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Sammanfattning 

 

Rubrik: Radiotystnad resulterar i fullt kaos - En studie om Malaysia Airlines 

kriskommunikation 

  

Syftet med studien är att undersöka hur Malaysia Airlines kommunicerade under år 2014s kriser. 

Nyckelfrågor att besvara är: Förekom organizational hypocrisy? Om ja, på vilket sätt? Vilka 

kommunikationsstrategier applicerades? Förmedlade organisationen ett entydigt budskap och hur 

utformades informationen? Förekom några förvärrande faktorer som förstörde organisationens 

anseende? Hur hanterade Malaysia Airlines eventuella rykten? Förekom ordet kontakt som ett 

nyckelord? Undersökningen baseras i en kvantitativ innehållsanalys där materialet består av 20 

stycken analysenheter. Dessa analysenheter samlades in från sociala medier och Malaysia 

Airlines hemsida. Den kvantitativa innehållsanalysen utgår ifrån Situational Crisis 

Communication Theory som är tagen från W. Timothy Coombs och Sherry J. Holladays bok PR, 

Strategy and Application, Managing Influence. 

  

Undersökningens huvudsakliga resultat visar att Malaysia Airlines agerade omgående i samband 

med kriser, samt att de snabbt inledde en kommunikation med sina intressenter. Korta och 

innehållsrika meddelanden var dominanta och sociala medier användes frekvent. Den första 

krisen organisationen drabbades av agerade, vid den andra krisen, som en intensifier och 

organisationens anseende försämrades. Under kriserna förmedlades olika budskap, något som 

undvikits genom att utse en talesperson under hela krisen. Kommunikationsstrategin flygbolaget 

använde sig av var en deny strategy. Organisationen Malaysia Airlines tog ej ansvar utan pekade 

ut en enstaka ansvarig individ, en så kallad scape goat. Rykten som florerade blev antingen 

ingroreade eller motbevisade med korrekt fakta. Malaysia Airlines kompenserade, gav 

instruerande information och erbjöd allmän omsorg till de anhöriga, helt enligt SCCTs 

rekommendationer för hur kriser av detta slag bör hanteras.   

  

Nyckelord: Kriskommunikation, SCCT, Intensifier, kommunikationsstrategi, organizational 

hypocrisy. 
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Abstract 

 

Title: Radio silence leads to chaos - A thesis about Malaysia Airlines crisis communication 

  

The purpose of this thesis is to study how Malaysia Airlines communicated during the two 

largest crises of 2014. Key questions to be answered are: Did organizational hypocrisy occur? If 

yes, in what way? Which communication strategies were used? Did the company mediate an 

unequivocal message and how was the information framed? Did any aggravating factors, which 

worsened the organization’s reputation, appear? How did Malaysia Airlines manage possible 

rumours? Was the word contact used as a keyword? 

  

The method of choice is a quantitative content analysis and the material consists of 20 different 

analysis units. These analysis units were collected from social media and Malaysia Airlines 

website. The quantitative content analysis is based on the theory Situational Crisis 

Communication Theory, taken from PR, Strategy and Application, Managing Influence, by W. 

Timothy Coombs & Sherry J. Holladay. The main results displayed that Malaysia Airlines acted 

fast and instantly communicated with stakeholders. Short messages filled with information were 

dominating and social media was frequently used. The first crisis acted as an intensifier 

 to the second one and Malaysia Airlines’ reputation took a bad turn. Different messages were 

conveyed, something that could have been avoided by using only one spokesperson. The 

communication strategy used was a deny strategy. The organization denied having any 

responsibility in the crises and tried to pinpoint a scapegoat. Rumours were either completely 

ignored or disproved by substantial facts. Malaysia Airlines also compensated relatives, provided 

information and care for the concerned, as mentioned in the SCCT’s recommendations.  

 

Keywords: Crisis communication, SCCT, Intensifier, organizational hypocrisy, communication 

strategy. 
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1. Inledning 

 

1.1 Malaysia Airlines 

Organisationen Malaysia Airlines grundades den 12 oktober år 1937 under namnet Malayan 

Airways Limited. De första flygningarna som sattes i bruk gick mellan Penang i Malaysia och 

Singapore. Under årens lopp har företaget bytt namn ett flertal gånger och sedan år 1972 har de 

gått under benämningen Malaysia Airlines. Den första kommersiella flygningen skedde år 1947 

och till en början var det endast inrikesflygningar som stod på schemat. På mindre än tio år 

förändrades emellertid detta och bolaget omvandlades till en internationell organisation. I 

dagsläget flyger Malaysia Airlines till cirka 850 destinationer och 150 länder. Dessutom har 

företaget under det senaste decenniet erhållit över 100 utmärkelser och priser för världens bästa 

kabinpersonal, bästa signaturrätt på flygplan, världens ledande flygbolag som flyger mot Asien 

m.m. (Malaysia Airlines, 2014-11-25). Viktigt att poängtera är att bolaget är statligt ägt, ett 

faktum som vid flygplanskatastrofer i viss mån kan påverka landet och den sittande regeringen. 

(Business Class, 2014-08-08). 

  

De utkristalliserade visioner som tillkännages via Malaysia Airlines hemsida innefattar bland 

annat en strävan efter att behålla en hög standard vad gäller service och prestation samt att 

återhämta sig ekonomiskt. Enligt den allmänna affärsplanen ligger fokus på att säkerställa en god 

tillväxt för Malaysia Airlines (Malaysia Airlines, 2014-11-25). I denna affärsplan omnämns 

exempelvis att kunder ska vinnas tillbaka, att allianser ska ingås för Malaysia Airlines möjlighet 

till expansion och att långsiktiga lösningar som leder till minskade utgifter bör införas. Intressant 

nog publicerades denna affärsplan i juni 2012, ett dokument som nämner vikten av att vinna 

tillbaka kunder efter de senaste årens negativa trend med färre passagerare. Tyvärr har företaget 

inte lyckats vända de senaste årens nedgång, och målen i affärsplanen har ej uppnåtts. För en 

trygg framtid krävs bland annat en effektiv krishantering (Malaysia Airlines, 2012-06). 
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Företaget har i det förflutna varit relativt skonade från olyckor och krissituationer. De få 

händelser som är värda att nämna inträffade för över 19 år sedan. Dessa olyckor berörs inte 

närmare i denna studie, däremot kan vi som forskare anta att företaget vid dessa tillfällen 

lyckades med sin krishantering. År 1995 missade ett av Malaysia Airlines plan landningsbanan 

på Tauwau Airport, Sabah. Totalt omkom 32 passagerare samt två besättningsmedlemmar. Den 

andra krissituationen värd att beröra skedde år 1977. Ett av bolagets flygplan kapades och 

kraschade slutligen i Tanjung Kupang, Johor. Samtliga 100 personer ombord avled i denna 

tragedi (Seamark m.fl., 2014-07-17). 

 

1.2 Bakgrund 

Under sommaren 2014 fokuserade media på Malaysia Airlines och de senaste två kriser som 

bolaget genomgått. Den första incidenten inträffade den 8 mars 2014 då flight MH370 plötsligt 

försvann från flygradarn och all radiokontakt förlorades. Cirka fyra månader senare blev 

Malaysia Airlines passagerarplan MH17 nedskjutet i Ukrainskt luftrum. Den förstnämnda 

olyckan är fortfarande olöst. Varken planet eller passagerarna ombord har hittats. Ett faktum som 

fått stark kritik från media och allmänheten. Diverse teorier har uppstått i olika forum om vad 

som egentligen hände (The Guardian, 2014-09-03). För att nämna några teorier; flygplanets 

kapten kapade planet och landade på okänd plants, planets kapten kraschade planet i havet, 

terrorister ombord kapade planet eller att flygplanet drabbats av tekniska problem och nödlandat. 

Ett särdeles utmärkande uttalande i flygradion, det sista noterade meddelandet innan flygplanets 

transponder stängdes av, var att någon i cockpit sade “Goodnight flight three seven zero”. Detta 

har spätt på misstankarna om att kaptenen var inblandad i försvinnandet av MH370. Till en 

början framkom uppgifter om att det sista registrerade meddelandet var “Alright, goodnight”, 

något som senare visade sig vara felaktigt. Detta framkom via Kuala Lumpurs ambassadör i 

Peking, Iskandar Sarudin, när han berättade det för anhöriga i Kina. Huruvida Malaysia Airlines, 

eller representanter från regeringen som företrädde Malaysia Airlines, annonserade detta 

felaktiga påstående är i högsta grad anmärkningsvärt ur ett kommunikationsperspektiv. Under en 

tidsperiod på cirka tre veckor var dessa uppgifter en realitet innan en rättelse slutligen framfördes 

(Reilly, 2014-03-31). Under utredningens början framkom även uppgifter om att två passagerare 

flugit med falska identitetshandlingar och att ett strömavbrott skett på planet cirka en och en halv 

timme innan radiokontakten med planet bröts. Detta stärkte i sin tur teorierna om att planet blivit 
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kapat och att kaparna av misstag orsakat strömavbrottet när de “mixtrat” med planets 

elektroniska utrustning, för att ej synas på radar (Sundberg, 2014-06-30). 

  

Företagets andra stora kris, som uppstod då flight MH17 blev nedskjutet över Ukraina, fick dock 

ej en lika omfattande mediebevakning. Det delgavs klara besked direkt om vad som troligen 

skett, vilket i efterhand bekräftats via planets svarta låda som visade att anledningen till kraschen 

var flera föremål som träffade planet utifrån. Det bekräftas inte att planet i sin rätta bemärkelse 

blivit nedskjutet, men all information tyder på att det var någon form av luftvärnsrobot som 

orsakade skadorna på skrovet (Svenska Dagbladet, 2014-09-09). En osäkerhet existerade dock 

kring vem som egentligen bar ansvaret för dådet. Då planet störtade över ett krigshärjat område 

finns det egentligen enbart två möjliga parter som kan bära ansvaret för dådet. Det som 

debatterats mest flitigt om i media är att proryska separatister låg bakom attacken. En anonym 

separatist sade till och med att de av misstag sköt ned passagerarflygplanet (Nyman, Bjerlöw, 

2014-07-17) (Dagens Industri, 2014-07-23). Ryssland å andra sidan hävdar att det är Ukraina 

som ligger bakom dådet (Svenska Dagbladet, 2014-09-09). Av alla passagerare ombord har det 

bekräftats att de nationaliteter som var mest representerade kom från Kina, Taiwan, 

Nederländerna, Malaysia och Australien (Malaysia Airlines 4th media statement, 2014-03-08,) 

(Huib Gorter, 2014-07-17). 

 

1.3 Problemformulering 

Att en organisation får utstå kritik och klagomål från utomstående individer och intressenter kan 

anses som vardagsmat samt en trivial sak. Hur de däremot bemöter och hanterar en storskalig 

krissituation, som med mångfasetterade sätt påverkar hela organisationen, är en annan fråga. Vad 

som ska sägas, vem som yttrar sig, var informationen förmedlas och hur upplysningarna 

formuleras blir väsentligt för att rädda företagets anseende. Ett företags anseende kan med andra 

ord byggas upp under flera decennier för att sedan rasera på ett kort ögonblick. Riktlinjerna för 

hur ett bolag förebygger, planerar, hanterar och utvärderar en kris måste därmed vara tydliga och 

välarbetade. I dagens informationssamhälle, där individer ges möjlighet att ta del av skandaler 

och krissituationer snabbt och hastigt via internet, läggs därför mer och mer fokus på reputation 

management och crisis communication. För övrigt bör det nämnas att flygbranschen anses extra 

känslig när det kommer till hantering av kriser och hur krisen betraktas av allmänheten. Detta 
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bidrar till ännu en nyans i denna undersökning, då de ställda kraven på flygbolaget och deras 

kommunikation är allt högre än vad de betraktas vara i vissa andra branscher (Transportstyrelsen 

2013: 1). Dessa frågor om strategier, tillvägagångssätt och om hur Maylaysia Airlines 

kriskommunikation sett ut är vad som ämnas fastställas och förklaras i denna kandidatuppsats.  

 

Ett forskningsproblem kan definieras som en strävan efter att finna svaret på en fråga. Hur frågan 

i sig konstrueras samt motiveras är essentiellt. Om ett intresse, för ämnet, inte infinner sig hos 

andra individer än hos oss forskare blir den empiriska undersökningen inte framgångsrik. Det var 

med andra ord vår uppgift att skapa en spännande problemformulering som många vill ta del av. 

Hos oss bör även en strävan, efter att presentera ett tillförlitligt svar, som påvisar olika tendenser 

eller ett definitivt resultat, finnas (Esaiasson m.fl. 2012; 29). Det aktuella forskningsproblemet 

centrerar kring flygbolag och den kriskommunikation de använder. Anledningen till att valet föll 

på Malaysia Airlines är att de under det senaste året lidit stora förluster av personal, passagerare 

samt flygplan vid två separata tillfällen. Med tanke på dessa incidenter, samt det faktum att 

Malaysia Airlines meddelat att de kommer att avskeda 25 procent av sina anställda (6000 

personer) och anställa en ny administrativ direktör, skapades ett intresse för att undersöka hur 

deras kriskommunikation sett ut och vilka strategier de använt sig av (Hansson,2014). 

 

  Vidare skapades en intensifier, då den andra krisen ägde rum en kort tid efter den första och 

förvärrade situationen för Malaysia Airlines (Coombs, Holladay, 2010: 249). På vilket sätt detta 

påverkade det stora flygbolaget Malaysia Airlines, i arbetet med den redan pågående 

kriskommunikationen, är intressant att belysa. Ett annat intressant fall är krisen som flygbolaget 

United Airlines gick igenom år 2001. I dagsläget är United Airlines det fjärde största flygbolaget 

i världen. Flygbolaget är även ett bra exempel på en organisation som lyckats med bedriften att få 

folk till att fortsätta att flyga med dem efter en omfattande kris (Flygtorget, 2014-06-13). Hur 

United Airlines valde att hantera sin kris är i högsta grad engagerande för att nå fram till det som 

ämnas undersökas i vår huvudsakliga frågeställning:  

 

Hur har Malaysia Airlines kommunikation sett ut under det senaste årets krissituationer? 
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1.4 Syfte samt frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att behandla Malaysia Airlines hantering av företagets två största 

kriser under 2014. Malaysia Airlines har lidit av problem under det senaste halvåret och därmed 

även avskedat personal (Samtiden, 2014-08-29). För att erhålla ett perspektiv och möjligheter till 

jämförelse behandlas tidigare forskning som gjorts om flygbolag och kriskommunikation. Ett 

utmärkt bolag att använda som jämförelsepunkt är United Airlines. De blev tvingade att bedriva 

kriskommunikation i samband med attackerna mot World Trade Center den 11 september år 

2001. Ett av deras flygplan blev då kapat av terrorister och instyrt i skyskrapan. Med detta som 

utgångspunkt ämnas Malaysia Airlines och deras utformning av kriskommunikation, under dessa 

två kriser, undersökas. Två kriser som de för övrigt fortfarande befinner sig i och som är långt 

ifrån överspelade (Whatreallyhappened, 2014). Undersökningen centrerar kring hur Malaysia 

Airlines genomfört sin kriskommunikation. Huruvida de var konsekventa i sin information till 

intressenter samt vilken kommunikationsstrategi som enligt tidigare forskning, samt de resultat 

som framkommer i denna studie, ter sig bäst att använda sig utav i en krissituation. Ännu en 

intressant aspekt var att se om något nyckelord använts i kriskommunikationen. Inledningsvis 

var tanken att utforma en variabel som letade bland alla ord i analysenheterna efter det enskilda 

ord som förekom mest. Detta beslutades dock vara allt för tidskrävande och valdes därmed bort. 

