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Sammanfattning 
 

Uppsatsen syftar till att ge en förståelse över hur en organisation använder sig av de teorier och 

ramverk som är uppsatta för kriskommunikation. Uppsatsen består av en fallstudie över hur 

fackföreningen Kommunal har kommunicerat, samt hur medlemmarna uppfattat 

kommunikationen, i samband med den kris som uppdagades den 13 januari, 2016.  

Med hjälp av en trianguleringsmetod, bestående av en kvalitativ innehållsanalys och en 

enkätundersökning möjliggjordes en god överblick över hur medlemmarna uppfattar 

kommunikationen under och efter en kris. 

     Det teoretiska ramverket har kretsat kring trestegsmodellen som beskrivs av Coombs, Issues 

Management beskrivet av Regester & Larkin samt ett femtal teoretiker och teorier kring det 

digitala medielandskapets förändring och påverkan på kriskommunikation. 

    Undersökningarna gav ett resultat som främst visade på medlemmars missnöje. Det visade 

också på att Kommunal, via granskningen av en artikel i facktidningen Kommunalarbetaren, inte 

fullt ut lyckats förstå vissa medlemmars besvikelse och upprörda känslor. 

    Kommunal har befunnit sig på flera plattformar. Kommunal Östs medlemmar upplever att de 

i ganska liten utsträckning fått den information de sökt. När det kommer till nöjdheten med 

kommunikationen från Kommunal sett ut är den en mer negativ. På en skala 1-5, där 1 står för 

missnöjd och 5 för nöjd valde 44 procent alternativ 1. Bara 4,8 procent valde alternativ 5. 

    Enkätundersökningen fann också en stark korrelation mellan att inte ha funnit den 

information som sökts från Kommunal i samband med krisen och en ökad benägenhet att 

överväga att säga upp medlemskapet.  

    Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes genom att tillämpa van Djiks kritiska diskursanalys på 

artikeln: Så slog Kommunal-skandalen ner. Artikeln återfinns på Kommunalarbetarens webbsida och 

publicerades där den 3 februari, 2016. Resultatet av analysen pekade på hur journalisten 

Gustafsson Hedenström genom ordval förmildrat det inträffade och som röd tråd använt 

väderreferenser som metaforer. Analysen visade på ett försök att visa att krisen blåst bort, likt 

vädret kom och gick denna kris. Rent sociokognitivt visar undersökningen att en förförståelse 

finns mellan läsarna, medlemmar inom Kommunal (som får tidningen gratis) och journalisten. 

Texten på Kommunalarbetaren handlar om att förklara det inträffade, samtidigt belyser den 

högra spalten förmånerna med ett medlemskap.   

    Med allt detta i ryggen har det gått att dra slutsatser. En slutsats är att Kommunal har funnits 

på alla plattformar där intressenterna har sökt information. Samtidigt har informationen varit 
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bristfällig eller Kommunal misslyckats med att tillräckligt lyssna in vad medlemmarna anser. 

Parallellt har missnöjet varit stort, därför vill medlemmarna hellre ha en ursäkt över vad som hänt 

och få in nytt blod i styrelsen. Kommunal har snarare använt en bortskyllande ton vilket inte är 

att rekommendera i sammanhanget.  

 

Nyckelord 

Intressent, Issues Management, kriskommunikation, Kommunal, sociala medier 

 

Abstract 
This essay aims to provide an understanding of how an organization uses the theories and 

frameworks that are set for crisis communication. The essay consists of a case study of how the 

union, Kommunal has communicated during the crisis that came to light on January 13, 2016, 

and how the members perceived the communication. 

    Using a triangulation, consisting of a qualitative content analysis and a survey, a valid overview 

of how the members perceive communication during and after a crisis was conceded. 

The theoretical framework has been centered on the three-stage approach described by Coombs, 

Issues Management described by Regester & Larkin and five theorists and their theories 

surrounding the changes of digital media landscape and its impact on crisis communication. 

    The study gave a result, which foremost showed the members’ dissatisfaction with Kommunal. 

For example, how Kommunal through an article in their paper Kommunalarbetaren, seems to 

not fully have apprehended their members’ disappointment and indignation. 

    Kommunal has used multiple platforms to communicate. The members of the section 

Kommunal Öst feel they were given the information they were looking for in regarding the crisis. 

When it comes to how satisfied the members were with the communication, the respondents 

inclined to be more negative. On a scale of 1-5, where 1 represented dissatisfied and 5 satisfied, 

44 percent chose option 1. Only 4,8 percent chose option 5.  

    The survey also found a strong correlation between the perception of not having found the 

information they were looking for during the crisis and an increased tendency to consider leaving 

the organization.  

     The qualitative content analysis was made by applying the van Djiks critical discourse analysis 

on the article: Så slog Kommunal-skandalen ner. The article was published on the website of 

Kommunalarbetaren, released there on February 3, 2016. The analysis pointed out that the 

journalist Gustafsson Hedenström through his choice of words softened the incident and 
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throughout the whole article used weather references as metaphors. According to the analysis this 

was an attempt to show that the crisis had blown over, just as the weather comes and goes did 

this crisis, according to Gustafsson Hedenström. The socio-cognitive study showed an 

understanding between the readers, members of Kommunal (free magazine for members) and 

the journalist. The article in Kommunalarbetaren explains how the incident happened and been 

dealt with. In the right column the benefits of membership are appointed and brought up to 

persuade the members to stay in the union. 

    With all of this information it has been possible to arrive at certain conclusions. Among other 

things, Kommunal has been on all platform where stakeholders have sought information, but the 

information was inadequate or was not the information the members was looking for. At the 

same time, since the discontent has been so great, it is possible that the members did not want 

more information. What a lot of members do want, is to rather have an excuse about what has 

happened and to get new blood on the board. Kommunal has rather shouldered the blame which 

is not to be recommended in this context. 

Keywords 

Stakeholder, Issues Management, crisis communication, Kommunal, social media 
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1.  Introduktion 
 
Med teknikens utveckling har kriskommunikationen påverkats. I dag sprids nyheter snabbare än 

någonsin och allt högre krav ställs på att en organisation har någon som svarar. Att ta kontroll 

över ryktesspridningarna eller nyheten har alltid varit viktigt. I dag är det än viktigare att snabbt 

agera i stället för att reagera. Genom att agera och ingripa på en gång väljer man en snabb 

handling. Att reagera handlar om att svara på något man upplever vilket kräver betänketid och 

strategi. En strategi bör alltid finnas klar innan krisen slår till, för att möjliggöra ett kvickt 

agerande. Hur sker detta i praktiken 2016? De som står handfallna och reagerar på det inträffade 

löper störst risk att målas ut som bovar. Hur kommunicerar organisationer under en kris?  

     Den 13 januari 2016 briserade en kris inom Kommunal, genom Aftonbladets 

nyhetsrapportering. Medlemmar fick uppgifter om hur ledningen använt medlemmarnas pengar 

och anläggningar som Kommunal ägt. Det som rapporterades var bland annat: den ekonomiska 

misskötseln av Lyran konferens, opassande shower på Metropol Palais och turerna kring Margot 

Wallströms lägenhet. Konsekvensen blev en följetång av avgångar och medlemstapp. Anders 

Bergström, dåvarande kassör avgick kort därefter och ordföranden Annelie Nordström 

tillkännagav att hon avgår vid Kommunals kongress i maj. Som följetång till krisen har 

rapporteringar kring medlemmarnas missnöje täckt nyheterna och hur tusentals medlemmar sagt 

upp sitt medlemskap.  

     Vår forskningsfråga är: Hur har medlemmarna tagit del av Kommunals kommunikation under krisen 

samt hur har den upplevts? 

     Vidare har vi följande frågor: 

Forskning visar att internet ställer höga krav på organisationers krishanteringsförmåga. Samtidigt 

för internet också med sig flera fördelar. Tekniken gör det lättare att föra tvåvägskommunikation 

och interaktiviteten har ökat. Hur har Kommunals kommunikation påverkats av det digitala 

medielandskapet? Använder Kommunal internet för att föra en tvåvägskommunikation med sina 

medlemmar via exempelvis Kommunals kanal Kommunalarbetaren? 

     Hur ser kommunikationen ut i en organisation som är ytterst beroende av sina medlemmar? 

Vilka kanaler använder organisationen? Vilka kanaler använder medlemmarna? 

     Hur använder en modern organisation sig av områdets teoretiska modeller? Följs de 

grundregler för gott kriskommunikationsarbete som tagits fram av vetenskapen? 

     För att få svar på dessa frågor har vi valt att göra en fallstudie över Kommunalkrisen som 

uppdagades den 13 januari, 2016. Vi har använt oss av en trianguleringsmetod i form av en 

enkätundersökning och en kritisk diskursanalys. Vi skickade ut enkäten till Kommunals 
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medlemmar för att få reda på hur de har uppfattat den kriskommunikation som kommit från 

Kommunal.  

     Det krävs två för att föra en kommunikativ dialog. Därför kan en trianguleringsmetod ge 

studien bredd. Den kvalitativa innehållsanalysen visar hur Kommunal har valt att kommunicera 

och vad som kan tänkas ligga bakom deras kommunikation. Enkätundersökningen hör 

medlemmarnas åsikter. Det finns alltid två sidor av ett mynt. 

     Att valet föll på just Kommunalkrisen är för att det var en aktuell kris. Samtidigt är det en 

medlemsstyrd organisation där medlemmarna har mycket makt. Att 5 000 medlemmar sade upp 

medlemskapet under krisens två första veckor visar att det finns ett stort missnöje.  

 

1.1.1 Hypoteser 
 

1. Vi tror att ju längre man varit medlem i Kommunal, desto mer benägen är man att vara 

kvar i Kommunal trots den uppdagade krisen. 

2. Kommunal har svårt att hålla kontroll över informationsspridningen och medlemmarna 

lämnas till att själva söka information. 

3. De som mer aktivt söker information är generellt mer upprörda på Kommunal. 

4. De som tagit del av mer extern kommunikation kommer vara mer missnöjda än de som 

främst tagit del av intern kommunikation. 
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2. Tidigare forskning, teori 
 
Forskningen om kriskommunikation har tidigare handlat om tre stora modeller; Finks 

fyrstegsmodell, Mitroffs femstegsmodell och den allmänna trestegsmodellen (Coombs, 2015, s. 

7). Finks modell visar agerandet på ett deskriptivt sätt. Finks modell skildrar händelsen och ligger 

till grund för krishanteringsteamet att reagera utifrån det inträffade, att skriva en strategi med 

utgångspunkt i det som drabbat organisationen. När Mitroffs modell dök upp skilde den sig från 

Finks i och med att Mitroff satte varje steg i ett större perspektiv genom att se utanför 

organisationens gränser och begränsa krisen även där (Coombs, 2015, s. 8). Den allmänna 

trestegsmodellen har ingen utpekad grundare utan har sedan den togs fram blivit den allmänt 

vedertagna. Trestegsmodellen består av generella makrosteg som i sin tur innehåller mikrosteg. 

Den som använder trestegsmodellen kan ta inspiration från, och tack vare mikrostegen omfamna 

Finks och Mitroffs teorier (Coombs, 2015). 

     Trestegsmodellen innehar tre makrosteg: före krisen, under krisen och efter krisen. Den som 

använder denna trestegsmodell kan fritt lägga till egna mikrosteg. Coombs (2015) skriver att om 

alla pusselbitar samlas in blir pusselläggandet enklare. Krishanteringen före en kris handlar om 

signalspaning och kalkylering av potentiella kriser, under krisen om att stoppa blödningen och 

efter krisen om att ta lärdom av det inträffade. Längs med de tre makrostegen kan 

krishanteringsteamet som använder sig av trestegsmodellen välja vilka mikrosteg som ska ingå för 

att anpassa krishanteringsplanen efter just den organisationen (Coombs, 2015). 

 

2.1 Före krisen 
 
För en organisation är det viktigt att kunna agera tidigt, helst före en kris har uppstått. Det mest 

eftersträvansvärda är att kunna undvika krisen helt och hållet (Regester & Larkin, 2008). Det är 

billigare att arbeta proaktivt än att tvingas komma med åtgärder först efter krisen blommat ut. 

