brist på information, kunskap eller 

kompetens ledde fram till händelsen (Benoit, 1995). 
 

·      Minska händelsens anstötlighet – Organisationen medger skuld men kan försöka att 

kompensera, åtgärda skadan, påstå att händelsen är överdriven eller ge exempel på 

värre händelser. Genom att attackera motståndaren ifrågasätter man dennes motiv och 

trovärdighet. Oftast är minskning av händelsens anstötlighet den enda strategin som 

står organisationer till buds. Det ska även vara den mest lämpliga strategin att ta till. 

(Benoit, 1995) 
 

·      Tillrättaläggande – Organisationen visar omvärlden att man är medveten om 

problemet och att man genom olika åtgärder och insatser kommer att hand om detta 

(Falkheimer & Heide 2007). Exempel på att förhindra återfall kan vara att avskeda 

personal som är ansvarig för det inträffade. 
 

·   Ta på sig hela skulden – Innebär att man tar fullt ansvar och ber om ursäkt till berörda 

parter (Benoit, 1995). Uttrycket att göra en hel pudel syftar på när någon efter order 

gör en ödmjuk och offentlig avbön. (Falkheimer & Heide, 2007) 
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3.5	  Kritik	  mot	  Benoits	  strategier	  

Burns och Bruner (2000) har i vissa sammanhang nämnts som kritiker till William 

Benoits teori om återuppbyggande av image. Om sin uppsats säger de själva: 
 

”This essay argues that the theory at certain points is constrained by 
its current language and mental representations and even invites 
misinterpretation.Written from a sympathetic point of view, this essay 
offers suggestions both for clarifying potentially troublesome 
formulations and for developing specific aspects of the theory.” s. 27 

 
Det är definitivt en ifrågasättande uppsats och den innehåller en del kritik men den tar 

inte avstånd från teorin och förkastar den. Meningen är snarare att klargöra eventuella 

misstolkningar och utveckla teorin på vissa punkter. En av de termer som av Burns 

och Bruner (2000) problematiseras är image. De anser inte att en organisations image 

kan klassificeras som positiv eller negativ då den inte är helt enhetlig. De menar att 

denna förenkling är enkel att göra utifrån Benoits ursprungsteori. 
 

De diskuterar bland annat termen restoration, det vill säga återställande, som de anser 

ger en skev bild av att organisationen efter en krishändelse eftersträvar en återställning 

av det tidigare ryktet. Eftersom en image och därmed ett rykte till stor grad påverkas 

under en kris menar Burns & Bruner (2000) att det inte är särskilt troligt att ryktet 

någonsin kan återställas till det exakta ursprungstillståndet. Med detta som bakgrund 

föreslår de att termen byts ut till image recreation. (Burns & Bruner, 2000) 
 
En synpunkt på strategierna som Burns och Bruner (2000) nämner är att de är väldigt 

generaliserande och abstrakta samt att teorin som utformats av Benoit är grovt 

förenklad. De vill att den ska utvecklas för att kunna användas inom fler områden 

(Burns & Bruner, 2000). Benoit (1995) har tidigare dock nämnt just strategiernas 

abstraktionsgrad som en styrka då de med fördel kan kombineras och användas 

tillsammans. Som svar på Burns och Bruners kritik skrev Benoit artikeln Another 

Visit to the Theory of Image Restoration Strategies (2000). Där medger grundaren av 

strategierna att termen restoration kan misstolkas, varför han bestämt att hädanefter 

kalla teorin image repair, vilket även vi kommer att göra i denna uppsats. 
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3.6	  Stealing	  thunder	  -‐	  “att	  stjäla	  åskan”	  

Denna strategi har tidigare använts för att analysera processer och effekter i 

rättegångar (Dolnik m fl, 2003; Williams m fl, 1993), men även för att analysera 

social påverkan (Williams & Dolnik 2001). Arpan & Roskos-Ewoldsen (2005) var 

först med att undersöka Stealing thunder som kriskommunikationsstrategi. Enligt 

forskarna innebär denna strategi det snabbaste och mest proaktiva förhållningssättet 

till kriskommunikation (Arpan & Roskos-Ewoldsen 2005). Ett proaktivt 

förhållningssätt hänger samman med att organisationen i det här fallet initierar 

kriskommunikationen i stället för att snabbt besvara frågor och spekulationer från 

medierna och publiken. Arpan & Roskos-Ewoldsen (2005) studie visade att stealing 

thunder inte endast är en effektiv men även en etisk strategi för företag att använda sig 

av i en kris. Användandet av stealing thunder visade sig bidra till att kriser av 

allmänheten uppfattades som mindre allvarliga och till att organisationen rankades 

högre i trovärdighetsundersökningar. (Arpan & Roskos-Ewoldsen, 2005) 
 
Även Coombs (2012) nämner stealing thunder som den bästa strategin för 

organisationer att tillgå för att ge det mest positiva intrycket. I likhet med Arpan & 

Roskos-Ewoldsen (2005) drar Coombs (2012) slutsatsen att måttet på trovärdighet 

stärks och ryktet risker inte att försämras lika drastiskt när organisationen använder 

sig av strategin. Detta har visats i många krisstudier som behandlat bedömningen av 

trovärdighet och pålitlighet.  

3.7	  Sociala	  medier	  i	  kriskommunikation	  

När en kris uppstår kan sociala medier ha en betydelsefull roll. Inom interaktiv 

kriskommunikation är sociala medier ett viktigt verktyg mellan organisationer och 

deras publik. Social medier, som Twitter och Facebook, får mer uppmärksamhet 

under en kris och är därför faktorer som påverkar krisinformationen. (Austin m. fl, 

2012) Då användningen av sociala medier ökar i kristider kan bloggar vara ett 

effektivt hjälpmedel i krishanteringen. Att kommunicera genom exempelvis en blogg 

kan organisationen sprida sin information på ett effektivt sätt. Det kan också vara en 

kanal där organisationen snabbt uppdaterar sina intressenter under krisens förlopp och 

interagera på ett enkelt sätt. Genom bloggen kan intressenterna ställa frågor, 

kommentera och ge feedback under krisens gång. När en organisation befinner sig i 
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en kris ökar intressenternas behov av att ställa frågor och interaktionen blir än mer 

betydelsefull. (Coombs, 2008) 
 
För organisationer är ännu en positiv aspekt med sociala medier möjligheten till att ge 

kunder och intressenter snabba svar. Genom möjligheten att i kristider ge snabba svar 

kan organisationen försäkra sig från att kunder och intressenter får felaktig 

information från en tredje part baserad på spekulationer. (Coombs 2012) Om 

organisationen däremot bemöter intressenterna med tystnad kan det uppfattas som 

passivt och reflektera osäkerhet, vilket enligt Coombs (2012) är motsatt vad en 

organisation vill uppnå i ett krisläge. Ännu en nackdel med tystnaden är att det tillåter 

andra aktörer att ta kontroll över situationen och utifrån egna ord definiera krisen. Ett 

snabbt svar däremot genererar kontroll och trovärdighet. Genom snabba svar tar 

organisationen det första steget till att återta kontrollen och ta tillbaka trovärdigheten. 

(Coombs, 2012) 
 
Det sociala mediet som på senare tid givits mest uppmärksamhet som 

kriskommunikativt verktyg är Twitter. (Austin m fl, 2012) Det har i undersökningar 

visats att om en organisation kontinuerligt uppdaterar exempelvis sitt Twitterkonto 

planar krisen till slut ut. Organisationer som använder sig av Twitter ger kunder och 

intressenter möjligheten att i efterhand ställa frågor gällande krisen, en ofta använd 

och uppskattad möjlighet. (Austin m fl, 2012) Även Coombs (2012) nämner 

fördelarna med att kunna uppdatera sina kommunikationskanaler efter att krisens 

värsta fas lagt sig. I de fall krisen skulle blossa upp igen kan organisationen lätt svara 

och återanknyta till tidigare svar. (Coombs, 2012)  

 
3.8	  Tre	  regler	  för	  lyckad	  kommunikation	  över	  Internet	  

Coombs (2012) presenterar tre förhållningssätt för att kommunikationen ska lyckas 

över Internet: 
 
1. Var närvarande: Detta förhållningssätt innebär att de ansvariga för krisen inte ska 

fly omvärlden utan istället vara närvarande. Inte bara intressenter utan även 

journalister kommer att vända sig till organisationens hemsida samt existerande 

sociala medier för att få information om organisationen. Om organisationen inte 
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besvarar eller nämner krisen i sin Internetbaserade kommunikation kommer denna 

frånvaro att uppmärksammas. Organisationen kommer att kritiseras för tystnaden och 

förlora en möjlighet att presenterar och besvara sin uppfattning om krisen. 
 
2. Var där det händer: Organisationen bör använda sig av den plattform där krisen 

uppstår för att besvara krisen. Uppkommer något på Twitter bör organisationen 

besvara på Twitter. Organisationens svar på kritiken kommer tyvärr inte att 

uppmärksammas i lika hög utsträckning som den tidigare riktade kritiken. Det är dock 

taktiskt att placera sitt budskap i kanalen där kritiken uppkom för att öka chanserna att 

intressenterna kommer att finna budskapet tillsammans med krisen. 
 
3. Var där före krisen: Det har visat sig vara mer effektivt att befinna sig på sociala 

medier såsom bloggar och microbloggar innan krisen uppstår. Detta beror på att 

sociala medier är som mest effektiva när det finns följare som kan se innehållet. Att 

vara närvarande under en längre period bidrar till att bygga upp en trovärdighet och 

autenticitet för krismeddelandet. Har organisationen inte använt sig av sociala medier 

tidigare kan det ändå vara av stor vikt att engagera sig även efter en kris. Enligt 

Coombs (2012) får man inte glömma bort den strategiska aspekten av det andra 

förhållningssättet med att bemöta kritik på den plattformen där den uppstod. Typen av 

kris spelar även en viktig roll i valet av socialt medium. 

3.9	  Organisationers	  respons	  -‐	  två	  kommunikationssynder	  

Coombs (2012) nämner förutom råd för lyckad kommunikation även två 

kommunikationssynder som organisationer bör undvika i sitt kriskommunikativa 

arbete riktat mot intressenter och kunder. Främst grundas kommunikationssynder i 

organisationens brist på information och kunskap i ett snabbt svar kan leda till två 

synder inom kommunikation: 
 

1. När en organisation besvarar en kris med “inga kommentarer” är faran att 

intressenterna uppfattar “vi är skyldiga”. Forskning har visat att det dock är viktigt att 

bemöta frågor och kommentarer från intressenter. Istället för att inte kommentera bör 

organisationen istället säga “vi har ännu ingen information”. Organisationen kan med 

fördel rapportera detta via antingen traditionella eller sociala medier. 
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2. Att inte lämna information genom media till intressenter så som lovat är också det 

en synd. En god relation med intressenterna bygger på organisationens trovärdighet. 

Detta kräver att organisationen levererar det de har lovat och misslyckas de med detta 

kan det leda till att organisationens trovärdighet urholkas. Vilket i sin tur är skadligt 

för relationen till intressenterna. 
 

Coombs (2012) poängterar att möjligheten till att ge snabba svar vid tillfällen kan 

begränsas då det kan ta tid att behandla och samla nödvändig information. Om ett svar 

från organisationen inte processas innan svaret ges finns risken att felaktig 

information lämnas. Något som i största mån ska undvikas. (Coombs, 2012) 

 

3.10	  Legitimitet	  och	  rykte	  

Redan i uppsatsens bakgrundskapitel påtalades vikten av ett gott rykte i krissituationer 

av såväl Coombs (2012) som Larsson (2008). I detta teoretiska kapitels början 

ägnades sedan ett avsnitt åt att beskriva krisers inverkan på organisationers rykte. För 

att skapa en förståelse för vad som rent teoretiskt menas med rykte och på vilket sätt 

det hänger ihop med legitimitet följer nu i denna del en redogörelse för de två 

begreppen samt likheter och skillnader de två emellan. Den teoretiska beskrivningen 

av organisationers rykte och legitimitet utgör detta kapitels avslutande del.  

3.9.1	  Legitimitet	  

Legitimitet	   har	   sedan	   dess	   introduktion	   och	   frekventa	   upprepning	   i	  

organisationsteorier	   kommit	   att	   beskrivas	   som	   en	   fästpunkt	   i	   en	   expanderad	  

teoretisk	   apparatur	   som	   behandlar	   kognitiva	   och	   normativa	   krafter	   som	  

begränsar,	   konstruerar	   och	   godkänner	  mönster	   för	   organisationers	   handlande.	  

(Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  Teoretiker	  menar	  att	  i	  de	  fall	  organisationer	  håller	  

sig	   inom	  ramen	  för	  vad	  som	  av	  allmänheten	  anses	  vara	  godtagbart	  kommer	  de	  

att	   uppfattas	   som	   legitima.	   Att	   uppfattas	   som	   legitim	   kan	   innebära	   att	  

organisationen	  anses	  vara	  kapabel	  att	  utföra	  ett	  visst	  arbete	  samtidigt	  som	  den	  

följer	   sociala	   normer,	   värderingar	   och	   regelverk	   som	   förväntas.	   Att	   hålla	   sig	  

inom	  uppsatta	  ramar	  och	  uppfattas	  som	  en	  legitim	  organisation	  leder	  ofta	  till	  att	  

man	   tas	   för	  givet	  av	  andra	  aktörer	   som	  en	  stark	  konkurrent	   inom	  sin	  bransch.	  

(Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  
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3.9.2	  Rykte	  

Organisationers	  rykte	  skiljer	  sig	  från	  legitimitet	  på	  så	  sätt	  att	  det	  mestadels	  har	  

studerats	   i	   termer	   av	   vilken	   effekt	   ett	   rykte	   har	   på	   en	   organisation	   i	   en	   viss	  

situation.(Deephouse	  &	  Carter,	   2005)	  Ett	   rykte	   har	   i	   teorin	   likställts	  med	   flera	  

andra	   begrepp	   som	  bland	   annat	   image,	   anseende	   och	  prestige.	   	   Dagspress	   och	  

affärspress	   har	   varit	   drivande	   i	   arbetet	   att	   lyfta	   fram	   vikten	   av	   ett	   gott	   rykte	  

genom	  att	  publicera	  ryktesrankingar	  av	  olika	  företag	  och	  universitet.	  Bland	  stora	  

tidningar	  som	  ägnat	  sig	  åt	  detta	  nämns	  Fortune,	  Financial	  Times	  och	  US	  News.	  

(Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  Rykte	  har	  således	  kommit	  att	  användas	  för	  att	  göra	  

jämförelser	   mellan	   organisationer	   och	   använts	   som	   verktyg	   för	   att	   avgöra	   en	  

organisations	  relativa	  position	  i	  förhållande	  till	  sina	  konkurrenter.	  	  

	  

3.9.3	  Legitimitet	  och	  rykte	  -‐	  likheter	  och	  skillnader	  

De	   finns	   tre	   huvudsakliga	   likheter	   mellan	   begreppen	   legitimitet	   och	   rykte.	  

(Deephouse	   &	   Carter,	   2005)	   En	   av	   dessa	   likheter	   är	   att	   de	   bygger	   på	   samma	  

sociala	  konstruktion.	  Denna	  konstruktion	  innebär	  att	  båda	  koncepten	  bygger	  på	  

en	   bedömning	   av	   organisationen	   där	   intressenterna	   är	   de	   som	   utvärderar.	  

Vidare	   påverkas	   uppfattningen	   om	   legitimitet	   och	   rykte	   av	   samma	   egenskaper	  

och	   kan	   exempelvis	   baseras	   på	   organisationsstorlek,	   val	   av	   samarbetspartners	  

samt	  organisationers	  regelefterlevnad.	  Ytterligare	  en	  likhet	  är	  att	  organisationer	  

som	   anses	   vara	   legitima	   och	   ha	   ett	   gott	   rykte	   båda	   kopplas	   ihop	   med	   en	  

förbättrad	   förmåga	   att	   kunna	   förvärva	   resurser	   såsom	   investerare	   och	   bra	  

arbetskraft.	  (Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  

	  

Legitimitet	  har	  till	  en	  början	  främst	  behandlats	  i	  organisationsteorier	  och	  rykte	  

har	   förekommit	   inom	   både	   sociologin	   och	   ekonomin.	   (Deephouse	   &	   Carter,	  

2005)	   Den	   största	   skillnaden	   som	   kan	   härledas	   ur	   tidigare	   genomgångar	   av	  

begreppen	   är	   att	   legitimitet	   betonar	   en	   social	   acceptans	   som	   organisationer	  

förtjänar	  genom	  att	  följa	  normer	  i	  samhället	  medan	  ryktet	  utgör	  ett	  mätverktyg	  

för	  jämförelser	  mellan	  organisationer.	  (Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  
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I	   en	   egen	   undersökning	   studerade	   Deephouse	   &	   Carter	   (2005)	   effekten	   av	  

isomorfism	  och	  finansiellt	  resultat	  på	  amerikanska	  affärsbankers	  legitimitet	  och	  

rykte.	  	  Genom	  sin	  studie	  fann	  de	  att	  isomorfism	  bidrar	  till	  att	  förbättra	  en	  banks	  

legitimitet	   men	   dess	   effekt	   på	   ryktet	   är	   dock	   beroende	   av	   bankens	   tidigare	  

anseende.	  De	  fann	  att	  ett	  bra	  resultat	  har	  en	  positiv	   inverkan	  på	  bankens	  rykte	  

men	  att	  det	  inte	  bidrar	  till	  att	  öka	  legitimeten.	  (Deephouse	  &	  Carter,	  2005)	  
 

3.10	  Sammanfattning	  –	  teori	  

I det teoretiska kapitlet har det framkommit att kriser kan ha olika dimensioner. Enligt 

Coombs (2012) görs en uppdelning mellan krishändelser och incidenter där 

krishändelser påverkar organisationer till hög grad medan incidenter inte har samma 

negativa effekt. Krisers effekt på ryktet har konstaterats vara beroende av 

organisationens kommunikation före, efter och under en kris. Det organisationer bör 

tänka i sitt kriskommunikativa arbete är bland annat att bemöta krisen där den 

uppstår, vara konsekventa och vara öppna. I krissituationer ska tystnad till största mån 

undvikas, då det ger utrymmer för spekulationer och ryktesspridning. Benoit (1995) 

strategier för imageåteruppbyggande anses passa väl för att studera organisationers 

arbete för att reparera sin image och sitt rykte vid en krissituation. Förutom dessa 

strategier är stealing thunder en strategi som på senare år studerats i 

kriskommunikativa sammanhang som innebär att organisationer är först med att 

släppa information gällande en kris. De valda teorierna pekar på att organisationers 

rykte och legitimitet genom god kommunikation kan undgå att ta skada.  
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4.	  Metod	  och	  Material	  	  
 

I det metodologiska avsnittet redogörs undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds 
med att den använda metoden beskrivs följt av en redogörelse av urval och material. I 
denna del motiveras också valet av den tidsperiod som undersökningen baseras på. 
Fortsättningsvis presenteras analysmodellen som ligger till grund för uppsatsens 
analyskapitel och genomförandet av undersökning förklaras. Avslutningsvis beskrivs 
begreppen validitet och reliabilitet. 

	  

4.1	  Beskriv	  använda	  metoder	  

För att genomföra undersökningen av hur företagen SJ och SAS bemöter negativ 

kritik på Twitter gjordes valet att använda en kvalitativ undersökningsmetod. En 

viktig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att kvantitativ forskning 

är räknande och betonar kvantifiering av data. Kvalitativ forskning däremot lägger 

vikt vid ord och innehåll, snarare än mängd. Den kvalitativa forskningen baseras 

vanligen på en induktiv ansats medan den kvantitativa forskningen ofta har en 

deduktivt ansats. (Bryman, 2002) Denna uppsats använder sig som tidigare nämnt av 

en kvalitativ ansats där resultaten av undersökningen presenteras i olika delavsnitt. 
Den huvudsakliga delen av undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys av 

dialogerna. Detta i och med att innehållet och texten är det mest relevanta för vår 

undersökning. Genom att i första delavsnittet presentera en bakgrundsbild av SJ och 

SAS aktivitet bidrar detta till att en mer övergripande förståelse för de studerade 

företagens kriskommunikation först skapas. Denna förståelse skapas utifrån att genom 

dessa resultat besvara frågor gällande företagens aktivitet på Twitter. Frågor som 

formulerats i detta syfte gäller främst hur ofta respektive företag uppdaterar sitt 

Twitterkonto, hur många aktörer som förekommer i dialogerna samt hur långa dessa 

dialoger blir. För att ge ett representativt resultat dras ett genomsnitt över alla räknade 

variabler som i uppsatsens första resultatdel presenteras i tabellform med förklarande 

kommentarer. Den kvalitativa textanalysen är den metod som undersökningen 

kommer att vila på då detta angreppssätt möjliggör för oss att mer ingående studera 

delar av materialet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt ses av Bryman (2002) som en 

flexibel metod, speciellt lämpad för analyser av massmedia. Vi ser därmed det som ett 

bra och lämpligt val för vår undersökning. 
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4.2	  Urval	  och	  material	  
Först gjordes valet att studera företags bemötande av kritik via Twitter. För att göra 

studien mer intressant valdes två företag inom samma bransch som konkurrerar på 

olika villkor. För att få ett aktuellt material valdes inlägg från respektive företag under 

perioden 21 oktober - 28 oktober, som vid genomförandet låg närmast tiden. Det vi 

undersöker är de dialoger som uppträder mellan företagen och deras kunder. Med en 

dialog avses den synliga tweeten på företagets Twitterflöde och allt publicerat 

innehåll kopplat till den.  Under den valda perioden publicerades 333 dialoger på SJ:s 

Twitterflöde. På SAS Twitterflöde publicerades endast 58 dialoger. Skillnaden mellan 

de två företagens aktivitet var väldigt hög. Denna period fungerade utmärkt för den 

första delen av undersökningen men lämpades inte för den kvalitativa textanalysen. 

Då SJ:s Twitterkonto innehöll en betydligt högre mängd data valde vi att sträcka ut 

tiden bakåt för SAS. Detta eftersom vi anser att det är viktigt att i textanalysen ha 

samma antal dialoger att analysera till de båda företagen. SAS undersökningsperiod 

sträcker sig således mellan 1 september - 28 oktober. 

4.2.1	  Kvalitativ	  undersökning	  

Den huvudsakliga undersökningen baseras på en annan tidsperiod än den från början 

tänkta. Undersökningsperioden och mängden dialoger som presenteras ovan var tänkt 

att ligga till grund för den kvalitativa textanalysen. På grund operationella misstag i 

datainsamlingen var detta inte möjligt då dialoger för ett av företagen fallit bort. På 

grund av den olyckliga händelsen valdes en ny period till den kvalitativa textanalysen. 

Den nya perioden för SJ:s del omfattar perioden 1 december till 11 december. För 

SAS:s del omfattar den nya perioden 29 oktober till 7 december. Dessa perioders 

längd avgjordes av att vi ville ha 20 dialoger med riktad kritik mot vardera företag. 

Urvalet av dialogerna baserades på att de berörde olika incidenter. Därmed valdes inte 

de 20 senaste inläggen tidsmässigt utan de 20 senaste dialogerna som gällde olika 

incidenter och på så sätt även olika typer av kritik. 

4.3	  	  Genomförande	  
Till den första delen av undersökningen genomfördes räkning av dialogerna i olika 

omgångar. Båda skribenterna räknade var för sig båda företagens dialoger under den 

valda perioden. För att säkerställa att rätt antal dialoger räknats kontrollräknade 

skribenterna sitt resultat två gånger vardera, till dess att samma antal per Twitterkonto 
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uppnåddes. Därefter räknades antalet aktörer i de dialoger som uppstått samt längden 

på dessa. Även antalet aktörer i dialogerna räknades enskilt av skribenterna och 

kontrollräknades efter samma princip, det vill säga till samma antal aktörer uppnåddes 

hos både SJ och SAS. Den andra delen av undersökningen baseras på de 20 senaste 

dialoger där kunder riktar kritik mot företagen. Urvalet till denna del av 

undersökningen genomfördes på ett annorlunda sätt än den introducerande delen. För 

att påbörja den andra och huvudsakliga delen av undersökningen lästes samtliga 

dialoger igenom för att finna dialoger innehållande kritik. Allt eftersom dialogerna 

studerades plockades de 20 senaste innehållande kritik rörande olika händelser 

skrivna av olika personer ut.  
 
4.4	  Forskningsetiska	  överväganden	  

Då undersökningen baseras på Twitterinlägg mellan företag och privatpersoner har 

resultaten vissa forskningsetiska principer att beakta. I genomförandet av denna studie 

har vi därför varit tvungna att ta hänsyn till ett forskningsetiskt övervägande gällande 

anonymitet.  I och med att vi inte haft tid eller resurser att ta kontakt med alla 

personer vars dialoger varit föremål för undersökningen har dialogerna till 

undersökningen transkriberats och bifogats som bilagor. Ett alternativ till att göra en 

transkribering hade varit att göra skärmdumpar av dialogerna och bifoga dessa som 

bilagor. På grund av tidsbrist valde vi ändå att bifoga den gjorda transkriberingen av 

dialogerna som genomfördes i syfte att underlätta sökandet av strategier under 

genomförandets gång. Att göra skärmdumpar hade krävt allt för mycket tid då vi hade 

tvungna att censurera privatpersonernas användarnamn och eventuella bilder. Genom 

att använda sig av skärmdumpar hade bilagorna blivit längre och det hade krävts mer 

tid av läsaren att skapa sig en bild av vilka strategier som använts i dialogerna. Med 

detta genomförande anser vi att den forskningsetiska principen gällande anonymitet är 

uppfylld. 

4.5	  Val	  av	  källor	  
För att finna teorier och artiklar inom ämnet till uppsatsen har vi genomfört en 

litteratursökning och använt oss av databaser som finns tillgängliga genom Uppsala 

universitets bibliotek. Även den tryckta litteraturen har vi funnit genom universitetets 

sökmotor Libris. Kurslitteratur som förekommit under tidigare studier har också 

inkluderats inom vissa delar av uppsatsen. En viss användning av elektroniska källor i 
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form av statistik från Internet har förekommit. En källa rankades som pålitlig på 

grund av det är en elektronisk gratisversion av årliga Mediebarometerns 

undersökningar. Statistik har förutom från Mediebarometerns sida även hämtats från 

Svenska Kommunikatörers årliga undersökningar. Andra typer av elektroniska källor 

som förekommit i uppsatsen är olika nyhetsartiklar samt nationalencyklopedin. 

Samtliga källor har efter diskussion författarna emellan konstaterats som pålitliga. 

4.6	  Analysmodell	  
Analysmodellen kommer till stor del att utgå från Benoits strategier för 

återuppbyggande av image med en tillagd kategori för ignorans. I tabell 1 presenteras 

dessa strategier tillsammans med en kort beskrivning av åtgärder som kan kopplas 

samman med respektive understrategi. Utifrån tabell 2 innehållande Benoits strategier 

för image återuppbyggande med tillägget ignorans formulerar vi vår analysmodell. 

 
HUVUDSTATEGI/Alternativ ÅTGÄRDER 
FÖRNEKANDE 
Enkelt förnekande 
Projicering 

 
Hävda sin oskuld 
Beskylla någon annan 

BORTFÖRKLARING 
Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter 

 
Reaktion på någon annans handling 
Brist på kunskap eller information 
Ooops… 
Ingen ond mening 

MINSKA HÄNDELSENS 
ANSTÖTLIGHET 
Bolstering 
 
Minimering 
Differentiering 
 
Transcendens 
 
Attack 
Kompensation 

 
 
Länka organisationen till ett positivt 
sammanhang 
Ingen större skada skedde 
Jämföra med liknande, mindre 
önskvärda händelser 
Hänvisa till högre syfte 
 
Attackera motståndaren 
Någon form av ersättning 

TILLRÄTTALÄGGANDE  
Se över rutiner, utreda 
Förhindra att det sker igen 

TA PÅ SIG HELA SKULDEN  
”Göra en hel pudel” 
 

IGNORANS 
Total ignorans 
Delvis ignorans	  

	  
Svarar ej, tystnad 
Undviker ämnet, bemöter kunden utan 
att svara på en ställd fråga	  
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Tabell 2: Benoits image reparerande strategier samt alternativ till dessa. Tabellen 
innehåller även den tillagda strategin ignorans.  
 

I tabellens vänsterspalt anges med fetstil respektive huvudstrategi utformad av Benoit 

(1995). Alternativ till de olika huvudstrategierna anges sedan i gement, de så kallade 

understrategierna. I högerspalten preciseras vad som avses med varje strategi och är 

mallen vi utgått ifrån i kategoriserandet av strategier. Den sista strategin, ignorans, 

tillhör inte Benoits huvudstrategier utan är utformad av författarna för denna uppsats. 
 