Baserat på vad som verkade genomgående i analysenheterna valdes därför ett ord ut för att testas 

i den empiriska pilotstudien. Ordet som valdes ut var kontakt. Då detta ord, via pilotstudien, 

visade sig förekomma i flera analysenheter innefattades även denna variabel i den slutliga 

kvantitativa innehållsanalysen. Inkluderat, analyserat och beaktat i hela detta härledande är också 

United Airlines situation, då de idag är en extremt framgångsrik organisation, även fast de 

tidigare genomlidit svåra kriser (Coombs, Holladay 2010: 244).  

 

För att undersöka Malaysia Airlines kriskommunikation skapades en huvudsaklig frågeställning 

- Hur har Malaysia Airlines kommunikation sett ut under det senaste årets krissituationer? 

 

Utöver den övergripande frågeställningen skapades sex underfrågeställningar 

- Förekom organizational hypocrisy? Om ja, på vilket sätt? 

- Vilka kommunikationsstrategier applicerades? 

- Förmedlade organisationen ett entydligt budskap och hur utformades informationen? 
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- Förekom några förvärrande faktorer som förstörde organisationens anseende? 

- Hur hanterade Malaysia Airlines eventuella rykten? 

- Förekom ordet “kontakt” som ett nyckelord?  

 

1.5 Forskningsbakgrund 

1.5.1 Kriskommunikation 

En kris kan beskrivas som en oförutsedd händelse som allvarligt kan skada en organisations 

anseende eller prestation. I dagens samhälle har de flesta företag och dess chefer i förväg 

utvecklat en plan för hur de ska hantera en eventuell krissituation. Problematiken kvarstår dock 

att det aldrig i förväg går att förutspå vad som väntar. Hur krisen kommer arta sig eller när den 

uppstår är nästintill omöjligt att gissa sig till (Coombs, Holladay, 2010: 238). Därmed är det 

centralt för organisationer att på förhand strukturera upp vilka kanaler de bör använda sig av i sin 

kriskommunikation och att identifiera vilka intressenter som behöver ta del av den existerande 

informationen. Detta inkluderar även att organisationen är villig att agera transparent. För att se 

på begreppet kriskommunikation/krishantering så står det för de åtgärder som ett bolag sätter in 

när de är under press och på väg in i en kris, mitt i en kris eller för de åtgärder som sätts in efter 

en krissituation. Syftet med kriskommunikation är att minimera de negativa effekter som kan 

tänkas uppstå för organisationen (Coombs, Holladay, 2010: 239). Företag kan på detta vis 

stabilisera sin ekonomi, till viss del, efter en kris eftersom effekterna blir kortvariga eller inte 

skapar någon större uppmärksamhet i media eller hos allmänheten. I flera fall kan en 

organisation som varit i knipa gå stärkt ur en krissituation. Erfarenheten av att ha genomgått en 

omfattande kris kan leda till att liknande kriser skys i framtiden. Om bolaget även gjort en 

gedigen utvärdering efter den första krisen kan eventuella krissituationer i framtiden hanteras 

bättre och ett gott anseende för bolaget hållas intakt (Coombs, Holladay, 2010: 249). 

  

Den generella rekommendationen för en organisation är att svara på kritik snabbt, konsekvent 

och korrekt (Coombs, Holladay, 2010: 243). Har krisen väl ägt rum gäller dessa riktlinjer men 

som tillägg brukar ett antal övriga anledningar nämnas till att bolag bör implicera 

kriskommunikation i sin strategi och planera för en omfattande kris. Dessa kan vara att undvika 

skador, dödsfall, skador på företagets byggnader och miljöförstöring (Coombs 2012: 4). Som en 
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del av den totala kriskommunikationen anses även Corporate Social Responsibility (CSR) vara. 

CSR innebär att relationen mellan ett företag och samhället är bra, företaget har ett ansvar 

gentemot samhället. Företaget kan engagera sig i olika projekt och se till välbefinnandet av 

naturen samt olika samhällsgrupper. De bör ej enbart värna om sin egen ekonomiska tillväxt 

genom att hålla hårt i sina tillgångar, utan de bör visa intresse och omtanke för omvärlden. På så 

vis finns möjlighet att tillgångarna i slutändan ökar. Om relationen mellan samhället och 

företaget är god vinner båda sidor på samarbetet (Eisenegger, Schranz, 2011: 130). En väsentlig 

punkt att beakta gällande CSR är att företag måste finna en lagom balans för hur mycket de ska 

bidra. Bidrar en organisation väldigt mycket i samhälleliga sammanhang kan det se ut som att de 

har någonting att dölja, oavsett om så är fallet eller ej. Misstankar om att de “mörkar” illdåd 

genom goda gärningar kan uppstå (Waddock, Googins, 2011: 23). 

 

Hand i hand med CSR följer fenomenet organizational hypocrisy. Begreppet betyder att en 

organisation ej håller vad de lovar (Brunsson, 2002: 27). Det finns två sorter av organizational 

hypocrisy och de kallas för hypocrisy as aspiration och hypocrisy as duplicity. Det första 

begreppet syftar till att bolag säger att de befinner sig i en viss position, fast de egentligen inte 

hunnit dit än. Detta agerande anses som mindre skadligt för bolagets anseende då de uppvisar en 

strävan efter förbättring. Hypocrisy as duplicity däremot är ett agerande som alla organisationer 

bör undvika. Detta skapas när organisationen försöker dölja sanningen om vad som egentligen 

hänt och där de ej agerar transparent eller går ut med felaktig information (Christensen m.fl. 

2013: 378). Kopplat till undersökningen om Malaysia Airlines kriskommunikation blir detta 

intressant att beakta. Har felaktig information lämnats ut? Har tendenser till att undanhålla 

information iakttagits? Frågeställningar som dessa ämnas bli besvarade i den slutliga analysen i 

denna kandidatuppsats.  

 

1.5.2 Tidigare forskning 

Forskning som tidigare bedrivits med anknytning till flygbolag och deras kriskommunikation 

centrerar i många fall kring de attacker som skedde den 11 september 2001. Ett flertal flygplan 

blev då kapade av terrorister i USA och tvingade att köra in i skyskraporna World Trade Center 

och försvarsdepartementet Pentagon. I ett plan blev kaparna övermannade av passagerarna och 

flygplanet kraschade till slut i Pennsylvanias ödemark. Ett av de plan som flög in i World Trade 
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Center samt det plan som kraschade i ödemarken tillhörde United Airlines. En studie som berör 

hur företagen American Airlines samt United Airlines hanterade kriserna, på respektive hemsida, 

i tre veckor efter attentaten är Greer och Morelands undersökning United Airlines and American 

Airlines online crisis communication following the September 11 terrorist attacks (Greer, 

Moreland, 2003). Deras resultat och slutsatser visar på att snabb och effektiv respons var möjlig 

att tillhandahålla med hjälp av internet. Många målgrupper gick att informera enkelt och i 

synnerhet United Airlines var kvicka med att publicera meddelanden. United Airlines var under 

hela krisen transparenta och den enda bristen som framkom var för lite möjlighet till interaktion 

via internet. Sett till det stora hela påvisades en positiv bild till att använda hemsidan i 

kriskommunikationen. Metoden som forskarna använde sig av för att nå fram till dessa slutsatser 

var en så kallad post hoc analysis. I denna analys behandlades material som skrivits ut från 

respektive bolags hemsida. Under den första veckan skrev de ut material tre gånger per dag och 

under de två följande veckorna en gång per dag. Denna analysmetod hjälpte till att fastställa det 

dagliga och kumulativa antalet av incident relaterade meddelanden som publicerades av 

flygbolagen på hemsidorna. United Airlines har idag återhämtat sig förträffligt bra från denna 

omfattande kris och omnämns regelbundet som ett av världens främsta flygbolag, speciellt sett 

till antal passagerare per år (United States Department of Transportation, 2014). 

Ett bolag utanför flygbranschen som fått erfara att kriskommunikation är särdeles känslig, och 

ibland direkt avgörande för verksamhetens fortsatta existens, är bilproducenten Toyota. I januari 

2010 meddelade företaget att 2,3 miljoner fordon skulle återkallas på grund av problem med 

gaspedalen. Några dagar senare meddelades att alla bilmodeller med detta fel tagits ur 

försäljning. Nyhetsbolagen, främst i USA, var inte sena med att rapportera att uppemot 52 

stycken dödsfall i trafiken kunde relateras till detta problem, vilket ledde till att många av 

Toyotas intressenter även mottog denna information. Denna krissituation försämrade Toyotas 

anseende, image och trovärdighet på ett avsevärt sett och händelseförloppet skiljer sig inte 

mycket från det Malaysia Airlines gått igenom (Choi, Chung, 2013). De 

kommunikationsproblem som Toyota stötte på involverade bland annat att allmänheten ansåg att 

organisationen ej tog på sig ansvaret för olyckorna. Enligt Choi och Chung skulle Toyota inte 

använt sig av en strategi som involverade förnekande eller förminskning av situationen utan 

istället valt en strategi där de bad om ursäkt. Organisationen agerade för långsamt och använde 



14 

 

fel strategi, vilket gjorde att de tappade trovärdighet. Ännu ett kommunikationsproblem som 

uppstod i denna kris var att informationen som nådde ut till intressenterna främst ej kom från 

Toyota själva. Den stora skillnaden mellan Malaysia Airlines krissituationer under 2014 och det 

ovannämnda exemplet med Toyota är att det sistnämnda företaget själva var ansvariga för krisen 

(Choi, Chung, 2013: 14). Det har varit intressant att studera Toyotas hantering av krisen med 

gaspedalerna, eftersom Toyota fortsatt är ett framgångsrikt företag. 

1.6 Teknologisk konvergens 

I dagens samhälle kan en person som bor på ena sidan jordklotet ta del av en händelse som sker 

på andra sidan jordklotet, redan samma dag. Dagens budskap projiceras ut i världen och sprids 

globalt på väldigt kort tid. Alternativen till hur en individ väljer att ta del av informationen som 

cirkulerar i media och via vilken teknologisk apparat hen får upplysningarna har även de 

mångdubblats. Tidigare lyssnades det på radio och nyheter erhölls via just radioapparaten. Idag 

däremot går det att lyssna på radio via smartphones, datorer, surfplattor etcetera. Detsamma 

gäller för de flesta andra kommunikationsplattformar som tidigare tillhandahöll information på 

enbart ett vis. Flera varierande sätt att bedriva och ta del av kommunikation har samlats på ett 

och samma ställe, i en enskild apparat. Detta fenomen benämns som teknologisk konvergens 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 420). Uttrycket i sig har också under senare år blivit allt 

mer intressant för organisationer att beakta, då kriskommunikation till stor del kan och i många 

fall bör skötas via internet. Eftersom de flesta personer idag har en smartphone, och nästintill var 

de än befinner sig kan upplysas om en kris, är det essentiellt för organisationer att komma med 

en snabb respons vid en krissituation samt att synas på flera olika plattformar. I anknytning till 

detta begrepp spelar i synnerhet sociala medier en central roll. För att nå yngre målgrupper idag 

är sociala medier ett ypperligt bra alternativ att använda sig utav (Yin, Liu, Austin 2014: 76). 

Därför behandlas även sociala medier i denna kandidatuppsats. Inlägg som Malaysia Airlines 

publicerat via användarkonton på två av de största sociala medierna som finns, Facebook och 

Twitter, har analyserats. Företag kan genom flitigt användande av sociala medier få snabb 

återkoppling från allmänheten och intressenter om hur de ser på en situation. Detta enbart genom 

att analysera kommentarer på olika plattformar samt genom att interagera med personerna som 

kommenterat händelserna (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 421).  
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1.7 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på Malaysia Airlines och hur deras kriskommunikation sett ut. Ingen 

större vikt lades på olika intressenters uppfattning om Malaysia Airlines hantering eller 

utformning av den befintliga kriskommunikationen. Det är med andra ord den förmedlade 

informationen från organisationen som ligger i fokus, snarare än individuella intressenters 

åsikter. Data som analyserats består av direkt information som skickats ut från Malaysia Airlines, 

vilket gör att färre tolkningar av resultaten behöver genomföras. Initialt var tanken att studien 

skulle inkludera fler sociala medier än Facebook och Twitter. Videosajten Youtube samt 

fotodelningstjänsten Instagram, var två alternativ som florerade. Efter en snabb överblick 

konstaterades dock att snarlika inlägg publicerats på såväl Instagram som Twitter. Därmed 

sållades Instagram och andra mindre använda sociala medier bort, eftersom det ansågs mer 

relevant att analysera de största forumen. Till en början var tanken att fler flygbolag än Malaysia 

Airlines skulle analyseras. Bland annat skulle United Airlines och Finnair behandlas. Efter 

rådgivning och överväganden avgjordes dock att undersökningen skulle bli för svårhanterlig, 

samt omfattande, om samtliga tre flygbolag skulle behandlas. Den lilla del av studien som 

fortfarande består av information kopplat till United Airlines berör tidigare forskning som 

bedrivits inom området flygbolag och deras kriskommunikation. Utöver aspekten omfattning 

valdes dessutom Finnair bort på grund av att krisen de genomgått klassificeras som en 

ekonomisk kris. Skulle de ha inkluderats kunde undersökningen ha förts in på ett något 

annorlunda spår, där fler analyser av irrelevanta aspekter skulle ha krävts och aspekter som ej är 

kopplade till grundidén för denna studie förmodligen fört bort fokus från det huvudsakliga 

ämnet. En avgränsning som även nämns mer detaljerat under stycket “urval” är vilken tid som 

analysenheterna i undersökningen hämtades in ifrån. Till en början var tanken att leta 

pressmeddelanden och inlägg från social medier från den dag då krissituationerna ägde rum och 

sex veckor framåt i tiden. Begränsningen kom dock i slutändan att landa på två veckor.  

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där Situational Crisis Communication Theory (SCCT) samt 

rykteshantering är centrala delar. Teoridelen följa av en metoddel. Metoddelens främsta uppgift 

är att sätta utgångspunkterna inför uppsatsens analys och resultatdel. Metoddelen består av en 
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kvantitativ innehållsanalys och empiriskt material. Därefter behandlas resultat och analys där 

valda pressinslag samt inlägg från Malaysia Airlines sociala mediekanaler undersöks. Här 

analyseras även de följder som kriskommunikation kan medföra. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och en slutdiskussion. 
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2. Teori 

2.1 Situational Crisis Communication Theory 

Den främsta teorin denna kandidatuppsats behandlar är W. Timothy Coombs teori Situational 

Crisis Communication Theory (SCCT) som han tillsammans med Sherry J. Holladay presenterar 

i boken PR, Strategy and Application, Managing Influence (2010). Begreppet SCCT beskriver 

hur ett företag eller en organisation ska bete sig och hantera sitt rykte vid en kris. Teorin är 

inspirerad av en annan teori vid namn attribution theory. Denna teori benämner att människor 

söker efter orsaker till varför en händelse ägt rum, speciellt vad gäller negativa och oväntade 

händelser. SCCT utvecklades för att beskriva relationen mellan kristyper och 

kriskommunikationsstrategier (Coombs, 2007).  

