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Sammanfattning
Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver
därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF,
IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett
individuellt övertramp. Mer specifikt försöker studien att ta reda på hur och till vilken grad laget
skyddar sin organisation, respektive den anklagade spelaren i den externa kommunikationen. För
att kunna svara på de frågeställningar som studien utgår från har en retorisk textanalys
genomförts, där användandet av ethos, pathos, logos och responsstrategier har analyserats.
Hela denna uppsats genomsyras av Benoits (1997a) image repair theory, då en stor del av analysen
handlar om vilka responsstrategier inom denna teori klubbarna använder för att skydda sin egen,
respektive spelarens image under krisens händelseförlopp. Utöver image repair theory presenteras
tidigare forskning som är väsentlig för forskningsområdet, för att kunna jämföra denna studie
med tidigare resultat. Forskningen presenteras under flera kategorier: personligt
varumärkesbyggande, fans, monopolstatus, tisdsanpassad krisrespons, organisationer i en
individuell kris och retorik inom kriser.
Analysen som genomförts tyder på att krishanteringen inom sportvärlden kan skilja sig från
andra områden, när det kommer till konsekvenser för den anklagade/skyldige och stödet från
organisationen till individen som krisen är grundad på. Vad som även uppmärksammas i denna
studie är att en negativ krishistorik påverkar stödet från organisationen till individen. En klubb
som varit inblandad i kriser tidigare behöver fokusera på att skydda laget, istället för spelaren.
De slutsatser som dras är att strategierna bolstering och corrective action används mest när det
kommer till att skydda laget, medan strategierna för att skydda spelaren skiljer sig mer från lag till
lag. De strategier som är vanligt förekommande för att skydda spelaren är dock mortification,
corrective action, attack the accuser, bolstering och victimization. Den sistnämnda är en strategi myntad av
författarna av denna uppsats. Ethos används framförallt för att skydda laget, medan pathos
framförallt används för att skydda spelaren. Vad som även bör nämnas är att studien tyder på att
fokuset på att skydda laget eller individen påverkas av typ av kris och krishistorik.
Denna undersökning bidrar till en kunskap kring hur en offentlig persons övertramp påverkar
en organisation. Den belyser även skillnader i hur en organisation beskylls beroende på om det är
en känd person eller inte som är anklagad, vilket kan kopplas till generella klyftor i det svenska
samhället.
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Abstract
Sports scandals often get a lot of attention in media and the people involved in the crisis
therefore need to make public statements. This study examines how Swedish sports
organizations, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF and Pixbo Wallenstam, handles a crisis that
has evolved out of a personal violation. More specifically this study tries to find out how and to
what extent the team protects the organization and the player in the external communication. To
be able to answer the questions that the study is based on, a rhetorical analysis has been made,
where the use of ethos, pathos, logos and response strategies was analyzed.
Benoits (1997a) image repair theory is crucial throughout the study, because a big part of the
analysis examines which response strategies in this theory, the clubs uses to protect their own
and the players image during the events of the crisis. Beyond image repair theory earlier research
that is relevant to the subject is presented, to be able to compare this study to earlier results. The
research is presented in categories: personal branding, fans, monopoly status, the timing of the
crisis response, organizations during an individual crisis and rhetoric in crisis.
The analysis that is made indicates that crisis management in the world of sports can differ
from other areas, when it comes to consequences for the accused/guilty one, and the support to
the individual, who is the reason for the criss, from the organization. Something that also is
brought up in this study is that a negative history of crisis affects the support to the individual
from the organization. A club that has been involved in crisis before need to focus on the
protection for the team, instead of the player.
The conclusions are that the strategies bolstering and corrective action are being used most
frequently when it comes to the protection of the team, while strategies to protect the player
differ from team to team. The strategies that are common when it comes to the protection of the
player are mortification, corrective action, attack the accuser, bolstering and victimization. The last
mentioned strategy is coined by the authors of this study. Ethos is especially used to protect the
team, while pathos mostly is used to protect the player. Something else that should be mentioned
is that the study indicates that the focus of the protection, the team or the player, is affected by
what kind of crisis it is and the organizations history of crises.
This study contributes to knowledge about how the violation of a public person affects an
organization. It also highlights differences in the public’s response to the crisis, depending on if
the accused is famous or not. This may be related to general gaps in the Swedish society.
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1. Inledning
Om du dagligen besöker nyhetsmedier är det nästintill en självklarhet att artiklar som baseras på
kriser kommer dyka upp i ditt nyhetsflöde. Vi kan ta del av kriser som berör stora samt små
organisationer, interna som externa, eller personliga kriser, där framför allt en elitperson, vilket i
denna studie definieras som och likställs med kändisskap, spelar huvudrollen. Kändisar finns i
flera olika organisationer, till exempel inom sport. Spelare har starka personliga varumärken som
kan krocka med lagets varumärke och vid en kris blir samspelet mellan dessa viktigt. Hur agerar
egentligen ett lag vid en kris som har uppstått från en spelares övertramp?
Sport är ett område som har ett högt nyhetsvärde och för många människor är sport bland det
viktigaste som finns. Därmed blir kriser inom sportvärlden väldigt snabbt offentliga. Som Kruse
(1981) skriver “for many in our society, the outcome of a football game had greater significance
than political solutions” (s. 270). Citatet säger mycket om varför sportvärlden är ett intressant
forskningsområde, då allmänintresset är stort. På nationell nivå ser man ett signifikant
sportintresse. Ett tydligt exempel är att över två miljoner svenskar, cirka en femtedel av sveriges
befolkning, satt bänkade framför tv:n och kollade på när Sveriges fotbollslandslag mötte Italien i
måstematchen för att få medverka i VM i Ryssland 2018 (Durefelt, 2017, 14 oktober).
Dagens medielandskap ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 20 år sedan. På grund
av digitaliseringen har detta lett till stora förändringar, framför allt för organisationer och
individer. Digitala plattformar, som inkluderar sociala medier, är nu ett måste för att tränga
igenom det mediala brus som råder. Att tillämpa kommunikationen på de olika plattformarna är
därför nödvändigt för att nå ut till publiken, framför allt när en sportorganisation eller elitperson
hamnar i blåsväder. Denna studie kommer fokusera på svenska sportorganisationers
kriskommunikation under en individuell kris inom laget. Undersökningen är gjord ur ett kritiskt
och objektivt perspektiv och författarna är inte anlitade av någon inkluderad part. Målet är inte
att studien ska gynna sportorganisationer, utan att få en bättre överblick över hur svenska
klubbar hanterar individuella kriser inom organisationen.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Det finns mycket forskning om kriskommunikation, men lite av den belyser spelarens kris
påverkan på organisationen de tillhör, till exempel inom lagsport. Ett lag skiljer sig från övriga
organisationer på så sätt att laget består av anställda med egna starka personliga varumärken. När
7

det uppstår en personlig skandal inom sportvärlden hamnar idrottaren som individ i fokus,
medan hela organisationen ofta står i centrum vid liknande situationer i andra organisationer. En
anställd inom en organisation ses som en del av företaget, men en idrottare ses som en egen
organisation (Onwumechili & Bedeau, 2017). Den forskning som finns inom området fokuserar
på hur den enskilda idrottaren hanterar en kris, vilka strategier hen använder sig av och hur väl
de anpassar sig efter situationen. Det finns dock ett glapp i forskningen. Hur hanterar egentligen
laget som organisation, genom den externa kommunikationen, en av dess spelares kriser? Det är
ofrånkomligt att laget dras in i krisen, men behöver de skydda sig själva eller endast spelaren, och
hur kommunicerar de externt för att göra detta?
Det är många faktorer som bidrar till att sportorganisationer är speciella, exempelvis att det
finns fans som på sätt och vis kan bli en hjälpande hand under krisen, genom till exempel
spridande av nyhetsartiklar sociala medier (Brown & Billings, 2013). Självklart kan de även stjälpa
om laget inte når ut med budskapet till fansen. Istället för att sprida ut ett positivt budskap kan
de använda sociala medier till att sprida negativa budskap. Vad som bör nämnas är att fans kan
ha lättare att förlåta ett lag under en kris än vad allmänheten har för andra organisationer, då
lagen kan bära på en form av monopolstatus på marknaden i den stad de härstammar ifrån. De
kanske är det enda kända laget i staden och därmed har fansen i stort sett ingen annanstans att
vända sig till (Koerber & Zabara, 2017). Monopolaspekten kan påverka lagens sätt att hantera
kriser på, det kan vara så att de inte behöver skydda sin image under en kris till lika stor grad som
andra organisationer. Ett lag kan tack vare fansen ofta fortsätta ungefär som vanligt under och
efter en kris. Koerber och Zabara (2017) nämner NHL-klubben Toronto Maple Leafs som ett
exempel. De har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967 och detta har inneburit flertalet kriser där
de har fått sparka tränare och bytt bort spelare. Trots alla förändringar och uteblivna resultat säljs
fortfarande matchbiljetter slut och fansen står ännu vid klubbens sida, vilket är ett tydligt
exempel på hur monopolstatus kan hjälpa klubbar i kriser.
Denna studie blir intressant och väsentlig för forskning inom kriskommunikation då detta
ämnesområde inte har undersökts i omfattande utsträckning, om hur ett lag hanterar en
individuell kris inom organisationen. Genom att titta på vilka strategier som används för att
skydda lagets, respektive spelarens image kan slutsatser dras om till vilken utsträckning en
individuell kris påverkar ett lag och om laget behöver skydda sin egen organisation för att
undvika till exempel bortfall av fans och sponsorer. Det behövs mer forskning inom området
kriskommunikation och sport. Denna studie kommer att bidra till en bredare och mer
8

omfattande bild av hur svenska sportorganisationer hanterar individuella kriser och om det finns
tydliga skillnader gentemot andra organisationer. Studien är även väsentlig då personliga
varumärken växer sig större och blir allt mer viktiga i dagens samhälle. Denna studie belyser
krocken mellan ett personligt varumärke och en organisations varumärke, vilket bidrar till en
relevans för samhället i stort.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur sportklubbar hanterar en kris som har uppstått från
ett individuellt övertramp, och vilka strategier organisationen använder sig av för att skydda sin
egen, respektive individens image. Studien utgår från en hypotes som författarna har om att lagen
skyddar och står bakom spelaren som ligger till grund för krisen.
1.2.1 Frågeställningar
Nedan följer de frågeställningar som är genomgående för studien för att kunna besvara syftet
med undersökningen. Den första frågeställningen hjälper till att tydliggöra vilka appellformer
(ethos, pathos och logos) som används i kommunikationen. De två sistnämnda frågeställningarna
ska hjälpa studien att ta reda på hur laget kommunicerar för att skydda sin och spelarens image.
-

Vilka retoriska appellformer används i kommunikationen via lagets hemsida?

-

Vilka responsstrategier använder laget för att skydda sin egen image i kommunikationen
via sin hemsida?

-

Vilka responsstrategier använder laget för att skydda spelarens image i kommunikationen
via sin hemsida?

1.3 Definitioner
Appellformer: Övergripande ord för retorikens tre medel för att övertyga. Innefattar de tre
vanligaste argumentationsmetoderna inom retorik, ethos, pathos och logos.
Ethos: Övertygande argument. Fokus på att talaren utstrålar förtroende och förnuft. Essentiellt
för ethosargument är att talaren bär på en hög trovärdighet och karaktär.
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Pathos: Argumentationsmetod där fokus ligger på att röra eller påverka publikens känslor. Detta
påverkar bäst om talaren själv visar och förmedlar sina egna känslor.
Logos: Förnuftsargument inom retoriken. Fokus ligger på att upplysa och informera
mottagaren. Här är det vanligt med fakta och logisk bevisföring.
Kairos: Textens situationsbundenhet. När och var publicerades texten och i vilken kontext. I det
stora hela handlar kairos om rätt timing att publicera texten.
Victimization: Uttrycket victimization ska fungera som en typ av tillagd underkategori inom
responsstrategin reduce offensiveness of event inom image repair theory. Uttrycket är myntat av
författarna i denna undersökning för att det saknas en motsvarighet som kändes lämplig inom
strategin. Med victimization menar vi kortfattat att organisationer placerar den skyldige
(anklagade) i en offerposition för väcka sympati och få medömkan hos fansen/publiken.