De fem huvudkategorierna förnekande, bortförklaring, minska händelsens 

anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden är grundstommen i Benoits 

teori. Han menar att företag genom dessa strategier kan återuppbygga en skadad 

image. I och med att modellen enligt vår mening behövde kompletteras lades 

kategorin ignorans till, detta då vi anser att inte bemöta kritik också kan ses som en 

strategi. I denna kategori placeras kritiserande åsikter som inte besvaras av företaget. 

Som ett komplement till Benoits strategier kommer vi även att ta hänsyn till om något 

av företagen “stjäl åskan” - det vill säga uppmärksammar en negativ händelse före 

intressenterna har hunnit upptäcka denna. Detta kan vara viktigt då en av fördelarna 

med Twitter är att företagen själva kan vara med och påverka hur och när en viss 

händelse framställs i olika medier. 
 
Utifrån tabellen ovan har vi gjort en indelning av strategierna under tre rubriker. 

Indelningen har gjorts utifrån vår egen uppfattning om hur strategierna fungerar. 

Strategier som anses vara avståndstagande på så sätt att man förnekar ansvar eller 

ignorerar kritiken har placerats under rubriken ”avståndstagande strategier”. 

Bortförklarande och icke-ansvarstagande strategier har sammanslagits under rubriken 

“kringgående strategier”. Den tredje rubriken baseras på strategier som anses vara 

förklarande och där företaget till viss del tar ansvar för händelsen. Dessa strategier 

sammanfaller under rubriken “ursäktande strategier”. Strategin att stjäla åskan ges en 

egen rubrik i analysen då den varken är avståndstagande, ursäktande eller 

kringgående. Nedan i tabell 3 presenteras kategorierna enligt den indelning som är vår 

analysmodell. 

 
 



34	  
	  

Avståndstagande	  
strategier	  

Kringgående	  strategier	   Ursäktande	  strategier	  

FÖRNEKANDE 
 Enkelt förnekande 
 Projicering 
	  

BORTFÖRKLARING 
Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter	  

TILLRÄTTALÄGGANDE 
	  

IGNORANS 
Total ignorans 
Delvis ignorans 
	  

MINSKA 
HÄNDELSENS 
ANSTÖTLIGHET 
Bolstering 
Minimering 
Differentiering 
Transcendens 
Attack 
Kompensation 
	  

TA PÅ SIG HELA 
SKULDEN	  

Tabell 3: Analysmodell. Denna tabells huvudrubriker, inklusive strategin stealing 
thunder, kommer ligga till grund för analysen. (Egen indelning) 
 

4.7	  Validitets-‐	  och	  reliabilitetsdiskussion	  

Centralt för bedömning av undersökningars trovärdighet är begreppen validitet, 

reliabilitet och replikation. (Bryman, 2002) Med validitet menas att man mäter det 

man avser mäta. Reliabilitet syftar till frånvaro av systematiska och osystematiska fel. 

(Esaiasson, 2012) Ekström & Larsson (2010) översätter de vetenskapliga begreppen 

validitet till giltighet och reliabilitet som tillförlitlighet. För att uppnå det som Bryman 

(2002) benämner som god intern validitet har vi hela tiden återgått till uppsatsens 

frågeställning. Detta för att ständigt bli påminda om uppsatsens syfte och förhindra 

avvikelser i undersökningen. Vi anser även att vi genom att vara inlästa på teorierna 

enkelt kan finna strategier i företagens Twitterflöden och på så sätt även besvara 

frågeställningarna och uppfylla uppsatsens syfte. Vidare har ett nära samarbete som 

inneburit att alla dialoger studerats och klassificerats i samförstånd bidragit till att 

höja den interna validiteten. 
 

Extern validitet handlar om generaliserbarhet (Bryman, 2002) och i kvalitativ 

forskning brukar det ses som problematiskt. Resultaten i denna undersökning kommer 

därför inte kunna dra generaliserande slutsatser i någon större utsträckning i och med 

att den är begränsad till två företag. Den interna reliabiliteten är befäst genom att vi i 

början av uppsatsperioden tydligt formulerade en mall utifrån valda teorier som vi 
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hela tiden utgått från. Denna mall återfinns under rubriken analysmodell i tabell 3 där 

innebörden av varje strategi översiktligt förklaras i högerspalten genom föreslagna 

åtgärder inom respektive huvudstrategi. Förutom att vi haft en tydlig mall har det 

faktum att vi haft ett nära samarbete också förhindrat tolkningsfel.  
 

Extern reliabilitet, eller möjlighet till replikation, förenklas aningen då vi har valt två 

fasta perioder att undersöka. Detta kan problematiseras då tweets efter en tid 

försvinner från sidan. Enligt Bryman (2002) är det dessutom ofta svårt att upprepa 

kvalitativ forskning då den till hög grad är tolkande.  
 

4.8	  Sammanfattning	  -‐	  metod	  

Undersökningen baseras på SJ och SAS twitterkonton och de dialoger som där 

förekommer. Först utfördes en förundersökning som syftar till att beskriva aktiviteten 

på sidorna. Som underlag för huvudundersökningen samlades sedan de 20 senaste 

dialogerna innehållande kritik riktad mot företagen. Dessa analyserades sedan utifrån 

en egenkomponerad analysmodell utifrån Benoit (1995) image återuppbyggande 

strategier. Resultaten tolkas med hjälp av en kvalitativ textanalys.  
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5.	  Resultat	  
 

Uppsatsen resultatkapitel består två delar. Först presenteras resultat från 
förundersökningen som innehåller siffror på SJ och SAS Twitteraktivitet. I den andra, 
huvudsakliga delen presenteras förekomsten av utvalda strategier för bemötande av 
negativ kritik hos båda företagen.  

 

5.1	  Förstudie	  
 

SJ SAS 

Antal dialoger 54 7 

Antal aktörer 2 2 

Dialogernas längd 4                 3 

  Längsta dialog 18   5 

Tabell 4. Beskrivning av SJ och SAS Twitterkonton. Siffrorna visar en genomsnittlig 
redovisning av reseföretagens dagliga aktivitet. 

 

Denna tabell visar SJ och SAS genomsnittliga twitteraktivitet per dag. Den 

kvantitativa undersökningen baseras på perioden 21 oktober till 28 oktober och 

resultatet har avrundats till jämna tal.   
 

Under kolumnen antal dialoger redovisas hur många konversationer som startas på 

företagens twitterkonton. Resultatet visar att tågbolaget SJ i snitt involveras i 54 olika 

dialoger per dag. SJ:s aktivitet på Twitter är hög då de dagligen använder sig av 

tjänsten i stor utsträckning.  

 

Även SAS är dagligen aktiva på Twitter, dock inte i lika hög grad som SJ. Det 

förekommer stundtals uppehåll på ett par dagar då flygbolaget inte alls är aktiva på 

Twitter. I snitt deltar SAS enligt undersökningen i cirka sju dialoger per dag. Utöver 

den tydliga skillnaden i företagens aktivitet finns ytterligare en stor skillnad i 

företagens sätt att interagera på via Twitter. Denna skillnad är att SJ i princip svarar 

omedelbart på direkta frågor medan ett svar från SAS kan dröja nästintill en hel dag. 
 

Med dialogernas längd avses antal inlägg per dialog. Undersökningen visar att 

skillnaden mellan SJ och SAS dialoglängd inte är särskilt stor. Dessutom är strukturen 



37	  
	  

i dialogerna nästintill densamma trots att SJ i snitt har fyra inlägg per dialog och SAS 

har tre. Denna struktur innebär att kritik riktas mot företagen som de i sin tur besvarar. 

I vissa fall krävs mer information vilket leder till att dialogerna utökas. SJ har 

betydligt fler långa dialoger än SAS. Det finns hos SJ dialoger som blir upp till 18 

inlägg långa, dessa är dock inte vanligt förekommande. I SAS fall består den längsta 

dialogen av fem inlägg.  
 

Antal aktörer syftar till hur många Twitteranvändare som involveras i varje dialog.  

Vad gäller antal aktörer är SJ och SAS relativt lika, då båda företagen i snitt 

interagerar med en person i taget. Detta innebär att det genomsnittliga antalet aktörer 

per dialog blir två. Ytterst sällan blandas fler aktörer in. De dialoger som uppsatsen 

studerar, som är av kritiserande karaktär, har dock ett högre antal aktörer än det 

genomsnittliga.  

 

5.2	  Huvudresultat	  

5.2.1	  Avståndstagande	  strategier	  

Förekomsten av alternativen förnekande och ignorans presenteras var för sig. Därefter 

kommer ett resultat med avståndstagande strategier i kombination. Delkapitlet 

avslutas med en övergripande sammanfattning av SJ och SAS användning av 

avståndstagande strategier. 
 

5.2.2	  Förnekande	  

Det är vanligt att SJ i sin kommunikation beskyller något eller någon annan för kritik 

som de får utstå. Detta är speciellt vanligt i situationer då kunder riktar klagomål på 

grund av förseningar och inställda tåg. I samband med den typen av kritik skyller SJ 

ofta på Trafikverket. I tre av de studerade dialogerna skuldsätter SJ Trafikverket för 

bristande information, spårbyten och problem med framkomligheten där samtliga 

händelser lett till massvis med upprörda resenärer. Det är Trafikverket i dessa fall som 

enligt SJ orsakat förseningar och inställda turer. Tågbolaget ser sig därmed inte som 

ansvariga för många av de negativa händelser som inträffar. Man beklagar dock från 

tågbolagets sida alla problem som resenärer drabbats av på grund av Trafikverkets 

misstag. 
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Projicering på någon annan uppstår även när SJ kritiseras på grund av bristande 

säkerhet ombord på ersättningsbussar. I detta fall beskyller tågbolaget sin 

bussleverantör. SJ delger dock inte kunden information om vilken bussleverantör det 

gäller. På så sätt smutskastas bussleverantören inte lika direkt såsom Trafikverket 

flertalet gånger gör. Efter att även i detta fall beskyllt någon annan och deklarerat sig 

som oskyldig beklagar SJ trots allt det inträffade. 
 

För SJ:s del sker inte projicering endast på utomstående, som blir fallet då de 

exempelvis beskyller trafikverket och leverantörer av tjänster, utan tågbolaget skyller 

även vid ett tillfälle på egen personal. Detta sker i samband med att en kund kritiserar 

SJ med anledning av upplevd kyla ombord på tåget. Man svarar då med att detta är 

något som personalen på tåget ansvarar för. 
 

Vid tillfällen då SJ inte kan skuldbelägga statliga verk, andra bolag eller speciella 

personer för det inträffade kan vissa omständigheter beskyllas. En gång får dålig 

kommunikation i samband med oväder hållas ansvarigt av tågbolaget för att en 

ersättningsbuss avgått för tidigt. Det händer även att SJ är otydliga om vem eller vad 

som egentligen bär skulden för negativa händelser. De skyller bland annat vid ett 

tillfälle flertalet gånger på “flera andra händelser” som lett till fordonsbrist. Vad som 

menas med “flera andra händelser” framkommer aldrig, trots upprepade spekulationer 

från kundens sida. 
 

Strategin förnekande i form av enkelt förnekande, att hävda sin oskuld, används av SJ 

en gång. I det fall där enkelt förnekande förekommer menar en kund att SJ:s hemsida 

är dåligt uppdaterad, ett anklagande företaget helt och hållet motsäger. 
 
Flygbolaget SAS beskyller ofta, likt SJ, andra aktörer och rådande väderförhållanden 

för negativa situationers uppkomst. Kritik gällande bagagehantering bemöts av SAS 

med att man inte sköter det själva utan hyr in ett externt företag. Därmed kan SAS 

inte åtgärda klagomål som rör bagagehantering utan beskyller den inhyrda 

entreprenören, precis som SJ gör med bussleverantören. Kunden får i dialogen med 
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SAS inte kännedom om vilket företag det gäller, likväl som SJ, inte heller angav sin 

leverantör. Flygbolaget avslutar dock med att beklaga resenärens långa väntetid. 
 

Arlanda hamnar också på listan av andra aktörer som av SAS beskylls över negativa 

händelsers uppkomst. Detta sker i en situation då det av missnöjda resenärer 

framkommer att SAS lounge drabbats av avloppsproblem. Från SAS sida menar man 

att det är Arlandas ansvar att underhålla denna typ av problem. Flygbolaget uttrycker 

förhoppning om att detta snart ska lösas och beklagar obehaget det orsakat 

resenärerna. 
 

Även SAS använder sig, likt SJ, av projicering i samband med förseningar och 

inställda avgångar. SAS beskyller dock inte vid dessa tillfällen externa aktörer såsom 

tågbolaget gör. I stället lägger flygbolaget skulden på yttre omständigheter, såsom 

vädret, för denna typ av negativa händelser. 
 

Vid en ovanligt lång försening förekommer även ett klagomål angående mat-

kompensation som kunden anser sig ha rätt till. Från SAS sida svarar man att ansvaret 

för detta ligger på flygpersonalen. Därmed beskyller även flygbolaget, likt SJ, vid ett 

tillfälle sin egen personal. 
 

Förnekande i form av enkelt förnekande förekommer aldrig i de studerade dialogerna 

hos SAS. 
 

5.2.3	  Ignorans	  

Ännu ett vanligt alternativ att bemöta kritik på av SJ, som faller inom ramen för 

avståndstagande strategier är delvis ignorans, det vill säga att företaget bemöter 

kritiken utan att besvara frågan. Delvis ignorans förekommer ofta när kunder en 

längre tid spekulerat kring vad som orsakat händelser som bidragit till att påverka 

tågtrafiken. Exempelvis undrar en kund om SJ:s dubbeldäckare ofta går sönder då de 

ofta enligt kundens erfarenhet saknas bokade vagnar på regionaltågen. SJ svarar 

endast med att man kontinuerligt sköter underhållet av tågen. Inget svar på huruvida 

de ofta går sönder ges, inte heller visar man från tågbolagets sida ett intresse för 

kundens tråkiga erfarenheter. Trots ihärdighet och upprepade frågor slingrar sig 
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tågbolaget genom hela dialogen utan att besvara kundens kritik. Delvis ignorans 

förekommer även då kritik som riktas mot SJ inte kan hanteras på annat sätt, 

exempelvis genom projicering. I två fall där delvis ignorans förekommer besvaras inte 

kundernas råd till förbättring. Istället ger tågbolaget automatiserade svar som inte 

berör ämnet. 
 

I samtliga fall där total ignorans förekommer har SJ redan bemött kritik från kunden. 
I ett av fallen ignoreras ett inlägg där kunden försöker hitta en bra lösning till sitt 

ombokningsproblem. 
 

I andra fall total ignorerar SJ ironi och sarkasm från kunder som även efter ett 

bemötande är upprörda. Detta sker i synnerhet när kunden, eller någon ytterligare 

aktör, även efter interaktionen fortsätter att skriva kritiserande kommentarer till 

tågbolaget via Twittersidan. 
 