2.1.1 Definition samt utförande 

Teorin utgår från antagandet att situationen formar vad som uppfattas som en effektiv strategi vid 

en kris, och påverkar valet av strategi. Först fastställer företaget vilken hotnivå som existerar på 

grund av en kris. Därefter påvisar teorin vilken sorts strategi som anses vara lämplig att svara 

med för att undvika ett skadat anseende för organisationen. Centralt i SCCT är att snabbt avgöra 

vilken grad av ansvar organisationen har. Beroende på om ansvaret är lågt eller högt 

rekommenderas olika strategier. Skulle denna bedömning slå fel riskerar organisationen att späda 

på krisen istället för att tukta den. Kriskommunikationens tre funktioner kallas för victim crisis, 

accident crisis och preventable crisis (Coombs, Holladay 2010: 248-249). Enligt Coombs och 

Holladay definieras dessa benämningar på följande vis 

 

Victim crisis: minimalt ansvar för krisen 

- Naturkatastrofer: som tornados eller jordbävningar 

- Rykten: felaktig och skadande information som cirkulerar om organisationen 

- Våld på arbetsplatsen: attack från en tidigare anställd eller nuvarande anställd mot övrig 

personal på plats 

- Mixtrande med produkter/elakhet: extern person orsakar skador för organisationen  
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Accident crisis: lågt ansvar för krisen 

- Utmaningar och ifrågasättande: intressenter påstår att organisationen agerar på ett 

olämpligt sätt 

- Olyckor på grund av tekniska fel: utrustning eller teknologi fallerar och orsakar en 

industriell olycka 

- Tekniskt produktfel: utrustning eller teknologi fallerar och bidrar till att en produkt blir 

defekt eller potentiellt skadlig 

 

Preventable crisis: starkt ansvar för krisen 

- Olycka på grund av den mänskliga faktorn: industriell olycka orsakad av mänskligt fel 

- Produktskada på grund av den mänskliga faktorn: produkten är defekt eller potentiellt 

skadlig på grund av mänskligt fel 

- Organisationell illgärning: åtgärder från ledningen som sätter intressenter i fara och/eller 

bryter mot lagen. 

(Coombs, Holladay, 2010: 249) 

  

Den följande delen av SCCT består av att urskilja om det finns några aktiva intensifiers. Detta 

innebär att påvisa om det finns några förstärkande faktorer som bidrar till att krisen får en större 

omfattning. Gällande SCCT söks det efter två specifika intensifiers, nämligen historian om en 

organisations tidigare kriser och tidigare anseende. Om en organisation sedan tidigare är känd för 

att ha genomgått en liknande kris ökar hotet om ett skadat anseende. Frågor som varför ingenting 

har förändrats i organisationen sedan förra tillfället uppstår och bolaget får betydligt svårare att 

hantera krisen. Har bolaget även haft ett dåligt anseende sedan tidigare är media vanligtvis ej 

sena med att belysa det och förstärka hela situationen. Det generella tillvägagångssättet för att 

hantera krisen om en intensifier hittas är att revidera den ursprungliga bedömningen av krisen. 

Har krisen ursprungligen bedömts som en victim crisis ska den revideras till en accident crisis. 

Krisen prioriteras med andra ord upp ett steg i de tre olika grupperna, om en intensifier existerar 

(Coombs, Holladay 2010: 249).    
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2.1.2 Strategier 

Själva utförandet av SCCT är således uppdelat i två delar och när det kommer till att utvärdera 

vad som framkommit och vidare verkställa sin strategi och kommunicera med intressenterna 

finns det ett flertal olika sätt att göra det på. Enligt modellen som Coombs och Holladay 

presenterar finns det fyra olika strategier, för organisationer, att använda sig utav. Nämligen deny 

strategies, diminish strategies, rebuild strategies och reinforcing strategies. Dessa innebär, i 

nämnd ordning, att organisationen exempelvis skyller på någon annan för krisens uppkomst, ber 

om ursäkt och förnekar all uppsåt till skada, accepterar graden av ansvar och ber om förlåtelse 

eller påminner intressenter om tidigare goda ting som organisationen realiserat (Coombs, 

Holladay, 2010: 250).    

                     

För att slutligen avgöra vilken strategi som är mest lämplig och vad som bör kommuniceras till 

bolagets intressenter presenterar Coombs och Holladay även en tabell med rekommenderade 

alternativ för vad som bör göras inom de fyra tidigare nämnda strategierna. Några exempel är att 

alla offer eller eventuella offer inom en victim crisis bör få instruerande information samt 

tillgång till så mycket information som möjligt. Detta står för hälften av all respons som bör 

genomföras vid en kris. Inom en accident crisis bör organisationen exempelvis erbjuda 

kompensering med pengar eller gåvor samt addera strategier där ursäkter genomförs. Till sist, 

under kriser med stort ansvar hos organisationen, kan en del av strategin bland annat innefatta att 

lovorda de personer som varit delaktiga i att hantera situationen (Coombs, Holladay, 2010: 250).  

2.2 Rykteshantering 

Hur en organisation bör agera för att undvika felaktiga rykten från att spridas redovisar Kathleen 

Fearn-Banks i boken Crisis Communications, a casebook approach (2007). Författaren 

presenterar ett antal välbehövda teorier samt verktyg som företag bör använda i sin hantering av 

ryktesspridning. Vidare menar Fearn-Banks att det finns generella riktlinjer företaget bör följa 

för att motverka att ett rykte sprids.  Dock påpekar författaren att det är nästintill omöjligt att veta 

exakt hur en organisation bör gå tillväga när ett rykte uppenbarar sig. I denna undersökning om 

Malaysia Airlines är det mer intressant att belysa hur ett befintligt rykte hanterats snarare än hur 

det kunnat motverkas. Detta då rykten om Malaysian Airlines i sig inte skapat krissituationerna 
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utan istället förstärkt de efterkommande negativa effekterna. Det finns otaliga variabler som 

påverkar hur ett rykte utformas och hur det bör åtgärdas. De generella riktlinjerna är dock att: 

 

- Anordna en telefonlinje där rykten kan inrapporteras. Om anställda eller intressenter hör 

något rykte kan de höra av sig till organisationen varav ryktet kan bemötas. 

- Utvalda anställda bör regelbundet bli tränade i hur rykteshantering fungerar.  

- Utveckla en kommunikationsplan för rykten, likt en kommunikationsplan.  

- Håll en god relation till intressenter så att eventuella negativa rykten ifrågasätts och inte 

lättvindigt accepteras.  

- Säkerställ att dina anställda är uppdaterade med den senaste informationen.  

- Utvärdera hur allvarligt ryktet är och besluta därefter vilka åtgärder som bör sättas in.  

(Fearn-Banks, 2007: 92-93) 

  

När det kommer till att hantera ett befintligt rykte anges dessa punkter som riktlinjer: 

 

- Publicera fakta som understödjer att ryktet är falskt. Nämn dock ej själva ryktet.  

- Analysera ryktet efter att det cirkulerat med olika frågeställningar som till exempel: 

Varför uppkom ryktet? Hur förmedlas det mellan olika parter? Cirkulerar det fortfarande?  

- Gör ingenting. Ibland leder förnekelse till mer uppmärksamhet och en större skada för 

organisationen. Om detta genomförs är det dock viktigt att ryktet ej är så pass utbrett att 

det på allvar kan skada organisationen.  

-  Förneka ryktet och bevisa att det inte grundar sig i fakta.  

- Anordna en utomstående expert som uttalar sig om att ryktet är falskt.  

- Annonsera i populära medier för att få ut ett meddelande.  

(Fearn-Banks, 2007: 94-95)  

 

2.3 Teoretiska reflektioner 

Med denna studie i åtanke är Fear-Banks teorier om ryktesspridning mycket intressanta och högt 

aktuella. Fanns det rykten som spreds under de kriser som vi valt att undersöka närmare och 

huruvida Malaysian Airlines valde att följa ovanstående riktlinjer vad gäller ryktesspridning på 
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ett förtjänstfullt sätt. En väsentlig punkt utöver dessa riktlinjer är att en eller några få 

talespersoner bör väljas ut som representanter för organisationen. På detta vis föranleder en 

organisation ryktesspridning, eftersom budskapen som förmedlas är entydiga och härstammar 

från en gemensam källa. Skulle ett flertal representanter, från en utsatt organisation, göra 

uttalanden riskeras feltolkningar och förmedling av flera olika budskap. Därför är det enligt 

Fearn-Banks bättre att använda sig av en enstaka högt uppsatt person, som till exempel VDn för 

en organisation (Fearn-Banks, 2007: 25-26). Hur detta speglat sig i Malaysia Airlines kriser visar 

sig även senare under denna studie. 

 

Inledningsvis var fler teorier tänkta att innefattas i studien från exempelvis Staffan Olssons och 

Thomas Skoglunds bok: Att lösa kriser i företag (1995) och från Kathleen Fearn-Banks bok: 

Crisis Communications, a casebook approach (2007). Men då SCCT, kombinerat med delar från 

Crisis Communications, a casebook approach (2007), visade sig vara tillräckligt omfattande och 

beskrivande valdes de övriga bort. Några exempel på teorier som Fearn-Banks presenterar och 

som valdes bort var Apologia theory och Diffusion theory (Fearn-Banks, 2007: 51). 

2.4 Begrepp 

De svårtydda begrepp som används i denna kandidatuppsats är främst på engelska. Av den 

anledningen är det på sin plats att förklara vad de betyder. Orsaken till att de står på engelska är 

att orden vid översättning riskerar att misstolkas och få en annan innebörd. Till att börja med 

förekommer de tre begreppen victim crisis accident crisis och preventable crisis. Det 

förstnämnda står för att en organisation betraktas som ett offer och ej kan anses vara ansvarig för 

krisens uppkomst. Accident crisis i sin tur står för att organisationen delvis kan betraktas som 

ansvarig för att krisen uppstått, men att det inte behöver vara deras fel. Denna sorts kris handlar 

snarare om att teknik fallerar eller att andra faktorer spelar in, som gör att en olycka inträffar. I 

den sistnämnda krisen preventable crisis bär organisationen ensam ansvaret för att krisen ägt 

rum. Det är med andra ord en kris som kunde ha förhindrats på något vis. Enligt Coombs och 

Holladays egna ord beskrivs och definieras kriserna av att organisationen har väldigt svagt 

ansvar för krisen (victim crisis), minimalt ansvar för krisen (accident crisis) eller väldigt starkt 

ansvar för krisen (preventable crisis) (Coombs, Holladay, 2010: 248-249).  
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Tecknet # heter Hashtag och används främst i sociala medier. Genom att söka på en viss hashtag, 

exempelvis #staystrong, finner man alla bilder och inlägg som har märkts med denna hashtag. Ett 

till begrepp som är vanligt förekommande på sociala medier är “likes”. Varje bild och inlägg 

som publiceras på exempelvis Facebook och Instagram har idag en tillhörande klickfunktion som 

heter like. Detta innebär att personer som ser publiceringen kan trycka på denna klickfunktion 

om de gillar bilden eller inlägget. Har en publicering många “likes”, eller kommentarer för den 

delen, är det uppenbart att många individer har sett den. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign benämns av Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud som “beslutet om 

vilka jämförelser man gör” (Esaiasson m.fl. 2012; 87). Med andra ord syftar de på hur en 

undersökning läggs upp och hur tillvägagångsättet kan se ut för att nå fram till relevanta och 

säkerställda slutsatser gällande en frågeställning. 

Ett av de mest omfattande designproblemen är att välja ut analysenheter (Esaiasson m.fl. 2012; 

88). I denna studie finns en strävan efter att finna analysenheter och information via diverse olika 

informationskällor. Analysenheterna består av pressmeddelanden samt inlägg på sociala medier 

och de samlades in via internet. Mycket av kommunikationen, som Malaysia Airlines bedrivit, 

finns att tillgå där. För att uppnå validitet och reliabilitet är det också viktigt att veta vilken typ 

av design som lämpar sig bäst för en specifik undersökning. I denna teoriprövande undersökning 

om Malaysia Airlines kriskommunikation användes den statistiska designen. Syftet var att 

undersöka ett stort antal fall och på så vis nå fram till en kontrollerad jämförelse (Holmlöv, 

2014-10-29). Emellertid finns det en risk med denna sorts undersökning (kvantitativ 

innehållsanalys), att den underliggande betydelsen i kommunikationen blir förbisedd.  

 

Innan den kvantitativa innehållsanalysen startades upp genomfördes en empirisk pilotstudie. 

Detta tillvägagångssätt var särskilt bra då test av olika variabler möjliggjordes. Ett antal resultat, 

trender och strategier visade sig i den kommunikation som flygbolagen sände ut. Även fast 

sådana observationer är väldigt långt ifrån fastställda, vid ett sådant tidigt stadie, gav det ändå en 

bild av vad undersökningen kunde tänkas resultera i. De olika kanalerna som används för att 

sända ut information betraktades som lika viktiga då det är den totala krishanteringen som 

studien avser undersöka. Givetvis kan det tänkas att någon kanal räknas som viktigare att 

använda sig av då organisationen genom densamma når ut till fler intressenter än via någon 

annan, men det befintliga innehållet är fortfarande lika viktigt vart det än förmedlas.     
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3.2 Empirisk pilotstudie  

Ett forskningsproblem kan med fördel testas med hjälp av en empirisk pilotstudie. En empirisk 

pilotstudie är ett test av mindre variant för att pröva om forskningsfrågan är relevant och hur den 

fullständiga undersökningen kan tänkas te sig eller om metoden och problematiken i sig har 

några brister (Esaiasson m.fl. 2012; 36). Detta omfamnade vi som forskare och med hjälp av en 

mindre variant av kvantitativ innehållsanalys. Med detta fick vi försmak på vilka problem som 

kunde tänkas uppstå och vilka befintliga variabler som faktiskt gav riklig och relevant 

information. Vidare var detta även till hjälp under den riktiga undersökningen, då upptäckten 

gjordes att fler variabler kunde utformas och inkluderas (Esaiasson m.fl. 2012: 36).  

 

Testundersökningen är begränsad till tre analysenheter för vardera kris. Pilotstudien bestod av 

totalt sex stycken enheter, fyra stycken från sociala medier och två stycken från Malaysia 

Airlines hemsida. Dessa valdes slumpmässigt genom lottning. Urvalet gjordes från respektive 

informationskälla från de publiceringar som Malaysia Airlines gjorde under de 14 dagar som 

följde efter kriserna. Totalt lottades det ut två analysenheter av 23 stycken tillgängliga inlägg på 

Malaysia Airlines Facebook-konto, två analysenheter av 80 stycken tillgängliga inlägg på 

Malaysia Airlines Twitter-konto och två analysenheter av 51 stycken pressmeddelanden som 

Malaysia Airlines publicerat på sin hemsida. Ett liknande tidsspann ansågs även passande för den 

större undersökningen, där 20 stycken direkt utsända analysenheter från Malaysia Airlines 

behandlades. Dessa 20 källor härstammar från internet, då avsikten är att enbart använda material 

från internet även i den slutliga kvantitativa innehållsanalysen. Analysenheterna är relativt korta 

och koncisa i sin utformning. Vi valde att eliminera videoklipp från You Tube, TV4 Play och 

liknande videosajter eftersom dessa källor ansågs svåra att analysera. Dels för att informationen 

som framkom inte var direkt utsända från Malaysia Airlines och dess ansvariga ombud, vilket vi 

ansåg var ett av de viktigaste kraven på materialet vi ville sammanställa, dels för att det var svårt 

att räkna antalet ord i videoklippen. En annan faktor som uppmärksammades var kvaliteten på 

videoklippen. Kvaliteten på ett antal videoklipp var inte av det bästa slaget vilket ytterligare 

skulle ha försvårat en analys av materialet. Dessa faktorer resulterade i att de ovannämnda 

källorna ej inkluderades i studien. Annat material som eliminerades var nyhetsartiklar som 

publicerats angående det aktuella ämnet. Även detta eftersom den ansvariga utgivaren inte var 
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Malaysia Airlines och/eller dess talesmän. Vi ville därmed koncentrera oss på publicerat material 

i textformat som endast representerades av och hade Malaysia Airlines som huvudansvarig 

utgivare. Ifall Malaysia Airlines hade haft en Youtube-kanal hade vi övervägt att inkludera denna 

källa eftersom den i så fall hade representerats av Malaysia Airlines direkt. 