Issues Management är ett sätt för organisationer att tidigt upptäcka förstadierna till en kris. Issues 

Management är hanteringen av en issue (ibid).  En issue är ett möjligt problem som senare kan 

försvåra en organisations funktioner: 

 

“..an emerging issue is a condition or event, either internal or external to the organization, that if 

it continues will have a significant effect on the functioning or performance of the organization 

or on its future interests.” (Regester & Larkin, 2008, s.44) 
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Issues Managment handlar enligt Jones & Chase om att identifiera problemet och analysera 

(Regester & Larkin, 2008). Det kan även krävas att strategin ändras utifrån det inträffade och att 

det tas fram en ny handlingsplan och sedan även en utvärdering av arbetet (Coombs, 2015). Ett 

exempel på en issue är när en parts agerande eller planerade agerande får konsekvenser för en 

annan part (Regester & Larkin, 2008, s.51). 

     Aktivt Issues Management är när en organisation väljer att ändra på sina 

produktförpackningar hellre än att ändra på sina intressenters åsikter (Coombs, 2015). Issues 

Management kan även innebära att man försöker påverka andra aktörer att agera på ett visst sätt 

(Regester & Larkin, 2008). Dynamic response är ett alternativ till hur man kan agera inför en 

issue. Ett dynamic response kan innebära att organisationen försöka påverka den offentliga 

politiken och dess inriktning (Regester & Larkin, 2008, s.66). 

     Coombs (2015) fyller i vikten att skanna av och identifiera källan till krisen externt och internt. 

Extern skanning hjälper Issues Managment och ryktesledarskap. Interna skanningar ligger till 

grund för riskanalyserna. Extern skanning kan påvisa och upplysa om hur liknande organisationer 

hamnat i kris (ibid). Att parallellt skanna av internet blir allt viktigare då det växer substantiellt, all 

sorts information kan komma att samlas in för analys (ibid). 

Genom internet finns det större möjlighet för personer med samma problem att hitta varandra 

genom ett forum eller en blogg. En blogg kan samla ihop en grupp människor som råkat ut för 

samma problem kring en organisation och därigenom få större genomslagskraft. För en 

organisation gäller det, i ett sådant fall, att tidigt identifiera vad som hänt och komma med ett 

snabbt svar för att kunna förhindra att en kris bryter ut (González-Herrero, Smith, 2008). 

 

2.2 Under krisen 
 

En riktig kris testar organisationens krisförberedelser. Den allmänna uppfattningen är att kriser är 

lätta att uppfatta, som stora isberg i norra Atlanten en klar vinterdag (Coombs, 2015, s. 109). En 

organisation uppfattar dock inte alltid att det råder en kris. En kris uppstår när intressenterna 

anser att det är en kris (Coombs, 2015, s. 111). Även om organisationen och krishanteringsteamet 

har förstått att krisen slagit till kan företagsledningen blunda för situationen (ibid). Där och då 

kan krishanteringsteamet först behöva sälja in krisens faktum till företagsledningen och därefter 

kan arbetet med att samla in all information de förmår och kommer över påbörjas. 

     Trots att internet gör att en kris utvecklas mycket snabbare än tidigare, krävs det fortfarande 

att massmedia ska plocka upp problemet. När cykellåsföretaget Kryptonite hamnade i blåsväder 



11 
 
 

genom en blogg, mer än tredubblades antalet läsare på bloggen först efter att New York Times 

skrev om det (González-Hererro, Smith, 2008, s. 149). 

     Som tidigare nämnts är det farten som en kris utvecklas på som har varit den mest dramatiska 

förändringen. Ett företag måste vara extremt snabba på att svara för att inte förlora kontrollen 

över informationen till andra källor.  

 “No response online may become synonymous of no comment” (González-Herrero, Smith, 

2008, s. 150).  

     En organisation som inte är aktiv online under en helg kan skapa sin egen kris om de saknar 

närvaro där intressenten söker svar (Coombs, 2015). Internet för inte bara med sig svårigheter 

utan öppnar också upp för en del möjligheter. Perry et al (2003) skriver om fyra saker som 

internet för med sig som kan underlätta vid kriskommunikation. En av dessa är möjligheten till 

interaktiv två-vägskommunikation. Det gör det lättare att föra en dialog med intressenterna och 

det blir lättare att hantera konflikter. 

     Det går att använda länkar som gör det enklare för en organisation att guida besökare på en 

webbsida till andra relevanta webbsidor och annan information. 

     Det finns möjligheter för en organisation att övervaka en kris i realtid. Det gör att media och 

intressenter har möjlighet att följa krisen timme för timme. Det kan leda till att förseningar i 

rapportering och responstid försvinner för organisationen då medlemmarna inte är beroende av 

dagstidningarna. Informationen kommer direkt från organisation till intressent med en gång. 

     Den fjärde fördelen är möjligheten att kunna dela videoklipp och ljudfiler som ger en mer 

personlig kommunikation (Perry et al. 2003, sida 215). 

     Coombs (2015) skriver att tvåvägskommunikationen mellan organisationer och intressenter är 

livsblodet för en exemplarisk organisation- och intressentrelation. Enligt González-Herrero och 

Smith (2009, s. 151) vill personer att organisationer ska delta i kommunikationen som människor 

med namn, som har synpunkter och förmåga att lyssna på sina intressenter. 

En del av internet är sociala medier och organisationer ser ofta bloggar och Twitter som ett 

effektivt verktyg för att reparera rykten och ses generellt mer som dialogisk, interaktiv och ett 

verktyg för att bygga relationer (Schultz, Utz, Göritz, 2011). 

     I studien av Schultz, Utz och Göritz (2011) har det visat sig att genom att använda sig av olika 

kanaler uppfattas meddelandet olika. Exempelvis ledde meddelanden via Twitter till mindre 

negativa reaktioner vid en kris än via bloggar och nyhetsartiklar. Personer som läst 

Twittermeddelanden var dessutom mindre benägna till att bojkotta organisationen eller att prata 

negativt om den än personer som läst bloggar eller nyhetstexter. Däremot var det vanligare att de 

som läst en nyhetsartikel var mer benägna till att dela med sig av informationen till kollegor och 
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vänner (ibid). 

     I och med att internet finns försvinner också den tidigare rollfördelningen mellan passiva 

mottagare och aktiva avsändare. Med möjligheten till interaktivitet på internet kommer det 

produceras mer användargenererat innehåll och möjligheten att kontextualisera och utforma 

nyheter växer hos publiken (Karlsson, 2008). 

     Karlsson (2008) skriver också att massmedias gatekeeperfunktion försvinner i och med 

internet. Organisationer har nu möjlighet att sprida information till sina intressenter utan att gå 

genom massmedia (ibid). Under en kris söker intressenterna information där de kan finna den, 

med internet ökar därmed kraven på att distribuera den informationen (Coombs, 2015). Det gör 

dock att organisationer lättare tappar kontrollen över information. En anställd på ett företag kan 

enkelt, genom internet, dela information som bara är till för de anställda, till utomstående 

(Karlsson, 2008). Regester & Larkin (2008), González-Herrero och Smith spinner vidare med att 

internet höjer kraven på att organisationer är transparenta och öppna med all information när 

krisen yttrar sig. Internet ger inte en andra chans. 

“Om organisationen däremot är aktiv finns /.../en möjlighet för organisationen att påverka den 

kontinuerliga förändringen av en nyhet” (Karlsson, 2008, s.23). 

I och med att de flesta av alla tidningar har en version på nätet där artiklar uppdateras 

kontinuerligt, finns det möjligheter för organisationer att påverka det som står i högre grad. 

Tidigare var de tvungna att vänta till nästa dag med en rättelse eftersom tidningen delades ut en 

gång per dag (Karlsson, 2008). 

     Att agera när krisen slår till och snabbt respondera intressenterna blir med teknologins 

utveckling viktigare (Coombs, 2015, s. 131). Media blir kvickare på att plocka upp, och kan i vissa 

fall rapportera, en nyhet innan organisationen hunnit göra det till sina intressenter. Det skapar en 

uppförsbacke för organisationen (Coombs, 2015). Så fort intressenten läst om det i media måste 

krishanteringsteamet agera och informera sina intressenter (ibid). Hämtat från sjukhuskretsar är 

den så kallade guldtimmen där endast en timme står till förfogande att rädda situationen, rädda 

patienten, eller i detta fall organisationen (Coombs, 2015). 
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2.3 Efter krisen 
 
När krisen är över finns det fortfarande en del arbete kvar att göra för att en framtida, liknande 

kris inte ska uppstå igen. Det är bra att fortsätta spåra den issue som låg bakom krisen. Det är 

viktigt att fortsätta övervaka bloggar och media månader framöver. Internet har fört med sig 

långvariga prövningar. Det är nästan omöjligt att radera negativ publicitet från internet 

(González-Herrero, Smith, 2008, s. 151). Det finns fortfarande videoklipp på Youtube som visar 

hur det går att låsa upp ett cykellås från Kryptonite med en penna (Asylworth, 2008). 

   Även om krisen är över och organisationen återgår till det normala arbetet måste 

organisationen fortsätta övervaka den avklarade krisen (Coombs, 2015, s. 162). Här börjar också 

arbetet med att reflektera och analysera vad krishanteringsteamet gjorde rätt och fel under krisen 

(ibid). Det är under utvärderingen som organisationen har oändliga möjligheter att ta lärdom, dels 

genom att utvärdera hur organisationen hanterade krisen samt hur stor skadan blev (ibid). Först 

och främst samlas all data in och utvärderas för att avgöra om där fanns några tydliga misstag 

gjorda av krishanteringsteamet (ibid). Feedback finns att tillgå från intressenter genom enkäter för 

att effektivt ta reda på deras åsikter utan att ta allt för mycket tid från dem (ibid). Det kan även 

efter krisen finnas frågor och då är Twitter ett utmärkt sätt att nå ut och svara på frågor. På så 

sätt når man de mest intresserade och hängivna intressenterna (Coombs, 2015). 

   Arbetet efter krisen är viktigt. Däremot kan det vara svårare för organisationer att påverka 

utfallet av en issue. När en issue har fullgjort sin livscykel behöver organisationen inse att det är 

över. Då måste organisationen acceptera utfallet och anpassa sig till det (Regester & Larkin, 

2008). Ett skolboksexempel i detta är hur tobaksindustrin varit tvungen att acceptera och förhålla 

sig till den hårda lagstiftning gällande tobak som finns i många länder i Västvärlden (ibid). 

   Det har tidigare varit antaget att genom att en organisation tar på sig skulden så leder det till en 

mer positiv reaktion av organisationen och ett bättre rykte. En mer nyligen gjord undersökning 

har dock visat att det är lika viktigt att visa sympati för att kunna forma mottagarnas uppfattning 

om organisationen. Det räcker inte med att bara informera om krisen för att ta på sig skulden, 

utan organisationen måste aktivt visa att den tar på sig skulden. Att dela informationen ses som 

obligatoriskt vid en kris (Schultz, Utz, Göritz, 2011, s.21). 
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2.4  Teorier kopplade till kvalitativ innehållsanalys 
 

Ideologi har flera olika betydelser inom medie- och kommunikationsvetenskap. Ekström & 

Larsson (2010, s. 267) har benämnt en vedertagen definition av begreppet, hämtat från Zizek, 

inspirerad av filosofen Hegel. Där ideologi är en idébank som skapar en övertygelse eller tro. Där 

finns också konkreta traditioner samt en produkt skapad mellan människor (ibid). 

En medlemsstyrd organisation har ett ideologiskt idésystem över hur organisationen ska styras. 

Organisationen har sina egna medier och kanaler för att nå ut till medlemmarna. Ideologin rotar 

sig in i medlemmarnas sätt att leva, på arbetsplatsen eller i hemmet. 

    Ekström & Larsson (2010) fortsätter med att nyheter ofta framkommer som ett resultat av 

politiska, ekonomiska eller kulturella motsättningar. Därför är det viktigt att försöka urskilja 

textens konfliktfyllda tillkomst. Regester & Larkin (2008) och Coombs (2015) skriver att hålla 

sina intressenter informerade och blidka dem innan, under och efter krisen är av yttersta vikt. 

Organisationen bör visa för sina medlemmar att ideologin inte har åsidosatts (Regester & Larkin, 

2008), utan att det snarare finns ramverk för att säkerhetsställa att ideologin efterlevs (Ekström & 

Larsson, 2010). 