Även i SAS fall går mönster att finna för vilken typ av inlägg som bemöts med 

tillämpandet av alternativet delvis ignorans. Likt SJ struntar SAS en gång i att besvara 

en spekulation som handlar om hur arbete utförs på företaget. Flygbolaget besvarar 

personen, dock gör man detta utan att besvara frågan som rör den egna bemanningen. 
 

Delvis ignorans förekommer också hos flygbolaget då ett klagomål inte kan besvaras. 

SAS är till skillnad från SJ inte lika slingrande till sättet då detta inträffar. De 

beklagar händelsen och uppmanar kunden att besöka hemsidan där denne kan lämna 

feedback. Svar på frågor som framförs i klagomålet ges dock inte av flygbolaget. 

 
Ett annat exempel där SAS använder sig av alternativet delvis ignorans är när en kund 

har problem med ombokning och ber SAS om hjälp med detta. Flygbolaget undviker 

kundens önskemål och ger ett konkret svar först efter fjärde inlägget. Huruvida 

fördröjningen med att besvara frågan berodde på okunskap eller något annat framgår 

ej. 
 

Användandet av alternativet total ignorans förekommer i liknande situationer som hos 

tågbolaget. I samtliga dialoger där SAS tillämpar total ignorans riktar kunder ilska 
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även efter att dennes fråga har besvarats eller nödvändig information delgivits 

intressenten. Detta missnöje besvaras inte alls av SAS utan bemöts med total 

ignorans. Detta är samma mönster som gick att finna hos SJ. 
 

5.2.4	  Avståndstagande	  strategier	  i	  kombination	  

Inom samma dialog använde sig SJ av strategierna förnekande och ignorans fyra av 

sju gånger. Vanligast var att delvis ignorans kombinerades med projicering, vilket 

förekom tre av fyra gånger. En gång använde SJ enkelt förnekande tillsammans med 

total ignorans. SAS kombinerade strategierna projicering med delvis ignorans två 

gånger. I resterande dialoger förekommer endast en avståndstagande strategi i taget. 

 
5.2.5	  Sammanfattning	  avståndstagande	  strategier	  

Undersökningen visar att både SJ och SAS tillämpar avståndstagande strategier i 

störst utsträckning. Den vanligaste strategin att bemöta negativ kritik på är för SJ 

genom någon form av förnekande. I de studerade dialogerna använder tågbolaget 

någon form av förnekande åtta gånger. För SAS del används förnekande och 

ignorerande strategier samma antal gånger. Flygbolaget använder varianter av 

förnekande och ignorans sex gånger vardera. SJ använder ignorans en gång mer än 

SAS, totalt sju gånger. 
 

Förnekande i form av projicering var för båda bolagen det mest populära alternativet. 

I de undersökta dialogerna använder SJ projicering totalt sju gånger, vilket är en gång 

mer än SAS, som tar till projicering sex gånger. 
 

Enkelt förnekande, det vill säga att hävda sin oskuld, används av bolagen i liten 

utsträckning. I undersökningen hävdar SJ sin oskuld genom enkelt förnekande endast 

en gång. SAS använder sig i de undersökta dialogerna inte alls av denna strategi. 
 

Den andra strategin som faller under avståndstagande strategier är ignorans. Varianter 

av denna strategi förekommer hos SJ sju gånger. Hos SAS förekommer ignorerande 

strategier, likt förnekande, totalt sex gånger. Fördelning mellan användandet av dessa 

strategier är hos SJ och SAS väldigt jämn. 
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Alternativet total ignorans, att inte alls besvara kritiken, tillämpas av SJ tre gånger. 

Detta är samma antal gånger som SAS valde att använda alternativet. 
 

Delvis ignorans, att inte besvara frågan eller kritiken, förekommer hos SJ fyra gånger. 

SAS använder detta alternativ lika många gånger som total ignorans, det vill säga tre 

gånger. 
 

Totalt sett använde SJ avståndstagande strategier 15 gånger. Motsvarande siffra för 

SAS är 12 gånger. 

 

5.2	  Kringgående	  strategier	  

Förekomsten av alternativen minska händelsens anstötlighet och bortförklaring 

presenteras var för sig. Därefter kommer ett resultat med kringgående strategier i 

kombination. Delkapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning av SJ och 

SAS användning av kringgående strategier. 
 

5.2.2	  Minska	  händelsens	  anstötlighet	  

SJ är ensamma om att använda alternativet bolstering. Detta alternativ tillämpas när 

en kund frågar SJ om fordonsbristen beror på dålig avisningskapacitet. SJ svarar att 

man haft goda vinterförberedelser och att avisningen fungerat bra. På så sätt besvarar 

inte SJ frågan utan bäddar in händelsen i ett positivt sammanhang. 
 
Kompensation erbjuds av SJ som ett sätt att minska händelsens anstötlighet vid två 

situationer. En gång då kunden själv initierar samtal angående ersättning av en hel 

dags tågförseningar. Tågbolaget erbjuder även kompensation när en resenär 

upprepade gånger inte fått sittplats på tåget trots förbokad platsbiljett. 
 

Alternativet differentiering används efter att en resenär riktat kritik på grund av 

spårbyte på en viss sträcka. Kunden nöjer sig inte med att detta inte är något som SJ 

själva bestämmer över. Efter en lång dialog besvarar SJ till slut kritiken med att man 
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måste använda sig av det spår som tilldelas med hänvisningen att värre olyckor annars 

kan inträffa. 
 
SAS använder sig av kompensation en gång. Det här görs i samband med att en 

resenär är missnöjd med en resa. SAS ber om ursäkt för dålig service och bifogar 

information angående ersättning. Transcendens används i samband med att en 

landning inte genomfördes som planerat. SAS hänvisar till slut till ett högre syfte med 

beslutet och att detta inte kunde påverkas. 
 

5.3.3	  Bortförklaring	  

Två gånger använder sig SJ av olyckshändelser som bortförklaring. Detta är den enda 

typen av bortförklaring som går att finna hos tågbolaget. En gång skyller man på att 

snabba beslut lett till olyckshändelsen att resenärer inte fått information i tid. Den 

andra gången menar SJ att bristande kommunikation orsakat olyckshändelsen som har 

lett till att resenärer missat sin avgång. 
 
SAS använder olyckshändelser som bortförklarande strategi betydligt fler gånger än 

SJ. I tre situationer förklarar flygbolaget att den, enligt kunden, dåliga servicen 

uppstått på grund av otur och är endast tillfällig. Två gånger ges inget konkret svar på 

vad det är som orsakat olyckshändelserna. I ett fall menar dock SAS att 

olyckshändelsen orsakats av oturlig tidsplanering från deras sida. Olyckshändelse i 

form av okunskap sker efter att SAS flertalet gånger givit felaktig information samt 

negligerat rättelser från resenären. Efter att ha insett sitt misstag beklagar flygbolaget 

och menar att bristande kunskap och information påverkat att felaktiga uppgifter 

kommunicerats. 
 

5.3.4	  Kringgående	  strategier	  i	  kombination	  

Ingen speciellt vanlig kombination av kringgående strategier kan uppmärksammas 

hos bolagen. 
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5.3.5	  Sammanfattning	  -‐	  kringgående	  strategier	  

Undersökningen visar att användandet av kringgående strategier förekommer hos 

både SJ och SAS, dock i olika stor utsträckning. Minska händelsens anstötlighet är 

den mest populära kringgående strategin för SJ. Tågbolaget använder någon form av 

minska händelsens anstötlighet sex gånger. SAS använder sig av kringgående 

strategier i form av bortförklaring flest gånger. Bemöter negativ kritik med 

bortförklaring gör flygbolaget totalt fem gånger. Bortförklarande strategier används 

av SJ endast två gånger. SAS använder minska händelsens anstötlighet två gånger. 
 

För SJ:s del förekommer alternativet kompensation flest gånger som ett led att minska 

händelsens anstötlighet. Två gånger erbjuder tågbolaget ersättning till sina resenärer.  

 

En gång använder man bolstering, att länka företaget till ett positivt sammanhang. 

Även alternativet differentiering, det vill säga att jämföra med liknande mindre 

önskvärd händelser, används av SJ en gång. 
 

SAS använder alternativ för att minska händelsens anstötlighet två gånger. En gång 

tar SAS till transcendens, det vill säga hänvisa till ett högre syfte. Vid ett tillfälle 

hänvisar flygbolaget resenären till att söka kompensation. 
 

I SJ:s dialoger förekommer former av bortförklaring två gånger. Båda gångerna 

förklaras händelserna vara resultatet av olyckshändelser. 
 

SAS bemöter kritik med bortförklarande strategier fem gånger. Nästan samtliga 

gånger hävdar flygbolaget att situationerna orsakats av olyckshändelser. Endast en 

gång säger man att det inträffade berodde på okunskap hos den egna personalen. 
 
Totalt sett använde SJ kringgående strategier 6 gånger. Motsvarande siffra för SAS är 

7 gånger. 
 

5.4	  Ursäktande	  strategier	  

Förekomsten av alternativen tillrättaläggande och ta på sig hela skulden presenteras 

var för sig. Därefter kommer ett resultat med ursäktande strategier i kombination. 
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Delkapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning av SJ och SAS användning 

av ursäktande strategier. 
 

5.4.1	  Tillrättaläggande	  

Ett mönster som går att finna i SJ:s tillämpande av tillrättaläggande strategier är att de 

använder sig av dessa efter längre dialoger. Ofta förekommer tillrättaläggande 

strategier när tågbolaget inte säkert vet om ett misstag har begåtts. Tre gånger 

förekommer strategin efter att kunder kritiserat SJ:s tågpersonals agerande. I samtliga 

fall råder tveksamhet från SJ:s sida huruvida personalen begått regelbrott eller ej. 

Detta är dock något man från tågbolagets sida lovar att se över. Andra gånger 

försäkrar SJ att se över och utreda olyckliga situationer som de menar är svåra att 

förhindra. 
 

I SAS fall går inte samma mönster som hos SJ att finna gällande tillämpandet 

tillrättaläggande strategier. Endast i ett fall lovar SAS att utreda en situation efter en 

längre dialog. Detta då kund upplevt missnöje i sin kommunikation med flygbolaget. 

På grund av detta väljer kunden att vända sig till ett konkurrerande bolag. SAS 

medger att liknande kritik från andra kunder uppkommit och att de därför ska utreda 

fallet. I SAS övriga dialoger kommer löftet om tillrättaläggande direkt. Flygbolaget 

uppmanar ofta sina kunder att lämna feedback genom en länk till hemsidan. 
 
Förhindra att det sker igen är ett alternativ inom den tillrättaläggande strategin. SJ 

uttrycker aldrig tydligt att man ska förhindra en situation från att uppstå igen. Flera 

gånger poängteras till och med att olyckliga situationer inte kan förändras. En gång 

besvarar tågbolaget kritik med att man ska arbeta för en bättre kommunikation. 
 

SAS försäkrar inte heller, likt SJ, att man ska förhindra upprepning av olyckliga 

situationer. Dock uttrycker SAS en vilja att förhindra negativa situationer som 

drabbar resenärer från att uppstå igen. 
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5.4.2	  Ta	  på	  sig	  hela	  skulden	  

Ingen av resebolagen använder sig av strategin ta på sig hela skulden i sitt bemötande 

av kritik. 

	  

5.4.3	  Ursäktande	  strategier	  i	  kombination	  

Eftersom inget av företagen använder sig av strategin ta på sig hela skulden 

förekommer inte heller någon kombination ursäktande strategier. SJ beklagar däremot 

en incident i samband med ett tillrättaläggande. Dock finns ett mönster i att be om 

ursäkt eller beklaga i samband med strategin tillrättaläggande hos SAS. 
 

5.4.4	  Ursäktande	  strategier	  -‐	  sammanfattning	  

Undersökningen visade att ursäktande strategier hos både SJ och SAS förekommer, 

dock genom få alternativ. Hos både SJ och SAS förekommer strategin 

tillrättaläggande flest gånger. SJ använder tillrättaläggande sex gånger och hos SAS 

sex gånger. Ta på sig hela skulden är den andra strategin inom ursäktande strategier.  

 

Varken SJ eller SAS använder sig av strategin i de undersökta dialogerna. 
 

Hos tågbolaget förekommer tillrättaläggande samtliga sex gånger i form av att man 

ser över rutiner och tar kritiken vidare. SJ säger även att man ska utreda inträffade 

händelser med berörda parter. SAS använder tillrättaläggande i form av att se över 

rutiner, utreda och ta det vidare tre gånger. 
 

Tillrättaläggande i form av att förhindra att händelser upprepas förekommer aldrig i 

SJ:s fall. Det förekommer däremot hos SAS. Flygbolaget uttrycker tre gånger att man 

ska försöka förhindra negativa situationer från att hända igen. 
 

Totalt sett använder SJ och SAS ursäktande strategier 6 gånger vardera. 
 

5.5	  Stealing	  thunder	  –	  ”att	  stjäla	  åskan”	  

Att stjäla åskan förekommer ytterst sällan. SJ tillämpar aldrig denna strategi i de 

undersökta dialogerna. SAS använder sig av denna strategi endast en gång. Detta 
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händer en vid en dag då flygbolaget drabbas av ovanligt långa förseningar och många 

inställda avgångar, som beror på ovanligt mycket snö. Flygbolaget stjäl åskan genom 

att publicera ett inlägg som hänvisar resenärer till att besöka hemsida innan avresa 

mot Arlanda. På detta sätt uppmärksammar SAS händelsen innan resenärerna hinner 

kritisera. 
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6.	  Analys	  
Utgångspunkten i denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt SJ och SAS 
bemöter kritik genom mikrobloggen Twitter samt vilka mönster som går att finna i 
tillämpandet av valda strategier. I detta analyskapitel ska uppsatsens empiri tolkas i 
ljuset av presenterade teorier. Först redovisas en kort analys av aktiviteten och sedan 
följer en analys där graden av kris de valda företagen försätts i beskrivs.  Resterande 
del av analyskapitlet är upplagt efter den i metoden presenterade analysmodellen. 