 

Tidsspannet som underlaget hämtades in ifrån begränsades till 14 dagar efter att varje 

krissituation uppstod. Perioderna var den 8 mars till 22 mars samt den 17 juli till 31 juli. Samma 

tidsspann valdes för den färdigställda undersökningen eftersom det under pilotstudien fastslogs 

att 14 dagar är den mest lämpliga tidsrymden. Tidigare forskning har visat att det mestadels 

pågår debatter, diskussioner och skriverier kring en krissituation under denna period. Efter cirka 

tre till fyra veckor ebbar uppståndelsen vanligtvis ut (Ekström, Larsson, 2010: 130). 

Utformningen av den empiriska pilotstudien inleddes med att upprätta en kodbok där de 

variabler som kom att ingå i studien adderades (Esaiasson m.fl. 2012: 200). De första variablerna 

i studien var så kallade formvariabler som beskriver vilken sorts informationskälla som 

undersöks, hur lång den är (Esaiasson m.fl. 2012: 203). Därefter fortskred arbetet med att 

upprätta olika passande innehållsliga variabler. Några variabler i denna skepnad förklarar och 

identifierar exempelvis vilka personer som är framträdande i meddelandet eller vad 

analysenheten behandlar (Esaiasson m.fl. 2012: 204). I arbetet med att utforma lämpliga 

variabler beaktades främst W. Timothy Coombs teori SCCT. Eftersom denna teori behandlar 

vilken sorts kris som uppstått och vilket ansvar organisationen har, samt om liknande kriser skett 

tidigare, hjälpte den till avsevärt i arbetet och bidrog till skapandet av fler innehållsliga variabler 

(Coombs, Holladay 2010: 248-249). 

3.3 Resultat empirisk pilotstudie 

De resultat som framkom ur de sex variabler, som användes i testundersökningen, är följande 

Variabel 1 – två stycken inlägg från Facebook, två stycken inlägg från Twitter och två stycken 

inlägg från Malaysia Airlines hemsida. 

Variabel 2 - två stycken pressmeddelanden och fyra stycken inlägg via sociala medier. 

Variabel 3 - fyra stycken analysenheter innehåller mellan 1-99 ord, en analysenhet innehåller 

mellan 100-199 stycken ord och en analysenhet innehåller 500-599 stycken ord 
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Variabel 4 - en analysenhet publicerades den 8 mars 2014, en analysenhet publicerades den 9 

mars 2014, en analysenhet publicerades den 11 mars 2014, en analysenhet publicerades den 18 

juli 2014, en analysenhet publicerades den 19 juli 2014 och en analysenhet publicerades den 25 

juli 2014. 

Variabel 5 – två stycken analysenheter publicerades i Malaysia, och i fyra stycken analysenheter 

framgår det inte vilket land publiceringen skett ifrån. 

Variabel 6 – två stycken avsändare är kommunikationsavdelningen hos Malaysia Airlines och i 

fyra stycken analysenheter framgår det ej vem som är avsändare. 

Variabel 7 - Ordet kontakt förekommer noll gånger i fyra stycken analysenheter, en gång i en 

analysenhet och två gånger i en analysenhet. 

Variabel 8 - I fyra stycken analysenheter framställs krisen/kriserna som en victim crisis och i två 

stycken analysenheter framställs krisen/kriserna som en accidental crisis. Det förekommer inte i 

någon analysenhet att krisen/kriserna framställs som en preventable crisis. 

3.4 Analys empirisk pilotstudie 

För att få en bättre överblick över förfarande och upplägg genomfördes kodningen i 

testundersökningen tillsammans av två kodare. Detta möjliggjorde diskussion och reflektion 

under kodningen, som i sin tur ledde fram till lämpliga revideringar för den slutliga 

undersökningen. Hade interkodarreliabilitet använts redan i testundersökningen hade risken till 

att glömma bort eller förbise lämpliga revideringar varit överhängande (Ekström, Larsson, 2010: 

147). 

 

Allt som allt består pilotstudien av åtta stycken variabler, varav fyra stycken är formvariabler och 

fyra stycken innehållsliga variabler. Efter noggrant övervägande beslutades även att den femte 

variabeln från pilotstudien skulle strykas till den slutliga kvantitativa innehållsanalysen. Denna 

variabel var avsedd att beskriva vilket land som publiceringen skedde ifrån, men då det visade 

sig oväsentligt selekterades den bort. Anledningen till att den bedömdes som olämplig var att 

informationskällorna som valts ut kom från internet och att det egentligen inte var avgörande 

varifrån informationen publicerats. Alla personer runtom i världen kan ändå ta del av denna sorts 

information, så länge de har en internetuppkoppling. Bortsett från vissa länder där restriktioner 

råder gällande vilka hemsidor som får besökas, vill säga. Utöver detta uppkom även en svårighet 
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med att härleda inläggen på Facebook och Twitter. Det var omöjligt att avläsa från vilken plats 

de publicerats. Till en början pågick en diskussion om att landet, där företagets huvudkontor låg, 

skulle anges. Slutligen avgjordes dock att den informationen kunde bli felaktig och missvisande. 

Som forskare ville vi även minska antalet variabelvärden när det kom till variabel nummer tre. I 

stället för att ha elva olika variabelvärden valde vi att förminska antalet till fem stycken 

variabelvärden. Under processen utkristalliserades även att fler variabler kunde läggas till och 

slutligen adderades sju stycken.     

3.5 Metodval 

Den metod som används är en kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys kan 

beskrivas genom att dela upp de två komponenterna kvantitativ samt innehållsanalys. Kvantitativ 

står för de datauppgifter som samlas in under analysens gång och som kan analyseras med 

siffror. Det är viktigt att dessa datauppgifter är jämförbara och likvärdiga. Komponenten 

innehållsanalys betyder att uppgifterna består av skriftligt, muntligt eller bildmässigt material 

(Esaiasson m.fl. 2012; 197). Kvantitativ innehållsanalys är en utmärkt forskningsmetod när vi 

som forskare vill ha svar på frågor angående vad ett material handlar om, samt var materialet 

återfinns. Dessa frågor kan besvaras genom att se hur frekventa, ofta diverse kategorier 

förekommer i en text samt hur stort utrymme av innehållet de tar. Frekventa innebär att forskaren 

undersöker hur många gånger ett ämne nämns i en nyhetstext eller dylikt. (Esaiasson  m.fl, 2012; 

197). Dessa två frågor undersöks samt besvaras genom att gå igenom ett valfritt antal texter och 

jämför hur frekventa samt hur mycket utrymme ett bestämt ämne har i diverse medier. Desto fler 

medier som undersöks och jämförs, desto pålitligare resultat framställs i slutändan. Dessa två 

aspekter, frekvenser samt utrymme – hur ofta samt hur mycket, är de främsta kriterierna inom en 

kvantitativ innehållsanalys (Esaiasson m.fl. 2012; 197) 

 

Med hjälp av den teknologi som finns idag går det relativt snabbt och enkelt att få fram en stor 

mängd material som behövs för att besvara frågorna. Detta genom textläsande samt ordräknande 

datorprogram. Det är också viktigt att komma ihåg att trots att datainsamlingen inom kvantitativ 

innehållsanalys kan vara relativt enkel, innebär det inte att det är den enda eller huvudsakliga 

uppgiften inom forskningens gång. Detta kan förklaras genom att beskriva skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys och det innebär att skillnaden inte ligger mellan att 



28 

 

räkna och tolka utan att kvantitativ innehållsanalys snarare går ut på att materialet först måste 

tolkas för att sedan kunna räknas (Esaiasson m.fl., 2012; 198). Till exempel, för att kunna räkna 

fram ifall en politikers uttalande är positivt och omtyckt eller negativt måste det först läggas fram 

tolkningsregler om vad som anses vara positivt samt vad som anses vara negativt. När det 

kommer till att utföra en kvantitativ innehållsanalys i praktiken är det även viktigt att komma 

ihåg att datainsamlingsmetoden handlar om att fylla en datamatris med information. Esaiasson 

m.fl. beskriver en datamatris på följande sätt 

 

”En datamatris är en schematisk tvådimensionell uppställning över den verklighet vi har 

valt att undersöka” – Esaiasson med flera (2012; 45). 

Detta innebär att en datamatris visar både analysenheterna, objekt eller fall, samt variablerna, 

objektens egenskaper, inom ämnet i fråga. Först efter att analysenheterna och variablerna 

framställdes var det möjligt för oss forskare att framställa variabelvärden, inom ämnet som 

datamatrisen behandlar. Variabelvärden är de egenskaper som tagits fram under datamatrisens 

gång och som ska kunna anta minst två värden för att analysenheterna ska ha en variation 

(Esaiasson m.fl. 2012; 45). Den kvantitativa innehållsanalys som presenteras i denna 

kandidatuppsats följer de regler och steg som en fullskalig kvantitativ innehållsanalys utformas 

efter. 

3.6 Urval 

Det urval som gjordes för undersökningen var ett slumpmässigt urval. Detta val frigjorde 

möjligheten att på bästa möjliga sätt generalisera resultaten. I synnerhet vid teoriprövande 

undersökningar är huvudregeln att det är bättre att undersöka många än få analysenheter även när 

det inte går att välja enheterna strikt slumpmässigt (Esaiasson m.fl. 2012: 171). En reflektion, 

kring det uttalandet från Esaiasson m.fl., är att strikt slumpmässigt i denna studie kan innebära att 

det bland annat faktiskt valts ut vilka datum analysenheterna skulle hämtas in ifrån och att 

informationskällor utelämnats (se avgränsningar). Det går med andra ord ej att välja enheterna 

strikt slumpmässigt Med detta som utgångspunkt lottades olika analysenheter ut av de 

publiceringar som skedde, på varje separat informationskälla, under tidsintervallen 8 mars - 22 

mars och den 17 juli - 31 juli. Analysenheterna publicerades med andra ord inom loppet av 14 



29 

 

dagar efter vardera kris. Sammantaget är det tio stycken analysenheter från vardera kris där 

representationen av kategorier inom urvalet består av totalt tio stycken inlägg på sociala medier 

(fem för varje kris) och tio stycken pressmeddelanden från Malaysia Airlines hemsida (fem för 

varje kris) Dessa 20 analysenheter analyserades med hjälp av de bestämda variablerna och 

representerar tillsammans delurvalet från den utvalda populationen.           

Med hjälp av detta tillvägagångssätt gavs en bra möjlighet att generalisera resultaten som 

framkom, då ett totalurval hade varit omöjligt att genomföra. Det går helt enkelt inte att finna 

alla artiklar, uttalanden etcetera, som hade behövts för att utföra en sådan undersökning med allt 

existerande underlag som producerats om händelserna (Esaiasson m.fl. 2012: 171). Tidsaspekten 

var även i fokus när den kvantitativa innehållsanalysen skulle utformas. Till en början var tanken 

att samla in analysenheter från 6 veckor efter vardera kris. Men då det med efterforskning 

avgjordes att det mest intensiva tidsspannet, för organisationers kriskommunikation, sträcker sig 

två till tre veckor efter en krissituation, reducerades tidsspannet ner till 14 dagar (Ekström, 

Larsson, 2010: 130). Det totala antalet av tillgängliga publiceringar, för varje tidsintervall och 

informationskälla, som analysenheterna lottades ut ifrån var 

- Facebook 8 mars- 22 mars: 16 stycken 

- Facebook 17 juli- 31 juli: sju stycken 

- Twitter 8 mars- 22 mars: 43 stycken 

- Twitter 17 juli- 31 juli: 37 stycken 

- Malaysia Airlines hemsida 8 mars- 22 mars: 30 stycken 

- Malaysia Airlines hemsida 17 juli- 31 juli: 21 stycken 

 

I början av en forskning finns det även viktiga aspekter att tänka på. Förutom att bestämma 

studiens ämne bör det tydliggöras hur analysen, av de resultat man får under studiens gång, ska 

gå till. I detta specifika fall bestämdes först att en kvantitativ innehållsanalys skulle användas. 

Som tidigare förklarat handlar en analys med kvantitativt perspektiv om att fylla en datamatris 

med information. Därmed bestämdes undersökningens analysenheter, vilka variabler eller 

egenskaper som skulle registreras i de olika analysenheterna samt vilka variabelvärden 
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(kategorier) de variablerna skulle ha (Esaiasson m.fl 2012; 200). Alla analysenheter som valdes 

ut analyserades med samma variabelvärden och variabler.  

De analysenheter som behandlas i studien återfanns “online”, eftersom dessa analysenheter är 

mer aktuella och korrekta än vad analysenheter i tryckt format är. Mestadels på grund av att det 

som ligger “online” oftast är uppdaterat med den nyaste informationen och inte den 

informationen som publicerades när kriserna ägde rum. När det händer någonting inom till 

exempel ett flygbolag, är den första informationen som skickas ut nödvändigtvis inte den 

korrekta informationen. Detta eftersom medier idag har bråttom och tävlar sinsemellan om att 

vara först med att publicera uppgifter om en händelse. 

3.7 Metodologiska reflektioner 

Som tidigare nämnt har validitet och reliabilitet en central roll för hur pass tillförlitlig en 

undersökning är samt om det som avses undersökas verkligen undersöks. Dessa två begrepp 

hänger med andra ord samman och båda är viktiga att beakta. För att fokusera mer på reliabilitet 

kan det antydas att bristande reliabilitet uppstår när slarvfel sker under insamlingen av data. I 

denna studie av flygbolag är det väsentligt att undvika matematiska felberäkningar för att få ett 

korrekt resultat överlag, samt i eventuella grafer (Esaiasson m.fl. 2012; 63). 

Vanligtvis när en kvantitativ innehållsanalys genomförs används även ett reliabilitetstest för att 

säkerställa graden av trovärdighet och kvalitet. Så även i denna kandidatuppsats. Valet föll på att 

använda interkodarreliabilitet, vilket betyder att en annan person, än den som ursprungligen 

kodade materialet, kodar alla analysenheter igen för att säkerställa trovärdigheten. Därefter 

räknades procentsatser på de överensstämmande kodningarna av variablerna. Målet var givetvis 

att uppnå 100 procent och ett entydigt resultat. De resultat som framkom i denna studie från de 

två olika kodningarna matchade ihop med varandra väldigt bra och de flesta landade på 90 

procent samstämmighet eller högre. Skulle det dock visa sig att fel uppenbarar sig i en procedur 

av detta slag, och en lägre procentsats infaller, kan potentiella åtgärder vara att ta bort variabler 

som har låg reliabilitet eller att analysera de analysenheter som kodats olika och sedan förbättra 

reglerna för hur man tolkar dem och på så vis få fram en ackurat kodning. Vid större och mer 

omfattande undersökningar tas även reliabilitetskoefficienter med i beräkningarna. De syftar till 

att slumpen bidrar till att vissa överensstämmande kodningar uppstår. Detta är dock ej aktuellt i 
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denna studie om kriskommunikation då den förvisso är omfattande, men ej till den grad att en 

reliabilitetskoefficient bör tas i beaktande (Esaiasson m.fl. 2012: 207-208). 