     För att mottagarna enklare ska förstå en nyhet används en typisk rollfördelning som läsarna 

känner igen sig i. I tidningar, nyhetssändningar, finkultur samt populärkultur har läsare lärt sig 

vilka de typiska rollerna är (Petersson, 2014, s.108). Vanliga roller i mediehändelser är byråkrat, 

politiker, journalist och offer och mediehändelsen handlar ofta om konflikter mellan dessa 

schabloniserade roller. Konflikterna tenderar att vara binära till sin karaktär. Den schabloniserade 

rollsättningen kan påverka hur publiken ser på en händelse, vem som är hjälte och skurk (ibid). 
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3. Metod 
 

De metoder av datainsamling vi valt är en enkätundersökning som skickas ut till ett urval av 

Kommunal Östs medlemmar samt en kvalitativ innehållsanalys av en utvald artikel i 

Kommunalarbetaren. Metoder som lämpar sig bäst för att svara på vår forskningsfråga: Hur har 

medlemmarna tagit del av Kommunals kommunikation under krisen samt hur har den upplevts? Vi har gjort 

en kvalitativ innehållsanalys av en artikel publicerad den 3 februari 2016, på Kommunalarbetarens 

webbsida. Vi valde den artikeln just för att den summerar händelseförloppet, del för del. På 

Kommunalarbetaren (tidning ägd av Kommunal) dyker den utvalda artikeln upp under fliken 

nyheter. Den är lättillgänglig och fungerar som en summeringsartikel. Det låg till grund när vi valde 

artikel. Eftersom uppsatsens storlek begränsat oss i val av antal analyser blev valet av artikeln Så 

slog Kommunal-skandalen ner viktigt. Vi ansåg att tiden endast räckte till för en analys, en 

summerande artikel passade då vårt syfte bäst. Den kvalitativa innehållsanalysen ligger till grund 

för att besvara frågeställningens första halva och enkätundersökningen svarar på den andra 

halvans frågeställningar. Tillsammans svarar båda metoderna på vår forskningsfråga: Hur har 

medlemmarna tagit del av Kommunals kommunikation under krisen samt hur har den upplevts?  

     Trianguleringen innehållandes en enkätundersökning och en kvalitativ innehållsanalys gav oss 

en god utgångspunkt för att svara på vår forskningsfråga. Den kvalitativa innehållsanalysen tillät 

oss att gå in på djupet och granska hur Kommunal kommunicerat. Med enkätundersökningen 

kunde vi sedan dra slutsatser om hur Kommunal Östs medlemmar har sett på krisinformationen, 

om de var missnöjda eller nöjda.  

 

3.1 Enkätundersökning 
 

För att ta del av medlemmarnas åsikter tog vi kontakt med Kommunals huvudkontor och 

kommunikationschef. Som härledde oss till ett lokalt kontor, det kontor som svarade var 

Kommunal Öst, som gav oss 3 894 e-postadresser utdraget från deras medlemsregister. Av de e-

postadresserna tog vi ut ett obundet slumpmässigt urval. Genom att slumpa fram vilka som skulle 

få enkäten är slumpen den enda faktorn (Ekström & Larsson, 2010). E-postadresserna slumpades 

fram genom slumpverktyget i Excel där varje e-post slumpmässigt fick ett tal mellan 0 till 1. Av 

det fick vi ett slumpmässigt urval och tog de första 1 302 e-postadresserna i listan.   

     Det finns många riktlinjer för hur en enkät ska utformas för att generera hög reliabilitet. 

Ekström och Larsson (2010) skriver att det är viktigt att ha med bakgrundsvariabler, för att 
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genom det kunna dra samband mellan beroende och oberoende variabler. I vår enkät har vi 

därför med variabler som tar reda på kön, ålder och grad av utbildning. 

     Genom att ha med till exempel åldersvariabel som är oberoende går det att göra en bivariat 

analys som handlar om att analysera på vilket sätt två variabler, i det här fallet ålder, är relaterade 

till en annan variabel (Ektröm & Larsson, 2010). 

     Frågans utformning påverkar också hur respondenten uppfattar variablen. Variablerna ska 

vara neutrala och det är viktigt att undvika negationer. Annars finns risken att respondenten 

missuppfattar frågan och reliabiliteten påverkas (Trost, 2007). 

 Trost (2007) fortsätter att skriva om att vid användandet av krångliga- eller fackliga ord så ökar 

också risken för missuppfattning. 

     Vi har följt riktlinjerna och de variabler vi använder oss av är neutrala och lätta att förstå. 

Enkäten börjar med en kort presentation om bakgrunden till varför vi har gjort enkäten och 

vilket syfte vi har. Sedan kommer de 16 variabler som enkäten består av. Vi har börjat med de 

frågorna som handlar om hur kommunals medlemmar har använt olika medier för att ta del av 

kommunals kommunikation. 

     Vi har använt en blandning av variabelbatteri, kryssfrågor och skalvariabler mellan 1 till 5. I 

syfte att skapa variation i svarsalternativen för att det inte ska bli enformigt att svara på enkäten. 

Sen kommer variabler som är lite mer känsliga. Variabler om medlemmarna överväger att säga 

upp sitt medlemskap och i så fall varför de gör det. 

     Till sist avslutas enkäten med demografiska uppgifter, som kön, ålder, utbildning och hur 

länge de har varit medlemmar i kommunal. 

     I vår enkätundersökning använde vi variabeln: Överväger du att säga upp ditt medlemskap? 

Följt av en extra variabel för dem som svarade ja som frågade vilken som är den huvudsakliga 

anledningen? Som svarsalternativ hade vi fyra alternativ där Annat var det fjärde alternativet, ett 

öppet kvalitativt alternativ som gav oss totalt tolv svar. Några av de svaren presenteras i 

analysdelen. 

 

3.1.1 Varför lämpar sig enkäten för vårt syfte? 
 

En enkät är den bästa metoden för att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor. 

Genom att skicka ut en enkät till ett urval människor i en population går det att generalisera över 

hela populationen (Ekstöm & Larsson, 2010). 
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     Eftersom vi vill veta hur Kommunal Östs medlemmar har uppfattat den kommunikation 

Kommunal har stått för under krisen så anser vi att en enkät hjälper oss i det syftet då vi omöjligt 

skulle kunna ställa våra frågor till alla medlemmar i Kommunal. 

 

3.2 Kvalitativ Innehållsanalys 

 

Enligt Ekström och Larsson (2010) är en kritisk diskursanalys fördelaktigt om man vill ha svar på 

frågor som: varför ser textens innehåll ut som det gör? Ur vilket perspektiv beskrivs verkligheten? 

Kan texten tänkas representera en viss ideologi som ger uttryck för en specifik värdering eller 

särskilda maktförhållanden? 

     För att undersöka vår frågeställning använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys i form av 

en kritisk diskursanalys. Vi har valt att utgå från van Dijks sociokognitiva förhållningssätt i vår 

diskursanalys (Ekström & Larsson, 2010 s. 273). Wodak och Fairclough har också tagit fram 

kritiska diskursanalyser, deras skiljer sig dock från van Dijks modell. Där Wodak och Fairclough 

undersöker lingvistiken som utgångspunkt har vi valt van Dijks, vars analysmodell tar 

sociokognitiv ansats (ibid). Sociokognitiv menas att vi som läsare av organisationens texter 

anpassar oss till producenternas sätt att kognitivt strukturera upp texten – med rubrik, ingress 

och bildtext. Det finns alltså en etablerad meningsrelation (förståelse) mellan producenten och 

konsument baserad på sociokognition. Som medlem och intressent till Kommunal finns en 

förståelse och relation mellan parterna. Nyhetsdiskursen påverkas också av vårt samhälle 

eftersom att det finns allmänna förståelser och uppfattningar, generella sanningar, som att inte 

stoppa en gaffel i brödrosten (ibid). Den kritiska diskursanalysen syftar till att lyfta upp de 

omedvetna sociokulturella processerna till medvetenhet (Ekström & Larsson, 2010). 

     Ekström & Larsson (2010) tolkar van Dijks kritiska diskursanalys och konkretiserar den 

genom att konstruera ett analysschema. Utifrån det analysschemat har vi i resultatdelen fått fram 

våra svar genom dessa fem steg: 



18 
 
 

 
     Utöver Ekström & Larssons analysschema har vi lagt till ideologisk analys samt anlyserat 

rollbesättningen av aktörerna i artikeln Så slog Kommunal-skandalen ner. 

     Van Dijks sociokognitiva perspektiv är lämpligt att använda för att synliggöra de förförståelser 

och ideologier som undermedvetet genomsyrar texterna som Kommunals medlemmar läser. Som 

urvalsstrategi har vi valt Kommunalarbetarens webbtidning. Tidningen är ägd av Kommunal och 

passar därför våra syften med kvalitativ innehållsanalys. 
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4. Resultat 
 

4.1 Den kvalitativa innehållsanalysens resultat 
 
Här nedanför presenteras resultatet av vår kritiska diskursanalys av nätartikeln Så slog Kommunal-

skandalen ner som publicerades på Kommunalarbetarens webbsida den 3 februari 2016.   

 

4.1.1 Redogörelse för artikelns huvudsakliga innehåll och kartläggning av 
bilder och faktarutor 
 

Artikeln återfinns under fliken Nyheter på www.ka.se med rubriken Så slog Kommunal-skandalen ner, 

publicerad på webbsidan den 3 februari. En artikel som, utan kommentarsfältet, är 5 831 tecken 

lång. Som motsvarar ett uppslag i en papperstidning. Anledningen till att artikeln skrevs grundar 

sig på de avslöjanden som Aftonbladet gjorde med start den 13 januari 2016. Artikeln på 

www.ka.se handlar om hur skandalen slog ner i Sverige och hur de efterföljande två veckorna 

präglade Kommunal. I artikeln räknas de skandaler och händelser upp som haft stor vikt över hur 

krisen utspelade sig; julfesten, lägenhetsutbyten och styrelseavgångar. Högst upp i artikeln finns 

det en bild. Bilden föreställer ett blixtnedslag.  

     I texten finns det på fyra ställen tips till vidareläsning, artiklar som handlar om liknande frågor. 

En hänvisning är Krav på avgång delar Kommunal och ger extra dimension till den artikel som redan 

läses. 

     Löpande med texten till höger finns faktarutor, läshänvisningar gällande krisen och senaste 

nyheter. En stor del av högerspalten med faktarutorna är avsnittet Det här får du för din 

medlemsavgift. Där finns kort och saklig information om vad en medlem i Kommunal kan tjäna på 

sitt medlemskap.  

     Under texten finns skribentens signatur med tillhörande bild samt e-post om någon vill 

kontakta honom. Under namnet finns det fem ikoner som ska underlätta för läsaren att dela 

innehållet, delvis via sociala medier som Facebook, Twitter och Google+. De resterande två är 

för att dela via e-post respektive att skriva ut artikeln.   

     Längst ned, under ikonerna finns ett kommentarsfält kopplat till artikeln med sex 

kommentarer. Kommentarsfältet stängdes den 23 februari.  

 

 

 

http://www.ka.se/
http://www.ka.se/
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4.1.2 Artikelns tematiska struktur 
 

Huvudtemat för artikeln är Kommunals skandal. Skandalen består i sin tur av flera mindre 

skandaler som tillsammans utgör huvudtemat. Kopplat till huvudtemat finns en del underteman 

och där kan följande utläsas:  

 

1. Turerna kring konferenserna där, dels delar av styrelsen bott gratis, samt att anläggningarna i 

flera år gått med minussiffror.  

 

2. Styrelseavgångarna, kassören har lämnat samt att ordföranden ska göra det i maj, kopplat till 

kommentarer efter artikeln i kommentarsfältet.  

 

3. Avhoppen, två dagar efter att krisen uppdagades, hade 1 400 medlemmar hoppat av 

Kommunal. En vanlig månad är det ungefär 500 personer som hoppar av Kommunal. Fem dagar 

senare, den 18 januari var det totalt 5 000 medlemmar som hade sagt upp sitt medlemskap i 

Kommunal.  

 

4. Alkoholen, Kommunal har spenderat stora summor på alkohol. Särskilt fokus har riktats mot 

det julbord som anordnades för förbundsledningen 2014, då alkoholnotan hamnade på 110 000 

kronor. Dessutom fanns det inget alkoholtillstånd till serveringen hos Kommunalägda Metropol 

Palais som stod för alkoholen. Journalisten Mats Gustafsson Hedenström på 

Kommunalarbetaren skriver i artikeln: “Kommunal har en mer generös alkoholpolicy än många 

andra fackförbund” (Gustafsson Hedenström, 2016).  