1.4 Disposition
Denna studie kommer först att belysa teorier och tidigare forskning. I teoriavsnittet kommer ett
stort fokus att ligga på image repair theory, följt av teorier och forskning om personligt varumärke,
fans, monopolstatus, tidsaspekten när det kommer till kriskommunikation, organisationer i en
individuell kris och retorik inom kriser. Därefter kommer ett metodavsnitt där undersökningens
metod, urval och tillvägagångsätt beskrivs. Här belyses även uppsatsens validitet, reliabilitet,
generaliserbarhet, pilotstudie som genomfördes inför denna studie och etiska aspekter.
Efter metodavsnittet följer resultat och analys, följt av en diskussion och slutsatser. Uppsatsen
avslutas med förslag på framtida forskning, brister i studien och implikationer för samhället.
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2. Teori och tidigare forskning
Som tidigare nämnts är forskning inom området kriskommunikation och sport relativt
begränsad. Den forskning som finns undersöker oftast hur en enskild idrottare har hanterat sin
personliga kris och fokuserar alltså inte på hur ett lag skyddar sina spelare och sig själva. Ett
exempel på en sådan studie är Frandsen och Johansens (2007) undersökning om hur den danske
handbollstränaren Anja Andersen hanterade krisen som uppstod när hon, i mars 2006, valde att
ta av sitt lag från planen för att protestera mot vissa domslut. Den forskning som finns om
individens hantering av kriser är dock väsentlig att titta på ändå. Genom att jämföra hur enskilda
individer inom sport har hanterat sina kriser, med hur olika teorier hävdar att man ska
kommunicera för att upprätthålla sin image, kan slutsatser dras om lagens krishantering. I detta
kapitel kommer även annan forskning om kriskommunikation nämnas, till exempel hur
organisationer inom andra områden än sport hanterar kriser som uppstått från en eller ett fåtal
individers övertramp. Eftersom kriskommunikation och sport fortfarande är ett relativt
outforskat område krävs det att övrig forskning inom kriskommunikation inkluderas för att
kunna dra slutsatser om hur detta område står sig i förhållande till andra.
Det framgår tydligt att Benoit (1997a) menar att en kris kan vara nästintill identisk i en
organisation, som en kris på individnivå. Dock menar han att organisationer har tillgång till
betydligt mer resurser vid en kris än vad en individ har, och har därför större chans att
återupprätta sin image. Viktigt att tillägga är att Benoit (1997a) menar att en organisations eller
individs image inte står på spel om händelsen som ägt rum inte ses som stötande från publikens
perspektiv. Om den ses som stötande är det dags att titta på vilka kommunikationsalternativ man
vill använda för att reducera skadan.

2.1 Image Repair Theory
Den mest väsentliga teorin för denna undersökning kommer att vara Benoits (1997a) image repair
theory (IRT), som hjälper organisationer att ta fram responsstrategier under en kris. Mycket av den
forskning som finns inom sport och kriskommunikation använder sig av just denna teori (Benoit
& Hanczor, 1994; Glantz, 2010; Brown, 2016; Onwumechili & Bedeau, 2017) och den har visat
sig vara användbar i detta avseende.
IRT är indelad i fem olika responskategorier som är denial, evasion of responsibility, reducing
offensiveness of event, corrective action och mortification (Benoit, 1997a). Vi har valt att översätta dessa till
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förnekelse, ansvarsflykt, reducera uppfattningar om kränkning, reparerande åtgärder och be om
förlåtelse. De engelska begreppen kommer dock att användas genomgående i studien för att
enkelt kunna jämföra med tidigare forskning, som alla har utgått från dessa. Inom de olika
kategorierna finns flera responsstrategier och dessa används på olika sätt. Ett exempel är
bolstering, vilket är en form av stöttande och befinner sig inom kategorin reducing offensiveness of
event. Walsh och McAllister-Spooner (2011) skriver om hur bland annat sponsorer hjälpte
Michael Phelps, när ett foto av honom cirkulerade där han tycktes röka marijuana, genom att
använda strategin bolstering. Genom uttalanden visade sponsorerna stor besvikelse över Phelps
handling, men ville samtidigt visa upp vilken stor idrottsman han var och hur besviken han var
på sig själv och på sitt handlande. Med hjälp av denna strategi lyckades de skydda Phelps image
och samtidigt distansera sig själva från incidenten. Att distansera sig själv från de anklagade är ett
vanligt tillvägagångssätt för organisationer i kriser (Len-Ríos, 2010). Distansering och strategin
om stöttande är exempel på aspekter som kommer att belysas i denna undersökning. Nedan
följer en tabell över alla responsstrategier, följt av en mer genomgående förklaring på vad de
olika responsstrategierna innebär. Tabellen är tagen från Benoits (1997a) vetenskapliga artikel
Image repair discourse and crisis communication.
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Tabell 1. Tabellen visar de olika responsstrategierna som används inom IRT med en enkel förklaring (Benoit,
1997a).
2.1.1 Denial
Strategin denial är precis vad det låter som, att den anklagade på något sätt förnekar det som hen
är anklagad för. Om en organisation till exempel blir anklagad för ett brott kan de välja att
förneka att de har gjort något fel, eller hävda att det som har skett inte har påverkat någon på ett
negativt sätt (simple denial). Denna tydliga förnekelse är en av två strategier inom kategorin denial,
den andra kallas för shift the blame vilket innebär att organisationen skyller ifrån sig på någon
annan. Istället för att ta på sig skulden kan de genom denna strategi förflytta skulden till en annan
organisation eller person genom att påpeka att det egentligen är de som är skyldiga för händelsen
(Benoit, 1997a).
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2.1.2 Evasion of responsibility
En annan strategi som kan användas vid en krissituation är evasion of responsibility. Här kan en
organisation påstå att deras agerande endast var en form av respons på någon annans stötande
agerande (provocation), eller att det saknas viktig information som kan påverka utfallet av
händelsen (defeasibility). Fokus kan även ligga på att det inträffade av misstag (accident), eller att
handlingen gjordes med goda intentioner (good intentions) (Benoit, 1997a). Ett exempel på hur en
av dessa strategier används inom sportvärlden är om vi ser till doping. Vid flertalet gånger har
idrottsmän och idrottskvinnor påstått att deras brukande av otillåtna dopingpreparat har skett av
misstag. Ett exempel på detta är cyklisten Floyd Landis som hävdade att hans positiva, otillåtna
dopingresultat bland annat kunde bero på en medicin han brukade, eller alkoholen han förtärde
dagen innan (Glantz, 2009).
2.1.3 Reducing offensiveness of event
När konståkerskan Tonya Harding blev anklagad för att ha varit inblandad i en attack på hennes
konkurrent och lagkamrat Nancy Kerrigan inför OS 1994, försökte hon att reparera sin image i
nyhetsprogrammet Eye-to-eye with Connie Chung. En av de saker hon lyfte fram var hur länge hon
hade kämpat för att delta i OS (Benoit & Hanczor, 1994). Denna strategi ingår i kategorin reducing
offensiveness of event, mer specifikt strategin som kallas bolstering, som innebär att den anklagade
försöker att påminna publiken om positiva egenskaper eller handlingar som hen tidigare har
utfört (Benoit, 1997a). Ett annat sätt att använda reducing offensiveness of event är att
förminska negativa inställningar till händelsen (minimization), vilket innebär att den anklagade till
exempel förklarar att den grad av skada som det rapporteras om i själva verket inte är så stor som
det sägs. Övriga strategier inom denna kategori är att attackera den som anklagar (attack the
accuser), eller att försöka tillsätta handlingen med positiva egenskaper (transcendence), till exempel
genom att väga de positiva aspekterna mot de negativa. Man kan även erbjuda en form av
kompensation till de som drabbats negativt av krisen (compensation). Ett sista alternativ kan vara
att försöka ändra synen på handlingen genom att sätta den i perspektiv till andra handlingar som
ses som ännu mer stötande (differentiation) (Benoit, 1997a; Len-Ríos & Benoit, 2004).
2.1.4 Corrective action
En annan responsstrategi som ofta används inom krishantering är corrective action, vilket innebär
att den anklagade eller skyldiga lovar att göra vissa insatser för att rätta till problemet som har
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uppstått på grund av hens handlingar. Om en organisation väljer att använda denna strategi kan
de antingen fokusera på de skador som har skett eller se till så att ingenting liknande sker i
framtiden (Benoit, 1997a). Ett exempel på hur denna strategi kan användas är hur Kina agerade
när deras produktion av djurmat blev högt kritiserat år 2007. Kina valde bland annat, efter en tids
försök att reparera deras image via andra strategier, att dra in affärslicencen för två inblandade
företag. De gick även i god för att de produkter som Kina exporterar inte längre är giftiga
(Peijuan, Ting & Pang, 2009).
2.1.5 Mortification
Den femte och sista kategorin av responsstrategier är mortification och här finns inga
underkategorier som i många av de övriga strategierna. Strategin innebär helt enkelt att man ber
om ursäkt (Benoit, 1997a), vilket enligt Kruse (1981) är väldigt vanligt inom just sport. Det finns
också många exempel på användandet av just denna strategi i sportvärlden. För att nämna ett
exempel kan Terrell Owens, en professionell amerikansk fotbollsspelare, tas upp. Efter viss
problematik med hans kontraktsförhandling valde han att bland annat öppet kritisera sina
lagkamrater, vilket ledde till en individuell krissituation som han behövde hantera. Owens
använde sig av mortification i en presskonferens där han bad om ursäkt till de drabbade. Han var
dock väldigt vag i sina uttalanden och mycket tydde på att han inte ångrade vad han hade gjort
och att han inte hade tagit fullt ansvar för sina handlingar (Brazeal, 2008). Då det märktes att
Owens inte hade tagit fullt ansvar kan slutsatsen dras att detta krävs för att en ursäkt ska vara rätt
strategi och att det kan behövas en blandning av strategier för att verkligen visa sin ångerfullhet.
Brazeal (2008) menar att det var tydligt att Owens ursäkt inte var genuin då han inte visade några
som helst tecken på att han skulle åtgärda problemet, alltså använde han sig inte av corrective action.
Om han hade gjort det är det möjligt att ursäkten hade blivit mottagen på ett mer positivt sätt
och hans image hade kunnat repareras enklare.
2.1.6 Kombination av responsstrategier
När en kris inträffar är det viktigt för en organisation eller individ att analysera informationen om
krisen som finns att tillgå för att på så sätt kunna välja rätt strategi för responsen. Beroende på
situationen kan olika strategier passa bra vid olika kriser och ibland kan en blandning av
strategier vara att rekommendera (Benoit, 1997a). Vid vissa tillfällen kan det vara bättre att hålla
sig till få strategier, medan det i andra fall kan vara gynnsamt för ens image att använda flera
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olika. Benoit (1997b) visar hur skådespelaren Hugh Grant på ett lyckat sätt använde sig av
mortification, bolstering och attack the accuser, vilket är en strategi inom kategorin reducing offensiveness of
event. Han blev arresterad för olämpligt beteende med en prostituerad och använde sig då av
ovanstående strategier på ett lyckat sätt för att skydda sin image. Genom att erkänna brottet och
förklara att han ångrade sig och såg allvarligt på händelsen använde han sig av mortification. Grant
attackerade även brittisk press, alltså använde han sig av attack the accuser, då de enligt honom
hade hängt ut hans familj och dragit in dem i skandalen trots att de enligt Grant var offer i
sammanhanget. De två ovanstående handlingar är exempel på hur han använde flera
responsstrategier för att reparera sin image. Man ser alltså här hur en blandning av
responsstrategier kan vara användbart, men vad som dock bör nämnas är att användande av för
många strategier också kan vara negativt, då det kan leda till ett svårtolkat budskap (Glantz,
2010). Andra exempel på lyckade kombinationer enligt tidigare studier är mortification tillsammans
med corrective action (Coombs 2006; Onwumechili & Bedeau, 2017), eller bolstering med corrective
action (Holtzhausen & Roberts, 2009; Compton & Compton, 2014; Onwumechili & Bedeau,
2017).