Validitet å andra sidan står för att studien faktiskt undersöker det som ämnas undersökas. 

Vanligtvis beskrivs begreppet på tre olika vis, nämligen som en överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator, en frånvaro av systematiska fel samt att “vi mäter 

det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson m.fl. 2012; 57). Om de två första uttrycken ovan är 

positiva, samtidigt som de kombineras med en god reliabilitet, uppnås även den tredje och sista 

punkten, vilket alltså summerar att en mätning skett av det som avsetts att mäta (Esaiasson m.fl. 

2012; 57). 

 

Forskarnas roll är essentiell för de etiska beslut som fattas i en undersökning. Vilket mått av 

ansvar som tas i vissa frågor och vilka riktlinjer samt teorier, som tas i beaktande, är av stor 

betydelse. Ett etiskt krav som även ställs på forskarna är sträva efter så hög vetenskaplig kvalitet 

som möjligt. De uppgifter som presenteras ska med andra ord innehålla en hög validitet och 

reliabilitet samt vara tydligt redovisade, för att undvika misstankar om att potentiella 

felberäkningar gjorts eller att bristfälliga procedurer genomförts (Kvale, Brinkmann, 2014; 111). 

En annan del i forskarrollen handlar om att vara öppen för alla tänkbara utfall och ej negligera ett 

visst resultat, även om det möjligtvis inte är det man från början önskat få fram. Ett oönskat 

resultat kan i många fall vara mer intressant än ett förutspått resultat. Som forskare finns 

oundvikligen fördomar om vissa saker och det kan tänkas påverka undersökningen. Därmed bör 

det i varje forskning anges en notering, på lämplig placering, med tänkbara fördomar och 

förklaring till dem, samt vilken påverkan de kan tänkas ha på undersökningen. På så vis undviks 

problematiken att förutfattade meningar tar över och att hypoteser och analyser som är påverkade 

av dito, rapporteras.  

 

Ännu en relevant punkt, gällande etik, är att vi bör beakta de personer som faktiskt är inblandade 

i krisen. Möjligtvis kan anställda på Malaysia Airlines samt anhöriga till personer som omkom, 

eller andra personer som var inblandade i situationerna som föranledde kriserna, ta åt sig av 

resultaten från denna studie. Missnöje kan potentiellt uppstå på grund av den pressrelease som 

publiceras i samband med denna kandidatuppsats. Detta beror givetvis på vilka resultat som 

presenteras men hur som helst kan olika parter ta illa vid sig. Skulle det visa sig att Malaysia 



32 

 

Airlines hanterat kriserna på ett föredömligt sätt, som är i enlighet med vad som är 

rekommenderat, kan intressenter fortfarande hypotetiskt ta illa vid sig eftersom de själva anser 

att situationerna hanterades på fel sätt. Skulle det däremot visa sig att de skött kriserna på ett 

dåligt sätt kan organisationerna istället reagera negativt (Kvale, Brinkmann, 2014:105). På sätt 

och vis kommer därmed alltid någon part att reagera negativt och ej hålla med om resultatet. I 

detta fall blir det antingen flygbolagen som blir missnöjda, om bristfällig kriskommunikation 

skulle presenteras, eller någon anhörig, om en exemplarisk kommunikationsprocess skulle 

kommenteras. I synnerhet med tanke på de reaktioner som faktiskt uppstod hos de anhöriga då 

de, enligt egen utsago, fick ta del av väldigt lite aktuell officiell information är detta värt att 

beakta (Hjort & Svensson, 2014). Ett scenario som detta är dock ej troligt. Skulle denna 

kandidatuppsats mot förmodan sprida sig i världen är det då än viktigare att ett föredömligt 

agerande uppvisats och att alla framställningar är opartiska. 

 

 



33 

 

4. Resultat 

 

Under följande avsnitt redovisas de resultat som framkom ur de 15 variablerna i den kvantitativa 

innehållsanalysen. För bättre överskådlighet producerades olika tabeller och diagram som i sin 

tur redovisas nedan. För kompletta datamatriser se bilagor. 

 

Variabel ett och två visar fördelningen av analysenheter mellan sociala medier och pressmeddelanden. Då 

detta inte är väsentligt för resultatet valde vi att inte inkludera dessa diagram under detta kapitel. 

Diagrammen presenteras under kapitel 8.4 Diagram 

 

 

Den tredje variabeln som utfördes presenterar antalet ord för respektive undersökt analysenhet. 

Ovan syns att majoriteten består av en till 99 stycken ord per analysenhet, vilket i sin tur 

representerar 50 procent (tio stycken) av allt undersökt material. De näst största analysenheterna 

är de som består av 100 till 299 stycken ord. Denna kategori består av 25 procent av helheten 

vilket representeras med fem stycken analysenheter. Den tredje största kategorin presenterar 

analysenheterna som består av 300 till 599 stycken ord och består av 15 procent (tre stycken 

50% 

25% 

15% 

5% 
5% 

V3 Antal Ord 

Mycket korta, 1-99 ord

Korta, 100-299 ord

Medellånga, 300-599 ord

Långa, 600-899 ord

Mycket långa, >900 ord
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analysenheter) av helheten. De minsta kategorierna presenteras av 600 till 899 stycken ord samt 

över 900 ord. Respektive kategori består av fem procent, en stycken analysenhet, av helheten.  

 

 

 

Den fjärde variabeln delades upp i två delar. Den första delen presenterar den första krisen som 

skedde i mars 2014. Den andra delen presenterar den andra krisen som skedde i juli 2014. Ovan 

syns att majoriteten av det undersökta materialet publicerades strax efter att krisen hade skett. 

Detta mönster syntes tydligt i publikationer gällande respektive kris. I början utgavs information 

aktivt medan det efter cirka en veckas tid lugnade ner sig. Under båda kriserna förekom 

majoriteten av publiceringarna under de sex första dagarna. 60 procent (sex stycken 

publiceringar) av det undersökta materialet angående både den första krisen i mars samt den 

andra krisen i juli publicerades mellan den 8 mars och den 13 mars, respektive 18 juli och den 23 

juli 2014. 40 procent (fyra stycken publiceringar) av det undersökta materialet angående både 

den första krisen i mars samt den andra krisen i juli publicerades mellan den 14 mars och den 22 

mars, respektive 24 juli och 31 juli 2014. Urvalet av datum lottades fram från en 14 dagars 

period, vilket resulterade i att vissa datum under denna tidsperiod föll bort.  

  

60% 

40% 

V4 Del 1 Datum 

för publicering  

8 mars 2014 till 13 mars 2014

14 mars 2014 till 22 mars 2014

60% 

40% 

V4 Del 2 Datum för 

publicering  

18 juli 2014 till 23 juli 2014

24 juli 2014 till 31 juli 2014
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Den femte variabeln representerar befattningen på avsändaren. Ovan syns att resultatet, liksom i 

variabel 2, fördelas med 50 procent för vardera kategori. Med andra ord faller hälften av de 

behandlade analysenheterna under kommunikationsavdelningen medan den andra hälften faller 

under kategorin framgår ej.  

 

 

Som forskare ville vi med hjälp av den sjätte variabeln ta reda på hur många gånger ordet 

“kontakt” förekom i de utvalda analysenheterna. Majoriteten av analysenheterna nämner inte 

ordet en enda gång. Därmed får kategorin noll hela 70 procent av den totala summan. Antalet 

analysenheter är 16 stycken. Den näst största procentenheten är 10 procent och består av två 
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analysenheter. Dessa analysenheter nämner ordet “kontakt” endast en gång. Resterande 

analysenheter består av två respektive tre omnämnanden. Dessa analysenheter representeras med 

procentenheten fem (1 analysenhet vardera). 

 

 

 

Variabel sju presenterar vilken sorts kris situationen i analysenheten framställs som. Alternativen 

i denna variabel är Victim crisis, Accidental crisis samt Preventable crisis. De flesta av 

analysenheterna klassas som victim crisis. Av alla analysenheter föll 15 stycken av totalt 20 

stycken under denna kategori, vilket i sin tur blir 75 procent av helheten. Därefter framkommer 

det att 20 procent (fyra stycken analysenheter) faller under kategorin accident crisis. Sist men 

inte minst faller fem procent (en analysenhet) under kategorin preventable crisis. 
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Den åttonde variabeln presenterar ämnesområdet för respektive analysenhet. Majoriteten av 

analysenheterna tillhör kategorin Information för intressenter. Resterande analysenheter är 

relativt jämt fördelade med fem, tio och 15 procent. De analysenheterna som representerar fem 

procent (en av 20 stycken analysenheter) faller under kategorierna troliga fynd av vrakdelar samt 

förlorad kontakt med flight. De analysenheterna som representerar tio procent av helheten faller 

under kategorierna uppmaning samt övrigt och sist men inte minst representerar kategorierna 

information till anhöriga samt blandad information de resterande 30 procenten av helheten varav 

respektive kategori representerar 15 procent (tre av 20 stycken analysenheter). För definitioner 

av variabelvärden, se kapitel 8.2 kodbok kvantitativ innehållsanalys.  
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Variabel nio presenterar hur Malaysia Airlines framställs, ifall de får en positiv, negativ eller 

neutral bild. 35 procent (sju analysenheter) målar upp en positiv bild av flygbolaget medan 

endast fem procent (en stycken analysenhet) målar upp en negativ bild av flygbolaget. 

Majoriteten, 60 procent (12 stycken analysenheter) av det undersökta materialet ger läsaren 

ingen specifik bild och är därmed är neutrala. 

 

 

Den tionde variabeln representerar vilken aktör, inom Malaysia Airlies som bolag, det är som 

uttalar sig. Resultatet visar att majoriteten av uttalanden representeras av 

kommunikationsavdelnig. Denna kategori representerar 75 procent av helheten vilket i sin tur 
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består av 15 stycken av de undersökta inslagen. Den näst största kategorin består av 15 procent 

(tre stycken undersökta inslag) av helheten och representeras av kategorin transportminister. 

Kategorin Premiärminister ligger relativt nära transportministern och består tio procent av 

helheten, två stycken undersökta inslag. Den sista kategorin, verkställande direktör (VD), fick 

noll procentenheter och består därmed även av noll stycken undersökta inslag 

 

 

 

Med hjälp av den elfte variabeln söktes det efter om tidigare krissituationer nämndes i 

analysenheterna. Här visar det sig att majoriteten, 95 procent (19 stycken analysenheter) inte 

nämner en tidigare krissituation. Slutligen nämner även fem procent (en stycken analysenhet) 

minst en tidigare krissituation. 
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Den tolfte variabeln behandlar vem Malaysia Airlines framställer som huvudansvarig för 

respektive undersökt kris. Majoriteten av det undersökta materialet tyder på att det inte framgår 

vem som anses vara huvudansvarig. Denna kategori representeras av 80 procent av helheten 

vilket i sin tur består av 16 stycken behandlade analysenheter. Bortsett från kategorin Framgår ej 

faller resterande kategorier på en betydligt mindre skala. Den näst största kategorin, kaptenen, 

representerar tio procent (två stycken analysenheter) av helheten. Resultatet visar även att den 

minsta kategorin, Ryssland, består av noll procent av helheten. Med andra ord betyder detta att 

ingen av de undersökta inslagen kopplades ihop med den kategorin. De resterande tio procenten 

representerar kategorierna pro-ryska rebeller samt Ukraina. Dessa kategorier representerar var 

och en fem procent av helheten (en analysenhet per kategori). 

 



41 

 

 

Variabel 13 hanterar frågan om hur rykten hanteras av Malaysia Airlines. Majoriteten, 50 

procent (tio stycken), av de undersökta analysenheterna tyder på att rykten inte alls hanteras i 

respektive publicering. Det tredje variabelvärdet Hanterar ej påståenden har inga relevanta 

uttalanden att citera eftersom påståenden inte hanteras i de undersökta analysenheterna. Den näst 

största kategorin består av 30 procent av helheten och faller under kategorin Med motbevisande 

faktauppgifter. Påståendet i sig nämns ej. Dessa 30 procent består av sex av 20 stycken 

undersökta analysenheter. Ett exempel på motbevisande faktauppgifter är de publicerade orden 

”The B777-200, 9M-MRD that operated MH17 has been in service for 17 years. It had a clean 

maintenance record” (Facebook, 2014-07-18). Detta informerar om att flygplanet tidigare inte 

har haft tekniska problem. Vidare minskar procentenheterna med jämna steg. Kategorin 

Analyserar påståendet representerar 15 procent av helheten och består av tre stycken undersökta 

inslag. Förtydligande på ett analyserat påstående är de publicerade orden “There has been 

speculation that the aircraft has landed at Nanming. We are working to verify the authenticity of 

the report and others.” (Malaysia Airlines, 2014-03-08). Detta eftersom citatet förmedlar att 

Malaysia Airlines strävar efter att bekräfta trovärdigheten i rapporten angående spekulationerna 

om att planet landat i Nanming. Kategorin Förnekar samt motbevisar påståendet faller under 

fem procent av helheten och består av ett undersökt inslag. Det fjärde variabelvärdet som 

förnekar samt motbevisar påståenden ses tydligt i den undersökta analysenheten. Detta märktes i 

och med orden ”Malaysia Airlines wishes to clarify the claims that some families of the 

passengers were flown to India instead of Malaysia. This is not true. Malaysia Airlines flies 
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directly from Beijing to Kuala Lumpur without a transit. There are also no Malaysia Airlines’ 

direct flights from Hong Kong to Mumbai or any part of India.” (Malaysia Airlines, 2014-03-

13). De kategorier som inte går att koppla till något undersökt inslag är kategorierna Anordnar 

med motbevisande fakta från utomstående samt annonserar påståenden. Därmed presenteras 

dessa kategorier med procentenheten noll.  

 

 

 

Variabel nummer 14 behandlar frågan ifall de undersökta analysenheterna på något vis erbjuder 

stöd och hjälp till de anhöriga. Resultatet visar att majoriteten av de undersökta analysenheterna 

inte erbjuder stöd och hjälp till anhöriga. Denna enhet är 55 procent och består av elva av 20 

inslag. Därmed visar det sig att de resterande 45 procentenheterna tyder på de undersökt 

analysenheterna på något vis erbjuder hjälp till behövande. Dessa 45 procent består av nio 

stycken undersökta analysenheter. 

 

Den femtonde variabeln valde vi som forskare att inte presentera med diagram eftersom denna 

variabel enbart användes för att markera identiteten på kodaren. Därmed skulle diagrammet av 

denna variabel vara uppdelat i två (50/50). Här kodade Kim först alla 20 analysenheter. Därefter 

följde Agnes med en kodning av samma analysenheter för att kunna jämföra resultaten.                   
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5. Analys 

5.1 Allmänna reflektioner 

Efter dessa ansenliga kriser har det spekulerats i och skrivits en hel del om vad som kan tänkas 

ske i framtiden för Malaysia Airlines. Teorier och fakta har avlöst varandra där det bland annat 

framkommit att bolaget vill byta namn, att de letar efter nya investerare och att de kommer 

försvinna från börsen. Utöver dessa omstruktureringar vill Malaysia Airlines även bidra till ett 

säkrare luftrum där de föreslår att ett globalt organ upprättas, för att undvika att fler incidenter 

som händelsen med MH17 upprepas. Detta organ ska tilldelas uppgiften att kontrollera vilka hot 

som finns och därefter bestämma vilka områden som civila flygplan får passera genom. 