 

5. Lägenheterna, Kommunal är delägare i ett bostadsbolag som heter Polstjärnan. Aftonbladets 

granskning har visat att inte en enda lägenhet på 16 år har gått till bostadsförmedlingen. Samtidigt 

har utrikesministern Margot Wallström fått en lägenhet av Kommunal. Hon anklagar 

Kommunals ordförande Annelie Nordström för att ha ljugit om hur bostadskön fungerade. På 

grund av det har en förundersökning om mutbrott inletts mot Wallström och Kommunal.  

 

6. Inspirationsresor, resor för medlemmarnas pengar till London och Sydafrika där ledningen 

redovisat dyra restaurangbesök, alkoholnotor och safariutflykter.  
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7. Det här får du för din medlemsavgift, längst ned i kolumnen till höger, under faktarutorna har 

Gustafsson Hedenström skrivit om vad man får ut av sin medlemsavgift i nio punkter: ersättning, 

förhandlingshjälp, rådgivning, rättshjälp, facklig utbildning, medlemsförsäkring, 

försäkringsmöjligheter, rabatter och tidningen Kommunalarbetaren.  

 

4.1.3 Nyhetstextens schematiska struktur - kartläggning av nyhetsberättandet 
 

a) Artikeln innehåller rubrik, bild, ingress, brödtext, faktarutor, läshänvisningar och 

kommentarsfält. Rubriken utläses att artikeln kommer redogöra för hur krisen slog till. 

Ingressen fortsätter och förklarar att krisen är den värsta i organisationens historia och de 

två första veckorna av krisen skakade om förbundet. Sista meningen i ingressen bjuder in 

till en bakgrundsbeskrivning om de händelser som utlöste krisen.   

b) Kommunal är den aktör som är i huvudfokus, dels som ämne men även som avsändare. 

Aftonbladet är den aktör som med sin granskning ligger till grund för att artikeln skrevs. 

Kommunalarbetaren agerar nyhetsförmedlare för läsarna, en tidning som ingår i 

medlemsavgiften och därmed riktar sig främst till medlemmarna. Annelie Nordström och 

Anders Bergström är två aktörer som presenteras med sina roller i den styrelse där 

skandalerna kunde rinna igenom. Kommunal är samlingsaktör för alla mindre bolag inom 

koncernen som Lyran konferens, Marholmen och Metropol Palais. Den siste aktören är 

medlemmen, som berörs av det inträffade i den medlemsstyrda organisationen. 

c) Det är främst Aftonbladets handlingar, i form av granskningen, som ligger till bakgrund 

för krisen. Av Kommunal målas Aftonbladet upp som skurken. Exempelvis när 

Kommunals förbundsstyrelse skulle ha julfest stod två journalister utanför lokalen och 

väntade. Då sade Annelie Nordström senare till Kommunalarbetaren att det kändes fel att 

ha festen när det stod två stycken journalister utanför och kollade in. Ingenting sades om 

att det är deras eget fel att journalisterna var där. Kommunals ledning hade spenderat 110 

000 kronor av medlemmarnas pengar på alkohol under en tidigare julfest. På samma sätt 

fortsätter det genom hela artikeln. Det är på grund av Aftonbladets granskning alla 

uppgifter har kommit fram. Gustafsson Hedenström skriver även att Kommunals strategi 

under krisen är att förekomma medierna i informationsflödet. Det är bara därför som 

Kommunal själva erkände att styrelsemedlemmar bott gratis på Marholmen. 

     När det visade sig att en extern aktör har anlitat en porrstjärna för ett uppträdande på 

Metropol Palais uppdagades det att det inte var Kommunal som låg bakom. Det var en 



22 
 
 

kund som hyrt in sig på krogen och som anlitat porrstjärnan, något som Kommunal 

bestämt hävdade inte var deras ansvar.  

     Några dagar efter krisen avslöjades hölls en presskonferens där ordföranden Annelie 

Nordström skyllde allt som hänt på kassören Anders Bergström som dessutom avgick.  

d) Journalisten Gustafsson Hedenström klargör tydligt att Aftonbladet haft en viktig roll för 

att sätta igång Kommunals kris. Han beskriver hur journalister från Aftonbladet 

närvarade på deras julfest. Med frasen “Men ännu visste ingen exakt vad Aftonbladet 

skulle skriva” pekar Gustafsson Hedenström på att det som Aftonbladet snart skulle 

komma att avslöja skulle få konsekvenser för Kommunal. Anders Bergström var vid 

krisens start förbundskassör. Vad gäller Lyrans minussiffror skyller Bergström till stor del 

på att det investerats pengar i konferensanläggningen på Marholmen. Förbundskassör 

Bergström hade likt ordföranden Annelie Nordström bott på just Marholmen utan att 

betala för sig. Där tog Bergström på sig skulden “Jag kan bara beklaga och det är mitt 

slarv”. Trots att han tar på sig skulden, uppger han att han inte planerar att avgå vid det 

här tillfället (något han skulle komma att göra vid ett senare tillfälle). I en Läs också-länk 

refereras det till att det finns krav på flera styrelseavgångar Krav på avgång delar Kommunal.  

e) Journalisten Gustafsson Hedenström riktar sig främst till läsaren av Kommunalarbetaren, 

till Kommunalmedlemmarna. Det förekommer inga motargument mot någon annan 

aktör än Kommunal och inte heller skyller Kommunalarbetaren på någon annan än den 

egna ledningens beteende. Däremot finns det en underliggande ton där Aftonbladet 

beskrivs som en schabloniserad journalist som letar efter scoop.   

f) Journalisten Gustafsson Hedenström väljer vad han vill ta upp i sin artikel, vilken vinkel 

och vad läsaren ska ta med sig. Det är han som bestämmer tillsammans med sin redaktör 

vad som kommer med i denna artikel, i Kommunalarbetaren, en tidning ägd av 

Kommunal. Längst ned, under artikeln fick läsaren under 20 dagar chans att kommentera 

artikelns innehåll. Efter 20 dagar frös Kommunalarbetaren kommentarsfältet och det går 

inte längre att lämna en kommentar. Orsak framkommer inte men det ter sig som att alla 

artiklars kommentarsfält stängs efter 20-21 dagar på tidningens webbsida. Att de stängt 

kommentarsfunktionen har inte med att kommentarerna skiljer sig från Gustafsson 

Hedenströms text utan Kommunalarbetaren gör det på alla artiklar.  
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4.1.4 Mikroanalys 
 

Rubriken Så slog Kommunal-skandalen ner är kopplad till bilden på en blixt som slår ned är en 

metafor för att krisen är som en storm. Att de två veckorna av kris är ett oundvikligt 

naturfenomen som var utom Kommunals kontroll. Det går att tolka stormen som att den har 

blåst förbi, vilket konnoterar till att det nu är stilla och ordning, stormen är över. Förförståelse 

behöver läsaren ha till att det inte på riktigt rådde en orkanstorm på Kommunals kontor utan att 

det är en kris det handlar om.  

     Texten som helhet, den globala koherensen och sammanhängande tråden, är den kris som 

drabbade Kommunal. Indelat i varje del, varje sekundärt tema får läsaren en lokal koherens 

beskriven för sig för att förtydliga och hjälpa läsaren att ta till sig helheten. Läsaren hänvisas till 

andra artiklar om förförståelse och/eller förkunskaper saknas. Artikeln är skriven för 

Kommunalarbetaren, för Kommunalmedlemmar och där finns frånvarande meningar som 

läsaren förutsätts att själv fylla i, textuella luckor. Ett gemensamt språk kopplat till den ideologi 

som ligger organisationen och tidningen till grund, som att porrstjärnans uppträdande på 

Metropol Palais inte är kopplat till Kommunal och deras värderingar. Utan det snarare är kunden 

som hyrt in sig på anläggningen som har felat. Något förbundsstyrelsen borde ha koll på är vad 

som händer på anläggningen. 

     Bredvid artikeln, på höger sida finns faktarutor relaterade till artikeln. Under faktarutorna 

kommer en text om: Det här får du för din medlemsavgift. En text som inte hör till artikeln utan 

snarare är till för att förmildra missnöjda läsare/medlemmar. Texten visar alla de fördelar med att 

vara medlem i Kommunal. Det kan till artikeln ställas som överflödig information eftersom det 

inte har med huvudtemat, krisen, att göra.  

 

4.1.5 Lexikala 
 

I ingressen står det att Här är historien om två januariveckor. Det får oss att tänka på en saga, snarare 

än de saker som ligger bakom skandalen. Det är ett förmildrande ord om det som hänt och det 

kan tolkas som att Gustafsson Hedenström vill att den som läser ska få en mer positiv bild. I 

ingressen används också ordet berättelse som har en liknande innebörd. Andra ord som i stället 

kunde använts är skildring och beskrivning som inte är värdeladdade på samma sätt. 

     Journalisten Gustafsson Hedenström binder sin text till vädret och återkommer genomgående 

till vädrets påverkan på situationen och miljöer: I rubriken Så slog Kommunal-skandalen ner, börjar 

han i brödtexten med att beskriva hur grått och kallt det är innan jul. Även hur vinterkylan hade 
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tagit sitt grepp om Sverige, när Aftonbladets granskning briserade den 13 januari. I stället för en 

berättelse hade journalisten kunnat skildra och beskriva. Förslag på sådana rubriker skulle kunna 

vara:  

 

x Turerna kring kommunal 

x Kommunal-skandalen  

x Kommunalkrisen skildrad  

 

Gustafsson Hedenström målar med hela penseln och försöker med sina metaforer och målande 

beskrivningar förminska det allvarsamma med krisen. Han har i det stora hela utelämnat det 

ekonomiska bekymret utan fokuserar mer på händelserna. Som brukligt har julfesterna bjudit på 

alkohol, men vem hävdar att just två nubbar, öl och en avec är brukligt. Journalisten Gustafsson 

Hedenström anser alltså att det är vedertaget att den mängden alkohol bjuds på. Vem som hävdar 

att den sortens bjudning är okej är kanske inte journalistens uppgift att avgöra utan ett ord som 

borde utelämnas. 

     På presskonferensen där Bergström avgår står det att hans röst stockar sig. Det får en att 

tänka på hur synd det är för honom som måste avgå. Det är inte hans fel att allt detta kring 

Kommunal har hänt och han får bli syndabocken. Det är ett ord som inte alls behöver vara med 

för det skapar bara en känsla om hur synd det är om Bergström. På samma gång fungerar också 

ordet syndabock som en symbol för att Bergström får ta smällen för något som har mycket 

djupare rötter. Att Bergström får ta på sig skulden även för oegentligheter som andra begått.  

 

4.1.6 Sociokulturella kontextualiseringar  
 

Alla delteman visar på att Kommunals ledning med sitt agerande har gått emot den grundideologi 

och de värderingar Kommunal vilar på: det gemensamma arbetarfacket som är medlemsstyrt, där 

alla ska med. Ett fack där solidaritet är ett värdeord som ska genomsyra hela organisationen.  

     Kommunalarbetaren är en organisationstidning som ska informera medlemmarna om sådant 

som är viktigt. För medlemmarna är det därför intressant att få en god granskning av dem som 

sitter på förtroendeuppdrag och som blivit framröstade. Det har riktats viss kritik mot 

Kommunalarbetaren, att de inte granskar det egna förbundet tillräckligt hårt (Fahlander, 2016). 

Eller är det här precis vad läsaren vill ha? Gäller det nu att skildra händelserna på ett sätt som ska 

skapa ett lugn i leden? Att stoppa utflödet av medlemmar inför kongressen i maj är nu en av 

Kommunals viktigaste uppgifter. Är det Gustafsson Hedenströms uppgift att försöka minska 
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avhoppen eller att till varje pris granska ledningen så hårt det går?  

Tillsammans blir ett fackförbund starkt och alla medlemmar vill väl ha ett starkt fackförbund?  