 

6.1	  En	  kort	  analys	  av	  aktiviteten	  

Sett till resultaten från förundersökningen kan SJ till högre grad än SAS sägas agera 

efter Coombs (2012) regler för lyckad kommunikation över Internet. Tågbolaget 

befinner sig verkligen där det händer. Genom sin närvaro på Twitter och snabba svar 

har de lyckats skapa en självklar kommunikativ plattform för intressenter och kunder 

att tillgå vid allt från funderingar till kritik. SAS har en mycket lägre aktivitet och 

verkar inte ha identifierat den plattform som är aktuell för just deras kunder. Att vara 

närvarande under en längre period är enligt Coombs (2012) är en viktig aspekt, då 

företag genom aktivitet och lång närvaro på sociala medier bygger upp en 

betydelsefull trovärdighet och autenticitet för sig själva. Att SAS inte är lika 

närvarande, på så sätt att de tar en lång tid att svara, har eventuellt haft inverkan på att 

kunder inte kontaktar dem via Twitter. Ett intressant resultat är att det trots den stora 

skillnaden i aktivitetsgraden går att finna tydliga mönster mellan de två företagen i 

sättet att bemöta kritik. Något som kommer att analyseras djupare i nästföljande 

delavsnitt. 

 

6.2	  Krisens	  faktum	  

Av undersökningen har det framgått att en stor del av de inlägg som publiceras på SJ 

och SAS sida utgörs av kritiserande inlägg. Sett i ljuset av genomgångna kristeorier 

kan dessa händelser som drabbar företagen till viss del ses som krissituationer.  

 

Den kritik som besvaras av företagen utgör inte ett underliggande hot och en 

potentiell risk. Detta då kritiken hela tiden är märkbar och något som företagen 

oavbrutet måste bemöta. Således liknar inte kritiken, som av SJ och SAS bemöts med 

image reparerande strategier, de stora katastrofhändelser som enligt Larsson (2008) 

leder till förödande konsekvenser.  
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Däremot består mycket av den kritik som riktas mot både SJ och SAS till stor del av 

händelser som kan liknas vid det Coombs (2012) beskriver som små incidenter. 

Svårigheten med den kritik kopplad till de incidenter, som i synnerhet SJ, ofta faller 

offer för beror många gånger på andra aktörer. I och med att SJ inte står ansvariga för 

de incidenter som orsakar uppror blir det svårt att lösa problemen. Incidenterna kan 

därför tänkas ge upphov till mer negativa konsekvenser, då de inte i enlighet med 

teorin blir lätta att lokalisera och åtgärda. SAS till skillnad från SJ har inget ”svart 

får” som de ofta beskyller. Incidenterna som drabbar flygbolaget sker på grund av 

yttre omständigheter och skapar inte lika stort missnöje bland resenärerna. Trots detta 

försätter den frekventa uppkomsten av negativa situationer både SJ och SAS i en 

ständigt pågående kris, då bilden av företagen konstant hotas genom oförutsedda 

händelser (Falkheimer m fl., 2009).  Detta leder till att SJ och SAS hela tiden ställs 

inför nya utmaningar i arbetet att vinna kundernas tillit. 

 

6.3	  Avståndstagande	  strategier	  	  

Såväl SJ som SAS använder sig utan tvekan oftast av avståndstagande strategier. 

Någon form av avståndstagande strategier användes av SJ mer än dubbelt så ofta som 

andra strategier och nästan lika mycket mer även för SAS. Hur detta påverkar 

företagen råder tudelade meningar om. Enligt Benoit (1995) ska det fungera väl att 

använda sig av förnekelse, som är en del av avståndstagande strategier, i de fall det 

inte genomskådas av publiken. Larsson (2008) däremot menar att negligerande 

ställningstagande, som avståndstagande strategierna till sin natur är, i krissituationer 

alltid är skadligt för företagen.  

 

Speciellt delvis ignorans kan liknas vid ett negligerande bemötande som inte på något 

sätt är en strategi där kunden får informationen som den söker. Användandet av detta 

alternativ kan kopplas ihop med dålig information och negativa erfarenheter hos 

kunden, som enligt Coombs (2012) har en tendens att skada och rasera ryktet. När SJ 

och SAS använder sig av delvis ignorans, speciellt i situationer där kunden undrar på 

vilket sätt arbete utförs på företaget, strider företagen mot framgångsfaktorn 

öppenhet. Denna faktor är enligt Falkheimer & Heide (2007) en av tre 

framgångsfaktorer i krisande situationer. Att tillämpa alternativet delvis ignorans, som 
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inte följer det kriskommunikativa rådet gällande vikten av öppenhet, ger kunder en 

möjlighet att spekulera vidare. Det öppnar upp för att någon annan tar kontrollen och 

sprider falska rykten. Något som är motsatt mot för vad SJ och SAS bör vilja uppnå i 

dessa situationer. (Coombs, 2012)  

 

Fastän att användandet av delvis ignorans på många sätt strider mot det teoretiskt 

föreslagna tillvägagångssättet att hantera kriser på, finns positiva aspekter med detta 

alternativ. Genom att erbjuda i alla fall någon form av interaktion försäkrar sig 

företaget från att begå en kommunikationssynd, som enligt Coombs (2012) är att inte 

överhuvudtaget svara. Man försäkrar sig dessutom från att kunden uppfattar tystnaden 

som ett erkännande av den negativa händelsen. Istället för att ta till strategin delvis 

ignorans hade det varit bättre för företagen att följa Coombs (2012) råd och besvara 

kunders spekulationer med att man ännu inte har någon information. Det som erbjuds 

nu är en tystnad och ett slingrande i att besvara frågorna. Detta kan av kunderna 

uppfattas som att företagen har något att dölja, vilket kan ha en försvårande effekt i 

det förtroendeuppbyggande arbetet.  

 

Det kan tyckas konstigt att total ignorans, det vill säga när företaget bemöter med 

absolut tystnad, inte kopplas ihop med negativa erfarenheter. Anledningen till detta är 

att total ignorans inte uppkommer i samband med kunders frågor, hos varken SJ eller 

SAS. Total ignorans har visat sig vara en strategi som används av företagen i 

situationer då inlägg handlar om ren smutskastning av SJ och SAS från kundens sida. 

Samtliga gånger bolagen använt total ignorans har de tidigare givit bra information 

och besvarat frågor, något som bör bidra till positiva erfarenheter, som enligt Coombs 

(2012)  ska verka stärkande och bygga upp för ett gott rykte.  

 

Vad gäller förnekelse använde sig både SJ och SAS flest gånger av projicering. I de 

flesta fall som företagen använde sig av detta alternativ specificeras vem som enligt 

dem bär skulden, dock inte alltid. I den typen av projicering, som speciellt SJ 

använder sig av, då man inte specificerar vem eller vad som beskylls kan det, likt 

delvis ignorans, även kopplas ihop med negativa erfarenheter. Detta eftersom att 

kunden inte heller via detta alternativ ges den information som hen efterfrågat. Även 

SAS använder sig av liknande projicering, dock skapar inte deras ospecificerade 
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projicering alls samma missnöje som i SJ:s fall. Därför kan inte flygbolagets 

projicering till lika hög grad kopplas ihop med negativa erfarenheter.  

 

6.4	  Kringgående	  strategier	  

Denna kategori innehåller flest antal strategier. Den innehåller bland annat strategin 

minska händelsens anstötlighet, som enligt Benoit (1995) oftast är det enda valet som 

står organisationer till buds. Detta är något som inte går i linje med denna studies 

resultat. I alla fall har företagen inte alls använt sig av strategierna i hög utsträckning. 

I denna undersökning använde SJ och SAS avståndstagande strategier ungefär dubbelt 

så ofta som kringgående strategier. Inom denna kategori skiljer sig SJ och SAS 

tillämpande av strategierna åt. Medan tågbolaget prefererar att använda sig av 

alternativ till att minska händelsens anstötlighet, föredrar flygbolaget bortförklaring. 

 

Både SJ och SAS är sparsamma med att erbjuda kunderna kompensation. Bolagen 

använder sig av alternativet endast en gång vardera. I båda fallen har resenärer redan 

utsatts för en skada, som omöjligen kan repareras med annat än att erbjuda 

kompensation för utgifter i samband med den negativa händelsen. I SJ:s fall erbjuds 

inte kompensation som ett led att minska händelsens anstötlighet, utan det är resenär 

som lyfter upp frågan. SAS bifogar information efter mottagen kritik och säger att 

kompensation för förlusten ska utbetalas. I detta fall ger SAS bra och snabb 

information, vilket skapar positiva erfarenheter och bygger upp för att kundens 

uppfattning inte ska försämras (Coombs, 2012). Att vara snabb med information är 

något som av många teoretiker beskrivs som essentiellt i allt kommunikativt arbete 

(Coombs, 2012; Falkheimer & Heide, 2007; Falkheimer & Palm, 2005; Larsson, 

2008), vilket SAS i det här fallet lyckas bra med. SJ:s agerande, då man till en början 

inte visar intresse för kundens kritik eller själva erbjuder kompensation kan kopplas 

ihop med negativ interaktion, som har negativ inverkan på företagets rykte. 

 

Bolstering, som används av SJ vid ett tillfälle, kan på ett sätt likt delvis ignorans, 

kopplas ihop med negativa erfarenheter. Skillnaden mellan bolstering och delvis 

ignorans är att det förstnämnda ger en viss information som berör frågan. Därav 

kopplas det till negativa erfarenheter i form av dålig interaktion. Tågbolagets sätt att 

bemöta kritiken strider inte i det här fallet mot kommunikationsrådet om öppenhet, 
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även om det öppnar upp spekulationsmöjligheter för resenären. Som Combs (2012) 

påpekar bygger goda relationer på trovärdighet, något som kan urholkas genom detta 

alternativ, då tågbolaget ännu en gång slingrar sig från att besvara den ställda frågan. 

Till viss del ges ändå information som berör ärendet, vilket bidrar till att minska 

graden av negativa erfarenheter i form av negativ information. 

 

SAS användning av transcendens, då de hänvisar till ett högre syfte i samband med en 

icke-genomförd landning, ger inte mycket information om vad som skett med 

människorna som drabbats.  I denna dialog ges flygbolaget en möjlighet att utnyttja 

de interaktiva funktionerna och förklara situationen för resenären.  I stället använder 

man sig av en strategi som undviker att ge tydlig information om effekterna av det 

inträffade.  Genom att svara på detta sätt följer inte SAS råden om budskapets 

utformning formulerade av Larsson (2008). Det kan även likt så många andra 

strategier kopplas med negativa erfarenheter, som inte stärker relationen till kunderna 

och förbättrar flygbolagets rykte. 

 

SJ använder sig av differentiering vid en situation då man redan sagt att man inte 

ansvarar för situationen som kritiken avser. Vid detta tillfälle handlar det inte om 

incidenter eller kriser utan snarare om en resenärs egen uppfattning om att tåget 

stannar på ett farligt spår. I denna situation följer tågbolaget Falkheimer & Heide 

(2007) kriskommunikativa råd, de är öppna, konsistenta och reagerar fort. Budskapets 

utformning är tydlig och begriplig, precis som Larsson (2008) föreslår. Dessvärre 

kvarstår resenärens missnöje och då ges svaret att man måste stanna vid tilldelade 

spår för att undvika värre olyckor.  

	  
Flera gånger bortförklarar SAS kritiserade händelser på ett sätt som liknar 

reseföretagens tidigare användning av ospecificerad projicering. Flygbolaget förklarar 

inte vad olyckshändelser som drabbar resenärer beror på. I stället för att likt SJ delvis 

medge brister i kommunikation och information bortförklarar SAS ofördelaktiga 

händelser med otur samt okunskap. Sett till de teorier som behandlar 

kriskommunikativa råd, budskaps utformning samt krisers inverkan på ryktet framstår 

SJ i detta fall som bättre än SAS. Detta för att tågbolaget återigen snabbt ger tydlig 

och begriplig information, de är även öppna med vad som orsakat händelsen. Tydlig 

och öppen information kan kopplas till positiva erfarenheter och förbättra kundens 
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syn på företaget. Det följer dessutom det äldsta kriskommunikativa rådet ”tell it all 

and tell it fast”. SAS svar kan ses som flyktigt och negligerande då flygbolaget inte 

medger skuld och menar att tillfälliga faktorer påverkat kundens upplevelse. Fastän 

negligerande ställningstagande även tidigare kopplats ihop med negativa 

konsekvenser för organisationers rykte är det helt i linje med hur Benoit (1995) 

beskriver tillämpningen av strategin. Benoit menar att företag i denna strategi 

förklarar situationen utan att medge skuld, vilket SAS inte heller gör. Utifrån Benoits 

teori kring strategin bör inte negligeringen påverka SAS rykte nämnvärt. 

	  

6.5	  Ursäktande	  strategier	  

Inom ramen för ursäktande strategier tillämpades enbart strategin tillrättaläggande. 

Här skiljer sig SJ och SAS på väsentliga punkter. SJ är inte snabba med att 

tillrättalägga i sin respons vilket bland annat av Falkheimer & Heide (2007) samt 

Larsson (2008) nämns som en viktig aspekt i det kriskommunikativa arbetet. 

Eftersom strategin tillrättaläggande för SJ:s del förekommer först långt in i dialogen 

kan det uppfattas som negativt för företaget.  Till skillnad från SJ visar SAS prov på 

att vara snabba i sin tillrättaläggning och tar därmed mindre skada ur ett teoretiskt 

perspektiv. Samtliga gånger SJ använder sig av tillrättaläggande är det i form av se 

över rutiner och utreda om misstag begåtts, en förklarande faktor till varför man 

använder strategin så pass sent. Att reflektera osäkerhet, som tågbolaget i dessa fall 

gör, har enligt Coombs (2012) negativ inverkan på företagets anseende. SAS 

använder tillrättaläggande för att påvisa att de är medvetna om problemet och genom 

olika åtgärder kommer försöka att förhindra att problemet upprepas. Detta är helt i 

linje med de anvisningar Benoit (1995) ger gällande tillrättaläggande strategier. SJ 

använder inte tillrättaläggande strategier på samma sätt utan ser över rutinerna de är 

osäkra över. 
 

6.6	  Stealing	  thunder	  -‐	  “att	  stjäla	  åskan”	  

Presenterade teorier pekar på att tillämpningen av stealing thunder kan kopplas 

samman med positiva effekter på företagets rykte. Trots detta visar undersökningens 

resultat att reseföretagen inte aktivt använder sig av denna strategi. Endast SAS stjäl 

vid ett tillfälle åskan i samband med dåliga väderförhållanden. Flygbolaget använder 

strategin för att informera om en negativ händelse innan en smutskastning och kritik 
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via sociala medier startat. Enligt Coombs (2012) och Arpan & Roskos-Ewoldsen 

(2005) ska användandet av stealing thunder bidra till att måttet på trovärdighet stärks. 