Möjligtvis skapas någonting positivt från denna olyckliga situation och Malaysia Airlines kan 

resa sig som en fågel Fenix ur askan (Strandberg, 2014-07-28) (Kederstedt, 2014-08-08). 

  

Inom denna studie är det relevant att reflektera över de olika hashtags (#) som uppkom strax efter 

den andra krissituationen i juli. Den 22 juli gick det, via Instagram, att se en bild med en 

tillhörande hashtag som löd #staystrong. Denna hashtag dök någon dag senare upp både på 

Twitter och Facebook och användes flitigt i efterdyningarna av den andra krisen. Därefter 

introducerades även hashtagen #keepflying (Instagram, 2014-07-22). Dessa två hashtags är 

synnerligen anmärkningsvärda då de uppenbart riktar in sig mot det senaste årets händelser samt 

att de konstruerats därefter. En till spin-off gjordes även med #keepflying då Malaysia Airlines 

uppdaterade sitt omslagsfoto på Facebook till en bild med en flygvärdinna och texten “keep 

flying- travel will keep you going”. Detta initiativ indikerar på att organisationen vill framstå 

som en martyr då budskapet är format som en direkt uppmaning. Det är som att bolaget säger: ha 

medlidande för oss och hjälp oss genom denna kris. Kopplas detta samman med SCCT syns det 

tydligt att de spelar på att de är offret (i enlighet med en victim crisis). De behöver 

fortsättningsvis att folk flyger med dem och de ber om överseende och hjälp. (Facebook, 

Malaysia Airlines, 2014-01-22) 

 

Delvis drar Malaysia Airlines nytta av dessa två kriser de genomgått. Som ett hjälpmedel för en 

ekonomisk tilltrasslad situation de redan befann sig i innan år 2014 spelar de på att de är ett 
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offer. Hypotetiskt går det att spekulera kring hur Malaysian Airlines till och med, i slutändan, 

kan gå stärkt ur denna kris. Deras namn har blivit igenkännbart världen över, även fast det i 

många fall kopplas samman med någonting negativt. Trots allt framstår de som ett offer och 

människor har i regel lättare att komma över en sådan kris (Coombs, Holladay, 2010: 255). Detta 

går speciellt att utläsa från de 77 kommentarer som gjorts på det inlägg Malaysia Airlines 

publicerade den 25 juli på Facebook, och som ingick i vår kvantitativa innehållsanalys. Inlägget 

innehåller hashtagen #staystrong och har fått 957 stycken “likes” och 95 stycken delningar i 

skrivande stund. De kommentarer som framkommer är väldigt positiva och får Malaysia Airlines 

att framstå som en väldigt bra organisation och att kunderna ej kommer att svika bolaget 

(Facebook, 2014-07-25). Ifall företaget skulle radera kritiska och elaka kommentarer skulle detta 

antagligen framkomma på ett eller annat vis och företagets anseende försämras. Med största 

sannolikhet och förhoppningsvis är detta ingenting som sker. Baserat på dessa fakta är det 

bemärkelsevärt att Malaysia Airlines överväger att byta namn (Strandberg, 2014-07-28). Från 

intressenternas sida kan detta snarare tolkas som att organisationen försöker gömma sig från 

problemen, när de i själva verket kan klara sig igenom krisen ändå. Någonting som Coombs och 

Holladay anser är en onödig bidragande faktor till att misstro skapas (Coombs, Holladay 2010: 

250f).  

   

En intressant punkt är att det är lätt att missta sig för ett dåligt och långsamt agerande från 

Malaysia Airlines sida vid MH17 incidenten. Första uttalandet kom nämligen ut först dagen efter 

kraschen. Vid en närmare anblick går det dock att urskilja att meddelandet skickades ut kl 00:30 

på natten och att responsen därmed var snabb, eftersom kraschen beräknades till att ha ägt rum 

ca klockan 23:30. Ännu en tidsmässig aspekt som rent instinktivt sticker ut är felannonseringen 

av det sista meddelandet som återfanns på MH370s transponder. När det från början publiceras 

missvisande information som vid senare läge ändras till den korrekta informationen skapas ett 

prekärt läge. Frågan om organisationen denna gång talar sanning eller inte, ifall det går att lita på 

organisationen, blir svår att svara på. I detta fall pekades kaptenen och hans familj ut i media då 

uttalandet “alright, goodnight” tydde på att det var han som bestämt sig för att krascha planet. 

När det senare framkom att meddelandet egentligen var “Goodnight flight three seven zero” kom 

det att betraktas som ett normalt meddelande eftersom det uttalades nattetid (Best, 2014-04-03) 

(Reilly, 2014-03-31). Anmärkningsvärt är att sådan kriskommunikation förekommit 
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överhuvudtaget och att fel information släppts. Det påvisar inte på tydlig struktur för hur 

kriskommunikationen är tänkt att gå till och en revidering av organisationens 

kriskommunikationsplan för framtiden är i högsta grad på sin plats. Om en snabb titt tas på 

Malaysia Airlines hemsida och deras affärsplan, som för övrigt inte blivit uppdaterad sedan juni 

2012, går det snabbt att konstatera att de misslyckats totalt med några av de punkter de listat upp. 

Enligt affärsplanen vill de vinna tillbaka kunder och säkerställa den ekonomiska tillväxten. 

Vilket organisationen inte alls lyckats med i skrivande stund, 2014-12-16 (Malaysia Airlines, 

2014-11-06) (Malaysia Airlines, 2012-06).   

 

5.2 Analys av resultat 

Antalet ord som förekom i de flesta analysenheterna översteg inte 99 ord. Hela tio stycken 

analysenheter översteg inte 99 ord och fem stycken analysenheter låg mellan 100 till 299 stycken 

ord. I övrigt varierade längden på analysenheterna lite. Detta indikerar på att korta, 

informationsrika och koncisa meddelanden var prioriterade. De tio stycken publiceringar som i 

variabel tre föll under variabelvärdet mycket korta kom uteslutande från sociala medier Facebook 

samt Twitter som i sin tur hänvisade till längre publiceringar på Malaysia Airlines egen hemsida. 

De fem stycken analysenheter som föll under kategorin korta var pressmeddelanden som enbart 

kom från Malaysia Airlines egen hemsida. I enlighet med Coombs och Holladays uttalanden om 

hur meddelanden bör vara utformade under en kris, verkar Malaysia Airlines ha anammat detta 

koncept om att publicera korta meddelanden (Coombs, Holladay, 2010: 244). Den relevanta 

informationen släpptes med andra ord från organisationen och gick inte att förneka då den 

refererade till konkret fakta. De flesta analysenheter som framkom ur det slumpmässiga urvalet 

publicerades den 8 mars 2014, 11 mars 2014, 18 juli 2014 respektive den 19 juli 2014. Detta ter 

sig naturligt då det var i väldigt nära anslutning till dessa datum som de två olyckorna inträffade. 

Med andra ord skrivs det och rapporteras mest om en situation precis efter att den inträffat. Även 

detta är en indikation på att Malaysia Airlines agerade snabbt och kommunicerade med sina 

intressenter i ett tidigt skede. Helt i enlighet med vad som rekommenderas från de flesta experter 

och teoretiker inom kriskommunikation (Coombs, Holladay, 2010: 243). 
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Vissa pressmeddelanden på Malaysia Airlines hemsida innehåller information från exempelvis 

en minister på en presskonferens. Detta gör att kommunikationsavdelningen som noterats som 

avsändare egentligen kan betraktas som en mellanhand. De är avsändare till just telegrammet på 

hemsidan men ej avsändare till själva budskapet. Detta problem går att finna i de flesta 

analysenheter som analyserats. Även om ett uttalande görs av en person betyder det inte att det är 

den personen som författat meddelandet. Därför betraktas det som att det är den som förmedlat 

budskapet som är avsändare, under denna variabel. Lösningen på detta problem blev variabel 

nummer tio som presenterar vilken aktör som uttalar sig. Anledningen till att denna distinktion 

gjordes var att få fram vilka personer inom Malaysia Airlines som uttalat sig om krisen. Enligt 

Fearn-Banks teori om rykteshantering är det nämligen viktigt att utse en talesperson för 

organisationen under en kris och att det helst ska vara en enda person och inte flera som har 

ansvaret för kommunikationen. Orsaken till detta agerande är för att undvika dubbla budskap och 

minimera risken för felsägningar. Vidare beskriver hon att det måste vara en högt uppsatt person 

inom företaget, för att skapa förtroende och visa på att organisationen ser allvarligt på situationen 

som inträffat. Helst ska en VD axla rollen som talesperson. I Malaysia Airlines fall var det dock 

många inblandade gällande förmedlingen av information. Alla var dock auktoriteter inom 

företaget eller utsända personer från regeringen. Det hela blev dock rörigt och intressenter kan i 

fall som dessa få problem med att veta vem de ska lita och lyssna på (Fearn-Banks, 2007: 25-26). 

Det hade med andra ord varit en fördel om samma individ istället representerat Malaysia Airlines 

och uttalat sig vid de officiella tillfällena. I detta fall har delvis olika information framkommit 

från olika personer och med största sannolikhet också ökat ryktesspridningen om vad som 

egentligen hänt. Klara besked om vad organisationen kommit fram till (om än med olika budskap 

från olika personer) publicerades men ingenting om vad som egentligen hänt. Givetvis är detta 

förståeligt då ingen fortfarande i skrivande stund vet vad som hände med flight 370, men det gör 

det hela till en prekär situation. Ryktesspridningen lever med andra ord kvar än idag eftersom 

ingen förklaring till försvinnandet framkommit. Vilket även gör att organisationen drabbas och 

får svårare att bättra på sitt anseende innan ett slutgiltigt besked delgivits om vad som legat till 

grund för händelsen (Fearn-Banks, 2007: 26). 

 

Ordet kontakt ansågs även viktigt att framhäva då det i ett tidigt stadium kunde urskiljas på flera 

ställen. Eftersom alla analysenheter var på engelska översattes ordet kontakt till contact. Ordet i 
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sig och dess innebörd kan anses vara en viktig komponent i tragedier som dessa. Information 

måste finnas tillgänglig för anhöriga samt intressenter och det är oftast prioriterat från ett bolag 

att tillhandahålla sådan hjälp och precisera för intressenter hur denna information kan tas emot. 

Utöver denna betydelse förekom ordet även regelbundet i en annan kontext, nämligen att 

kontakten med en flight förlorats. Dessa två anledningar ledde oss som forskare in på tankarna 

att det var en del av Malaysia Airlines strategi att använda just detta ord kontinuerligt, som ett 

nyckelord (Fearn-Banks, 2007: 26). Resultaten visar dock att ordet ej förekommer i hela 16 

stycken analysenheter. Därmed raserades idén om att organisationen använt det ordet extra 

mycket för att visa pålitlighet och tecken på att erbjuda stöd, även fast de var lika mycket offer 

som alla andra. Enbart fyra av totalt 20 stycken analysenheter innefattar ordet kontakt. Finns det 

något nyckelord som organisationen valde att använda sig av regelbundet så var det sannerligen 

inte ordet kontakt. Vi beaktade även att söka efter fler nyckelord men som förklarat under 

avsnittet Syfte samt frågeställningar valdes det alternativet bort.                

  

Ett av de mest tydliga resultaten framkom i variabel sju. Hela 15 analysenheter faller här under 

kategorin victim crisis. Majoriteten av alla analysenheter framställer med andra ord Malaysia 

Airlines som ett offer. Denna variabel är dock en aning tolkningsbar, vilket ska undvikas i 

kvantitativa innehållsanalyser så mycket som möjligt. Ekström och Larsson nämner dock att “… 

de flesta som någon gång arbetat med kvantitativ innehållsanalys vet att det alltid dyker upp 

element av tolkning” (Ekström, Larsson, 2010: 126). I efterhand har det även kommit till 

kännedom att flygrutten för den andra krisen i juli kan ha ändrats av kaptenen och på så vis 

påverkat att planet befann sig i ett annat luftrum än planerat (Adams, 2014-07-20). Detta är en 

teori, men hade den varit säkerställd hade resultatet av kodningen också kunnat se väldigt 

annorlunda ut. Analysenheterna hade eventuellt innehållit information som istället lagt ansvaret 

på Malaysia Airlines och hela situationen hade framställts som en preventable crisis. I efterhand 

när denna information hittades så väcktes en instinkt om att koda om, tolka analysenheterna på 

ett annat vis än de riktlinjer som var uppsatta och innefatta artiklar som analysenheter i vår 

undersökning. Detta hade dock givit ett felaktigt resultat baserat på indicier, och därför gjordes 

det ej (Coombs, Holladay, 2010: 249). 
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Tillsammans med variabeln ovan, som undersöker vilken sorts kris de olika situationerna 

framställs som, blev det även relevant att se om det iakttagits tendenser till att undanhålla 

information. Det som framkom var att Malaysia Airlines faktiskt gått ut med felaktiga uppgifter, 

nämligen med uttalandet om “alright, goodnight”. Huruvida det var med vilja eller ej framgår 

inte. Det finns dock ingen tydlig anledning till varför organisationen skulle lämna ut sådan 

felaktig information med vilja. En trolig anledning enligt SCCT är att organisationen sökt efter 

att hitta en syndabock även fast det delvis kan skada dem själva. I slutändan framstår det som en 

illgärning utövad av en individuell person som också handlat på eget bevåg. Malaysia Airlines 

porträtteras då i slutändan som ett offer, i enlighet med Coombs och Holladays teori om victim 

crisis. Malaysia Airlines använde sig med andra ord av en deny strategy där en scape goat 

framställdes. Någon annan än organisationen beskylldes för situationens uppkomst. Detsamma 

gäller för den andra krissituationen där antingen Ryssland eller Ukraina beskylldes som 

ansvariga för att MH17 kraschade. Eftersom det pågick krig där var det med största sannolikhet 

någon av dem som sköt ner planet men även om det var på det viset så använde Malaysia 

Airlines även här en deny strategy. Det blev en automatisk deny strategy eftersom det redan i ett 

tidigt läge framkom att planet antagligen blivit nedskjutet. Hursomhelst framställde de 

situationen som att det inte var deras fel utan skyllde på en scape goat i Ryssland eller Ukraina. 