 
4.2 Enkätresultat 
 

Enkätundersökningen skickades ut till 1 302 personer. Av dessa utskick kom enkäten aldrig fram 

till 211 personer. Den siffran på 211 personer har tagits fram genom de felmeddelande vi fick 

tillbaka till våra e-postkonton. Enkäten skickades ut från tre olika e-postkonton. Först skickades 

enkäten ut till 600 personer. På grund av att många utskick inte kom fram gjorde vi fortsatta 

utskick tills vi kommit upp i 600 lyckade utskick. Svarsfrekvensen var inte tillräckligt hög för att 

vi skulle få önskat antal respondenter. Därför gjorde vi ytterligare ett utskick till 600 personer 

dagen efter. Den här gången noterade vi hur många felmeddelande vi fick tillbaka men valde att 

inte skicka ut några fler enkäter då vi ansåg att urvalet var tillräckligt stort.  

 

När vi sedan skulle börja med analysen klockan 09.00 2016/03/20 stängde vi enkäten. Då hade 

det första utskicket av enkäten legat i fält i knappt två dygn. Det andra utskicket hade då legat i 

fält i mindre än ett dygn. Vid tidpunkten hade vi fått in 125 enkätsvar. Enkätsvaren lades sedan 

enligt ett kodsystem in i programmet SPSS där vi haft möjligheten att analysera enkätsvaren.  

 

4.2.1 Bortfallsanalys 
 
Det externa bortfallet av enkäten var relativt stort. Ungefär var tolfte person svarade. Det gjorde 

att vi var tvungna att skicka ut enkäten i två omgångar. Då vi lottade fram urvalet ska inte det 

spela någon roll för reliabiliteten av undersökningen.  

     Däremot var det interna bortfallet stort vid de tre variabelbatterier gällande mediekonsumtion. 

De som inte gav något svar på dessa låg mellan 30-50 %. Men enligt Ekström & Larsson (2010) 

kan det finnas en förklaring till detta. De skriver att många personer bara fyller i de kanaler som 

respondenten använder. Istället för att kryssa i Nej, eller i vårt fall Ingen uppfattning så svarar inte 

respondenten överhuvudtaget på alternativet. 

     De fortsätter med att skriva: 

“för mediekonsumtion är det normalt att man bedöms som ‘icke-konsument’ av de medier man 

hoppat över, förutsatt att man besvarat någon av frågorna i ett frågebatteri” (Ekström & Larsson, 

2010, s. 89).  
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     Utifrån det, har vi i vår resultatdel, tolkat frånvaron av svar som att respondenterna inte har 

någon uppfattning, alternativt inte använder mediekanalen.  

 

4.2.2 Respondenternas medelålder och sociala medieranvändande 
 

Vår enkätundersökning har visat att användandet av sociala medier är väldigt lågt bland 

medlemmarna, både internt och externt. När det gäller extern information ligger Facebook, 

Instagram och Twitter i botten (se tabell 4.2). Vid intern information ligger Facebook lite bättre 

till men både Instagram och Twitter ligger i botten där också (se tabell 4.1). 

 

Enkätundersökningen visade också att medelåldern av respondenterna var 44 år. 

Utifrån enkätundersökningen går det att se att 30 procent av medlemmarna har fått information 

genom Kommunalarbetaren i väldigt liten utsträckning. Endast 3,2 procent av respondenterna 

har hämtat information via Kommunalarbetaren i väldigt stor utsträckning. Det interna bortfallet 

ligger på ungefär 30 procent. Då vi tolkar det som att respondenterna, som inte svarat, kommer 

till kategorin ingen uppfattning, ger det en god bild över att medlemmarna använder sig av 

Kommunalarbetaren i liten utsträckning. 

 

Som tidigare nämnts har användandet av sociala medier varit lågt bland medlemmarna när det har 

kommit till att få information från, och om Kommunal, angående krisen. Något som även gäller 

för Twitter (se tabell 4.1 och 4.2) som endast blir slaget av Instagram i botten av minst 

användande. 

 

4.2.3 Medlemslojalitet 
 
Genom att göra en korstabell på hur många år respondenterna varit medlemmar med hur 

benägna de är att lämna går det se om det finns någon korrelation.  

 

Det finns inte tillräckligt stora skillnader mellan respondenterna sett till hur många år de varit 

medlemmar med om de överväger att avsluta sitt medlemskap. Bland dem som varit medlemmar 

i mindre än 5 år övervägde 54,5 % att säga upp det jämfört med 45,5 % som inte gjorde det. 

Liknande siffror presenterades även för dem som varit medlemmar i 5-10 år. Störst var skillnaden 

hos gruppen medlemmar i 10-15 år där siffran låg på 33,3 % för Ja och 66,7 % för Nej. I gruppen 



27 
 
 

15-20 år låg procentsatsen på 50 % och i gruppen Mer än 20 år var det endast ett svar som skiljde 

alternativen åt.  

 

Utifrån undersökningen går det inte dra några generella slutsatser om någon större skillnad 

beroende på hur länge mar varit med i Kommunal.  

 

4.2.4 Internkommunikation 
 

Nedan följer resultatet av de tre variabelbatterier vi ställt upp till våra respondenter. Det var inte 

obligatoriskt att svara på alla variabler och det kan vara anledningen till att vi har ett internt 

bortfall. Till varje variabelbatteri finns en fråga, ställd för att ta reda på den interna 

kommunikationen, den externa kommunikationen samt hur medlemmarna i dag söker 

information. De olika kanalerna skiljer sig i de olika variabelbatterierna samtidigt som 

svarsalternativen är desamma. Sex kolumner i följande ordning: 1. Väldigt liten utsträckning, 2. 

Ganska liten utsträckning, 3. Varken stor eller liten utsträckning, 4. Ganska stor utsträckning, 5. 

Väldigt stor utsträckning och 6. Ingen uppfattning.  Eftersom det är ett stort internt bortfall valde 

vi att tolka de respondenter som inte svarade som att de saknade uppfattning eller inte använde 

sig av just den kanalen. 

 

 
 

Enkätundersökningen visade att den största informationskanalen internt var Kommunals 

webbsida. Medelsvaren där har tagits fram genom att slå ihop svarsalternativen med siffrorna ett 

till fem där fem är högst i den skala vi använt i enkäten. Som vi ser är Kommunals webbsida 

populärast med medelvärdet 2.1587, som svarar för att medlemmarna tagit till sig information i 

ganska liten utsträckning. 
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    Resultatet visar att medlemmarna inte tagit del av information i allt för stor utsträckning 

samtidigt som resultaten visar att webbsidan är populärast. Medlemstidningen 

Kommunalarbetaren är näst populärast. Samtidigt som våra svar visar på att det finns ett stort 

internt bortfall kan vi se att 84 personer av de 125 tillfrågade har en uppfattning om de tagit del 

av information som skickats till deras e-post. Störst svarsfrekvens är på e-post, 

Kommunalarbetaren, möten och post som står i tabellen ovan. 

 

4.2.5 Externkommunikation 
 

 
 

Enkätens andra batteri frågade om hur medlemmen tagit del av information om Kommunal 

externt. På samma sätt som med det interna batteriet har ett medelvärde tagits fram för att se 

vilka kanaler som använts mest.  Även här redogörs det interna bortfallet, något vi valt att tolka 

som ingen uppfattning, alltså att de svarande genom att inte svara lämnat det som ingen 

uppfattning.  

     Resultatet visar att TV, nättidning, kollegor och papperstidning är de fyra vanligaste 

alternativen och att sociala medier används minst. De fyra vanligaste kanalerna har dessutom flest 

svarande och indikerar än mer att de som ej svarat kan tolkas som grupp som saknar uppfattning. 

Även här i det externa kanalvalet likt det interna hamnar Twitter och Instagram längst ner. Vårt 

resultat visar att traditionella medier (TV, tidningar och radio) används mer än sociala medier.  
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4.2.6 Vad läser medlemmarna i dag? 
 

 
 

Det sista variabelbatteriet ställdes upp för att ta reda på hur medlemmarna tar till sig information 

i dag. TV, tidningar och kollegor är här störst. Det som sticker ut mest är svarsfrekvensen på 

tidningar, där 90 medlemmar svarat. Även här som i det externa batteriet kommer sociala medier 

på sista plats.  

     Sammanfattningsvis kan resultaten av variabelbatterierna avslöja att traditionella medier 

används mest och kan ställas i parentes till att medelåldern på respondenterna är 44 år.  

Undersökningen har visat att medelvärdena på användandet av kanaler inte överstiger det som i 

vår undersökning representerar kategori 2 (i ganska liten utsträckning), på någon av kanalerna 

som medlemmarna har använt sig av för att söka information. 

 

 
 

Genom att göra en korsanalys av variablerna ovan går det att utläsa ett samband mellan hur 

respondenterna upplever att de fått den information de sökt från Kommunal under krisen, mot 

om de överväger att säga upp sitt medlemskap.  

     Av respondenterna som överväger att säga upp sitt medlemskap har 5,2 % angivit att de 

Instämmer nästan och 3,4 % att de Instämmer helt. Dessa två svarsalternativ har bland dem som 

överväger att säga upp sitt medlemskap varit det svarsalternativ respondenterna valt i 8,6 % av 

fallen. Instämmer inte ligger på 43,1% och Instämmer mindre på 20,7%.  
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     När siffrorna för dem som överväger att säga upp sitt medlemskap jämförs med svaren från 

respondenterna som uppgivit att de inte överväger att säga upp sitt medlemskap går det att se 

tydliga skillnader. I den här gruppen är det 20,8% som angivit Instämmer nästan och 9,4 % 

Instämmer helt. Störst är alternativet Neutralt som 47,2 % av de tillfrågade valt. Bortfallet i den här 

korstabellen är 14 personer (111 svarande av totalt 125 respondenter).  

     Siffrorna går att sammanfatta som att det finns en direkt och tydlig korrelation mellan att ha 

fått den information man sökt från Kommunal med hur benägen man är att gå ur.  
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5. Analys och diskussion  
 
5.1.1 Kommunal Östs medlemmar och sociala medier 
 

Medelåldern på vår undersökning är 44 år och användandet av sociala medier är mindre desto 

äldre man är (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014). Vår undersökning har visat att de största 

källorna till information, både internt och externt, är Kommunals webbsida respektive TV rent 

generellt. Som González-Herrero och Smith (2008) skrev så är inte alla publiker lika bekanta med 

sociala medier. Därför gäller det att också använda mer traditionella nyhetskanaler för att nå hela 

sin publik. Mottagarna förväntar sig också kommunikation på internet och det blir allt viktigare 

att sköta sin krishantering där. De vill ha en öppen transparent kommunikation där mottagarens 

åsikter är viktiga och blir lyssnade på. Men bara för det får organisationen inte glömma de mer 

traditionella medierna som också är ett viktigt verktyg. Där intressenten söker information ska 

information också ges av organisationen (ibid). 

     I Sverige använder 6 procent av befolkningen Twitter dagligen (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2014). Vår enkätundersökning har visat att 36,8 procent av respondenterna 

har fått information från Kommunal via Twitter i väldigt liten utsträckning. Tillagt till det är det 

72 personer som inte har svarat angående sitt Twitteranvändande i sammanhanget. Det visar att 

Coombs (2015) teori om Twitter antingen inte stämmer eller inte går att applicera på det svenska 

medielandskapet. Då gäller det att använda andra kanaler där publiken finns. 

     Detta går att sätta i relation till USA. 2014 var det ungefär 15 procent av befolkningen i USA 

som använde sig av Twitter (Bennett, 2014). Alltså finns det större möjligheter att följa många av 

de teorier, som bland annat Coombs lägger fram, i USA än det gör i Sverige där användandet av 

Twitter inte är lika stort.  

     Samtidigt uppkommer inte heller alla de svårigheter som Twitter kan leda till, för svenska 

organisationer. Sociala medier gör att en kris kan sprida sig mycket snabbare till en stor publik 

(González-Herrero, Smith, 2008), men då vår enkätundersökning har visat att Kommunals 

medlemmar använder sig av sociala medier i liten utsträckning, så är risken för en stor snabb 

spridning mindre.  

     Enligt Karlsson (2008) gör sociala medier att en organisation lättare kan förlora makten över 

informationen. All information som sprids inom organisationen kan enkelt, genom internet och 

sociala medier spridas av en anställd, till personer utanför organisationen. Risken för att det ska 

hända blir också mindre om, som i Kommunals fall, medlemmarna inte använder sig av sociala 

medier i hög utsträckning, för att få tag i information gällande krisen.  
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5.1.2 Respondenter som fått den information de sökt är mindre benägna att 
lämna 
 

I tabell 4.4 hittade vi en korrelation mellan huruvida respondenterna upplevt att de fått den 

information de sökt och om de överväger att säga upp sitt medlemskap. De som upplever att de 

fått den information om Kommunal de sökt under krisen, är mindre benägna att överväga att 

säga upp sitt medlemskap och gå ur organisationen. 