Strategin ska dessutom, enligt forskarna, lindra eventuella konsekvenser från den 

negativa händelsen att påverka företagets rykte. 
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7.	  Diskussion	  
 

Diskussionskapitlet inleds med en rekapitulation av uppsatsens syfte, frågeställningar 
samt undersökningens resultat och teoretiska anknytning. I efterföljande delkapitel 
äger en allmän diskussion rum där rubriksättningen följer samma mönster som 
återfinns i metod- och analyskapitlet. Under dessa rubriker diskuteras de bemötande 
strategiernas möjliga effekt på företagens rykte och legitimitet utifrån en 
samhällskontext och våra egna tankegångar.  

 

7.1	  Rekapitulation	  av	  uppsatsens	  syfte,	  frågeställningar	  och	  

undersökningens	  resultat	  

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka på vilket sätt SJ och SAS 

bemöter kritik genom sociala medier. Frågeställningar som formulerades för att 

uppfylla detta syfte var därför: 

 

• Hur bemöter SJ och SAS kritik på Twitter? 

• Verkar företagen vara medvetna om valda strategiers möjliga effekter? 

 

Förundersökningen syftade till att ge en övergripande bild av företagens aktivitet på 

Twitter. Aktiviteten mättes genom de dialoger SJ och SAS delar i. Den övergripande 

bilden genererades utifrån dialogernas längd, antal aktörer i dialogerna samt längden 

på dessa. Denna skillnad visades främst i antalet dialoger som företaget deltar i per 

dag men även i hur långa dessa dialoger blir. Resultatet av denna förundersökning 

visade en betydligt högre aktivitet hos SJ än SAS. SJ visade även en benägenhet att 

agera snabbare än SAS vid bemötandet av negativ kritik. 

 

Den huvudsakliga undersökningen byggde på de 20 senaste kritiserande dialogerna 

per företag. Med de senaste dialogerna avses de som behandlar olika negativa 

händelser som vid genomförandet låg närmast i tiden. Dialoger gällande samma 

incidenter som besvaras på samma sätt sållades därför bort. Perioden för 

undersökningen skiljde sig för de två företagen. Detta då SAS låga aktivitet speglades 

i mindre antal kritiserande inlägg under den valda perioden vilket ledde till att 

tidsspannet hos SAS blev betydligt längre än hos SJ.  
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Resultatet av huvudundersökningen visade att båda företagen oftast tillämpar 

avståndstagande strategier i sitt bemötande av negativ kritik. Förekomsten av 

kringgående och ursäktande strategier var lägre och väldigt jämnt fördelad.  För i 

princip varje strategi har ett återkommande mönster kunnat iakttas. SJ använde totalt 

de olika strategierna 27 gånger och SAS 25 gånger. 

 

Reseföretagens användning av bemötande strategier har enligt presenterade teorier 

inte alltid varit lämpliga för att förbättra positionen de befinner sig i. Många gånger 

har företagens användning av strategierna stridit mot föreslagna kriskommunikativa 

råd. Detta har i sin tur påverkat företagens rykte och anseende negativt. I vissa 

undantagsfall har tillämpningen av strategierna modifierats till att, enligt teorin, 

generera en för företaget mer positiv effekt.  

 

7.2	  Allmän	  diskussion	  

7.2.1	  Avståndstagande	  strategier	  

Med tanke på att teoretiker ofta avråder avståndstagande strategier är det förvånande 

att dessa förekommer flest gånger i både SJ och SAS bemötande. Dessa strategier 

kom även i analysen att kopplas ihop med ryktesraserande effekter då kunderna oftast 

inte får den information de önskar. Då SJ och SAS har problem med kundernas 

förtroende bör de vara mer engagerade och angelägna om att bemöta kunderna med 

välformulerade svar.  
	  
Fastän teoretiker framhåller den oetiska aspekten av att förneka händelser då det kan 

uppfattas som oansvarigt, likgiltigt och ineffektivt kan ändå specificerad projicering 

uppfattas som positivt.  Anledningen till detta är att företagen då interagerar efter 

normer och inte utelämnar information.  Detta kan bidra till uppfattningen om att 

företaget ärliga i sitt bemötande, vilket bör stärka företagets ställning. Det finns dock 

en fara förknippad med att upprepade gånger beskylla samma aktör då det kan 

uppfattas som rutinmässigt agerande. Denna fara försvinner om projiceringen är 

sanningsenlig då oärlighet ständigt löper en risk att upptäckas. Eftersom reseföretagen 

SJ och SAS är så pass stora och etablerade bör de vara ärliga i sin projicering, då 

negativa konsekvenser för oärligt agerande i deras fall blir påtagliga. Däremot kan 

ospecificerad projicering uppfattas som negativt bemötande då företagens ärlighet kan 
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komma att ifrågasättas. Denna typ av förnekande kan bidra till att misstankarna mot 

företaget snarare ökar än försvinner. Detta eftersom ofullständigt svar skapar 

informationsluckor i interaktionen där företaget inte lever upp till kundens 

förväntningar. När kunden inte får sina förväntningar uppfyllda kan det i sin tur leda 

till en försämring av företagets rykte. 
	  
Enkelt förnekande användes i väldigt lite utsträckning, dessutom endast av SJ. Genom 

enkelt förnekande säger tågbolaget helt emot kundens självupplevda erfarenheter och 

förnekar händelsen. Att helt förneka en kunds upplevelse om en negativ händelse kan 

vara förödande för kundens uppfattning av företaget då det kan uppfattas som 

nonchalant. Därför kan enkelt förnekande ur ett företagsperspektiv i allra högsta grad 

ses som ett bemötande som lämnar negativa konsekvenser då man strider mot den 

allmänna synen på att kunden alltid har rätt. Även om enkelt förnekande kan vara 

negativt för ryktet bör dess konsekvenser bli mindre omfattande på grund av att det 

förekommer i så pass liten utsträckning. 
 

Många gånger förefaller reseföretagens användning av delvis ignorans som planerad 

då kunder som upprepade gånger vill få svar på en fråga inte bemöts korrekt. Denna 

användning av delvis ignorans kan uppfattas som nonchalant då företagens 

Twitterkonton fungerar likt en kundtjänst och skapar en förväntning på snabba och 

konkreta svar. I de fall detta endast skulle ske en gång skulle det kunna bero på 

misstag men när det från företagens sida visar sig vara en strategi kan kundens syn på 

företaget i det långa loppet förändras. Denna form av bemötande lämnar 

informationsluckor och kan uppfattas som att något döljs vilket i sin tur kan påverka 

företagens ställning. Genom att inte besvara frågan bryter företagen mot normer i 

samhället om öppenhet och transparens som kan leda till att legitimiteten ifrågasätts 

och generar en försämring av ryktet.  
	  
Även användningen av total ignorans förefaller genomtänkt då båda företagen 

medvetet ignorerar nedvärderande inlägg som inte grundar sig i kritik orsakad av 

specifika händelser. Genom att inte bemöta den typen av kritik visar företagen att man 

prioriterar bort smutskastning framför mer betydelsefull interaktion. I dessa fall 

handlar företagen professionellt och efter etablerade normer då de inte ger sig in i 
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någon smutskastning och sänker sig till en icke acceptabel nivå. Företagen upplevs 

som medvetna om att det kan vara mer fördelaktigt att fokusera på den utomstående 

publikens uppfattning. Att undvika att kasta sig in i dialoger som inte har med det 

egna företagets arbete att göra kan stärka företagets legitimitet då man fokuserar på att 

bemöta frågor rörande den egna verksamheten. 
 
7.2.2	  Kringgående	  strategier 
Två relativt oanvända strategier är differentiering och transcendens. Dessa strategier 

används i de studerade dialogerna för att kundens ord inte ska och flytta fokus bort 

från den negativa händelsen för att avsluta med en mer positiv ton. Fastän de båda 

strategierna uppfyller sitt syfte bör företagen även här tänka på att vara snabba med 

tillämpningen av strategierna. Speciellt strategin differentiering ger svar och en 

anledning till att händelser har inträffat, inträffar eller kommer att inträffa. Detta för 

att differentiering skapar en ökad förståelse för företaget jämfört med andra strategier 

då företaget är öppna med vilka negativa konsekvenser som annars kunnat uppstå. 

Man anger genom denna strategi att man förhåller sig till uppsatta regler och på så sätt 

undviker olyckor uppfattas företaget legitimt vilket i detta fall kan ha en positiv 

inverkan på ryktet. 
	  
Både SJ och SAS erbjuder kompensation i ett led att bygga upp förtroendet och 

framstå som bryende om sina kunder. Att erbjuda kompensation med detsamma kan 

uppfattas som att företaget är väl medvetna om att ersättning av den negativa 

erfarenheten är berättigad. Genom att på detta sätt uppmärksamma kunden och tidigt 

informera kan företagen uppfattas som engagerande och ärliga. Det kan betraktas som 

ett erkännande av brister i servicen. Att vara ärlig i sitt bemötande av kritik kan vara 

fördelaktigt för bilden av företaget. Detta eftersom samhället i stort värderar ärlighet 

som en viktig egenskap, något som i sin tur bör vara positivt för företagets ställning 

och dess rykte. I övriga fall där företagen inte direkt initierar samtal rörande 

kompensation kan möjliga effekter av strategin vara svåra att diskutera. I dessa fall 

bör det vara helt beroende av hur komplicerat det är att ansöka om ersättning samt om 

kompensation utbetalas eller inte. Men i de fall en kund som anser sig ha rätt till 

kompensation också får det kan det bidra till att förmildra eventuella negativa effekter 

på ryktet.  
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Att SAS i många fall inte har kunskap om viktiga händelser rörande företaget och ger 

felaktig information kan bidra till att legitimiteten ifrågasätts då det kan uppfattas som 

att företaget inte är kapabla till att utföra sitt arbete. Att legitimiteten i det här fallet 

ifrågasätts genom att företaget är dåligt informerade och blir rättade av kunden kan i 

sin tur ha en negativ inverkan på företagets rykte. En liknande effekt antas SAS 

bortförklaring i form av olyckshändelser ha. Att den formen av bortförklaring 

används i service relaterade incidenter kan förvärra den negativa inverkan på 

företagets legitimitet och rykte som bortförklarande redan i grunden har. Detta 

eftersom SAS förringar kundens upplevelser och påstår att incidenten baseras på 

olyckshändelser, något som hos organisationer som eftersträva att ses som legitima 

och duktiga på sitt arbete inte bör förekomma. 
 

SJ:s genuina användande av bortförklarande strategier bidrar till att det uppfattas som 

positivt bemötande, till skillnad från SAS användning av strategin. Att tågbolaget 

delvis medger skuld när de skyller på olyckshändelser gör att strategin inte till fullo 

upplevs som ett rent bortförklarande. Att erkänna sina misstag kan bidra till att 

företaget kommer lindrigare undan och upplevs som uppriktigt, något som i samhället 

värderas högt. 

 
7.2.3	  Ursäktande	  strategier	  

Speciellt SJ har visat sig vara väldigt snabba med att svara på Twitter, något som 

enligt kriskommunikativa teorier anses vara bra. Dock finns en negativ aspekt med att 

svara för snabbt och det framhålls av teoretiker som menar att ett förhastat svar, innan 

all information finns samlad, kan bidra till att skapa missnöje hos resenärer. Detta är 

precis vad som kan konstateras ske i SJ:s dialoger vid flera tillfällen av deras 

tillrättalägganden. Då tågbolaget värnar om att svara snabbt kan inte alla gånger rätt 

information ges, speciellt vid tillfällen där kunder kritiserar inträffade händelser och 

kräver en förändring. Denna snabbhet leder till att många dialoger utbyts innan man 

tillrättalägger, vilket förlänger kundens missnöje. Detta fördröjande sätt kan ses som 

automatiserat och för att få ett bra avslut på dialogen, vilket kan leda till misstankar 

hos kunderna om företaget verkligen vidtar någon åtgärd. Ett sådant agerande kan 
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falla utanför ramarna för vad som förväntas av en kund samt innebära att bilden av SJ 

kan komma att försämras.  
	  
Såväl SJ som SAS beklagar ofta kundens negativa upplevelse, detta också utan att 

någon uppföljning av tillrättaläggandet sker. För att agera på ett legitimt sätt och 

enligt de normer som finns i samhället bör strategin tillrättaläggande användas 

tillsammans med en återkoppling. Denna återkoppling skulle kunna innehålla ett 

meddelande om den interna effekten av incidenten och ett eventuellt lovande om ett 

förhindrande av händelsens upprepning. Det vill säga bör båda åtgärderna som 

föreslås av Benoit (1995) i strategin tillrättaläggande användas för att bemöta samma 

incident. Ett uttalande om att se över rutiner och ett löfte om att utreda händelser 

skapar en förväntning hos kunden om att detta ska ske och även att utredningen ska 

bekräftas. Genom att inte återkoppla levererar inte företaget svar på något de lovat att 

utreda. Det kan leda till misstankar hos kunden om att utredande åtgärder uteblivit, 

vilket i sin tur kan bidra till en negativ framställningen av företaget. 
	  
Sett till det faktum att SJ:s totalt saknar tillrättaläggande i form av att förhindra 

negativa händelsers upprepning bör de verkligen arbeta för detta. Tågbolaget bör 

använda sig av fördelen med sociala medier som enligt Coombs (2012) är att 

återkoppling kan ske även en tid efter krisen. Fastän återkoppling inte heller 

förekommer i SAS fall använder de sig av tillrättaläggning med en gång. En möjlig 

anledning till detta kan vara att de tar längre tid på sig att svara, vilket allmänheten i 

regel inte uppskattar. Ett fördröjt svar kan leda till att företaget uppfattas som 

långsamma och ineffektiva.	  
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8.	  Slutsats	  
 

Först presenteras övergripande slutsatser därefter följer en reflektion över vald metod. 
Vidare redogörs lärdomar och bidrag till forskningen samt resultat i förhållande till 
tidigare forskning följt av förslag till vidare forskning. Detta kapitel utgör denna 
kandidatuppsats avslutande del. 

 

8.1	  Övergripande	  slutsatser	  

Denna studies resultat har funnit att det finns stora likheter och skillnader mellan 

appliceringen av image reparerande strategier mellan SJ och SAS. Vi också har funnit 

klara mönster i appliceringen av valda strategier som påvisas hos båda företagen. Den 

största likheten går att finna inom avståndstagande strategier som av båda företagen 

används i störst utsträckning. Skillnaderna består dels av vilka understrategier 

företagen använder sig av men även tillämpningen av dessa, där det senare antas 

påverka strategiernas effekt på ryktet. 
 