(Coombs, Holladay, 2010: 250). När detta inte blev tillräckligt och pressen låg på Malaysia 

Airlines kan de ha ändrat taktik och gått ut med den riktiga informationen. Detta i sin tur tyder på 

organizational hypocrisy. Problematiken med denna situation är dock att det nästintill är 

omöjligt att ta reda på vad som låg bakom det ursprungliga uttalandet och om det egentligen 

förekommit organizational hypocrisy i form av Hypocrisy as duplicity. Några faktorer som 

stödjer teorin om att organizational hypocrisy förekom är att anhöriga påpekade att de inte fick 

ta del av all tillgänglig information samt att de delgivits felaktig information. Hur som helst är 

det tydligt att en deny strategy använts, även om Malaysia Airlines vetat om att “alright 

goodnight” var kaptenens sista registrerade ord eller inte. Baserat på ovan nämnd information 

innebär det att Malaysia Airlines ville ta avstånd från att de hade något ansvar eller skuld i 

krissituationerna eftersom de följt alla föreskrifter och rutiner planenligt, för flygningar, men 

ändå slutat upp som ett offer.  
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Malaysia Airlines publiceringar och uttalanden visar mestadels upp en neutral bild av 

organisationen (60 procent) och efter det en positiv bild (35 procent). Sist med ynka fem procent 

visas en negativ bild upp. Hade tidningsartiklar innefattats i undersökningen som analysenheter 

hade dock en helt annan bild vuxit fram. Vissa artiklar vi stötte på spann vidare på florerande 

rykten eller andra ej säkerställda uppgifter. Anledningen till detta hänger ihop med den 

teknologiska konvergensen och behovet i dagens samhälle av att vara först ut med en nyhet för 

att skapa intresse. På detta vis lockas även läsare och alla uppgifter hinner ej säkerställs till 100 

procent innan de publiceras. Malaysia Airlines hanterade denna rykteshantering på ett bra sätt 

och följde främst Fearn-Banks strategier om att inte hantera de påståenden som uppstod samt att 

komma med motbevisande faktauppgifter utan att nämna påståendet. För att radikalt minska 

ryktesspridningen hade tydligare besked om vad som pågick krävts, men det fanns troligen ej att 

tillgå varken för Malaysia Airlines eller för andra parter (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 

420). Med andra ord blev samspelet mellan media och Malaysia Airlines svårt att hantera för 

Malaysia Airlines. För att minska ryktesspridningen borde media försetts med korrekt och 

uppdaterad information. När organisationen dessutom gjorde uttalandet om kaptenens påstådda 

ord “alright, goodnight” och senare tog tillbaka dessa uppgifter styrde de sig själva än mer mot 

ett hörn.  

 

Det som stödjer resultatet från variabel nio än mer är slutsatserna som dras från variabel elva. I 

variabel 11 undersöktes det om tidigare krissituationer nämndes, i analysenheterna, och då 

samtliga analysenheter sändes ut direkt från Malaysia Airlines var det också uppenbart att hela 

95 procent av dessa visade sig exkludera tidigare kriser. En positiv eller neutral bild målades 

alltså upp och tidigare kriser nämndes med andra ord väldigt sällan. Den intensifier som 

skapades vid den andra krisens uppkomst försökte organisationen med andra ord tona ner 

eftersom tidigare problem knappt nämndes. Som ett sidospår är det även värt att nämna att media 

skrev om tidigare krissituationer väldigt ofta. Redan vid den första incidenten med MH370 fanns 

det vissa artiklar som nämnde problem från det förflutna men det blev som mest tydligt vid den 

andra incidenten med MH17. Media spelar en stor roll när det gäller vilken omfattning en kris får 

för ett bolag. I detta fall, när två kriser skedde inom ett kort tidsspann, blev intensifiern för 

Malaysia Airlines givetvis svårare att hantera och media var inte sena med att påpeka vad 

Malaysia Airlines gått igenom samt ifrågasätta deras hanterande av situationerna. 
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Vilken aktör som uttalade sig var i de flesta fall kommunikationsavdelningen på Malaysia 

Airlines. Däremot uttalande sig även Malaysias transportminister samt premiärminister. På 

förhand var vi av uppfattningen att någon eller några analysenheter skulle ha Malaysia Airlines 

VD som aktör, men så visade det sig inte vara. Dessa tankegångar uppstod efter att ha hanterat 

Fearn-Banks teori om rykteshantering och att företag vid en kris bör välja ut en talesperson för 

organisationen, helst VD:n. Eftersom Malaysia Airlines är statligt ägt kan givetvis även 

premiärministern räknas som ytterst ansvarig för att meddela vad som pågår. Det som dock 

framkom var att information ej enbart kom från en person som Fearn-Banks föreslår, utan från 

flera olika personer. Innefattad i variabelvärdet “3. Premiärminister” är även Nederländernas 

premiärminister. I en analysenhet (ett pressmeddelande) var det nämligen både Malaysias 

premiärminister och Nederländernas premiärminister som uttalade sig. Nederländernas 

premiärminister agerade då som ännu en person som uttalade sig om krisen för Malaysia Airlines 

räkning, eftersom pressmeddelandet publicerades av Malaysia Airlines. Detta gjorde att många 

personer uttalade sig och det framkom olika uppgifter från olika håll. 

 

De två strategier som var särdeles utmärkande gällande Malaysia Airlines rykteshantering var: 

att de ej hanterade påståendet (50 procent) eller att de presenterade motbevisande faktauppgifter 

utan att själva påståendet i sig nämndes (30 procent). Den variabel som undersökte detta var 

utformad helt i enlighet med Fearn-Banks teori om rykteshantering och om hur ett rykte bör 

hanteras. Totalt upprättades sex stycken variabelvärden och utöver det som redan nämnts så 

noterades två av dessa variabelvärden ej en enda gång och de resterande två stod för relativt små 

andelar. Variabelvärdet som står för att organisationen anordnar med motbevisande fakta från en 

utomstående aktör/expert är dock svår att tyda. De analysenheter som undersöktes innehåller inte 

något uttalande från utomstående aktörer och även om exempelvis artiklar hade undersökts så är 

det svårt att fastställa om den utomstående aktören talat på inrådan av Malaysia Airlines eller 

inte, så variabelvärde nummer fem antog värdet noll procent. Eftersom inga annonser 

analyserades och att organisationer sällan går ut och säger att de ska annonsera på något vis blev 

det på förhand ett givet svar även på variabelvärde nummer sex, nämligen noll procent. 

Indikationerna på vilka strategier Malaysia Airlines använde sig av för att hantera rykten är 

därmed väldigt tydliga.       
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I den sista variabeln som undersöktes framkom det att Malaysia Airlines i stor mån såg till de 

anhörigas behov. I 45 procent av de undersökta analysenheterna erbjöds stöd eller hjälp på något 

vis. Ännu en relevant punkt är att det i en analysenhet (ett pressmeddelande) framkom att de 

anhöriga bland annat erhållit en summa pengar samt att de blivit inhysta på ett hotell. Detta tyder 

på att Malaysia Airlines följt vissa rekommendationer för strategier inom kriskommunikation, 

som även tas upp i SCCT. För precis som Coombs och Holladay nämner så bör en kris där 

organisationen har ett lågt ansvar fast med förstärkande faktorer, behandlas genom att 

kompensera, be om ursäkt, ge instruerande information och erbjuda allmän omsorg till de 

anhöriga. (Coombs, Holladay, 2010: 250)  
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6. Diskussion 

 

6.1 Avslutande sammandrag 

I uppsatsens avslutande kapitel sammanfattas uppsatsens syfte, frågeställning, upplägg av 

undersökning samt huvudresultat. Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka Malaysia 

Airlines kriskommunikation. De frågeställningar som skapades för att finna svar på olika 

dimensioner inom detta område var: Förekom organizational hypocrisy? Om ja, på vilket sätt? 

Vilka kommunikationsstrategier applicerades? Förmedlade organisationen ett entydigt budskap 

och hur utformades informationen? Förekom några förvärrande faktorer som förstörde 

organisationens anseende? Hur hanterade Malaysia Airlines eventuella rykten? Förekom ordet 

kontakt som ett nyckelord? Den huvudsakliga frågeställningen löd  

 

Hur har Malaysia Airlines kommunikation sett ut under det senaste årets krissituationer? 

 

Undersökningen, som användes för att nå fram till ett representativt resultat om hur Malaysia 

Airlines kriskommunikation sett ut, genomfördes med en empirisk pilotstudie för att sedan följas 

upp av en slutlig kvantitativ innehållsanalys. I förstudien analyserades sex stycken analysenheter, 

som valdes ut genom ett slumpmässigt urval. Dessa analysenheter blev analyserade med åtta 

stycken variabler med tillhörande variabelvärden. Till den kommande undersökningen 

reviderades antalet samt utformningen av vissa variabler, variabelvärden och analysenheter. Den 

slutliga kvantitativa innehållsanalysen bestod av 20 stycken slumpmässigt utvalda analysenheter 

som bestod inlägg på sociala medier samt pressmeddelanden från Malaysia Airlines hemsida. 

Dessa analysenheter analyserades med 15 stycken variabler med tillhörande variabelvärden. 

 

Huvudresultaten från det slumpmässiga urvalet av analysenheter visar tydligt på hur Malaysia 

Airlines kriskommunikation sett ut. En klar bild växte fram om vilken kommunikationsstrategi 

som användes, vilka kommunikationskanaler som användes och vad de innefattade, vilka 

personer som gjorde uttalanden, hur kommunikationen var utformad, om tidigare situationer 
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bidrog till att förstora upp dessa kriser samt om det funnits eller skapats övriga anledningar till 

att misstro organisationen och dess budskap.        

 

Det kan konstateras att det är viktigt för en organisation att avgöra vilken 

kommunikationsstrategi de ska använda sig av i en kris. Malaysia Airlines valde att applicera en 

deny strategy för att framhäva sin roll i krissituationerna som ett offer. Sett till det stora hela har 

brister utkristalliserats i kriskommunikationen men sett till det stora hela tyder alla tecken på att 

en klar mall har efterföljts. Högt uppsatta talespersoner inom organisationen och regeringen har 

förmedlat budskap. Färre eller endast en person som förmedlat budskapen hade dock varit 

fördelaktigt för att på så vis centrera alla meddelanden och undvika tolkningar och olika 

spontana uttalanden från olika instanser. Korta och koncisa meddelanden var dominerande och 

sociala medier användes flitigt för att informera intressenter. Då många kanaler användes nåddes 

även många målgrupper av den nödvändiga informationen. Dessutom förvärrades Malaysia 

Airlines anseende då en intensifier uppstod efter den andra krisen.  

 

Det är svårt att understödja om organizational hypocrisy verkligen förekommit eller ej. Det kan 

lika gärna ha varit en miss i kommunikationen mellan olika instanser inom organisationen eller 

att Malaysia Airlines talespersoner delgivits fel information från andra inblandade individer. Hur 

som helst var organisationen, i fallet med “alright goodnight”, antingen för snabba med att 

publicera presumtiv fakta utan att i förväg säkerställa dess källa till 100 procent eller så 

publicerade de avsiktligt denna information i tron om att utpekandet av en scapegoat skulle leda 

till att hysterin kring krisen skulle ebba ut och de kunde återgå till vanliga rutiner. Efter att det 

felaktiga uttalandet reviderats blev givetvis även rykteshanteringen svårare att kontrollera, då en 

organisation avsevärt tappar i förtroende när de inte ter sig ha tillsyn över händelser och fakta 

(Coombs, Holladay, 2010: 251). Skulle Malaysia Airlines efter denna fadäs uttala sig om olika 

florerande rykten är deras uttalanden inte lika trovärdiga eftersom folk i denna situation 

ifrågasätter om organisationen nu talar sanning eller om en rättelse kommer inom en snar 

framtid. Malaysia Airlines valde i de flesta fall att ej kommentera rykten och enbart presentera 

den nya information som framkommit (Fearn-Banks, 2007: 94-96). Malaysia Airlines 

kompenserade även anhöriga med en summa pengar samt betalat boende på hotell, de gav 

instruerande information och erbjöd allmän omsorg till de anhöriga, helt enligt SCCT och dess 
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rekommendationer för hur kriser av detta slag bör hanteras. I majoriteten av analysenheterna var 

informationen generellt utformad och inriktade mot intressenter. Malaysia Airlines syfte verkar 

ha varit att nå ut till så många målgrupper som möjligt och att informera om vad som hänt. De 

har förmodligen haft ambitionen av att vara så transparanta som möjligt och tillhandahålla så bra 

svar som möjligt, vilket går att utläsa från variabel åtta där 70 procent av det sammanställda 

resultatet från kodningen berörde “information till intressenter”, “information till anhöriga” och 

“blandad information”. De kommunikationskanaler som analyserades blev uppdaterade 

regelbundet och på sociala medier var det exceptionellt många uppdateringar som kontinuerligt 

klargjorde vad som pågick i krisen och vilka framsteg som gjorts. 

 

6.2 Kopplingar till tidigare forskning 

Den position som Malaysia Airlines satte sig i och som förvärrade deras situation, när de 

använde en speciell strategi, är synonym till den position som Toyota satte sig i. De båda 

organisationerna försvårade för sig själva genom att använda en viss strategi i 

kriskommunikationen. När det framkom att strategin inte fungerade och en rättelse skulle göras 

var det för sent. I Malaysia Airlines fall framkom antingen ny information eller så valde de att 

använda sig av en annan strategi och förvärrade på så vis situationen och sitt anseende. I Toyotas 

fall var skadan redan skedd vid det första strategiska uttalandet och organisationens anseende 

blev svärtat. Hur som helst visar detta betydelsen av att välja rätt kommunikationsstrategi och i 

Malaysia Airlines fall hade det varit bättre att antingen ej gå ut med informationen 

överhuvudtaget eller använda en annan strategi (Coombs, Holladay, 2010: 252). 

 

Malaysia Airlines var snabba med att publicera information på sin hemsida om vad som hände 

när kriserna uppstod. Precis på samma sätt som United Airlines gjorde för ca 13 år sedan. Troligt 

är att flygbranschen överlag lärt sig av tidigare kriser och lärt sig att hantera dem på ett bättre 

sätt. De vet vad som förväntas av dem som organisation och transparens samt snabb respons är 

viktigt att leverera. Sett till Fearn-Banks åtgärder för rykteshantering levde Malaysia Airlines 

verkligen upp till vissa av hennes punkter för hur ett befintligt rykte bör hanteras. Många åsikter 

från anhöriga lyftes dock fram om att viss information undanhållits och det som talade för dessa 

åsikter var den felaktiga informationen gällande uttalandet “alright, goodnight”. Några av de 
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rykten som florerade motbevisades dock av Malaysia Airlines där de publicerade konkret 

motbevisande fakta. Valdes inte den taktiken så kommenterade de ej olika rykten 

överhuvudtaget. Hade de förnekat påståenden fanns risken till att de skapat mer uppmärksamhet 

och tappat än mer förtroende (Fearn-Banks, 2007: 94). 

 

6.3 Begränsningar   

Under en studies gälla gång uppfattas vanligtvis olika problem och eventuella brister, så även i 

denna undersökning. I en undersökning med detta omfång blir problematiken att rätta till så 

mycket som möjligt inom de angivna tidsramarna men ändå hinna med att lägga fram ett 

representativt resultat för det som planerats att undersökas. Ett problem som vi stötte på var att 

finna balansen mellan vad som är tolkningsbart och inte. Några av de variabler som 

konstruerades för undersökningen kan anses tolkningsbara. Därför sattes det i förhand upp 

tydliga riktlinjer om hur kodningen skulle gå till och vilka kriterier som skulle uppfyllas. Kopplat 

till detta går det att finna en tänkbar brist i exempelvis variabel 9, som avsåg att beskriva om en 

positiv eller negativ bild målats upp om Malaysia Airlines som bolag. I de flesta fall, om en 

utomstående skulle koda denna variabel utan riktlinjer, vore det självklart vad texten lyfter fram. 

Även om så vore fallet kan det ändå, utan riktlinjer, anses vara en tolkningsfråga. Vi fick dock 

över 90 procent överensstämmande resultat på kodningarna vilket gör att slutsatsen kan dras att 

resultatet är representativt och att reliabiliteten är god. Överlag uppstod det svårigheter med de 

innehållsliga variablerna och att inte göra dem för tolkningsbara. De var dock viktiga att ha med 

för att återkoppla till olika teorier och för få fram givande resultat. Vid en mer omfattande studie 

hade möjligtvis mer tid funnits till att göra om undersökningen i fler steg och plocka bort, ändra 

eller lägga till fler variabler. Detta i sin tur hade lett till att validiteten för undersökningen 

säkerställts än mer och att fler aspekter hade kunnat beaktas. Fler analysenheter hade också varit 

relevant att addera och undersöka.  