2.2 Personligt varumärkesbyggande
Det är ett faktum att organisationer i dagsläget måste lägga ansenligt med resurser för att
marknadsföra sig själva för att bygga upp en bra image och stoltsera med sin vision för
att vinna trogna kunders hjärtan som gynnar organisationen. Men det är inte bara organisationen
i sig som måste förbättra sitt varumärke, utan också individen. Idag är spelreglerna förändrade
när det kommer till marknadsföring på ett individuellt plan, nämligen personal branding. På svenska
kan vi säga personligt varumärkesbyggande för att förtydliga vikten av uttrycket. Allt fler
individer marknadsför sig själva som varumärken, och genom att visa upp specifika egenskaper
och kännetecken tränger de igenom på marknaden och personen uppnår synlighet (Shepherd,
2005). Denna synlighet kan dock medföra problem, framförallt vid krissituationer. Personligt
varumärkesbyggande medför inte bara positiva reaktioner från publiken då det även finns faror
med att enbart förmedla goda egenskaper då man undangömmer vissa saker för publiken,
eftersom allmänheten har fått en viss bild av hur hen är. Detta kan leda till att man har svårt att
leva upp till den offentliga image man skapat. En annan problematisk aspekt kan vara samspelet
mellan ens personliga varumärke och organisationer man kan förknippas med. Detta eftersom
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ens egna värderingar inte alltid stämmer överens med organisationens (Shepherd, 2005). När
samspelet mellan en individ och den associerade organisationen inte klickar, kan krisen vara ett
faktum, och ens image kan vara i riskzon. Frågeställningarna om hur laget skyddar sin egen och
spelarens image är därför anpassade efter den här kontexten, eftersom spelarnas image måste
underhållas och skyddas och därför blir det också intressant att titta på hur laget kan vara till
hjälp för detta. Exemplet om Michael Phelps och hans sponsorer, som nämndes i föregående
avsnitt är ett tydligt tecken på hur en organisation kan skydda en persons image. I detta fall
genom responsstrategin bolstering, då sponsorerna stöttade honom genom hela krissituationen.
Att vara en offentlig person, som en elitidrottare, innebär att stor uppmärksamhet kring
personen i fråga kommer att skapas när en kris inträffar. Nyhetsmedier rapporterar frekvent om
sport och då även om kriser i sportvärlden, därmed behöver idrottare hantera skandaler publikt
(Brown, 2016). Det stora intresset och den frekventa rapporteringen kring idrottare leder till att
många olika aktörer dras in i krisen, alltså även laget spelaren tillhör. Forskning tyder på att
spelaren hamnar i fokus istället för hela organisationen, till skillnad från andra områden där en
anställd på ett annat sätt ses som en del av organisationen (Onwumechili & Bedeau, 2017). Att
en spelare på sätt och vis pendlar mellan lagets och sitt personliga varumärke blir en intressant
aspekt för denna studie då den undersöker hur laget skyddar sig egen image. Eller är det endast
spelarens image som behöver skyddas?

2.3 Fans, den stora skillnaden!
Sportfans finns över hela världen och det är nog inte många fans som är lika engagerade som just
dem. På grund av engagemanget kan de spela en roll viktig roll under en kris (Brown & Billings,
2013). Alltså skapas här ännu en aktör för kriskommunikationen, utöver sponsorer och
organisationer som idrottaren är kopplad till. Fans är speciella då de är extremt hängivna till den
klubb de supportar. För att tydliggöra kan man se till klädindustrin. Om en klädfirma blir
indragen i en skandal är risken större för dem att de förlorar kunder än att ett hockeylag förlorar
fans, då det oftast kommer finnas liknande kläder någon annanstans. För hängivna fans finns det
ofta bara ett lag de följer. En av de stora anledningarna till detta är att det byggs upp en form av
rivalitet inom sportvärlden som inte existerar på många andra håll. Det kan till viss del jämföras
med politikens värld, då det där också finns en rivalitet mellan organisationerna om folkets röster

17

och stöd. Sporten skiljer sig dock från detta mycket på grund av den monopolstatus som lag ofta
har, vilket kommer att belysas i nästa kapitel.
Kitchin och Purcells (2017) studie visar hur kommunikatörer inom sportvärlden anser att
sociala medier bidrar till snabbt eskalerande kriser som därmed blir svårhanterliga. Vad sociala
medier däremot bidrar med är flera digitala plattformar för relationsskapande mellan idrottare
och fans. Tidigare nämndes vikten av att skapa goda relationer till organisationer och pressen
men detta innefattar alla intressenter, även fans. Sociala medier kan även användas av fans under
en kris för att påverka situationen positivt eller negativt för organisationen (Brown & Billings,
2013; Brown, Brown & Billings, 2015). Facebook-grupper är ett bra exempel på hur sociala
medier skapar utrymme för publiken att tycka till. Under en kris är det vanligt förekommande att
motståndsrörelser uppkommer. Nya medlemmar kan ansluta sig i diskussionen och på så sätt
sprida sitt tänkta budskap vidare. Det kan både vara grupper som är för eller emot
organisationen.
För att ett lag eller en idrottare ska kunna få hjälp av fans under en kris, krävs det att de har ett
etablerat varumärke och byggt upp en god relation till sina supportrar. Koerber och Zabara
(2017) skriver att nya och oetablerade lag löper större risk att hamna i en kris, då de inte har
hunnit bygga upp en grupp med hängivna fans, en så kallad fanbase. Om laget inte innehar en
pålitlig fanbase kommer de inte finnas där för spelaren eller organisationen när krisen väl brutit
ut. Ett exempel på hur fans kan hjälpa till under kriser är genom att sprida nyhetsartiklar på
sociala medier (Brown & Billings, 2013). På så sätt kan de sprida positiva nyheter om laget eller
individen för att påverka dess image positivt.
Utan fansen är idrotten inte densamma och därför krävs ett relationsbyggande till dem, även
genom ett krisperspektiv. Genom att ha en god relation till sina fans kan de bli en viktig faktor
under en kris och därmed vara delaktiga i reparationen av idrottarens image. En sämre relation
kan leda till en negativ effekt. Brown et al. (2015) påpekar att det krävs en medvetenhet från
organisationernas sida om att kriskommunikationen kan få konsekvenser på grund av
digitaliseringen, då allt de uttalar sig om kan kommenteras online. Allt som oftast står dock
supportrarna på lagets sida. De kan till och med se laget som en extra familj (Kruse, 1981).
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2.4 Monopol på marknaden
Kruse (1981) hävdar att ett lag är som en extra familj för fans, vilket till viss del kan bero på att
de har växt upp med ett specifikt lag sedan barnsben. Deras föräldrar kan ha varit supportrar
eller så har de fattat tycke för ett specifikt lag vid ung ålder. Vad som dock är speciellt med
idrottsföreningar, och som blir väsentligt i detta sammanhang är att de ibland kan inneha en
form av monopol på marknaden. Med detta menas att de är det enda laget av en viss sport i
staden och fansen har ingen annanstans att vända sig till (Koerber & Zabara, 2017).
Monopolaspekten är väsentlig att ta upp inom kriskommunikation därför att fans har lättare att
förlåta laget eller individer inom laget vid en skandal då det i stort sett inte finns något annat
alternativ om man brinner för sporten och föreningen. Om en sportorganisation innehar
monopolstatus kan detta dock leda till en ofullständig och en otillräckligt genomarbetad krisplan.
Detta kan därför leda till en form av nonchalans vid en krissituation, vilket tidigare forskning
visar.
Det finns en annan organisation som har monopolstatus inom sportvärlden men som inte är
ett lag: FIFA (Onwumechili & Bedeau, 2017). FIFA är akronymen för Fédération Internationale
de Football Association, som i folkmun kallas för fotbollens världsorganisation. När flera
personer i denna världsorganisation blev arresterade för korruption 2015 blev det en stor kris för
FIFA. Krisen hanterades på sämsta tänkbara sätt. De hade tidigare vid flertalet gånger varit
misstänkta för korruption och även varit indragna i liknande kriser. Dock hade de kommit
lindrigt undan varje gång, utan någon större insats från organisationens sida. Att de tidigare
kriserna inte påverkade dem i hög utsträckning ledde till att de inte utförde krisarbetet ordentligt
denna gång heller (Onwumechili & Bedeau, 2017). FIFA:s hanterande av krisen tyder på att inget
större fokus på krishantering existerar inom organisationen. Vad detta kan bero på skulle kunna
vara att de har monopolstatus utan några egentliga konkurrenter inom samma marknad. Detta
kan jämföras med sportklubbar som också går under monopolstatus i en stad, där de inte
behöver konkurrera om den fanbase som råder inom en viss sport.
Genom att titta på hur de svenska lagen i denna studie kommunicerar i sina meddelanden på
hemsidorna kan kopplingar dras till deras monopolstatus och fansens förmåga att förlåta,
beroende på innehållet i deras kommunikation på sin hemsida.
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2.5 Rätt tid för respons
När en idrottare begår ett misstag, eller helt enkelt gör något som leder till en skandal krävs
någon form av respons. Kruse (1981) hävdar att när en skandal inträffar kommer idrottare i de
flesta fall att försöka be om ursäkt. Detta känner säkerligen många igen. Nyhetsmedier
rapporterar frekvent om sport och därmed blir ofta deras skandaler synliga. Därför måste de
även hantera dessa kriser publikt (Brown, 2016). Även om det finns flera olika responsstrategier
verkar ursäkten vara den som används mest när det kommer till kriser inom idrott. Brown (2016)
undersöker hur framgångsrik denna strategi egentligen är. Det som framgår av undersökningen
är att ursäkten är den mest framgångsrika när det kommer till icke kriminella företeelser, men att
reduce offensiveness of event i form av attack the accuser kan vara lika lyckat vid en kriminell handling
(Brown, 2016). Att be om förlåtelse och att attackera de som anklagar en känns igen framför allt i
dopingskandaler. Vid flera tillfällen har dopingmisstänkta idrottare attackerat den eller de som
har hävdat att de är dopade. Vanligen sker detta verbalt eller skriftligt i medier. När bevis sedan
lagts fram som visar deras användande av doping, har de gått ut i medier och bett om ursäkt. Ett
tydligt exempel på detta är Lance Armstrongs agerande när han blev anklagad för doping. Han
attackerade USADA (United States Anti-Doping Agency) till en början, men till slut var han i
stort sett tvungen att acceptera anklagelserna och be om ursäkt för sitt handlande (Hambrick,
Frederick & Sanderson, 2015).
För att lyckas med krisresponsen krävs ett noggrant planerande och utförande. Hearit (2006)
menar till exempel att en lyckad ursäkt bland annat bör gå ut till dem som har blivit drabbade
och att den skyldige erkänner att det hen har gjort inte är acceptabelt. Samtidigt ska responsen
vara öppen, konsekvent och snabb (Coombs, 2015). Att responsen ska vara snabb formuleras
dock på ett annat sätt av andra forskare, nämligen att det handlar mer om rätt timing. En ursäkt
bör till exempel inte gå ut för snabbt och inte heller för sent, då den anklagade behöver visa att
tid har givits till att reflektera över händelsen (Frandsen & Johansen, 2007).
Olika strategier passar bra vid olika situationer och vid till exempel doping kan det vara bra att
vänta på bevis innan en strategi väljs (Glantz, 2010). Här blir tidsaspekten relevant ännu en gång,
då Coombs (2015) hävdar att tystnad bör undvikas. Det som går att utläsa av detta kapitel är att
tid spelar roll för specifika strategier och kanske framförallt om den anklagade ska be om ursäkt.
Valet av strategi spelar alltså roll för hur snabb ut med responsen du bör vara. Dock bör något
uttalande göras då Coombs (2015) menar att tystnad påvisar osäkerhet. Samtidigt bör, som
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tidigare nämndes, inte för många strategier blandas eftersom det lätt kan bidra till ett svårtolkat
budskap (Glantz, 2010). Men kanske har allt detta att göra med vilket rykte man har. Krishistorik
är något som kan påverka idrottares förmåga att återfå sin image efter en skandal. Om man inte
har varit inblandad i stora kriser tidigare och har ett gott rykte hos intressenter kan man komma
undan en kris lindrigare (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Koerber & Zabara, 2017). Vid varje kris
försämras dock organisationens rykte, vilket innebär att större kommunikationsinsatser kan
krävas (Coombs, 2015).