Såväl SJ som SAS sätt att bemöta kritik via Twitter har, enligt kriskommunikativa 

teorier, visat sig inte vara negativa för företagen. Inom den image reparerande 

diskursen framhålls att bilden som företagen kommunicerar ut är viktigare än 

verkligheten, varför image reparerande strategier ofta hjälper företag att komma ur 

krisen med reparerad image. I de studerade dialogerna fann vi att i de flesta fall kan 

strategierna, tolkat utifrån kriskommunikativa teorier, konstateras ha stor inverkan på 

ryktet och kundens uppfattning av företaget. Dock har vi bildat uppfattningen om att 

strategierna sällan i vår studie har en direkt positiv påverkan, utan att företagen 

snarare agerar mot etablerade normer i samhället. 
 

Ytterligare en slutsats vi kan dra är att företagen har mycket att vinna på att använda 

sig av Twitter framför traditionella kundtjänster. Denna slutsats kan dras efter 

genomförd undersökningen samt med bakgrund mot i uppsatsen presenterade teorier 

om fördelar gällande sociala medier. En skillnad mellan traditionella kundtjänster och 

Twitter är att det senare inte bygger på ett kösystem, likt exempelvis en telefonkö, 

vilket leder till att inte alla behöver behandlas i en speciell ordning. Detta innebär att 

företagen kan prioritera vad som behöver ett snabbt bemötande, vilket är en av de 
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klara fördelarna med Twitter. Detta är en viktig aspekt som företagen inte alltid tycks 

vara medvetna om då alltför snabba svar i situationer med för lite information givits.  
 
Vår övertygelse är att dessa små incidenter som drabbar företagen bör bemötas med 

större eftertanke. I och med att incidenterna ofta upprepas lönar det sig för företaget 

att lägga ner tid och resurser på att bemöta kritiken mer eftertänksamt från början. På 

så sätt kan företagen undvika ofta upprepad kritik från missnöjda kunder. Företagen 

kan genom att formulera strategier bakom bemötandet försäkra sig från att 

återkommande gånger utsättas för hot som riskerar att rasera ryktet och bidra till en 

vidare urholkning av förtroendet.  
 
En viktig slutsats gällande den studerade typen av kommunikation som behandlat 

bemötandet av kritik handlar om vikten av att anpassa sig efter enskilda situationer 

och vara flexibel i bemötandet av kritik. Vad gäller de enskilda strategierna kan vi 

efter denna studie konstatera att själva tillämpningen är det avgörande för 

konsekvenserna av den, och vald strategi spelar mindre roll. Viktigast av allt är att 

bemötandet sker på ett konsekvensmedvetet sätt. 
 
Att sociala medier är en viktig faktor för företag att beakta konstaterades redan i 

uppsatsens inledande kapitel. Sociala medier kommer förmodligen att fortsätta 

utvecklas och förhoppningen är att forskningen ska komma ikapp praktiserandet. 

Svaret på huruvida företagen genom att befinna sig på dessa plattformar kan förändra 

ett försämrat rykte är till stor del upp till dem själva och deras användande av image 

reparerande strategier. 

8.2	  Reflektion	  över	  vald	  metod	  

Valet av att använda en kvalitativ undersökningsmetod har fungerat väl. I 

undersökningen kompletterade metoden och förundersökningen varandra på ett 

önskat sätt. Genom den kvalitativa textanalysen underlättades vägen till att besvara 

valda frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte. Detta då vald metod var möjlig 

att applicera på Twitterdialogerna och gav en ökad förståelse för hur bemötande av 

kritik gick till.  

 



63	  
	  

En brist med just denna undersökning är att data i form av Twitterdialoger försvunnit 

på grund av operationella misstag av författarna. Detta är dock i sig inget den valda 

metoden påverkat men det kan däremot ha styrt resterande undersökning till ett annat 

utfall. Detta misstag har lärt oss vikten av att göra egna kopior på 

undersökningsmaterialet, då teknik inte alltid går att lita på. I kommande 

undersökningar kan detta förhindras genom att exempelvis göra skärmdumpar. 

 

Vi har funnit att nästan samtliga strategier används, att det är en jämn fördelning och 

klart mest avståndstagande strategier tillämpas. Vi har även funnit specifika mönster 

som hos båda reseföretagen tillämpas vid olika situationer. Även skillnader i 

tillämpningen har uppmärksammats och diskuterats.  

 

8.3	  Lärdomar	  och	  bidrag	  till	  forskningen	  

Under uppsatsskrivandet har vi framförallt utvecklat vår förmåga till kritiskt 

tänkande, det vill säga förmågan att självständigt reflektera, analysera och dra egna 

slutsatser. Denna mer utvecklade förmåga gör att vi fortsättningsvis kommer att vara 

mer medvetna om typen av bemötande vi själva utsätts för. Sett till uppsatsämnet har 

vi främst lärt oss vilka strategier SJ och SAS använder sig av i sitt bemötande av 

kritik på Twitter och vi har även lärt oss vilka mönster som finns bakom användandet 

av olika strategier. Dessutom har vi under uppsatsens gång funnit att företagen 

använder sig utav strategier vi tidigare inte reflekterat över används. 

 

Genom att utöka Benoits fem strategier med ytterligare en strategi fann vi brister i den 

image reparerande teorin. Att företagen överhuvudtaget använder sig av den tillagda 

kategorin ignorans, i form av total ignorans, pekar på att Benoits slutsats om att 

företag likt människor alltid engagerar sig i försvarstal vid attacker förkastas. 

 

8.4	  Resultat	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning	  

Det har gjorts mängder av studier på företags agerande i krissituationer då företag 

måste försvara sig för anklagelser av en stor specifik händelse. I dessa studier har 

Benoits strategier används för att studera hanterandet av omgivningens anklagelser. 

Detta har gjorts på såväl tal, som på pressmeddelanden och andra skriftliga 
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uttalanden. En omfattning av sociala medier är inte lika vanligt förekommande, dock 

har image reparerande studier sedan år 2011 genomförts på flertalet nya medier.  

 

En klar majoritet av samtliga genomförda studier visar ett resultat där strategier för att 

minska händelsens anstötlighet är mest använda. Detta resultat har således alltid gått i 

linje med Benoits tankar om att det är det oftast är den enda lämpliga strategin att ta 

till. Att vår studie inte visade samma resultat kan ha påverkats av att vi studerade 

bemötande av kritiserande inlägg, som ger företagen en annan utgångspunkt i sitt 

bemötande. Det blir inte samma slags försvarstal som uppstår i situationer då man 

planerat att bemöta en större krishändelse med mer omfattande konsekvenser. Istället 

präglas situationen av ett direkt bemötande som påverkas av att interaktionen sker i en 

dialog. Vår studie skiljer sig även från tidigare forskning på grund av att bemötandet 

på Twitter baseras på mindre, enskilda incidenter som ofta återupprepas. Effekten av 

bemötandet blir därför inte lika stort som vid katastrofhändelser, men trots allt 

påverkas företagets rykte i längden av det kommunikativa utbytet som sker.  

 

8.5	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Vår studie har en fokusering på företags bemötande av kritik, dock kan studier inom 

kommunikation göras utifrån flera perspektiv. Det skulle vara intressant att utifrån 

andra synvinklar studera SJ och SAS agerande på Twitter. Förslagsvis skulle man 

kunna studera hur resebolagens egna kunder uppfattar bemötandet via Twitter. Utifrån 

den typen av undersökning skulle mer specifika råd baserade på mottagarens 

uppfattning kunna utformas. En sådan undersökning skulle vara tvungen att utformas 

för ett speciellt företag, i en viss situation. Såklart kräver den även att 

undersökningsobjekten är vana resenärer, exempelvis pendlare.  
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  –Resultat	  SJ	  

1 december 
Dialog 1 (5 inlägg) - “Upprört par” 
Upprörd make hävdar att hans fru blivit illa bemött av handläggare på telekundtjänsten, 

denna är enligt hans smak den sämsta i världen. SJ svarar att alla ska bli bra bemötta och 

att paret ska framföra sin kritik via hemsidan. Maken påpekar då att hemsidan inte 

fungerar och att hjälpen över telefon kostar pengar. SJ hänvisar till deras IT support när 

det gäller hjälp vid bokning över nätet. Maken är fortfarande inte nöjd och menar att IT 

supporten vill ha samma prispåslag som den vanliga kundtjänsten. SJ svarar ej på detta. 
 

4 december 
Dialog 2 (7 inlägg) - “Orättvis legkontroll” 
Resenär upplever sig ha blivit orättvist behandlad av personalen ombord då denne var 

enda som blev legitimerad i vagnen. SJ beklagar händelsen och förklarar att konduktörer 

har rätt att kräva legitimation och att enda anledningen till denna särbehandling kan vara 

att de andras biljetter inte är personliga. 
5 december 
 

Dialog 3 (6 inlägg) - “Stormig bussresa” 
En mamma uttrycker oro för att åka med ersättningsbussen då det tidigare saknats 

bilbarnstol, hon undrar varför detta inte ordnas. SJ meddelar att man inte kan garantera att 

detta ska finnas men att det ska vidarebefordra synpunkten som förbättringspunkt. 

Mamman undrar vem som är ansvarig och får svar att de ska ta upp saken med sin 

bussleverantör. Då skriver mamman att de ska hälsa att bussen mellan Karlskoga - Örebro 

höll på att blåsa av vägen och att flera bilar låg i diket. Hon undrar därefter om bilbarnstol 

kommer att finnas nästa gång. SJ besvarar inte denna gång frågan men tar även denna 

information vidare. 
 

5 december 
Dialog 4 (4 inlägg) - “Kommer inte hem” 
En person kommer inte hem till Eskilstuna då alla tåg dit är inställda. SJ beskyller 

trafikverket för att inte ha hunnit göra rent växlarna i snöovädret. 
Dialog 5 (4 inlägg) - “Saknad vagn” 



	  
	  

En resenär klagar på att vagnen denne bokat plats i saknas, personer påpekar att detta hänt 

varje gång denne har bokat regionaltåg under hösten. Han undrar vad problemet är. SJ 

svarar att de är ledsna över situationen, de tipsar resenären om att söka kompensation för 

detta. Resenären frågar om dubbeldäckarna ofta går sönder eller är svåra att underhålla, 

han förstår ej varför det så ofta är fel på dem. SJ beklagar att resenären upplever det så 

och informerar att de kontinuerligt underhåller sina tåg. 
 

6 december 
Dialog 6 (2 inlägg) - “Kort framförhållning” 
En resenär är besviken på SJ eftersom de ställt in ett tåg med väldigt kort framförhållning. 

SJ svarar att de försöker få ut information så snabbt som möjligt men att det ibland fattas 

snabba beslut och informationen inte hinner fram. De beklagar detta. 
 

6 december 
Dialog 7 (7 inlägg) - “Sen information” 
SJ får kritik för att de är sena med information angående försening. En resenär skriver att 

tågets två timmar långa försening meddelats 10 minuter innan planerad avgång. SJ 

beklagar förseningen och meddelar att det är trafikverket som ansvarar för att information 

kommer ut. En tredje aktör kliver in i dialogen, denne anser att SJ bör “avgå” då de i -15 

grader var så mycket försenade. Fler personer blandar sig i diskussionen och är negativa 

mot SJ. SJ beklagar förseningen och hoppas att resenären får en fin resa, trots den långa 

väntan i kylan. 
 

7 december 
Dialog 8 (2 inlägg) - “Frysande resenär” 
En resenär undrar om SJ funderat på det här med värme ombord. SJ svarar att personen 

kan tala med ombordpersonalen och att de kanske kan finna en lösning. 
 

7 december 
Dialog 9 (6 inlägg) - “Kall barnmat” 
Upprörd mamma har ej fått värma barnmat på tåget. Hon förstår att de inte kan värma 

allas lunchlådor men efterlyser en aning medmänsklighet när det gäller barn. SJ frågar då 

om mamman har blivit nekad att värma barnmaten på ett tåg hon reser med idag och 

vilket tåg det i sådana fall handlar om. Mamman svarar. SJ vidarebefordrar hennes 

synpunkter till berörda avdelningar och önskar henne en fortsatt trevlig resa. Mamman 



	  
	  

tackar för detta och meddelar att personalen på tåget sade att de enligt reglerna ej 

resenärers mat, vilket hon inte förstår. SJ svarar då att de inte är säkra på om 

ombordpersonalen gjort något fel men att de tar saken vidare. 
 

7 december 
Dialog 10 (4 inlägg) - “Desperat fru” 
En maka hör av sig till SJ och frågar när tåget hennes man sitter på kommer avgå. Hon 

poängterar att mannen har väntat i fyra timmar. SJ beklagar den långa väntetiden och 

informerar om att tåget är kraftigt försenat från depån. En beräknad avgångstid ges. 

Kvinnan tackar och meddelar att hon sitter med gråten i halsen om maken inte kommer 

hem. SJ svarar då att de förstår frustrationen och informerar om att avgångstiden är 

framflyttad ytterligare 30 minuter, de bifogar en länk där hon kan följa utvecklingen. 
 

9 december 
Dialog 11 (2 inlägg) - “Missar julbord” 
Person tackar ironiskt SJ för att denne får äta julbord utan sin syster då hon befinner sig 

på ett tåg. SJ svarar att det var tråkigt att höra och de verkligen beklagar detta. 
 

9 december 
Dialog 12 (3 inlägg) - “Inga mackor ombord” 
Upprörd resenär klagar på möjligheterna att köpa mackor omobord. Denne skriver att det 

finns två maskiner ombord, dock är båda trasiga. Resenären menar att man inte ska kunna 

förvänta sig att kunna köpa mackor ombord på SJ:s tåg. SJ beklagar detta och hoppas att 

resenärens endå får en fin resa. En tredje aktör kommer in i dialogen, denne skriver 

“skönt standardsvar utan att göra något åt problemen”. SJ svarar ej. 
 

Dialog 13 (4 inlägg) - “Kommunikationsproblem” 
Kunden kritiserar ersättningsbussen som avgått 15 minuter för tidigt och lämnade en stor 

mängd människor väntandes i en timme på en ny buss. Kundens uppfattning om SJ efter 

detta är att “de suger”. SJ svarar att de vid vissa störningar, tidpunkter och område kan 

vara svårt att få fram ersättningstrafik. Kunden anser att det inte är brist på 

ersättningstrafik utan problemet var att bussen glömde människorna. Kunden påpekar att 

SJ bör arbeta på sin kommunikation. SJ svarar att de tar till sig kritiken och att de jobbar 

på en bättre kommunikation i samband med trafikstörningar. 
 