  

Sett till det stora hela tjänade den valda metoden syftet väl. En välbaserad uppfattning, om hur 

Malaysia Airlines kriskommunikation sett ut, växte fram. Det som var särdeles svårt att definiera 

var dock urvalet. Vi ville verkligen nå fram till ett resultat som var representativt för hela den 

kommunikation som skett och därför tog det ett bra tag att avgöra vilket sätt vi skulle göra det 

på. Slutresultatet känns dock tryggt och välgrundat. Förutfattade meningar är också ett relevant 
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begrepp att reflektera kring. Som exempel hade vi i åtanke när vi utformade variabel sex att ordet 

kontakt möjligtvis användes av Malaysia Airlines som ett nyckelord i uttalanden för att uppmana 

till lugn, visa stöd, informera eller erbjuda hjälp. Nu visade det sig att det inte användes väldigt 

flitigt och det kunde inte urskiljas som en specifik strategi att använda ordet kontakt. 

Anledningen till att vi valde just ordet kontakt var att vi till en början uppfattade det i flera 

analysenheter och trodde att det skulle förekomma i många övriga analysenheter, men det visade 

sig vara en slump. Hade vi då däremot valt ett annat ord hade det möjligtvis i slutändan givit oss 

ett helt annat resultat och faktiskt visat på att Malaysia Airlines använde sig av en specifik 

strategi när det kom till att använda vissa nyckelord. Sett till det stora hela är detta område med 

kriskommunikation inom flygbranschen väl utforskat men just denna situation som Malaysia 

Airlines hamnade i är unik. Då ett flygplan försvann och ingen förklaring framkommit till vad 

som hänt och att ännu ett flygplan blev nedskjutet inom bara några månader har gjort detta till en 

situation då effektiv kriskommunikation blivit än mer central. Fler forskare i framtiden kommer 

säkerligen att undersöka just Malaysia Airlines och se om de kan nå fram till nya teorier eller 

tillvägagångssätt som är fördelaktiga att använda sig utav i sin kriskommunikation. Därmed 

fyller även denna kandidatuppsats en funktion då den redovisar för hur bolaget skött sin 

kriskommunikation och vilken strategi de använt sig av. 

   

6.4 Framtida forskning 

I detta stycke förs en diskussion kring exempel på forskning som skulle kunna genomföras i 

framtiden. Vad skulle kunna utvecklas från denna befintliga studie och vilka specifika punkter 

kan analyseras närmre. Under tiden som denna undersökning pågått har nämligen flera 

intressanta idéer om eventuella parallella spår att forska kring tagit form. Framförallt hade det 

varit intresseväckande att se hur denna studies resultat stämmer i ett ännu större perspektiv. Hade 

resultaten blivit snarlika om ett större urval gjorts? Med andra ord om exempelvis fler 

avgränsningar slopats. Det vore även relevant för framtida forskning att undersöka om Malaysia 

Airlines verkligen genomfört det som de utlovat under denna krisperiod eller om organizational 

hypocrisy uppstått. I nuläget går detta ej att uttala sig korrekt om men gällande frågan om de 

reformer de hävdar att de ska genomföra inom hjälpmedel för att meddela flygbolag om 

krigszoner och var de ej bör lägga sina flygrutter, blir det intressant att se om de faktiskt 

fullföljer det och skapar ett världsligt organ (Strandberg, 2014-07-28).  
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Under studien framkom det att många refererande länkar i analysenheterna blivit borttagna eller 

att de ej fungerar längre, av oklar anledning. I synnerhet de länkar som Malaysia Airlines lagt ut 

på sin Facebook sida fungerar inte. Detta leder givetvis till eftertanke och ifrågasättande av den 

kommunikation som skett. Frågor om varför länkarna ej fungerar längre eller om de aldrig ens 

har fungerat vore intressant att forska mer kring för att få fram vilka effekter handlingsätt som 

detta kan leda till. För fortsatt forskning om underliggande meningar i analysenheter som denna 

uppsats behandlar hade en kvalitativ ansats i form utav en retorisk analys varit relevant att addera 

till den kvantitativa innehållsanalysen.   

  

Vidare uppslag för forskning vore att undersöka intressenternas perspektiv snarare än den 

faktiska kommunikation som skett. Olika exempel på frågeställningar skulle då kunna vara: Hur 

anser olika målgrupper eller slumpmässigt utvalda respondenter att kriskommunikationen sett ut? 

Har den varit tillräcklig eller obefintlig? Vad har den innefattat? Vad tycker intressenterna om 

Malaysia Airlines? Vilka kommunikationskanaler är mest effektiva gällande delning av 

information till intressenter? I dagens samhälle blir det mer och mer viktigt att vara i framkant på 

sociala medier och ett alternativ vore att undersöka vilken eller vilka kanaler som är mest 

effektiva. Vad bör kommuniceras? Vilka målgrupper nås via olika sociala medier? Bör några 

målgrupper prioriteras eller ska organisationerna vända sig till den generella allmänheten? Vilka 

kommunikationsstrategier är bäst då? Frågeställningar som dessa kan med fördel undersökas 

genom att utföra personliga intervjuer eller enkätundersökningar. Utöver detta vore det intressant 

att undersöka hur skillnaden sett ut mellan den information som publicerats i Sverige gentemot 

andra länder. Vilken uppfattning svenskar har gällande situationerna gentemot personer i andra 

länder, eller också vad skillnaderna varit i själva rapporteringen av händelserna. Kopplat till 

variabel 11 i denna undersökning vore det även intressant att vidare forska kring samspelet 

mellan media och Malaysia Airlines. Vad delgavs till media? Fick media ta del av exklusiv 

information? Förvrängdes eller misstolkades Malaysia Airlines uttalanden när de citerades i 

media? Finns det tendenser till ett mer humant porträtterande av organisationen om en nära 

kontakt bildats mellan en organisation och media?  
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Förhoppningsvis kan framtida forskare dra nytta av denna studie då den behandlar aktuella 

händelser. Särskilt när det kommer till forskning kring ett statligt ägt flygbolag och om hur de 

sköter sin kriskommunikation och vilka strategier som ter sig mest lämpliga att använda för 

krissituationer av denna magnitud. Det har som sagt ej framkommit varför MH370 försvann och 

situationen i sig kommer säkerligen att skapa intresse bland kommunikationsforskare i framtiden, 

vilket även gör att denna studie kan fylla en funktion som informationskälla. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Kodbok Empirisk Pilotstudie 

 

V1 Informationskällor 

1. Malaysia Airlines via Facebook 

2. Malaysia Airlines via hemsida 

3. Malaysia Airlines via Twitter 

 

V2 Inslagets form 

1. Inlägg på sociala medier 

2. Pressmeddelande 

 

V3 Antal ord 

1. 1-99 

2. 100-199 

3. 200-299 

4. 300-399 

5. 400-499 

6. 500-599 

7. 600-699 

8. 700-799 

9. 800-899 

10. 900-999 

11. <1000 

 

V4 År, månad och dag för publicering 

1. Sexsiffrigt nummer, t.ex. 20140728 om publiceringen skedde den 28 juli 2014 
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V5 Land som publicering sker ifrån 

1. Malaysia 

2. Framgår ej 

 

V6 Befattning på avsändare 

1. Kommunikationsavdelning 

2. Framgår ej 

 

V7 Hur många gånger förekommer ordet “kontakt”? 

 

V8 Vilken sorts kris framställs situationerna som? 

1. Victim crisis 

2. Accident crisis 

3. Preventable crisis 

 

 

8.2 Kodbok kvantitativ innehållsanalys 

 

V1 Informationskällor 

1. Malaysia Airlines via Facebook 

2. Malaysia Airlines via Twitter 

3. Malaysia Airlines via hemsida 

 

V2 Inslagets form 

1. Inlägg på sociala medier 

2. Pressmeddelande 

 

V3 Antal ord 

1. Mycket korta, 1-99 ord 

2. Korta, 100-299 ord 

3. Medellånga, 300-599 ord 
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4. Långa, 600-899 ord 

5. Mycket långa, >900 ord 

V4 Datum för publicering 

1. Dagarna för publiceringen består av siffror medan respektive månad består av månaden 

förkortning. Årtalet är inte med men allt material är från 2014. 

 

V5 Befattning på avsändare 

1. Kommunikationsavdelning 

2. Framgår ej 

 

V6 Hur många gånger förekommer ordet “kontakt”? 

 

V7 Vilken sorts kris framställs situationen som 

1. Victim crisis 

2. Accident crisis 

3. Preventable crisis 

 

V8 Huvudsakligt ämnesområde 

1. Troliga fynd av vrakdelar 

- Definieras genom att analysenheten innehåller uppdateringar om troliga fynd men ej 

riktar in sig mot någon specifik målgrupp  

2. Information till anhöriga 

- Definieras genom att analysenhetens innehåll riktar in sig mot anhöriga. Antingen med 

specifika ord som till exempel familj eller med hänvisningar till anhöriga.   

3. Information till intressenter 

- Definieras genom att analysenhetens innehåll riktar in sig mot någon specifik målgrupp.  

4. Förlorad kontakt med flight 

- Definieras genom att analysenheten informerar om förlorad kontakt mellan flighterna och 

flygledartornet, som är den instans som har kontakt med flygplan. 

5. Uppmaning 
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- Definieras genom att analysenheten uppmanar till ett tankesätt eller en handling. Till 

exempel genom att uppmana till att stötta varandra genom #staystrong på sociala medier. 

6. Blandad information  

- Definieras genom att analysenheten innehåller information som berör både anhöriga och 

specifika målgrupper 

7. Övrigt 

- Definieras genom att analysenheten innehåller information som berör flera ämnen samt 

att den ej riktar in sig mot någon specifik målgrupp. Den riktar in sig mot allt och alla. 

 

V9 Visas en positiv, negativ eller neutral bild av Malaysia Airlines 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

 

V10. Vilken aktör är det som uttalar sig?  

1. Kommunikationsavdelning  

2. Transportminister 

3. Premiärminister 

4. Verkställande Direktör 

 

V11 Nämns tidigare krissituationer 

1. Ja 

2. Nej 

 

V12 Vem framställer Malaysia Airlines som huvudansvarig för krisen? 

1. Kaptenen 

2. Pro-ryska rebeller 

3. Ukraina 

4. Ryssland 

5. Framgår ej 
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V13 Hur hanteras rykten? 

1. Med motbevisande faktauppgifter. Påståendet i sig nämns ej. 

2. Analyserar påståendet 

3. Hanterar ej påståendet 

4. Förnekar samt motbevisar påståendet  

5. Anordnar med motbevisande fakta från utomstående 

6. Annonserar påståenden 

 

V 14 Erbjuds stöd och hjälp på något vis till de anhöriga? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V15 Kodar-id 

1. Kim 

2. Agnes  

8.3 Datamatriser 

8.3.1 Empirisk pilotstudie 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

2 2 2 20140308 1 1 2 1 

1 1 1 20140311 2 2 0 1 

2 2 6 20140718 1 1 1 1 

1 1 1 20140725 2 2 0 2 

3 1 1 20140309 2 2 0 2 

3 1 1 20140719 2 2 0 1 

 

8.3.2 Kvantitativ Innehållsanalys 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 

3 2 2 

2014-03-

08 1 2 2 4 3 1 2 5 3 1 1 

3 2 3 

2014-03-

08 1 3 2 3 3 1 2 5 2 1 1 

3 2 2 

2014-03-

13 1 0 1 2 1 1 2 5 4 2 1 

3 2 5 

2014-03-

20 1 0 1 1 3 2 2 5 1 1 1 
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1 1 1 

2014-03-

11 2 0 1 2 3 1 2 1 3 2 1 

1 1 1 

2014-03-

14 2 0 1 3 3 1 2 5 2 2 1 

2 1 1 

2014-03-

09 2 0 2 3 3 1 2 5 3 2 1 
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8.4 Diagram 
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8.5 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång skrev respektive forskare olika mängder på olika avsnitt. Däremot har båda 

redigerat samt vid vissa fall skrivit om och tagit bort irrelevant innehåll. 

  

Sammanfattning - Kim 

Abstract – Kim, Agnes 

Inledning – Kim, Agnes 

Teori – Kim 

Metod – Kim, Agnes 

Resultat - Agnes 

Analys - Kim 

Diskussion – Kim, Agnes 

Källförteckning – Kim, Agnes 

Bilagor – Kim, Agnes 

Pressrelease - Kim 

  

  

  

 

50% 50% 

V2 Inslagets form 

Inlägg på sociala medier

Pressmeddelanden
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Pressrelease 

 

Malaysia Airlines framställer sig som ett offer 

  

Hur har Malaysia Airlines kommunikation sett ut under det senaste årets krissituationer? 

Vilka kommunikationsstrategier har de använt sig av? Förmedlade den statligt ägda 

organisationen ett entydigt budskap? Dessa frågor är ett axplock av de otaliga funderingar 

två studenter vid Uppsala Universitet grunnade på när de under den gångna höstterminen 

skulle inleda arbetet med sin C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. 

  

I strävan efter att finna svar på dessa frågeställningar genomfördes en analys av tidningsartiklar, 

telegram, nyhetssändningar och presskonferenser som behandlade Malaysia Airlines omnämnda 

flighter MH370 och MH17. MH370 försvann spårlöst i mars och MH17 blev nedskjutet över 

Ukraina i juli. Undersökningen innefattade 30 olika källor som valdes ut slumpmässigt genom 

lottning. Några av de aspekter som granskades var hur Malaysia Airlines framställde sig själva i 

media, om någon speciell strategi användes för att fylla ett visst syfte och hur de officiella 

budskapen var utformade.  

  

Studien visade att Malaysia Airlines framställde sig själva som ett offer då de ej själva ansåg sig 

bära ansvar för att situationerna ägt rum. Kaptenen för flight MH370 beskylldes för att ha uttalat 

orden “alright, goodnight” vilket underförstått tydde på att han låg bakom försvinnandet. Detta 

visade sig dock senare vara felaktigt då de riktiga orden som uttalades var “Goodnight flight 

three seven zero”, vilket är ett vanligt förekommande uttalande på nattflygningar. Då detta 

framkom försämrades Malaysia Airlines anseende avsevärt och flera röster höjdes om att 

organisationen borde ta mer ansvar. Vidare visade studien att Malaysia Airlines var kvicka med 

att tillhandahålla uppdaterad information, konsekventa med att använda sociala medier och en 

aning “spretiga” gällande vilken information som delgavs. Budskapen skiljde sig en aning och 

kom från flera olika talespersoner, vilket i det långa loppet förmodligen spädde på 

ryktesspridningen. Gällande just rykteshanteringen agerade Malaysia Airlines smart och 

presenterade motbevisande fakta eller åsidosatte densamma.         
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Lärdomen från denna studie leder förhoppningsvis till att organisationer i framtiden blir mer 

noggranna i uttalanden till allmänheten och övriga berörda parter. Förhoppningsvis minimeras 

antalet felsägningar, felaktigt publicerad information samt röriga meddelanden. För om företagen 

sköter sig exemplariskt, är givmilda med information och uppvisar samhörighet med 

omgivningen får även omgivningen mer förtroende för organisationen. 

  

Molander, A. Nässlin Eidenert, K, “Radiotystnad resulterar i fullt kaos - En studie om Malaysia 

Airlines kriskommunikation”. 2015-01-07, Institutionen för informatik och media, Uppsala 

Universitet           

  

   

  

  

 