     Resultatet från korstabellen (Tabell 4.4) pekar på att det är väldigt viktigt för en organisations 

medlemmar att i samband med en kris kunna få den information de söker. När det gäller 

Kommunals kris hade Kommunal svårt att ligga steget före de andra medierna. Det är viktigt att 

vara snabb med rapporteringen av en nyhet. Det är viktigt att organisationen kan ge sina 

intressenter den information de söker. Den ska också ges så snabbt som möjligt (Coombs, 2015). 

Att inte ge sina intressenter ett svar tillräckligt snabbt kan tolkas som att organisationen väljer att 

inte kommentera händelsen (González-Herrero, Smith, 2008).  

     Majoriteten av respondenterna som överväger att gå ur Kommunal uppger att den 

huvudsakliga anledningen till det är krisen.  Det visar ytterligare att krisen haft en stor påverkan 

på medlemmarna. Det är viktigt att ta kriser på största allvar (Coombs, 2015).  

Tabell 5.1 
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     Enkätundersökningen visade att den största informationskanalen internt var Kommunals 

webbsida, den plattform medlemmarna anser att de finner bäst information på. Perry et al. (2003) 

skriver att det finns en del fördelar med att använda sig av sin webbsida under en kris. En av 

dessa är att det är enkelt att dela med sig av den information som är viktigast, samt möjligheterna 

till att använda länkar som skickar besökaren till annan relevant information. Precis som artikeln i 

Kommunalarbetaren (Gustafsson Hedenström, 2016). Möjligheten att dela ljudfiler och 

videoklipp kan ge en mer personlig kommunikation, vilket enligt González-Herrero och Smith 

(2008), är det intressenter vill ha under en kris. 

    Under en kris söker intressenterna information där de kan finna den (Coombs, 2015). Sociala 

medier kommer sist i våra undersökningar och i vårt fall motbevisas Coombs teori om att 

tvåvägskommunikation är livsblodet under en kris. Samtidigt som det kan ställas mot att det 

under en kris råder informationsfattigdom (Coombs, 2015) och att medlemmarna törstar efter 

informationen och därför inte prioriterat kommunikationen. Vår undersökning på Kommunal 

Östs medlemmar visar att traditionella medier har mättat den informationsfattige i större grad än vad 

sociala medier har gjort. Hur medlemmarna svarade kring hur de själva tagit till sig information 

under krisen visar på att traditionella medier är fortsatt dominerande, genom sina digitala 

plattformar. Aftonbladet släppte nyheten om brister inom organisationen och intressenterna 

avgjorde att det rådde en kris. Krisigenkänning görs av intressenterna och kan i vissa fall inte 

uppfattas av företagsledningen (Coombs, 2015). Eftersom nyheterna briserade utanför 

Kommunal kunde de inte heller styra nyhetsflödet. Det har hela tiden varit Aftonbladet som varit 

den aktör som kommer med ny information angående Kommunal. I artikeln på 

Kommunalarbetaren skriver Gustafsson Hedenström att Kommunals strategi har varit att 

försöka ligga före Aftonbladet i informationsflödet. Det har de inte lyckats med och Aftonbladet 

har hela tiden legat steget före och har genom det kunnat forma Kommunals medlemmars 

uppfattning. Det är alltså Aftonbladet som har varit den aktör som har makten och kunnat agera 

gatekeeper. Karlssons (2008) teori om att de traditionella mediernas makt urholkas i och med att 

internet finns, har mediernas gatekeeper-funktion tagits bort. En teori som inte går att applicera i 

denna fallstudie om Kommunalkrisen. 
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5.2 Analys av den kvalitativa innehållsanalysen 
 

I artikeln på Kommunalarbetarens webb stängdes kommentarsfunktionen ned 20 dagar efter att 

artikeln publicerades. I Michael Karlssons studie Kriskommunikation i förändring (2008) skriver han 

att många artiklar förändras under en och samma dag. Hans studie har visat att endast 40 procent 

av de artiklar som publicerades på en webbsida klockan 9.30 finns kvar 21.30 och 45 procent av 

artiklarna har förändrats på något sätt. Det gör att två personer som är inne och läser på en 

tidnings webbsida kan få olika uppfattningar om en händelse om den ena är inne på morgonen 

och den andre på kvällen, när artikeln har ändrats.  

     Att Kommunalarbetaren har stängt av funktionen för kommentarer kan vara ett försök att 

motverka detta. Alla kommentarer är i nuläget enkla att komma åt och risken för att två olika 

personer ska uppfatta innehållet olika är små. Dock kan det vara svårt att se skillnad på vad som 

är sändar- respektive användarproducerat innehåll i ett kommentarsfält. Enligt Karlsson (2008) 

kan det ge en kluvenhet i det som tidigare varit tydliga roller mellan sändare och mottagare. Men 

att sändaren här fortfarande har den största makten, vilket tydligt visas när Kommunalarbetaren 

stänger av kommentarfunktion på artiklar. 

 

5.2.1 Ideologibrott 
 
Oavsett styrelse, på lokal som central nivå är den framröstad av medlemmarna. Kommunal är det 

medlemsstyrda facket som är kopplat till LO. LO är ett samlingsnätverk av fack i Sverige 

(www.lo.se) som stöttar Socialdemokraterna. Ideologin inom Kommunal är uttalat röd, som 

återspeglas i de diskussioner facket för, samt den grafiska profil Kommunal har 

(www.kommunal.se). Ställt till det som avslöjats och som Gustafsson Hedenström (2016) 

redogör och förklarar, bryter Kommunal mot de ramverk och överenskommelser medlemmarna 

har ideologiskt. Den kris som slog till mot Kommunal och vars resultat vi sett från Kommunal 

Östs medlemmar visar på att ideologin har åsidosatts. Något som bryter mot Regester & Larkins 

rekommendationer (2008). Resultatet av att nyheter släpps är oftast på grund av politiska, 

ekonomiska eller kulturella motsättningar (Ekström & Larsson, 2010). Artikeln på ka.se kom ut 

tre veckor efter krisen för att redogöra det som inträffat samtidigt som förmåner av att vara 

medlem fanns till höger om artikeln. Att informera sina intressenter efter krisen är av stor vikt 

(Regester & Larkin, 2008 och Coombs, 2015). Gustafsson Hedenströms artikel syftar till det som 

Ekström & Larsson (2010) hävdar; att försöka urskilja textens konfliktfyllda tillkomst och minska 
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motsättningarna. För att visa på att ideologin från och med nu efterlevs. En respondent i vår 

enkätundersökning skrev:  

- “Vart finns värdegrunden i dag? Tappat förtroendet. Kan ej stå bakom Kommunal efter att själv 

varit förtroendevald i massor med år” 

 

5.2.2 Schablonroller 
 

I artikeln Så slog Kommunal-skandalen ned (Gustafsson Hedenström, 2016) går det hitta typiska 

schabloniserande drag enligt de typer Olof Petersson (2014) skriver om i boken Opinionsbildning. 

Gustafsson Hedenström målar tydligt upp en binär konflikt mellan medierna (specifikt 

Aftonbladet) och Kommunal. Ordföranden Annelie Nordström citeras där hon beskriver hur de 

två Aftonbladet-journalisterna väntar på dem och gör stämningen på julfesten olustig för 

förbundsledningen. Bilden av den grävande journalisten i jakt på ett skandalöst scoop målas upp, 

där Aftonbladet-journalisterna beskrivs ha försökt titta på dem genom fönstret.  

     En annan klassisk schabloniserad roll som finns är politikern (Petersson, 2014). 

Förtroendevalda i Kommunal är en sorts politiker. När det gäller fackliga representanter på en 

sådan hög nivå som Kommunals förbundsstyrelse finns det en schabloniserad bild av den typiske 

fackpampen (Adolfsson, 2016). Exempelvis har kassören Anders Bergström en fallskärm på 

nästan två miljoner kronor och ledningen anses av de flesta ha agerat vårdslöst (Gustafsson 

Hedenström, 2016). De konflikter, kring vilka de schabloniserade rollerna kretsar, brukar vara 

binära (Petersson, 2014). Det målas upp en binär konflikt först mellan Kommunal och 

journalisterna. En annan binär konflikt i artikeln är den mellan Kommunal (makthavare) och 

medlemmarna (folket).  

     Genomgående i artikeln på ka.se används förminskande ord om det som har hänt. Som 

skrivet under resultatdelen används ord som beskrivning och historier när krisen ska 

sammanfattas. Det tror vi för att medlemmarna som läser texten ska se mer positivt på det som 

hänt. Problemet är att, om läsaren synar Kommunalarbetaren som ägs av Kommunal, tror läsaren 

att Kommunal försöker avsäga sig skulden till det som har hänt. Och enligt Shultz, Utz och 

Göritz (2011) krävs det att en organisation tar på sig skulden för en kris och visar sympati. 

Artikeln, som kan tolkas avsänd av Kommunal, informerar snarare om krisen än att de tar på sig 

skulden för det som har hänt. 
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5.2.3 Fler anledningar än bara krisen 
 

Sambanden mellan enkätundersökningen och den kvalitativa innehållsanalysen visar upp 

missnöjet från medlemmarna och den förmildrande ton som artikeln visar upp. Den artikeln i sig 

svarar och förklarar det rådande missnöjet från medlemmarna. Samtidigt ges också en blick av 

hur Kommunal väljer att kommunicera. Eftersom att flera variabler enkätundersökningen handlar 

om hur nöjda de är med hur Kommunal kommunicerat är det intressant att få ett konkret 

exempel på hur det kan se ut i den Kommunalägda tidningen. Artikeln anses enligt analysen 

också vara representativ för den ton som använts från Kommunal genomgående i 

kriskommunikationsarbetet.  

     När man läser artikeln Så slog Kommunal-skandalen ner är det lätt att få uppfattningen att det 

ytterst är krisen som gör att medlemmar är missnöjda med Kommunal. En av våra respondenter 

svarade följande på frågan vilken som var anledningen bakom det uppsagda medlemskapet:  

– Krisen gjorde att jag bestämde mig till slut, säger en medlem.  

Generellt i de svar vi fått är frustrationen kopplad till brist på information, milda straff på de 

ansvariga och det svåra att ta in/förstå det inträffade.  

 

Kanske är Kommunals problem större än bara krisen, får medlemmarna ut tillräckligt mycket av 

sitt medlemskap? En respondent upplever att andra yrkeskategorier prioriteras mer och en annan 

att Kommunal bara springer arbetsgivarens ärenden.  

     Den största anledningen till varför medlemmar överväger att säga upp sitt medlemskap är, 

enligt vår enkätundersökning, på grund av krisen. Men citaten vi har fått in visar att Kommunals 

problem sträcker sig längre än till bara krisen. 
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6. Slutsatser och framtida forskning 
 
Hur använder en modern organisation sig av områdets teoretiska modeller? Följs de grundregler för gott 

kriskommunikationsarbete som tagits fram av vetenskapen? Genom hela uppsatsen och främst i det här 

kapitlet besvaras denna fråga. En fråga vi ställde och använt som röd tråd genom vår forskning 

och i vår uppsats.   

     I introduktionen presenterades den huvudsakliga forskningsfrågan: Hur har medlemmarna tagit 

del av Kommunals kommunikation under krisen samt hur har den upplevts? Majoriteten av Kommunal 

Östs medlemmar känner sig missnöjda med den information de fått från Kommunal i samband 

med krisen. En annan variabel ställde frågan om respondenterna upplevt att de fått den 

information de sökt från Kommunal. Då såg svaren positivare ut. Det finns alltså en skillnad 

mellan huruvida respondenterna är nöjda med informationen de fått och om de fått den 

information de sökt. 

     En orsak kan vara att man inte gillat det som Kommunal har kommunicerat. I den kvalitativa 

innehållsanalysen har vi gått in på hur Kommunal har en något bortskyllande ton. Det finns 

också intressant material att hitta i enkäten. Exempelvis ville en respondent att hela ledningen 

skulle avgå. Det är viktigt att en organisation visar sympati och förståelse för vad medlemmarna 

önskar (Schultz, Utz, & Göritz, (2011). Att i det här läget bara tala om att det begåtts fel och be 

om ursäkt är inte tillräckligt för vissa. Då är det risk att den personen inte tycker om det som 

kommuniceras från Kommunal så länge det inte innebär att “ledningen avgår”. Respondenten 

kräver ansvar och kommer ha svårt att uppskatta information som kan upplevas som 

överslätande i enlighet med det Schultz, Utz & Göritz, (2011). Det är viktigt att visa sympati och 

förståelse för sina intressenter (ibid).  