2.6 Organisationer i en individuell kris
Denna studie undersöker hur sportorganisationer hanterar en individuell kris inom
organisationen och därför blir det relevant att titta på hur organisationer brukar agera vid sådana
situationer. Forskningen inom sport och kriser är som tidigare nämndes relativt smal, vilket leder
till att organisationer inom andra områden kommer att nämnas för att sedan kunna applicera
detta på sportvärlden och de organisationer som undersöks i denna studie.
Det finns dock en sportorganisation som forskare har studerat när det kommer till individuella
kriser inom organisationen, nämligen FIFA. Som tidigare nämndes hade vissa högt uppsatta
inom FIFA blivit anklagade för korruption, vilket ledde till en stor kris och dessutom hade
liknande anklagelser uppstått vid tidigare tillfällen som i sin tur bidrog till att sponsorer avbröt
samarbetet med organisationen. Trots att det endast var vissa inom organisationen som blev
anklagade fick i stort sett hela organisationen skulden, då bland annat tidningar lade stort skuld
på Sepp Blatter, dåvarande president för FIFA (Onwumechili & Bedeau, 2017). Då hela
organisationen beskylldes blev det en nödvändighet att snabbt kommunicera externt för FIFA.
Blatter försökte på många sätt och vis rädda upp situationen, bland annat genom strategin
defeasibility inom evasion of responsibility, då han menade att all skuld låg på individnivå, inte på hela
organisationen. FIFA hade alltså ingen information om att korruption existerade inom
organisationen enligt Blatter. Samtidigt utlovade de att åtgärder skulle genomföras, alltså använde
de sig dessutom av corrective action. Forskningen tyder på att denna blandning av strategier inte är
lyckad och att FIFA verkade tro att de på sätt och vis var immuna mot konsekvenser tack vare
deras monopolstatus (Onwumechili & Bedeau, 2017). Undersökningen om FIFA visar dock
tydligt hur en organisation måste ta ansvar för anställdas misstag och frågan är om ett lag
behöver göra det på samma sätt?
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En annan organisation som behövde hantera en individuell kris inom organisationen var
Texaco år 1996, när en inspelning läckte ut där anställda uttryckte sig rasistiskt. Peter Bijur,
styrelseordförande, var snabb ut med responsen. Redan samma dag startade krisresponsen och
följande dagar kom nya uttalanden från Bijur. Inledningsvis fokuserade de på bolstering och
corrective action, genom att slå fast att sådant beteende inte var acceptabelt och att de skyldiga skulle
få ett lämpligt straff. Kombinationen bolstering med corrective action är som tidigare nämnt ofta en
lyckad kombination. I ett senare uttalande valde Bijur att bredda responsen ytterligare och
adderade strategier som mortification och shift the blame, genom att be om ursäkt till alla som tog illa
upp och genom att separera organisationen från de skyldiga utan att på något sätt visa stöd för
dem. Överlag var Texacos kriskommunikation väldigt lyckad och deras image blev reparerad
(Brinson & Benoit, 1999). Coombs och Schmidt (2009) visar dock i sin undersökning att det inte
var blandningen av just dessa strategier som var det som gjorde att de lyckades. Deras studie
tyder på att vilken som helst av de använda strategierna hade gett samma resultat, till skillnad från
Brinson och Benoit (1999) som påpekar vikten av flera olika strategier, framförallt mortification
och corrective action.
Som beskrivet ovan var det högt uppsatta inom företaget som stod för den externa
kommunikationen under krisen. I FIFA:s fall presidenten och i Texacos fall styrelseordförande.
Lucero, Kwang och Pang (2009) skriver om när en VD ska ta ställning i en kris. När
organisationen kan ha orsakat skada för allmänheten eller när anställda har gjort ett övertramp
som kan ha påverkat någon annan bör VD:n agera och kommunicera direkt när krisen uppstått.
Att VD:n, en president eller ordförande, bör ta ansvar direkt är något som följdes väl i Texacos
fall.

2.7 Retoriken inom kriser
Retoriska analyser på kommunikativa insatser under en kris har gjorts flertalet gånger, även inom
sport. Men som tidigare beskrivet undersöker de oftast endast retoriska strategier inom IRT.
Denna studie kommer dessutom att belysa andra retoriska element, framförallt appellformerna
ethos, pathos och logos.
Aristoteles myntade begreppen ethos, pathos och logos, vilka är olika argumentationsmedel
som kommunikatörer använder sig av för att övertyga publiken till att ta in ett specifikt budskap
(Mral, 2013). Ethos anspelar på avsändarens trovärdighet, logos på logik och pathos på känslor
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(Higgins & Walker, 2012). Appellformerna, som dessa begrepp också kan kallas (Vigsø, 2010),
kan användas olika mycket beroende på vad som passar bäst för situationen, men Mral (2013)
hävdar att en väl genomtänkt retorisk strategi bör använda sig av och ta hänsyn till alla tre. För
att kunna använda appellformerna på rätt sätt, krävs det att man har kunskap om dem. Ethos är
till exempel något som bestäms av mottagaren. En organisation eller individ har ett förutbestämt
ethos, trovärdighet, som beror på tidigare handlingar, vilket därmed innebär att det inte alltid går
att förlita sig på detta argument (Mral, 2013). Med ett förutbestämt ethos i åtanke kan man förstå
att en organisation med ett sämre rykte kanske istället bör fokusera mer på antingen
pathosargument eller logosargument. Ett svagt ethos skulle i detta sammanhang kunna kopplas
till krishistoriken som nämndes tidigare. En organisation som har varit inblandad i stora kriser,
och kanske framförallt liknande kriser som den nuvarande, tidigare har med största sannolikhet
ett sämre rykte och kan därför inte förlita sig till sitt ethos till lika stor grad.
Som van der Meer och Verhoeven (2014) beskriver kan den kommunikativa känslan spela en
stor roll, till exempel skam och ånger, för hur effekten blir för organisationen och även för
individer. Genom att lägga fokus på att kommunicera med hjälp av känslor i
kriskommunikationen, även kallat för emotionell kriskommunikation, kan publikens uppfattning
ändras om krisen och effektivisera krishanteringen för organisationen. Att anspela på känslor i
kommunikationen är som beskrevs ovan att anspela på pathos. Om en kris framkallar starka
känslor hos publiken, i sportens värld framförallt fansen, kan det alltså vara bra att svara med
känsloladdade argument.
Den sista appellformen är logos och den syftar till läsarens förnuft, alltså logiska argument
(Vigsø, 2010), vilket bland annat kan vara att förmedla fakta (Mral, 2013). Att belysa vissa fakta
kan i många situationer tyckas vara viktigt för att visa att organisationen har kunskap om vad
som har hänt och att de har koll på situationen, men sport kan skilja sig från andra områden i
detta avseende. Fans bryr sig mest av allt om resultat och sportsliga framgångar och därför är inte
alltid en genomgående beskrivning av fakta om händelsen det viktigaste. Det kan räcka med att
försäkra publiken om att problemet är löst och att allt är under kontroll (Kruse, 1981).
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3. Metod
I detta kapitel kommer metoden för studien att beskrivas följt av population och urval,
tillvägagångssätt och ett avsnitt om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

3.1 Metodval
Studiens väsentliga mening är att ta reda på det huvudsakliga innehållet i flera olika texter. Därför
använder vi oss av en kvalitativ textanalys, i form av en retorisk analys som metod. Detta för att
kunna få en fördjupad förståelse av de olika texterna, med fokus på att analysera och lokalisera
retoriska appellformer och strategier som råder i kommunikationen. Eftersom undersökningen
syftar till att ta reda på hur sportorganisationer, genom sin externa kommunikation, skyddar sin
och dess spelares image så är en retorisk textanalys högst användbar. I en retorisk textanalys vill
man ta reda på hur och på vilka sätt någon försöker att övertyga genom kommunikationen
(Boréus, 2015).
Studien kommer att titta på vilka retoriska appellformer och vilka responsstrategier inom image
repair theory (IRT) lagen använder sig av i sin kommunikation för att skydda sin, respektive
spelarens image och koppla detta till tidigare forskning inom området. Undersökningen kommer
att utgå från väl utvalda delar ur en retorisk modell som är framtagen av Karlberg och Mral
(Karlberg & Mral, 1998) som också används flitigt och genomgående i Renbergs (2007) bok
Retorikanalys. Modellen är baserad på sex teoretiska utgångspunkter i ordningsföljd; kontext,
disposition, grundläggande medel för att övertyga (appellformer), argumentationsanalys, stil och
att formulera analysresultaten (Karlberg & Mral, 1998). Dock menar Karlberg och Mral (1998)
att det inte finns en enda odiskutabel metod för retorikanalys, eftersom ingen metod kan
innefatta alla väsentliga aspekter i en retorisk händelse. Eftersom denna modell enbart ska
fungera som inspiration och som en typ av underlag för vidare tolkningar har vi anpassat och
utformat ett eget tillvägagångssätt med hjälp av den modellen. Därför kommer huvudsakligt
fokus att ligga på två specifika delar från denna modell: kontext och grundläggande medel för att
övertyga (appellformer). Genom att fördjupa oss i texternas kontext kan vi ta reda på textens
situationsbundenhet (kairos) och publik. En djupgående analys av retoriska appellformer, även
kallat retorikens tre grundläggande byggstenar, är essentiellt för att öka förståelsen i hur texterna
försöker övertyga mottagaren med olika argumentationsmetoder.
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Retoriken handlar som sagt mycket om att övertala genom effektiv kommunikation, vilket även
IRT gör i den aspekten att man vill övertala någon om att behålla förtroendet för en.
Responsstrategierna inom IRT kallas även för retoriska strategier, vilket gör valet av retorisk
analys självklart (Len-Ríos, 2010; Brazeal, 2008). Med detta i åtanke anser vi att en retorisk analys
med fokus på appellformer kommer att komplettera strategierna inom IRT på ett bra sätt och på
så sätt kan vi få tydliga svar på våra frågeställningar.

3.2 Population och urval
Vi kommer att undersöka olika svenska sportkriser inom organisationerna Malmö FF (fotboll),
2013, IF Björklöven (ishockey), 2016, Gefle IF (fotboll), 2017, och Pixbo Wallenstam
(innebandy), 2017, och deras kriskommunikation via sina hemsidor. Hur många texter som
kommer att analyseras beror på hur många som har publicerats av respektive lag vid vardera
krisförlopp. Totalt undersöks 14 texter: fyra från Malmö, fem från Björklöven, tre från Gefle och
två från Pixbo. Utöver texterna kommer tillhörande bilder eller logotyper att studeras om de
tillför något till analysen. All kommunikation på hemsidorna, eller som har hänvisats från
hemsidorna, som har med krisen att göra kommer att analyseras. Vi kommer att studera liknande
individuella kriser i de olika organisationerna, för att kunna uttala oss om gruppen vi undersöker
och för att kunna generalisera till populationen till den grad det går (Østbye, Knapskog, Helland
& Larsen, 2004). Information och texter är endast tagna från svenska medier och
sportorganisationer och texterna kommer att vara på svenska för att på ett rättvist sätt analysera
kommunikationen. Mer specifikt kommer vi att välja urval efter så kallade kritiska fall eftersom vi
kommer att studera ett speciellt problem eller situation (Larsson, 2010). Detta urval är lämpligt i
denna undersökning då vi granskar ett specifikt problem, hur en organisation, i detta fall en
sportorganisation, hanterar en kris där individen står i fokus för problemet. Anledningen till att vi
specifikt har valt svenska sportorganisationer är för att det finns alltför lite forskning och
vetenskap om svenska sportorganisationer och dess externa kommunikation. Att valet föll på
nämnda klubbar beror på att det fanns flertalet texter gällande kriserna på deras hemsidor. Vid
sökningsarbetet efter svenska sportkriser märktes det att många klubbar inte hade kommenterat
kriserna via den kanal som undersöks i denna studie, lagens hemsidor, och därför föll valet på de
fyra klubbar som nämndes ovan. För att hitta individuella kriser inom sport gjordes det en
sökning på nyckelord, som exempelvis kris, sport, fotboll, ishockey, skandal, åtalad, och dömd.
När en kris hade identifierats gick sökandet över till klubbens hemsida för att se om texter
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kopplade till händelsen fanns. Via ovanstående sökprocess visade det sig att kriserna i Malmö FF,
IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam var de som passade bäst för denna undersökning.
Vad som var intressant vid sökningsprocessen var att sexrelaterade brott stod för en stor del av
sökresultaten. Ett annat exempel på ett brott som ofta förekom var doping, men vid dessa
hittades inga större kommunikationsinsatser via hemsidorna. Det som kan sägas om detta, då det
ofta var återkommande i sökningsprocessen, är att sexrelaterade brott kan ses som representativt
för de skandaler som får uppmärksamhet inom sportvärlden. Kriser som analyseras i denna
studie, där tre av fyra är sexrelaterade, känns därför lämpliga att undersöka. Då dessa kriser även
var de som ofta hade kommunikationsinsatser på hemsidorna, kan det tyda på att det är
sexrelaterade brott som framförallt behöver adresseras och därmed bidrar det till ännu en aspekt
som gör valen av kriser lämpliga.