	  
	  

 

Dialog 14 (4 inlägg) - “Hela dagen på ett tåg” 
Passageraren hoppas på att få tillbaka varje krona efter att ha tillbringat en hel dag på ett 

tåg och förlorat en hel arbetsdag i detta. SJ svarar att ersättningen beror på vad och vem 

som orsakat förseningen samt hur stor denna är. De beklagar sedan de oangelägenheter de 

orsakat kunden och tipsar henne om resegarantin. 
 

Dialog 15 (3 inlägg) - “Dålig uppdatering” 
En kund klagar på dålig uppdateringen på hemsidan angående förseningar, frågar om SJ 

ska skylla på trafikverket ännu en gång. SJ medger ej brist i informationen, men anser att 

det är tråkigt att kunden känner så och säger att de tar till sig kritiken. Kunden svarar 

ironiskt att det har gått så bra andra gånger då de tagit till sig kritik. SJ svarar ej på detta. 
10 december 
 

Dialog 16 (6 inlägg) - “Psykisk sjuk man” 
Passagerare meddelar om en psykisk sjuk man i hennes tågvagn som viftar med en kniv, 

det råder kaos och kvinnor gråter. SJ frågar vilket tåg och vagn det gäller. Passageraren 

besvarar frågan och säger att polis är på väg. SJ tackar för informationen och meddelar att 

trafikledningen vidtagit åtgärder. 
 

Dialog 17 (7 inlägg) - “Inställd tågtrafik fram till jul” 
Två kunder klagar på inställda tåg precis innan julruschen. De ger förslag på att göra som 

flygbranschen och hyra in fordon för att få igång trafiken. SJ bemöter detta med att skriva 

att alla tåg är i trafik och att man snart hoppas på att få snurr på det hela. De hänvisar till 

hemsidan för mer information. 
 

Dialog 18 (2 inlägg) - “Försening hem till Åland” 
En kund är upprörd angående en hel dags försening och undrar hur detta kompenseras. SJ 

beklagar förseningen och hänvisar till resekompensation genom resegarantin. 
 

Dialog 19 (6 inlägg) - “Dålig avisningskapacitet?” 
Kunden undrar varför SJ har brist på fordon och om detta beror på dålig 

avisningskapacitet. SJ svarar att detta inte är fallet utan att fordonsbristen beror på flera 

andra händelser som lett till fordonskador. Kunden har svårt att tro detta och ser dålig 

vinter förberedelse och avisningskapacitet som enda möjliga förklaringen. SJ svarar att 



	  
	  

man haft bra vinterförberedelser och att avisningen lösts bra. Kunden frågar då om 

fordonsbristen beror på en kraftig brand i Hagalund. Spekulationen besvaras med att det 

är flera händelser som föranlett händelsen, inget konkret svar ges.   
 

Den 11 december: 
Dialog 20 (7 inlägg) - “Livsfarligt spårbyte”. 
En passagerare undrar över varför en viss bana tilldelats hennes tåg. SJ svara att det är en 

fråga för trafikverket. Passageraren har ej lyckats få svar från trafikverket och fortsätter 

att skuldbelägga SJ, då det är SJ som enligt henne släpper av passagerare på en livsfarlig 

plats. Med detta menar hon att det ligger på SJ:s ansvar att kontakta trafikverket. På detta 

svarar SJ att de måste använda sig utav de tilldelade spåren, annars kan stora olyckor 

inträffa. Passageraren förstår detta men ber SJ att kontakta ombordpersonalen och be dem 

se till att passagerarna på ett säkert sätt kommer från plattformen. SJ meddelar att de ska 

skicka vidare informationen. Kunden tackar för detta. 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Bilaga	  2	  –	  Resultat	  SAS	  

29 oktober 
Dialog 1 (2 inlägg) - “Kaosbildning” 
Upprörd resenär undrar varför SAS inte skickar ut sms eller via högtalare utlyser 

ändringar av gate och tid. Den upprörde resenären menar att bristen på information har 

skapat kaos. SAS beklagar att resenären inte har mottagit sms och meddelar att de alltid 

är noggranna med att sända ut information. 
 

29 oktober 
Dialog 2 (2 inlägg) - “En orolig far” 
En orolig far konstaterar med negativ ton att hans fru och bebis är väldigt försenade och 

är oroliga att de inte hinna med sitt anslutande flyg. Om så är fallet är det tredje gången 

de strandas med SAS detta år. SAS uttrycker ånger över detta och ber honom kontakta 

den anslutande flygplatsen som enligt uppgifter ska kunna hjälpa. 
31 oktober 
 

Dialog 3 (2 inlägg) - “Missvisande reklam” 
Besviken kund har checkat in via sms men tvingades ändå stå i kö vid incheckningen och 

säkerhetskontrollen. Detta är enligt kunden inte vad SAS lovar i sin nya tv-reklam. SAS 

beklagar att den besvikne kunden inte fick det att fungera och att det enligt deras vetskap 

inte har varit något problem. 
31 oktober 
Dialog 4 (2 inlägg) - “Icke fungerande kundtjänst” 
Arg resenär kan inte få kontakt med SAS kundtjänst över telefon och inte heller via 

chattfunktionen på hemsidan. SAS beklagar väntetiden. 
 
31 oktober 
Dialog 5 (5 inlägg) - “Kunden i kläm” 
En mycket upprörd kund vill att SAS ska lösa dennes problem. Den missnöjda kunden 

skriver att SAS fortsätter att hänvisa till AirBaltic som i sin tur leker tysta leken. SAS 

beklagar att kunden haft en dåligt upplevelse och välkomnar denne att skicka in sina 

synpunkter. Kunden svarar då att SAS bör läsa hennes inlägg och inse att hon redan har 

kontaktat dem men inte fått någon hjälp. SAS svarar ej på detta. 
 

2 november 



	  
	  

Dialog 6 (3 inlägg) - “Prioritybesvär” 
Arg resenär förstår inte vitsen med “priority” då dennes bagage anlände bland den senare 

hälften på bagagebandet trots prioritymärkning. SAS svarar att bagagehanteringen sköts 

av ett extern företag och att intentionen är att detta ska fungera. Den arga resenären 

skriver att den upphandlingen inte lever upp till intentionerna och att SAS bör ta ansvar 

för sina upphandlingar. 
 

2 november 
Dialog 7 (3 inlägg) - “Dålig respons” 
Kund kritiserar SAS handläggning av klagomål som skickas in via hemsidan. Denne 

ifrågasätter om SAS läser och besvarar kritiken. SAS beklagar att kunden inte fått svar 

och frågar efter kontaktuppgifter. Kunden svarar att SAS bör kontakta sin webb ansvariga 

där alla kontakter finns. 
 
13 november 
Dialog 8 (5 inlägg) - “Språkmissen” 
En svensktalande person klagar på att han fått ett långt mail från SAS på norska. Detta 

har fått honom att vända sig till en konkurrent för flygbiljetter. SAS svarar då att 

avsändaren till mailet ville vara personlig och i eftersom denne är norsktalande 

författades mailet på norska. Mottagaren av mailet konstaterade sarkastiskt att 

kommunikationen i detta kritiska läge sker på avsändarens villkor. SAS kontrar på ett 

humoristiskt sätt att man får se över detta sätt att besvara mail på då det har förekommit 

liknande reaktioner från upprörda resenärer. 
 
21 november 
Dialog 9 (2 inlägg) - “Misslyckad landning” 
En resenär meddelar att den efter sju timmar i taxi har nått sin destination. Kunden undrar 

upprört varför SAS inte landade när andra flygbolag klarade av det. SAS påstår att detta 

berodde på otur och att de andra flygbolagen låg före i kön, hade man haft en minut till 

hade flygplatsen varit öppen för landning. Det här beslutet var inget som flygbolaget 

kunde påverka. 
 
22 november 
Dialog 10 (7 inlägg) - “Illaluktande lounge” 



	  
	  

Resenär klagar på lukten av avlopp i SAS lounge på Arlanda och undrar om de är 

medvetna om detta. SAS svarar att de ska ta det vidare till sina kollegor och hoppas att 

även Arlanda ska kika på problemet. Från Arlandas sida meddelar man då att man känner 

problemet och att tekniker är på plats för att åtgärda detta. Några humoristiska repliker 

utbyts. 
 
2 december 
Dialog 11 (6 inlägg) - “oacceptabel väntetid” 
Flera kunder uttrycker sitt missnöje över SAS service center i Köpenhamn samt 

aktiviteten i Twitterflödet. De menar att kanalen bör vara aktiv i detta informationskaos 

vilket skulle stäkra varumärket. SAS svarar att vädret ej varit på deras sida och beklagar 

väntetiden i Köpenhamn. De poängterar att de gör allt för att hjälpa alla sina resenärer. En 

av aktörerna ifrågasätter denna hjälp och frågar hur bemanningen ser ut samt om det finns 

några extrajobbare. Ytterligare en känga kommer från en annan kund som anser att SAS 

bör ta efter Skatteverket service som enligt denne har väldigt bra kundtjänst. På detta 

svarar SAS att alla inom företaget arbetar för att så snabbt som möjligt hjälpa alla. De 

beklagar återigen väntetiden. 
2 december 
 

Dialog 12 (4 inlägg) - “Stillastående plan” 
En missnöjd passagerare efterlyser kundtjänst då denne efter ombordstigning suttit i 

planet över en timme utan information. SAS undrar vilket flyg det gäller och ber om 

ursäkt för det inträffade. Man meddelar att man haft mycket problem på grund av snö 

men hoppas att flygresan till slut ändå blev bra. 
 
2 december 
Dialog 13 (2 inlägg) - “Moment 22?” 
Kunden uttrycker starkt missnöje då 450 personer ligger före i kön trots en väntetid på 

fyra timmar. SAS beklagar och försäkrar att de gör sitt bästa för att hjälpa alla sina 

kunder. 
 

3 december 
Dialog 14 (7 inlägg) - “Motsägelsefull information” 
Kund har fått motstridiga meddelande huruvida ett flyg ska avgå eller inte. SAS svarar att 

flyget dessvärre är försenat men att teknikerna arbetar på under högtryck för att göra 



	  
	  

flyget klart för avgång. Kunden meddelar att flyget är inställt. Till svar från SAS får 

denne att flyget inte är det men att de ombokar alla resenärer för att alla ska komma fram. 

Kunden svarar då att de inte har korrekt information, flyget är enligt honom inställt och 

alla har hämtat sitt bagage. SAS beklagar att de har gett felaktig information och att alla 

resenärer ombokas till andra avgångar. Kunden menar att SAS inte är speciellt effektiva 

och bifogar en bild på människor som tagit med stolar att sitta på under den långa 

väntetiden. 
 
3 december 
Dialog 15 (2 inlägg) - “Anlytiker ombord” 
Upprörd passagerare påstår sig veta varför SAS går med förlust. Dennes upplevelse säger 

att de totalt har förlorat fokus på kunderna. SAS beklagar den negativa upplevelsen och 

uppmanar till feedback. 
 
4 december 
Dialog 16 (10+ inlägg) - “Flyget ställs in” 
En kund har fått sitt flyg inställt och vill då omboka sin biljett. Kontakten med SAS på 

telefon har inte fungerat då samtalet flera gånger har brutits. SAS svarar att ombokning 

sker automatiskt och besked ges via sms. Kunden har inte blivit ombokad och behöver 

därför avboka sin returbiljett, hon undrar då hur eventuell återbetalning går till. Efter en 

längre dialog meddelar SAS att kunden kan ringa senare under dagen eller dagen efter 

även fast avbokningen gällde samma kväll. 
 
5 december 
Dialog 17 (2 inlägg) - “Bristfälligt bemötande” 
Kund anser att ett konkurshotat flygbolag bör tänka över hur de behandlar sina kunder. 

SAS frågar vad som har hänt och om de kan hjälpa till med något. De vidarebefordrar 

också en länk där kunden kan lämna feedback. 
 

5 december 
Dialog 18 (9 inlägg) - “Störningar i flygtrafiken” 
SAS informerar att vädret orsakat störningar. Man uppmanar resenärer att se hemsidan 

för information innan färd mot Arlanda. Flertalet resenärer anknyter till detta inlägg då de 

i onödan begett sig till flygplatsen. Kritik riktas mot hemsidan som enligt resenärerna inte 



	  
	  

har uppdaterats angående inställda flygavgångar. Resenärer upplever stress och vissa har 

redan hunnit checka in väskor innan meddelande om inställda flyg kommit. SAS svara 

inte på något av detta. 
  
5 december 
Dialog 19 (2 inlägg) - “Hunger vid försening” 
Resenär kritiserar SAS för att de inte erbjuder någon form mat vid längre förseningar. 

SAS svarar de förstår situationen och hänvisar till personalen på flygplatsen. 
 
7 december 
Dialog 20 (2 inlägg) - “Långsamt Internet” 
Upprörd resenär undrar vad poängen med att betala 12 euro på en kort sträcka är när det 

tar en timme att logga in på WiFi. SAS ber om ursäkt och vidarebefordrar en länk där 

resenären kan lämna feedback och ansöka om kompensation. 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

Arbetsfördelning 
 

Denna kandidatuppsats har skrivits av två författare. Under arbetets gång har vi 

samarbetat på ett nära sätt och fördelat arbetet jämnt. Texter har diskuterats och 

skrivit tillsammans. Därav är denna uppsats i sin helhet en produkt av båda 

skribenterna. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

 
Missnöjda kunder kritiserar på Twitter 

 
Sociala medier utnyttjas dagligen av en stor mängd människor, en trend som 
också många stora företag har anammat. Fördelen med de nya medierna är att 
de kan användas som en kompletterande kommunikationskanal för att nå 
intressenter. Av en del företag har vissa kanaler kommit att användas som en 
förlängd kundtjänst där man snabbt kan besvara frågor och bemöta kunders 
eventuella missnöje. 
 
Två studenter vid Uppsala universitet har nu undersökt hur två av media hårt 
kritiserade reseföretag bemöter kritik via Twitter. Kritiken som riktas mot företagen 
berör ofta problem som drabbat den enskilda resenären men ibland även en hel grupp 
människor eller någon närstående. Från reseföretagens sida gör en ansträngning att 
besvara inlägg innehållande ilska, frustration och elaka kommentarer, dock görs inte 
mycket för att förhindra att kritiken återuppstår. Ett återkommande mönster i 
bemötandet är att felsteg aldrig erkänns, skulden förflyttas till andra parter och frågor 
lämnas obesvarade.  
 
Det reseföretagen gör strider ofta mot normer i samhället som baseras på att företag 
ska vara ärliga och där det finns en förväntning om transparens. Något som i 
förlängningen kan förvärra deras rykte och negativa exponering i medierna. Detta har 
skapat en ond cirkel som genom deras sätt att hantera kritik inom en snar framtid inte 
kommer att brytas. 
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