 

6.1.1 Vidare har vi följande frågeställningar 

 

Internet ställer höga krav på organisationers krishanteringsförmåga. Samtidigt för internet också med sig flera 

fördelar. Tekniken gör det lättare att föra tvåvägskommunikation och interaktiviteten har ökat. Hur har 

organisationens kommunikation påverkats av det digitala medielandskapet?  

Enligt vår undersökning har medlemmarna i Kommunal Öst främst vänt sig till Kommunals 

webbsida samt Kommunalarbetarens webbsida. Samtidigt som tvåvägskommunikation ökat har 

denna kris snarare handlat om informationssökande. Där medlemmarna i Kommunal Öst mer 

fått information, än vad de själva aktivt sökt den. Missnöjet har lyst genom hela vår undersökning 

och av vår kritiska diskursanalys kunde vi se missnöjet i kommentarsfältet. Dock, har missnöjet 
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inte handlat om kommunikationen och tillgängligheten på de olika plattformarna. Kommunal har 

varit där, som Regester & Larkin (2008), Coombs (2015) och González-Herrero & Smith (2008) 

rekommenderar, var tillgänglig på alla plattformar. Eftersom krisen inneburet ett sådant 

övertramp av auktoritet och den ideologi organisationen vilar på har medlemmarna gått till 

externa aktörer för att upplysa sig själva. Traditionella medier fångar upp läsarna och sociala 

medier hamnar sist i våra undersökningar. De traditionella medierna och Kommunal har tydligt i 

vår undersökning visar upp en anpassning till det nya digitala medielandskapet.  

 

Hur ser kommunikationen ut i en organisation som är ytterst beroende av sina medlemmar? Vilka kanaler 

använder den? Vilka kanaler använder medlemmarna? 

Utifrån vår enkätundersökning har vi sett att Kommunals medlemmar mestadels har fått 

information från Kommunals webbsida i störst utsträckning när det gäller information direkt från 

Kommunal. Även Kommunalägda Kommunalarbetaren och information via e-post ligger högt uppe.  

     När det gäller kommunikation från externa aktörer så är det TV och nät- respektive 

papperstidningar som ligger i toppen. Det som är utmärkande med siffrorna vi har fått är att 

användandet av sociala medier är lågt i alla kategorier. Samtidigt är 44 procent av Kommunal 

Östs medlemmar missnöjda med den information de har fått under krisen. Vilket kan tyda på att 

Kommunal använder fel information i sina kanaler för att nå ut till sina medlemmar. I tillägg 

anser bara 6,8 procent att de helt och hållet har fått den information de har sökt angående krisen. 

     Det går att koppla ihop med det som Regester & Larkin (2008), Coombs (2015) och 

González-Herrero & Smith (2008) skriver om att det är viktigt att finnas där intressenten söker 

information. Utifrån det vi har sett i enkätundersökningen av Kommunal Östs medlemmar så har 

Kommunal funnits där intressenterna har sökt information. Men eftersom medlemmarna är 

missnöjda med den information de fått, framgår det att ofullständig information har delats.  

     Med andra ord är det irrelevant vilka kanaler Kommunal har använt, eftersom en majoritet av 

medlemmarna ändå inte är nöjda med den information de fått. En organisation måste ge adekvat 

information där intressenterna letar efter den. 
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6.1.2 Vidare forskning 
 

Vidare går det att diskutera huruvida känslor och besvikelse hos medlemmar över det inträffade 

kan leda till utestängning av det som kommuniceras. Generellt har vi upptäckt ett stort missnöje, 

frågan är om det kan leda till att medlemmarna väljer att negligera utskick, e-post eller annan 

information utan att öppna det. Intressant för vidare forskning är att undersöka hur känslor 

påverkar beslutsfattandet över vilken information som medlemmen tar del av.  

     En annan sak att ta i beaktning för framtida forskning är att se hur snabba de olika medierna 

är under rapporteringen. Vem är först med informationen och hur mycket skiljer sig tiden och 

språket/ordvalen om det som rapporteras?  

     Vår forskning har haft medlemmarnas åsikt som utgångspunkt, vidare finns möjlighet att 

forska kring hur organisationen kan tänkas se och välja att kommunicera med sina medlemmar. 

Även om Coombs (2015) och Regester & Larkins (2008) teorier är generella och allmänt 

vedertagna, skiljer sig varje situation och organisation ifrån varandra. 

 

6.2 Det som brustit i vår forskning 

 

Vi hade ett stort internt bortfall i vår enkätundersökning. Det var på variabel nummer 3, 4 och 6 

som det största bortfallet fanns. De nämnda variablerna var av typen Likertskala och syftade till 

att mäta vilka informationskanaler medlemmarna använt i samband med krisen. Sammantaget på 

variabel 3, 4 och 6 var det interna bortfallet knappt hälften av de svarande. Vi resonerade att inte 

svara på dessa variabler var förlikat med alternativet Ingen uppfattning alternativt att de inte 

använder dem alls. Likertskalorna var utformade så att man behövde skrolla åt sidan för att kunna 

klicka i alla svarsalternativ. Ju mindre skärm desto mer skrollning åt sidan krävdes. Ett mindre 

bortfall hade varit önskvärt för att göra undersökningen och analyserna än mer reliabla.  

     Vår forskning har handlat om att komprimera denna undersökning till en B-uppsats. Det i ett 

ämne det kan forskas djupare inom och med fler kvalitativa innehållsanalyser, hade vi fått ett 

större underlag. Tidsspannet på hur länge vår enkätundersökning låg öppen och tillgänglig för de 

tillfrågade hade kunnat vara längre. Hälften hade två dagar på sig, andra hälften en dag på sig att 

svara. Med en längre tidsperiod hade fler svar kunnat komma in.  
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
 

Kriser är en stor del av en organisations vardag. Krishantering är ett omfattande arbete som 

handlar om att förbereda sig inför eventuella kriser och sedan även att utvärdera krishanteringen i 

efterhand. Kriser drabbar alla organisationer, med den vetskapen bör alla förbereda en 

kriskommunikationsplan (Coombs, 2015). Intressenterna är de som bestämmer om en kris är en 

kris (ibid), det är även de som behöver mest information. Uppsatsen handlar om hur 

medlemmarna i Kommunal Öst uppfattar kommunikationen. Den är viktig för att ta reda på hur 

intressenten, medlemmen tar till sig information. 

     Med hjälp av denna uppsats kan organisationer förbereda sig än mer och inse vikten av att nå 

ut till sina medlemmar/intressenter med rätt information. Med hjälp av en trianguleringsmetod 

som består av en kvalitativ innehållsanalys och enkät har vi fått en god överblick över hur 

kommunikationen ser ut och upplevs av medlemmarna själva i samband med en kris.  

 

 

” I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any 

national crisis. The great point is to bring them the real facts.” – Abraham Lincoln 
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Bilagor: 
 
Flera författare 
 

Vi delade upp litteraturöversikten jämnt fördelat, där vi en vecka senare höll ett 

litteraturseminarium och gick grundligt igenom vilka teorier och ramverk som skulle ligga 

uppsatsen till grund. Sedan skrev vi om våra olika teoretiker i tidigare forskningskapitlet men 

ändå samtidigt för att kunna växeldra och ge analysen ett större djup. Genomgående över hela 

arbetet har vi tillsammans slitit, byggt och krigat för denna uppsats. Alla har tillsammans utformat 

och skickat ut enkäten, sammanställt resultaten och fört in dem i SPSS. Alla vi tre arbetade sida 

vid sida när vi gjorde den sociokognitiva diskursanalysen. Det samma gäller alla kapitel du ovan 

läst. Vissa stycken är individuella men vi har alla tre gått igenom vartenda ord du ovan läst. 

  

Komplettering och ändringar 

En kritik var att det inte tillräckligt tydligt redogjordes för vad uppsatsen handlade om, vad krisen 

bestod av. Därför klargjorde vi det redan i inledningen vid revidering. Nu ska det inte råda några 

tvivel för läsaren vad som menas med krisen och vad uppsatsen handlar om.  

     En kritik var att vi positionerade uppsatsen ”som en studie av kriskommunikation via 

internet”. Vi tar upp väldigt mycket kring vilken påverkan det digitala medielandskapet har på 

organisationer. I introduktionen förstår vi att det kan ha låtit som att studien handlat mycket om 

kriskommunikation i allmänhet. Därför klargjorde vi i introduktionen att det är Kommunal vi är 

intresserade av. Ett exempel är att vi kopplade de mer allmänna frågeställningarna kring hur det 

digitala medielandskapet påverkat organisationers kriskommunikation i Kommunals fall. 

Använder sig Kommunal av tvåvägskommunikation? Vi tydliggjorde att vi ville kolla upp detta 

med ett exempel från en av Kommunals kanaler: Kommunalarbetaren. Då ger vi också mer tyngd 

till varför vi valt en kvalitativ innehållsanalys. Förhoppningen är att det ska göra det tydligare att 

det är just Kommunals kriskommunikation vi är intresserade av.  

     Vi fick kritik för att vi inte förklarat sambandet mellan enkäten och den kvalitativa 

innehållsanalysen. En annan del av kritiken gällande den kvalitativa innehållsanalysen var att vi 

inte hade förklarat varför vi valt just den artikeln. Något som upplevdes otydligt var sambandet 

mellan enkätundersökningen och den kvalitativa innehållsanalysen. Vi har vid revideringen 
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redogjort för sambandet och varför dessa båda metoder fyller två viktiga funktioner som 

tillsammans låter oss se en helhet. Det i introduktion, metod, resultat och analys.   

     Gällande punkten om ”Datakvalitet, reliabilitet och validitet: Vi är inte överens med kritiken. 

Vad gäller den kvalitativa innehållsanalysen anser vi att vi har berört språket och de språkliga 

detaljer tillräckligt. Vi ställer oss frågan hur vi skulle kunna göra det mer. En andra sak vi anser är 

att den här artikeln visar vi tydligt i vår uppsats har med kriskommunikation att göra. Till exempel 

att det är en bortskyllande ton i hela artikeln, att den handlar om krisen och att dess syfta är att 

mildra krisen fortsatta påverkan på medlemmar. Med andra ord hög relevans enligt oss. Nu har vi 

dessutom förklarat mer ingående varför artikeln valdes och varför den är viktig för vår forskning. 

Alltså en kritik vi håller med om och därmed åtgärdat. Den åtgärden kommer förhoppningsvis 

också få en påverkan på hur artikeln upplevs och att det tydligare påvisar att vår kvalitativa 

innehållsanalys är viktig för forskningens validitet. Under punkt 5.2.3 har vi tydligare förklarat 

sambandet mellan enkätundersökningen och den kvalitativa innehållsanalysen.  

     Habermas hittade vi inte, vi önskar att vi hade kunnat använda Habermas i denna studie då 

han är som vår Gud och andliga vägledare genom hela vår utbildning och förhoppningsvis 

genom hela livet (och i fall av ett efterliv även där). Dock åtgärdade vi missen på sida 10 där det 

står Perry et al. Nu mera står där tidigare bara år och sidnummer stod.  

     Teorier: Vi bytte rubrik på ”Bidragande teorier” till ”Teorier kopplade till kvalitativ 

innehållsanalys”.  

     Gällande ”inkonsekvenser i referenslistan” har vi åtgärdat alla.  

     Den enkät som användes i studien och som skickades ut till Kommunal Östs medlemmar 

skickas med som en bilaga enligt önskan.  
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Kommunals kommunikation
Syftet med enkäten är att ta reda på hur du som Kommunalmedlem har tagit del av information om 

krisen som uppdagades 13 januari 2016,  i samband med Aftonbladets avslöjande som innefattar: 

Lyran konferens, Metropol Palais och Margot Wallströms lägenhet. 

*Obligatorisk

1. Hur känner du över den information du har fått från Kommunal under krisen? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Missnöjd Nöjd

2. På vilket sätt upplever du att media speglat Kommunal? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Felaktig Rättvist

3. I vilken utsträckning har du fått information direkt från Kommunal?

Markera endast en oval per rad.