3.3 Tillvägagångssätt och analysstrategier
För att kunna få svar på våra frågeställningar kommer det samlas in meddelanden och texter från
sportlagens officiella hemsidor angående kriserna. Dessa kommer sedan att analyseras genom ett
retorisk perspektiv där användandet av appellformer och responsstrategier kommer uppenbaras.
Kriser i olika svenska lag som uppstått från ett individuellt övertramp kommer att analyseras för
att kunna jämföra dem med varandra. Att jämföra de olika fallen blir väsentligt för att kunna se
om likheter och skillnader finns för att på så sätt, till den grad det går, kunna dra slutsatser om
svenska sportorganisationer i sin helhet. Kommunikationen på hemsidorna kommer att brytas
ner i små delar för att analyseras och kopplas till tidigare forskning och teorier. Vi kommer att
använda oss av två tabeller när vi analyserar varje text. Texterna kommer att kategoriseras efter
rubrik, sedan textblock (TB), följt av numrering av meningar (M) i vardera textblock. Genom att
göra denna indelning underlättar det vår analys på så sätt att vi enkelt kan gå tillbaka till ett citat
eller en mening och se vad exakt som stod, och vilken strategi den tillhör.
Fokus i den första tabellen (tabell 2, modell A) kommer att ligga på de appellformer som
används i varje text. Här kommer varje tabell att kategoriseras efter ethos, pathos och logos. När
en appellform lokaliseras i en text skriver vi ner den i tabellen med nummer på textblock och
vilken mening som berörs. Indelning i kategorier är viktig för att på ett strukturerat sätt finna
svaren på forskningsfrågorna. Som Mral (2008) skriver kan man dela in analysen i två delar, där
man först plockar isär textens innehåll (tabell 2, modell A) och sedan går över till en djupare
tolkning (tabell 3, modell B). Denna djupare tolkning kommer att använda sig utav modell B
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(tabell 3), som går in mer på djupet inom responsstrategier inom IRT. Tabellen kommer att
innefattas av de fem huvudsakliga responsstrategierna denial, evasion of responsibility, reduce
offensiveness of event, corrective action och mortification. Underkategorierna inom varje responsstartegi
kommer att noteras vid användning i vardera text. I tabellen kommer det också att noteras om
responsstrategin skyddar spelaren eller laget med bokstaven S eller L som markering.
Innan resultatredovisning kommer tabellerna att sammanställas för att kunna ge en tydlig
överblick av både argumentationsmetoder och responsstrategier som använts i varje text. Genom
att slutligen ställa de två tabellerna, de om retoriska appellformer och de om responsstrategierna
inom IRT, mot varandra kan vi hitta liknelser mellan textblock och meningar som gränsar mellan
de båda områdena som analysen är baserad på. Därmed kan vi hitta vilka retoriska appellformer
som används vid en viss strategi i texterna och undersöka sambanden mellan dessa.

Tabell 2, modell A. Fokus på appellformer. TB står för i vilket textblock appellformen har lokaliserats. M
står för vilken mening som är aktuell i vardera textblock.
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Tabell 3, modell B. Fokus på responsstrategier inom IRT. TB står för i vilket textblock responsstrategin har
lokaliserats. M står för vilken mening som är aktuell i vardera textblock. S och L står för om strategin skyddar
spelaren eller laget.

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
3.4.1 Validitet & reliabilitet
Studien kommer att studera svenska sportorganisationer vilket är väsentligt för validiteten då
syftet är att undersöka hur svenska lag, som organisationer, skyddar sin respektive en spelares
image under en kris. De texter som analyseras är tagna från lagens respektive hemsidor, vilket
innebär att de med säkerhet kommer från den källa vi studerar. Texterna har alltså med studiens
syfte att göra och bidrar därför till en högre validitet (Ekström & Larsson, 2010). Vi kommer att
leta efter retoriska appellformer i alla texter, samt titta efter kopplingar till IRT och därmed
undersöker vi det som är syftet för studien. Vi undersöker helt enkelt det vi avser att undersöka
(Østbye et al., 2004).

För att uppnå reliabilitet ska vi hänvisa till relevant tidigare forskning för att styrka upp våra
slutsatser och beskriva tydligt hur vi har kommit fram till dessa. Något som även blir viktigt för
reliabiliteten är hur vi samlar in vårt material. Vi kommer spara ner alla texter, så att vi har
tillgång till samma version av texten under hela analysen. Arkiveringen av dokumenten görs för
att undvika eventuella ändringar eller borttagning av texterna på vardera hemsida. Genom att
28

göra det kan vi hela tiden gå tillbaka till texterna för att se exakt vad som står, precis som att man
spelar in samtalet i en intervju (Østbye et al., 2004).
Utöver detta ska vi även vara noggranna i våra val av källor, vilket innebär att vi endast använder
texter som officiellt kommer från vardera lag och att vi använder tidigare forskning och teorier
som är relevanta för studien. Denna studie utgår ifrån våra tolkningar och det blir då svårt att
säkerställa reliabilitet, men genom noggrannhet i vår analys, tolkning, metodanvändning, och via
citat eller referat från texterna som undersöks kan vi uppnå en viss reliabilitet (Bergström &
Boréus, 2012). Alla texter som inkluderas i studien kommer att analyseras på samma sätt.
3.4.2 Generaliserbarhet
Kvalitativa studier är inte lika generaliserbara som kvantitativa studier, men enligt Ekström och
Larsson (2010) går det att generalisera på ett annat sätt, genom teoretiska generaliseringar.
Fallstudier utgår från och utvecklar existerande teorier, i vårt fall framförallt IRT, och genom att
jämföra våra resultat med tidigare forskning inom området kan viss generaliserbarhet uppnås.
Vår studie, där vi undersöker flera olika organisationer för att se gemensamma strategier, är en
bra metod för att kunna göra en teoretisk generalisering (Ekström & Larsson, 2010). Om våra
resultat visar likheter med tidigare forskning går det att dra vissa generella slutsatser, även om det
aldrig med säkerhet går att uttala sig om allmängiltigheten (Ekström & Larsson, 2010).

3.5 Pilotstudie
Vi har genomfört en pilotstudie inom detta ämnesområde för att kunna godkänna de metodval
och metodologier som är tänkta för studien. Genom pilotstudien fick vi en klarare syn i hur vi
ska genomarbeta materialet och var vårt huvudsakliga fokus ska ligga någonstans.
Pilotstudien som genomfördes undersökte hur Malmö FF hanterade krisen angående spelaren
Miiko Albornoz åtal för sexuellt utnyttjande av en 14-årig flicka, vilken även kommer att
analyseras i denna uppsats (Malmö FF, 2013a). Studien undersökte hur de kommunicerade via
sin hemsida och metoden som användes var en retorisk textanalys. I pilotstudien analyserades
endast ett av meddelanden på Malmös hemsida för att se om retorisk textanalys var en passande
metod, vilket den var. Många olika retoriska verktyg gick att identifiera i Malmös kommunikation
och därmed blev det naturligt att använda samma metod i denna uppsats. Några av resultaten
som fanns ut av denna pilotstudie var att Malmö försökte distansera sig från händelsen, men
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stöttade och försökte skydda Albornoz genom att hänvisa till att han var “djupt bedrövad”
(Malmö FF, 2013a) över det som hade hänt. Malmö använde sig genomgående av ethos för att
skydda sin egen image och för att visa att de hade de rätta uppgifterna och inte nyhetsmedierna.
Vad som var intressant var användningen av pathos, som de endast använde när de visade upp
att Albornoz var väldigt ångerfull, för att på så sätt skydda hans image.
Responsstrategier inom IRT analyserades inte i pilotstudien, då fokus låg på att undersöka om
en retorisk textanalys var rätt metod att använda, dock kunde vissa strategier ses vid en första
anblick utan någon närmare analys och därmed stärktes vetskapen om att en kombination mellan
de båda skulle fungera.

3.6 Etiska spörsmål
Eftersom en forskare regleras av regler och föreskrifter måste vi ta ställning till dessa (Codex,
2017). Vår undersökning har flertalet etiska aspekter att ta ställning till, eftersom den inkluderar
individer som är ansvariga för personliga brott och straff. Namngivning kommer att ske löpande
i uppsatsen för att förtydliga vem det handlar om och därmed förenkla för mottagaren. Vi
kommer att ta ställning till att förtydliga om personen i fråga är dömd för sina handlingar eller
om denna är i stadiet åtalad eller anklagad. Vi kommer inte att vara djupgående i de olika brotten,
alltså inte ta med polisens utredning och tillhörande dokument, eftersom detaljrika
framställningar av vad som hänt, och kommunikationen i de sammanhangen kan påverka
enskilda personer eller anhöriga, i form av familjemedlemmar, vänner, lagkamrater, med mera
(Østbye et al., 2004).
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer resultaten av studien att presenteras. Då undersökningen baseras på
tolkningar kommer analysen av materialet vävas samman med resultatdelen, för att tydligt
beskriva hur olika aspekter tagits fram och vad det säger om tidigare forskning. Kapitlet kommer
att delas in i fyra rubriker, vilka är de fyra olika klubbarna som har studerats. Under varje rubrik
kommer två huvudsakliga underrubriker finnas. De är “ethos, pathos och logos” och
“responsstrategier”. Den förstnämnda kommer att belysa hur de tre olika appellformerna har
använts i lagets kommunikation. Under den andra rubriken följer en genomgående beskrivning
av lagens användande av responsstrategier inom IRT för att skydda spelaren, respektive laget.

4.1 Malmö FF
I januari 2013 åtalades Malmö FF:s spelare Miiko Albornoz för sexuellt utnyttjande av barn. Han
blev senare dömd till villkorlig dom för brottet och hela denna stormen kring spelaren ledde till
en kommunikationsinsats från klubben (Malmö FF, 2013d). Malmö stängde av Albornoz från all
verksamhet i klubben, för att sedan låta honom träna med laget men med fortsatt avstängning
från matchspel fram till 22 april 2013. På Malmös hemsida publicerades fyra stycken texter
angående krisen:
Text 1. “Om medieuppgifter gällande MFF-spelare som åtalas” 2013-01-08
Text 2. “Vår spelare fortsätter timeouten, men får chansen att komma tillbaka” 2013-02-12
Text 3. “Albornoz: Jag är djupt ledsen och väldigt ångerfull” 2013-02-13
Text 4. “Avstängningen hävs och Albornoz står till förfogande för spel längre fram” 2013-04-10
4.1.1 Ethos, pathos och logos
I Malmös texter syntes det tydligt att man hade tagit hänsyn till alla tre appellformer, vilket i
teoriavsnittet beskrivs som ett bra tillvägagångssätt för retoriker (Mral, 2013).
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Tabell 4. Tabellen visar totala antalet gånger Malmö FF har använt sig av olika appellformer i texterna.
Medelvärdet för texterna står inom parantes.