Väldigt liten

utsträckning

Ganska

liten

utsträckning

Varken stor

eller liten

utsträckning

Ganska stor

utsträckning

Väldigt stor

utsträckning

Ingen

uppfattning

Kommunals

Facebooksida

Kommunals

Instagramkonto

Kommunals

Twitterkonto

Kommunalarbetaren

Kommunals

webbsida

Mailutskick

Postutskick

Möten eller träffar

med fackliga

företrädare på

arbetsplatsen
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4. I vilken utsträckning har du tagit del av information om Kommunal?

Från andra källor än Kommunal
Markera endast en oval per rad.

Väldigt liten
utsträckning

Ganska
liten

utsträckning

Varken stor
eller liten

utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Väldigt stor
utsträckning

Ingen
uppfattning

Facebook
Instagram
Twitter
Papperstidning
Tidning på nätet
TV (även
playtjänster)
Radio (även
playtjänster)
Vänner/familj
Kollegor

5. Har du fått den information från Kommunal som du sökt under krisen?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte Instämmer

6. I vilken utsträckning söker du information om krisen i följande medier i dag?

Markera endast en oval per rad.

Väldigt liten
utsträckning

Ganska
liten

utsträckning

Varken stor
eller liten

utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Väldigt stor
utsträckning

Ingen
uppfattning

Facebook
Instagram
Twitter
Tidning (t.ex.
Kommunalarbetaren,
Dagens Nyheter)
TV (även
playtjänster)
Radio (även
playtjänster) 
Vänner/familj
Kollegor
Möten eller träffar
med fackliga
företrädare på
arbetsplatsen

7. Har du gått ur Kommunal i samband med krisen?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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8. Överväger du att säga upp ditt medlemsskap?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

9. Ifall ja på ovanstående, vilken är den huvudsakliga anledningen?
Markera endast en oval.

 På grund av krisen

 Förändrad livssituation (bytt jobb, gått i pension etc)

 Att du inte får ut tillräckligt av ditt medlemsskap

 Övrigt: 

10. Hur har din bild av Kommunal förändrats sedan krisen tog sin början?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Negativt Positivt

11. Är du medlem i Kommunal i dag?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

12. Ifall ja på ovanstående fråga, i hur många år?
Markera endast en oval.

 Mindre än 5 år

 510 år

 1015 år

 1520 år

 Mer än 20 år

13. Hur gammal är du?

14. Du är:
Markera endast en oval.

 Man

 Kvinna

 Annat
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Tillhandahålls av

15. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Fyll i de alternativ som passar bäst in på dig.
Markera alla som gäller.

 Arbetande

 Arbetssökande

 Studerande

 Tjänstledig

 Annat

16. Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ du anser passar bäst in på dig. Om du

ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.

Markera endast en oval.

 Ej fullgjort grundskolan eller motsvarande obligatorisk skola

 Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola

 Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

 Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande

 Eftergymnasial utbildning ej högskola

 Studier vid högskola/universitet

 Examen från högskola/universitet

 Examen från forskarutbildning
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Läs vår e-bilaga!

Så slog Kommunal-skandalen ner
 | Här är historien om två januariveckor som skakade

Kommunal i grunden. Förbundets värsta kris någonsin har

lett till medlemsflykt och avgångskrav. Men berättelsen

börjar med en julfest ...

Det är en vecka kvar till julafton. Det är gråmulet och några

plusgrader på Marholmen, strax söder om Norrtälje. Alla på

förbundskontoret kommer ut med buss för den årliga julfesten

på Kommunals kursgård. Snart inser förbundsledningen att de

inte kan stanna kvar.

– När vi steg ur bussen stod två Aftonbladet-journalister och

väntade på oss. Vi hade en jättetrevlig julfest, men att som

förbundsledning vara kvar när några står och försöker titta på

oss genom fönstret. Det kändes inte så lyckat, berättar

ordföranden Annelie Nordström i efterhand för KA.

Men ännu visste ingen exakt vad Aftonbladet skulle skriva.

 

NYHETER

2016-02-03

Foto: Istockphoto
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LÄS OCKSÅ: Stormen – dag för dag

 

Den 13 januari slår Aftonbladets första avslöjande ner i ett kylslaget Sverige. Det

handlar bland annat om att porrstjärnan Puma Swede uppträtt när en kund hyrt in

sig på Metropol Palais, den krog som Kommunals handelsbolag Lyran driver i

Stockholm. När Kommunal under hösten fick kännedom om detta portades

kunden.

Förbundskassör Anders Bergström förklarar för KA att mycket av det som ser ut

som minussiffror för Lyran handlar om investeringar på Marholmen. För att

förekomma Aftonbladet går Kommunal ut med att Bergström vid minst tre

tillfällen och ordföranden Annelie Nordström en gång bott privat på Marholmen

utan att betala för sig.

– Jag kan bara beklaga och det är mitt eget slarv, säger Anders Bergström till KA.

Han har inga planer på att avgå.

Arga och besvikna inlägg fyller Kommunals Facebooksida. Men detta är bara

början.

 

LÄS OCKSÅ: Krav på avgång delar Kommunal

 

Den 14 januari klockan fyra är Kommunals pressrum fyllt till bredden. I

strålkastarljuset står Annelie Nordström tillsammans med Anders Bergström. Nya

avslöjanden har kommit. Det handlar om julfesten 2014, en tredjedel av notan är

alkohol. Som brukligt har de cirka 200 gäst-erna bjudits på två nubbar, öl och en

avec.

Medlemmarna blir ännu argare. Dessutom har förbundsledningen och

förbundsstyrelsen efter julfesten beställt in rom, vin och öl för 6 140 kronor.

På presskonferensen säger Annelie Nordström att det mesta som framkommit

legat på Anders Bergströms bord, som styrelseordförande för Lyran. Hon förklarar

att porrstjärnor inte ska förekomma där Kommunal är inblandat. Hon beklagar att

både hon och Anders Bergström bott gratis på Marholmen och hon säger att

Kommunal ska se över alkoholpolicyn.

Först efter sju och en halv minut släpper hon bomben: Anders Bergström avgår

med omedelbar verkan.

Bergströms röst stockar sig en aning när han beskriver hur han jobbat i snart 30

år för Kommunal och att detta är en sorglig dag.

Än en gång är taktiken att förekomma medierna. Bergström avslöjar att han ljugit

om något som ännu inte publicerats.

– Det var mer representation på en Londonresa än jag tillstod i en intervju med

Aftonbladet.
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LÄS OCKSÅ: Svårt byta ledning före kongressen

 

Efter presskonferensen publiceras artikeln. Det berättas om lyxiga restauranger,

femstjärniga hotell och kostnader på 100 000-tals kronor, allt bekostat av Lyran,

och indirekt Kommunals medlemmar.

Ilskna kommentarer fortsätter strömma in. Bilden som många tycks få är att han

får bära hundhuvudet för något som hela ledningen har ansvar för. 

När Bergströms fallskärm på knappt två miljoner kronor blir känd är många

medlemmar rosenrasande.

Klockan elva fredagen den 15 januari är det krismöte med avdelningarna. De vet

redan det som KA strax ska avslöja. På bara två dagar har cirka 1 400 medlemmar

begärt utträde ur Kommunal. I vanliga fall är det ungefär 500 i månaden.

Då har ändå inte krisen nått sitt klimax.

Samma dag har Aftonbladet skrivit att förbundsledningen fått lägenheter av

fastighetsbolaget Polstjärnan, som ägs av Kommunal och Byggnads. Det kommer

fram att inte en enda lägenhet gått till bostadsförmedlingen på 16 år. Detta är helt

enligt policyn, som säger att när 50 procent av lägenheterna innehas av

Kommunals anställda och förtroendevalda så går lediga lägenheter till

bostadsförmedlingen.

Samtidigt som krismötet inleds kommer det ut att utrikesminister Margot

Wallström (S) fått en lägenhet genom Kommunal. Hon anklagar Nordström för att

ha ljugit om att lägenheter lämnas till bostadsförmedlingen. 

De första rösterna höjs om att fler än Bergström ska avgå.  

Kommunal kallar till ny presskonferens samma dag. Medierna får vänta på en

stridslysten ordförande. Väl på plats försvarar hon och förklarar Kommunals

lägenhetspolicy. Hon säger att Wallström har missförstått och att Kommunal kan

hyra ut till vem som helst, även en utrikesminister.

 

LEDARE: Hur kunde det bli så här?

 

På måndagen den 18 januari kommer nästa dråpslag. Cirka 5 000 medlemmar har

nu begärt utträde sedan skandalen började rullas upp. Förbundsstyrelsen har

tvådagarsmöte tisdag-onsdag, det mesta handlar om krisen och om Annelie

Nordström ska fortsätta.

På morgonen den 20 januari bestämmer sig Annelie Nordström. Hon måste skicka

en kraftfull signal till medlemmarna för att stoppa blodflödet. Vid lunchtid står

det klart att nästan 10 000 medlemmar begärt utträde.
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På eftermiddagen, på samma plats och vid samma tid som en vecka tidigare då
Anders Bergström lämnade, står hon åter i pressrummet.

Annelie Nordström meddelar att hon avgår vid kongressen i maj.

Hon presenterar också den åtgärdsplan som förbundsstyrelsen beslutat om. Och
hon förklarar att hon tycker att hon behövs fram till kongressen, för att ”städa
upp”. 

Men många tycker att hon borde avgå direkt, andra att hela förbundsledningen
och även förbundsstyrelsen ska gå.

När denna text skrivs har inga nya skandaler avslöjats. Kylan som hållit
Stockholm i ett järngrepp de senaste veckorna har lättat. Annelie Nordström är
kvar för att städa på Kommunal.

Mats Gustafsson Hedenström 

mats.gustafsson@ka.se

FAKTA

Detta har hänt

Resorna 
Handelsbolaget Lyrans ledning och styrelse åkte på ”inspirationsresa” till London
och bodde på femstjärnigt hotell, gick på dyra restauranger och drack alkohol för

medlemmarnas pengar. Aftonbladet avslöjade också att en resa till en kongress i
Sydafrika förlängdes och delegationen åkte på safari på arbetstid. 

Konferensanläggningen 
Kursgården Marholmen har gått med förlust sedan 2002. Dyra satsningar på bland
annat en hotelldel. Förbundskassören Anders Bergström har vid flera tillfällen

bott där privat utan att betala, ordförande Annelie Nordström en gång.
Vittnesmål om dålig arbetsmiljö. 

Krogen 

Lyxrestaurangen Metropol Palais drivs i Kommunals regi och går med förlust.

Dess utom har utomstående företag hyrt in sig och haft evenemang där en
porrstjärna deltagit. 

Alkoholen 
Stora alkoholnotor, bland annat 110 000 vid ett julbord och extra alkohol till

förbundsledningen. Alkohol har tagits från restaurangen Metropol Palais till
Kommunals representationsvåning utan att det fanns serverings tillstånd. KA:s
kartläggning visar att Kommunal har en mer generös alkoholpolicy än många
andra fackförbund.

Lägenheterna 
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Kommunal har gett lägenhetskontrakt till personer som inte har med
Kommunal att göra, bland annat utrikesminister Margot Wallström och en före

detta socialdemokratisk politiker. En förundersökning om misstänkt mutbrott har

inletts mot Wallström och Kommunal.

Det här får du för din medlemsavgift
● Ersättning från Kommunals strejkkassa vid en konflikt. De som inte är

medlemmar tvingas delta i strejken och går då miste om lön. 

● Förhandlingshjälp när din egen lön ska sättas på din arbetsplats och om du

råkar i konflikt med din arbetsgivare. 

● Rådgivning om du undrar om du har rätt lön, ersättningar och andra villkor. 

● Rättshjälp om du behöver stämma din arbetsgivare inför domstol eller för att

driva dina krav om rätt till ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. 

● Facklig utbildning. 
● Medlemsförsäkring som hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, kompletterings-

TGL (livförsäkring) och barngrupplivförsäkring. Inkomstförsäkring som ger

ersättning utöver a-kasseersättningen för dem som är med i a-kassan. 

●Möjlighet att få sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig och din äkta hälft samt

olycksfallsförsäkring för äkta hälft. 

● Rabatter och andra erbjudanden. 

● Tidningen Kommunalarbetaren.
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