Som tabellen ovan visar är det med ganska stor marginal ethos som används mest frekvent i
kommunikationen, medan logos används minst. Som Kruse (1981) skriver behöver idrottsmän
oftast inte hänvisa till särskilt mycket fakta under en kris, utan det räcker med att förklara att allt
är under kontroll. Att logos används minst av appellformerna styrker på så vis Kruses påstående.
Ett exempel på hur Malmö använder logos är när de i bilaga 1 skriver att “klubben ser med
självklarhet mycket allvarligt på händelsen, men vill samtidigt understryka att ingen är skyldig
förrän dom har fallit” (Malmö FF, 2013, 8 januari). Här lyfter de fram det självklara att det krävs
en dom för att någon ska vara sedd som skyldig för att på så sätt skydda Albornoz image. De vill
tydliggöra för mottagarna att han fortfarande inte är skyldig för brottet vilket kan bidra till att de i
den första texten (bilaga 1), mer än i någon annan, verkligen står bakom honom.
När man läser texten syns ett tydligt tema, vilket är en form av konflikt mellan Malmö och
nyhetsmedier. Klubben försöker få mottagarna att ställa sig på deras sida av konflikten genom att
använda sig av ethos. De lyfter fram nyhetsmedierna som en form av motståndare, då de bland
annat skriver att “spelaren utpekas och namnges i rapporteringen”. Ordvalen i detta uttalande
har en väldigt negativ klang och genomgående för texten är att nyhetsmedierna står för skvaller,
medan Malmö står för sanningen. Ännu ett exempel på hur skvaller och sanning framhävs är i
det tredje textblocket i bilaga 1 “med anledning av dessa medieuppgifter, och för att motverka
spridning av falska rykten och tillvitelser, vill Malmö FF göra följande uttalande” (Malmö FF,
2013a). Precis innan ovanstående mening har de beskrivit vad nyhetsmedier har skrivit om
Albornoz och hänvisat till det, via ordval och meningsbyggnad, som skvaller, för att bara någon
mening längre ner bekräfta det som nyhetsmedierna har skrivit. Här använder de sig av ethos,
vilket även nämndes tidigare. De skriver bland annat “vi kan bekräfta att åtal har väckts mot
Miiko Albornoz” (Malmö FF, 2013a). Här anspelar de på klubbens trovärdighet i jämförelse med
nyhetsmedier och användandet av ethos är genomgående för alla deras texter, då de totalt
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använder ethosargument 27 gånger i de fyra texterna med ett medelvärde på 6,75 gånger. Det
krävs ett gott rykte för att endast kunna förlita sig på ethosargument (Mral, 2013), och med tanke
på att de dessutom, mer än någon annan av de tre övriga klubbarna, har använt sig mycket av de
andra appellformerna kan frågan ställas om de verkligen litar på sitt rykte till en stor grad? Dock
tyder det mesta på att de kan det, då till exempel pathos framförallt används för att skydda
Albornoz image, inte Malmös.
Trovärdigheten kan även påverkas av vem som står som avsändare, alltså om det verkar som
att uttalandet verkligen kommer från klubben. I Malmös fall blir inte detta något stort problem
då alla texter är publicerade på deras hemsida. De har dock valt att inte skriva något om vem som
har skrivit texterna, förutom i en text som kommer att belysas senare. Avsaknaden av författare
skulle kunna vara negativt, men i tre av texterna finns det citat från klubbens VD Per Nilsson.
Att VD:n går ut med uttalanden förstärker givetvis klubbens ethos och ett exempel på hur han
används för att visa auktoritet och att det är klubben som bestämmer, inte Albornoz, eller någon
annan heller för den delen finns i ett citat i bilaga 2 där VD:n säger “vi känner att det är viktigt
att konsekvenserna av det inträffade hanteras på ett eftertänksamt och ansvarsfullt sätt, vilket
Miiko har accepterat” (Malmö FF, 2013b). Här visar de att klubben har tagit kontroll över
situationen och att de väljer att visa detta i ett citat från VD:n styrker klubbens ethos ytterligare.
Karlberg och Mral (1998) menar att ethosargument hämtas från en auktoritativ källa, vilket är
fallet här. Att VD:n går ut direkt med ett uttalande direkt när krisen uppstått faller i linje med
Lucero, Kwang och Pangs (2009) forskning om när en VD bör uttala sig under en kris. När en
anställd har gjort ett övertramp som kan påverka någon annan person eller personer bör VD:n
agera direkt och detta är precis vad som har hänt i fallet om Malmö och Albornoz.
Pathos används i största utsträckning för att skydda Albornoz image, vilket framförallt märks i
bilaga 3 där Albornoz själv står som avsändare; detta är den enda texten som har en namngiven
avsändare. Att han står som namngiven avsändare är i detta fall positivt då Frandsen och
Johansen (2007) menar att det är viktigt att det ska framgå, eller i alla fall verka som, att det är
den som står som avsändare som står bakom orden. Albornoz namn förstärker känslan av att det
är han som har skrivit texten och att orden är genuina.
I denna text (bilaga 3) är det betydligt mycket mer fokus på känslor, totalt sex stycken
pathosargument, vilket höjer upp medelvärdet för Malmös användande av appellformen. Ett
exempel på hur texten anspelar på pathos är när han i ett citat skriver “jag är djupt ledsen och
väldigt ångerfull” (Malmö FF, 2013, 13 februari). Här används starka adjektiv som “djupt” och
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“väldigt” för att förstärka de känslor han vill förmedla. Då detta är en situation som framkallar
starka känslor hos publiken kan det vara bra att använda sig av pathosargument (van der Meer &
Verhoeven, 2014).
Det märks att Malmö har tagit hänsyn till alla tre appellformer för att skydda sin image, men
där störst fokus har lagts på ethos, samt att pathos framförallt har använts för att förstärka
känslorna som Albornoz vill förmedla och på sätt kan de skydda hans image. Ännu en aspekt är
att de använder sig av en delningsfunktion till sociala medier, vilket kommer att belysas mer
ingående i avsnittet om Gefle IF.
4.1.2 Responsstrategier
Malmö använder sig av flera olika responsstrategier inom IRT, där de tre mest framstående och
frekvent använda är bolstering inom reduce offensiveness of event, corrective action och mortification.
Kombinationen corrective action och mortification, respektive bolstering och corrective action är enligt
tidigare forskning lyckade kombinationer (Holtzhausen & Roberts, 2009; Coombs 2006).

Tabell 5. Tabellen visar totala antalet gånger Malmö FF har använt sig av olika responsstrategier i texterna.
Tabellen visar även antalet gånger strategin använts för att skydda spelarens respektive lagets image.
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I tabellen ovan kan vi se de responsstrategier som Malmö använder i sin kommunikation. Här ser
man tydligt att de strategier som används mest är corrective action (13), bolstering (8) och
mortification (5). En strategi som sticker ut är den som kallas för victimization.
4.1.3 Strategier som skyddar spelaren
När analysen genomfördes syntes det tydliga tecken på hur Malmö försökte sätta Albornoz i en
offerposition, vilket skulle kunna kopplas till bolstering eller shift the blame. Vad som menas med
bolstering enligt Benoit (1997) är dock att man försöker förändra synen på den anklagade genom
att tillsätta hen eller organisationen med positiva egenskaper. Shift the blame är att man förnekar
handlingen genom att lägga över skulden på en annan person eller organisation, vilket Malmö
inte tydligt gör. De lägger på sätt och vis över skulden på andra än Albornoz genom att just
placera honom i en offerposition, men det finns inte något som kopplar skulden till någon
annan. Det man ser i analysmaterialet är att de heller inte tillskriver Albornoz goda egenskaper
eller hänvisar till tidigare erfarenheter vid dessa tillfällen, utan väljer som sagt att försöka vinna
medlidande för honom genom att sätta honom i en offerposition. På grund av att ingen strategi
tydligt passar in på detta agerande och att det ligger i gränslandet mellan två strategier valde vi att
utöka den tidigare teorin om image repair med ännu en strategi för att tydliggöra var dessa exempel
hör hemma. Strategin som har lagts till har vi valt att kalla för victimization och ligger som nämnt i
gränslandet mellan bolstering och shift the blame. Den påminner dock mer om bolstering, då det inte
finns någon tydlig hänvisning till någon annan skyldig och därmed hamnar under samma
huvudkategori, reduce offensiveness of event. Ett exempel på victimization är när man i första texten
(bilaga 1) skriver följande:

Det är en självklarhet att visa denna respekt mot den part som anmält gärningen, målsägande,
mot inblandade myndigheter och mot den åtalade, som i samtal med oss förklarat att han är djupt
bedrövad och mår mycket dåligt av den situation han hamnat i. (Malmö FF, 2013a)

I citatet ovan kan vi se hur de vill få honom att framstå som ett offer, trots att han själv har
försatt sig i situationen. De förklarar att han mår dåligt och det som framförallt förstärker
offerrollen är att de skriver att han har hamnat i situationen. Med andra ord försöker de få det att
låta som att det inte är hans fel. Valet att använda sig av victimization kan kritiseras, då det är ett
allvarligt brott som han åtalades för och tillslut också dömdes för. Liknelser kan dras till hur man
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ska vara försiktig med att välja en strategi för snabbt om det handlar om doping (Glantz, 2010).
Doping är ett allvarligt brott inom sportvärlden, men sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt
brott rent allmänt, vilket betyder att det kan var bra att inledningsvis agera mer försiktigt tills
bevis har lagts fram. Genom att sätta honom i en offerposition kan det få en negativ effekt
längre fram, då det redan finns ett tydligt offer i form av flickan som utsattes för brottet. Något
som styrker detta är att de i texterna efter den första texten på hemsidan valde att skydda sig
själva mer, vilket tyder på att de kände sig tvungna att göra detta beroende på att de fokuserade
på att skydda spelaren inledningsvis. I den första texten hittar man strategier som skyddar
spelaren vid sju tillfällen, medan de endast skyddar laget vid fyra tillfällen, varav två av de fyra
skyddar både spelaren och laget. Därefter är majoriteten av strategierna till för att skydda laget,
om man bortser från Albornoz personliga uttalande i bilaga 3. En slutsats som kan dras är alltså
att vid misstankar om kriminella brott bör klubben vara försiktiga med att välja strategi för
snabbt.
Utöver victimization som användes tre gånger och bolstering som användes lika många gånger,
kan man se att övriga strategier som används mycket för att skydda spelaren är attack the accuser
och mortification. Den förstnämnda av de två strategierna användes endast i den första av de fyra
texterna, vilket beror på att att han erkände brottet och dömdes till villkorlig dom för sexuellt
utnyttjande av barn (Flinck & Alfelt, 2013, 12 februari). Ett exempel på hur de använde attack the
accuser är när de skriver:
Klubbledningen kommer givetvis inte heller att beröra förtalsliknande lögner och kommentarer
som cirkulerar i olika fora och som riktas mot de involverade i målet. Malmö FF vill vädja till
rapporterande medier om att iaktta sans och måtta i beskrivningen av en sak som är mycket
pressande för de berörda. (Malmö FF, 2013a)

Den andra meningen kopplad till den innan bidrar till en negativ känsla angående medierna, då
de förknippas med ord som “förtalsliknande lögner”. Genom att ha dessa två meningar
ensamma i samma stycke blir det ett sätt för Malmö att attackera nyhetsmedierna för att de
anklagar Albornoz, även om det är på ett försiktigt sätt. Det märks tydligare när man ser till
meningen där de skriver att “ingen är skyldig till ett brott förrän dom fallit” (Malmö FF, 2013a).
Mortification används för att skydda Albornoz i de två sista texterna (bilaga 3 och 4) och inte alls
dessförinnan. Detta går i linje med hur en ursäkt bör hanteras, då det krävs tid för att visa att det
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har givits tid åt tankar och en analys kring händelsen (Frandsen & Johansen, 2007). Vad som
även bör nämnas är att Malmö tillsammans med Albornoz är noga med att visa att ursäkten går
ut till alla drabbade, “jag vill be alla om ursäkt som på olika sätt har blivit drabbade” (Malmö FF,
2013c), vilket är viktigt vid en ursäkt (Hearit, 2006).
Som vi kan se använder sig klubben framförallt av attack the accuser, mortification, victimization
tillsammans med bolstering som påminner om varandra. Attack the accuser och mortification är väldigt
lyckade strategier när det kommer till att hantera kriminella handlingar precis som denna (Brown,
2016).
4.1.4 Strategier som skyddar laget
Som vi kan se i tabell 5 är det framförallt två kategorier som används för att skydda lagets image,
corrective action (13) och bolstering (8). Kombinationen av de båda kategorierna är enligt tidigare
forskning lyckad (Holtzhausen & Roberts, 2009; Compton & Compton, 2014; Onwumechili &
Bedeau, 2017). Man kan se att Malmö försöker distansera sig från Albornoz handling men att de
fortfarande stöttar honom som person, vilket framgår klart och tydligt när de i bilaga 1 skriver
“vi tar givetvis avstånd från hans handlande, men inte från honom som person” (Malmö FF,
2013b). I många fall väljer organisationer att distansera sig från personen eller personerna som är
skyldiga för övertrampet (Len-Ríos, 2010), vilket delvis stämmer överens med Malmös agerande.
De tar endast avstånd från hans handlande och är väldigt noga med att fortfarande visa att han är
en del av organisationen, då de skriver att Albornoz är deras spelare. Detta tydliggörs i rubriken i
bilaga 2. Genom att distansera sig från handlandet skyddar de sig själva från att bli förknippade
med brottet och på så sätt skyddar de även sin image. Agerandet påminner mycket om sättet som
Michael Phelps sponsorer hanterade krisen som han gick igenom, vilken beskrevs i teoriavsnittet.
Det skiljer sig dock från Texacos hanterande av krisen när några få personer inom företaget hade
uttalat sig rasistiskt. Texaco visade inget stöd för de anställda överhuvudtaget (Brinson & Benoit,
1999). Skillnaderna mellan sportvärlden och övriga områden blir här påtaglig och påståendet om
att idrottare ses som en egen organisation där hen blir beskylld medan organisationen hen tillhör
kommer undan lindrigare styrks här (Onwumechili & Bedeau, 2017). Att Malmö inte på samma
sätt behöver distansera sig från spelaren som Texaco behövde, trots att Albornoz dömdes för ett
brott till skillnad från de anställda hos Texaco, tyder på att skillnader mellan yrkesområden finns.
Personligt varumärke kan här vara en stor bidragande faktor till det då det bidrar till att personen
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i fråga hamnar mer i fokus i nyhetsmedier, medan en organisation får mer uppmärksamhet när
en person inte är känd, vilket märktes i Texacos fall (Brinson & Benoit, 1999).
Som beskrivet högst upp i detta avsnitt förlitar sig Malmö mestadels på corrective action och
bolstering. Deras användande av corrective action är dock relativt otydligt. De beskriver sällan
utförligt vad exakt som kommer att göras, förutom själva avstängningen av Albornoz. Ett
exempel på deras mindre konkret beskrivna åtgärder är när de skriver att de “som en konsekvens
av det inträffade valt att intensifiera arbetet med de etiska och moraliska aspekter som följer med
att vara toppidrottsman” (Malmö FF, 2013, 12 februari). Deras faktasnåla beskrivningar går ännu
en gång att koppla till att det sällan behövs utförliga beskrivningar av vad som har hänt och
behöver göras (Kruse, 1981).
Bolstering används vid fem tillfällen och ett tydligt sätt de använder denna strategi på är i
uttalanden från Albornoz. Vid två tillfällen förklarar han att han är tacksam över att klubben gett
honom chansen att komma tillbaka, vilket förser Malmö med en positiv egenskap i form av
förlåtande och skyddar på så sätt deras image.
Sammanfattningsvis använder Malmö framförallt en kombination av strategier som tidigare
forskning menar är lyckad, bolstering och corrective action, för att skydda laget. De använder alltså
ingen av de som kan anses vara mer offensiva strategier, till exempel simple denial, shift the blame
och attack the accuser. Det är endast när de skyddar spelaren som någon av dessa förekommer:
attack the accuser.

4.2 IF Björklöven
Under natten till söndagen 21 augusti 2016 blev IF Björklövens spelare Kim Karlsson misstänkt
för misshandel och sexuellt ofredande i samband med en lagfest (Bornefjord, 2016a).
Misstankarna avskrevs då brott inte kunde styrkas (Bornefjord, 2016b). Spelaren stängdes av till
en början, men då misstankarna avskrevs avbröts avstängningen redan 1 september 2016. På
Björklövens hemsida gick man ut med fem stycken texter angående krisen:
Text 1. “Björklövenspelare brottsmisstänkt - stängs av” 2016-08-21
Text 2. “Brottsmisstankarna skrivs av - spelaren fortsatt avstängd” 2016-08-22
Text 3. “Information från Björklöven” 2016-08-23
Text 4. “Öppet brev från Kim Karlsson” 2016-09-01
Text 5. “Kommentarer från VD Joakim Gustafsson” 2016-09-01
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4.2.1 Ethos, pathos och logos
I Björklövens texter kan alla appellformer urskiljas vid något tillfälle, men det är ett stort fokus
på ethos, ännu mer än i Malmös fall. Logos används, precis som hos Malmö, minst och i
jämförelse med de andra två appellformerna är den i stort sett obefintlig vilket syns tydligt i tabell
6.

Tabell 6. Tabellen visar totala antalet gånger IF Björklöven har använt sig av olika appellformer i texterna.
Medelvärdet för texterna står inom parantes.
Som man kan se är användning av ethos betydligt mer förekommande än de andra. Hela 8,2
stycken ethosargument i snitt per text. Det används på ett liknande sätt som i Malmös fall, men
en stor skillnad är att argumenten framförallt används för att skydda laget, inte spelaren. Malmö
valde att lägga mycket fokus på att skydda spelaren, medan Björklöven till stor del försökte
skydda sig själva och tog avstånd från spelaren. Att Björklöven väljer att fokusera mycket på att
skydda sin egen image skulle kunna tala emot tidigare forskning som menar att idrottare ofta blir
sedda som en egen organisation och att organisationen de tillhör inte blir beskyllda lika mycket
som i organisationer inom andra områden (Onwumechili & Bedeau, 2017). Till vilken grad
Björklöven skyddar sig själva, respektive spelaren kommer att belysas i nästa avsnitt.
En gemensam sak för både Björklöven och Malmö är bildvalet till texterna. I fyra av de fem
texterna som Björklöven publicerat har man valt att använda klubbens logga som bild, vilket
även Malmö gjorde i alla sina texter. Loggan blir ett sätt för dem att visa att det är en trovärdig
källa som står bakom texten och på så sätt anspelar de på ethos. Den sista texten från Björklöven
(bilaga 9) visar upp en bild på deras VD, vilket bidrar till ett starkt ethos då det även är han som
står bakom orden i texten. VD:n Joakim Gustafsson är närvarande i alla texter utom en som är
ett uttalande från Kim Karlsson, spelaren som misstänktes. Här ser vi alltså ännu en gång hur
klubbens VD används som en central person i kommunikationen och detta går, precis som i
Malmös fall, i linje med hur en VD ska hantera en kris (Lucero et al., 2009).
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Björklöven använder ofta pathos för att visa besvikelse över Karlssons beteende vilket vi ser
ett exempel på när de använder ett citat från Gustafsson där han, efter att ha beskrivit hur
obegripligt det är att spelaren har betett sig på detta sätt, säger “jag är fruktansvärt besviken”
(Bornefjord, 2016a). Här visar han upp tydliga känslor över händelsen och vill förmedla dem till
mottagaren, som i det här fallet framförallt är fansen, då det med största sannolikhet är de som
oftast läser på klubbens hemsida. Att de vänder sig till fansen märks även i vissa uttalanden de
gör, till exempel i texten där Kim Karlsson gör sina uttalanden när han skriver:

Förstår dock om det finns människor som vill att jag ska lämna klubben men jag hoppas att jag
kan få bevisa att jag förtjänar en andra chans för det jobbet jag kommer göra både på och utanför
isen. Här vill jag spela, här vill jag utvecklas. (Kassman, 2016a)

Det märks att detta är riktat till fansen, då han skriver att han förstår att vissa vill att han ska
lämna klubben. De som intresserar sig för klubben är såklart fansen och därför är det tydligt
riktat till dem. Den sista meningen “här vill jag spela, här vill jag utvecklas” (Kassman 2016a),
förstärker detta påstående i form av en analogi till Sveriges nationalsång och raden “jag vill leva,
jag vill dö i Norden”. Detta kan ses som en hyllning till laget. Med andra ord anspelar Karlsson
mycket på pathos, då han visar att klubben betyder allt för honom. Det går dock att ifrågasätta
denna texts trovärdighet, ethos. Längst ner i bilaga 8 ser vi Kim Karlssons namn och
tröjnummer, som att det är han som har skrivit texten, men under det står ännu ett namn, Mikael
Kassman. Det blir här svårt att urskilja vem som står bakom texten, vilket är en väsentlig aspekt
för kriskommunikationen. Det måste verka som att det är Kim Karlssons ord som förmedlas och
här har Björklöven misslyckats (Frandsen & Johansen, 2007).
Då det tydligt syns att texterna är riktade till fansen kan man anta att deras mål med denna
kommunikation är att innehållet ska spridas på sociala medier, vilket tidigare forskning har visat
är ett sätt för fans att hjälpa en klubb under en kris (Brown & Billings, 2012; Brown et al., 2015).
Vad de i så fall kunde ha gjort är att lägga till länkar till sociala medier så att fansen, direkt via
deras hemsida, kan dela inlägget. Delningsfunktionen på hemsidorna är något som finns
tillgängligt hos andra klubbar i denna undersökning, vilket kommer att belysas senare.
Björklöven har framförallt fokuserat på ethos, med en del pathos, men ytterst lite
logosargument, vilket alltså ännu en gång styrker Kruses påstående om att fakta inte behöver
vara viktigt i kommunikation kring kriser inom sport.
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4.2.2 Responsstrategier

Tabell 7. Tabellen visar totala antalet gånger IF Björklöven har använt sig av olika responsstrategier i
texterna. Tabellen visar även antalet gånger strategin använts för att skydda spelarens respektive lagets image.
I tabellen ovan kan vi se att Björklöven använder mortification, corrective action och shift the blame för
att skydda spelaren. De använder bolstering, corrective action och shift the blame för att skydda laget.
4.2.3 Strategier som skyddar spelaren
I Björklövens fall används mortification klart mest för att skydda spelaren Kim Karlsson. Som man
dessutom kan se, i jämförelse med Malmö, skyddas spelaren inte till lika stor grad. Det är endast
vid elva tillfällen i de fem texterna som strategier används för att skydda Karlsson, till skillnad
från Malmös 16 tillfällen i fyra texter. Vad som genast blir synligt när man ser till Björklövens
kommunikationsinsats är att de på ett tydligt sätt distanserar sig från spelaren. Det märks
framförallt då de flesta av strategierna som skyddar spelarens image framförallt förekommer i
den fjärde texten som är ett uttalande från Karlsson själv. Uttalandet är dock publicerat på
Björklövens hemsida och därför är det tydligt att det är ett sätt för laget att hjälpa spelaren,
snarare än om Karlsson hade publicerat inlägget själv på sociala medier.
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För att skydda spelaren väljer Björklöven framförallt att fokusera på mortification, men även
corrective action och shift the blame. Ett tydligt exempel på hur mortification används är när de i
Karlssons uttalande (bilaga 8) skriver:

Jag kan inte skylla på något eller någon annan. Jag drack för mycket, blev full och uppträdde illa.
Därför vill jag be om ursäkt till alla som drabbats av mitt beteende. (Kassman, 2016a)

I citatet ovan tar Karlsson på sig ansvaret och ber om ursäkt till alla drabbade, vilket tidigare
nämnts som en viktig aspekt när det kommer till ursäkter (Hearit, 2006). Vad som även blir
väsentligt att nämna i detta fall är när Karlssons uttalande publicerades. Händelsen inträffade
under natten till söndagen 21 augusti och hans uttalande publicerades först 1 september. Genom
att vänta med ursäkten kan de ha lättare med att nå ut med budskapet till mottagarna och på så
sätt skydda hans image bättre, då det visar att han har reflekterat över händelsen (Frandsen &
Johansen, 2007). Vad som dock går att ifrågasätta med uttalandet från spelaren är att det står att
Karlsson står bakom orden i texten, vilket syns längst ner i bilaga 8 där hans namn och
tröjnummer står, men att det står en annan angiven författare under hans namn, Mikael
Kassman. Att det står två namn leder till en osäkerhet kring vem som är avsändaren. Enligt
Frandsen och Johansen (2007) är det viktigt att det verkar som att det är spelaren som står
bakom orden som sägs. I fallet kring Karlsson och Björklöven är det otydligt om Karlsson
faktiskt har skrivit texten och därför kan detta påverka mottagarnas syn på hans ursäkt.
Utöver mortification använder Björklöven, som nämndes tidigare, corrective action och shift the blame
för att skydda Karlssons image. Shift the blame används framförallt i den första texten (bilaga 5),
som publicerades 21 augusti, där de försöker göra händelsen till ett allmänt problem och istället
föra över en generell skuld på män i samhället. Ett exempel är när VD:n Joakim Gustafsson
säger:

Vi måste få ett slut på mäns våld mot kvinnor och vi måste få ett stopp på den machokultur som
uppenbarligen fortfarande finns inom vår idrott. Det säger jag generellt, utan att peka finger mot
den misstänkte spelaren, som fortfarande bara är just det: misstänkt. (Bornefjord, 2016a)

Här är det tydligt att de försöker att lägga över skulden på samhället i stort och på så sätt sätta
den enskilda händelsen i skymundan. Genom att göra på det sättet skyddar de framförallt
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Karlssons image, men även lagets då de även vill förflytta diskussionen från Björklöven till en
samhällsfråga. Deras agerande skiljer sig från hur till exempel Texaco hanterade krisen har tagits
upp vid flera tillfällen i denna studie. Texaco använde shift the blame för att lägga all skuld på de
som hade uttalat sig rasistiskt inom organisationen (Brinson & Benoit, 1999). Björklöven
använder shift the blame genom att istället lägga skulden på män i det svenska samhället.
Skillnaderna skulle kunna bero på sportkontexten, då tidigare forskning pekar på att ett lag inte
blir beskyllda på samma sätt som andra organisationer (Onwumechili & Bedeau, 2017). Lagen
innehåller spelare med starka personliga varumärken och därmed hamnar ofta de i fokus istället
för laget, som är fallet i de kriser som undersöks i denna studie. Trots att det är tydligt att det är
en Björklövenspelare som är anklagad, precis som det var en anställd hos Texacos, väljer
Björklöven att skydda spelaren istället för att beskylla honom. Även om de på sätt och vis
distanserar sig från spelaren väljer de ändå att stå bakom honom, vilket skiljer sig från Texacos
hanterande och även FIFA:s som nämndes i teoriavsnittet. Presidenten för FIFA lade också
skulden på individnivå inom organisationen, vilket tyder på att skillnader även finns i
sportvärlden.
4.2.4 Strategier som skyddar laget
För att skydda laget använder Björklöven tre strategier, bolstering, corrective action och shift the blame.
De fokuserar framförallt på de två förstnämnda då den sistnämnda ofta skyddar både spelaren
och laget. Om man tittar tillbaka på Malmö kan man se att valen av strategier för att skydda laget
påminner om varandra. Björklöven använder också de lite mer försiktiga strategierna som mer
handlar om att skapa en positiv bild av klubbens arbete, bolstering för att visa positiva egenskaper
hos klubben och corrective action för att visa att något kommer att göras åt situationen. Ett exempel
på hur de använder bolstering är när de i den andra texten (bilaga 6) använder ett citat från VD:n
för att visa att Karlsson agerande inte är i linje med hur man agerar som en anställd inom
Björklöven. De höjer upp synen på klubben genom att referera till egenskaper och handlingar
som de verkligen inte står för genom att hänvisa till att det är ett oacceptabelt beteende. Att
ovanstående kommunikationsinsats hör till strategin bolstering styrks av Brinson och Benoit (1999)
som tar upp ett liknande hanterande gjort av Texaco.
Vad som är intressant är att Björklöven, precis som Malmö, inte använder sig av mortification för
att skydda laget. Kruse (1981) menar att idrottare ofta ber om ursäkt vid en kris och kanske är
det just så att det är idrottarna själva som väljer att be om ursäkt, inte lagen de tillhör. Man kan se
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att i både Björklövens och Malmös fall använder de mortification för att skydda spelaren och ofta i
samband med uttalanden från spelaren själv. Det mesta tyder på att klubbarna ser
krishanteringen i två nivåer, en som skyddar spelaren och en som skyddar laget, och använder
olika strategier för att uppnå detta. Att de blandar ganska många olika strategier skulle kunna tala
emot tidigare forskning som säger att det kan vara negativt att använda många strategier, då
budskapet kan bli svårt att ta emot för mottagarna (Glantz, 2010). Att kommunikationen från
klubbarna på sätt och vis fungerar som två olika kommunikationsinsatser tyder på att det är
möjligt att blanda många olika strategier, då de har olika mål med dem.
Den strategi som Björklöven till stor del använder sig av är, som nämndes ovan, corrective action.
Denna strategi förekommer hela 17 gånger i de fem texterna som publicerades, bolstering
förekommer 16 gånger. Som beskrevs tidigare distanserar de sig från spelaren till en större grad
än vad Malmö gör, och mycket fokus ligger på att visa att agerandet inte är i linje med
Björklövens värderingar. Här blir corrective action en viktig faktor i kommunikationen och ett
exempel på hur de använder denna strategi för att förtydliga att de ser allvarligt på situationen är
när VD:n, i den femte texten (bilaga 9), säger att de ska “arbeta både med honom och resten av
vår förening för att visa allvar med det vi säger i vår värdegrund” (Kassman, 2016b). Texten som
citatet är taget från är ett uttalande från VD:n och publicerades samma dag som Karlssons
uttalande, vilket ännu en gång tydliggör att kommunikationen har två sidor, en som skyddar
spelaren och en som skyddar laget. De låter Karlsson vara frontfigur i den ena texten (bilaga 8),
medan VD:n är det i den andra. Fokus i denna studie ligger inte på att hitta skillnader mellan
sportklubbar och organisationer inom andra områden, men frågor kring detta växer fram då de,
på ett helt annat sätt än vad Texaco gjorde, låter den anklagade tala för sig själv i organisationens
egna forum. Det krävs dock fler fall från andra organisationer för att kunna jämföra detta. Att
idrottare behöver hantera kriser publikt belystes i teoriavsnittet (Brown, 2016), och i Björklövens
fall har de låtit spelaren uttala sig på deras hemsida. Valet att använda klubbens egna
kommunikation som ett forum för spelarens uttalanden kan vara ett bra sätt att skydda spelaren
och även klubben, då de kan forma hens uttalanden för att nå ut till fansen. På så sätt visar
klubben att de är förlåtande, spelaren får be om ursäkt och via fansen kan de nå ut med
budskapet till allmänheten (Brown & Billings, 2013).
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4.3 Gefle IF
I början av maj 2017 uppkom misstankar om att en spelare i Gefle IF hade begått allvarliga brott.
Gefle IF:s Kwame Bonsu blev åtalad och senare dömd för både misshandel och våldtäkt mot sin
dåvarande fru. Bonsu blev dömd till två års fängelse och utvisning från Sverige (Norberg &
Tolén, 9 juni 2017). Klubben gick ut med att spelaren inte skulle representera klubben så länge
domen kvarstod (Gefle IF, 2017a; Gefle IF, 2017b). Gefle publicerade två texter på deras
hemsida angående krisen, och hänvisade samtidigt till en debattartikel på Arbetarbladets hemsida:
Text 1. “Uttalande från Gefle IF” 2017-05-10
Text 2. “Uttalande från Gefle IF fotboll” 2017-09-06
Text 3. Arbetarbladet. “Gefle IF: Vi måste också vara självkritiska” 2017-06-02
4.3.1 Ethos, pathos och logos
Gefle IF använder sig av alla tre appellformer i sina texter. Det finns ett tydligt och signifikant
användande av ethos som argumentationsmetod, och liknelser kan dras till både Björklövens och
Malmös texter de publicerade på vardera hemsida.

Tabell 8. Tabellen visar totala antalet gånger Gefle IF har använt sig av olika appellformer i texterna.
Medelvärdet för texterna står inom parantes.
I tabellen ovan kan man läsa av att ethosargument är betydligt mer överrepresenterade i texterna
än pathos och logos. Med ett totalvärde av 28 gånger, med ett snitt på 9.33 ethosargument i
texterna, påvisar detta en tydlig koppling till att Gefle vill väcka förtroende och höja
tillförlitligheten för mottagaren som tar del av informationen (Karlberg & Mral, 1998). Det är
tydligt att Gefle IF lägger stort fokus på ethosargument då organisationen enbart försöker skydda
sitt eget varumärke och aldrig spelarens. Det finns inget argument som skyddar spelaren i någon
av texterna, vilket kan bero på vad för brott spelaren var misstänkt för. Gefle nämner dock aldrig
att spelaren enbart är misstänkt fram till det att en dom faller, som Malmö klargjorde under fasen
då Albornoz endast var åtalad. Detta hade varit ett tydligt logosargument som de skulle ta
45

användning av för att på något sätt skydda Bosus image, i alla fall fram tills att domen faller. Till
skillnad från Malmö väljer Gefle att i sin tredje text (bilaga 12) lägga fram flertalet punkter med
fakta på vad organisationen genomfört de senaste sex månaderna istället för att lägga fram fakta
om själva händelsen. Detta är intressant då det går i linje med vad Kruse (1981) beskriver, att
idrottsmän eller organisationen oftast inte måste hänvisa till särskilt mycket fakta om situationen
under en kris, utan det räcker med att förklara att allt är under kontroll.
Dock finns det en aspekt som skiljer Gefle IF mot andra nationella sportorganisationer då de
bär på en tydlig krishistorik i ryggsäcken, vilket de nämner i debattartikeln (bilaga 12).

De absolut flesta i vår förening agerar helt enligt våra värdegrunder och våra spelare ska vara
fantastiska förebilder. Trots det har vi erfarenhet av händelser där personer i vår förening dömts
för eller förknippats med brott som bryter mot de värdegrunderna. (Lagerström, 2017, 2 juni)

Som nämnt i teoriavsnittet kan krishistorik påverka en idrottares/sportorganisations förmåga att
återfå sin positiva image efter en skandal. Eftersom Gefle IF tidigare är drabbat av tyngre kriser
minskar chansen att komma undan en kris på ett lindrigare plan. Detta eftersom en organisation
som tidigare inte är krisdrabbad och innehar ett gott rykte hos sina intressenter kan komma
lindrigare undan en kris (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Koerber & Zabara, 2017). Vad som
även nämndes i teoriavsnittet är att det finns ett förutbestämt ethos, alltså att laget redan har ett
rykte beroende på tidigare handlingar. Om ryktet är kopplat till tidigare liknande kriser kan det
vara bra att fokusera på andra appellformer än ethos, vilket Gefle i detta fall inte har gjort (Mral,
2013). Frågetecken kan sättas kring Gefles hanterande av krisen i förhållande till användandet av
ethos, men trots detta har de endast behövt göra tre stycken kommunikationsinsatser, i alla fall
på deras hemsida, vilket tyder på att fansen förlåter dem ändå. Att fansen har lättare att förlåta ett
lag kan bero, som nämndes tidigare, på monopolstatusen. Gefle IF är den enda allsvenska
klubben i staden och därmed finns ingen riktig konkurrent på marknaden, vilket kan vara till stor
hjälp under en kris (Koerber & Zabara, 2017). Att de anspelar mycket på ethos kan vara för att
de vet att fansen har förlåtit dem tidigare och därför fortfarande upprätthåller gott rykte hos
dem. Något som styrker påståendet om Gefles förlitande på fansen är att de under texterna har
placerat delningsverktyg för sociala medier. Genom att ha denna funktion tillgänglig är deras
förhoppning att fansen ska hjälpa dem att sprida materialet för att på så sätt kunna vända den
negativa bilden av Gefle och deras situation hos allmänheten (Brown & Billings, 2012; Brown et
46

al., 2015). Delningsfunktionen fungerar även som en anspelning på ethos i sig, då laget genom
detta försöker påvisa att informationen är trovärdig och legitim och kan delas vidare.
Gefle skiljer sig inte särskilt mycket åt när det kommer till användandet av appellformer. De
använder ethos mest, följt av pathos och sist logos. En tydlig skillnad som man kan se utifrån
analysmaterialet är att de har varit inblandade i liknande kriser tidigare och därmed kan det
överväldigande användandet av ethos ifrågasättas. Dock kan de övertala fansen att bli delaktiga i
kriskommunikationen via delningsverktygen på hemsidan. Pixbo och Malmö använder även
denna funktion.
4.3.2 Responsstrategier

Tabell 9. Tabellen visar totala antalet gånger Gefle IF har använt sig av olika responsstrategier i texterna.
Tabellen visar även antalet gånger strategin använts för att skydda spelarens respektive lagets image.
4.3.3 Strategier som skyddar spelaren
Gefle skyddade inte spelaren överhuvudtaget och det är därmed det enda av de fyra fallen som
inte styrker hypotesen om att lagen skulle skydda och stå bakom spelaren. De väljer att inte
namnge spelaren, trots att han namnges i tidningar (Norberg & Tolén, 9 juni 2017). Vad som bör
nämnas här är att det framgår i analysmaterialet att Gefle har en tydlig krishistorik (se citat i
avsnittet om appellformer) och att det kan påverka hanterandet av krisen. Att Gefle tidigare har
varit inblandade i liknande kriser leder till ett större fokus på att skydda klubben istället för
spelaren, då deras rykte har skadats på grund av lagets negativa krishistorik (Coombs, 2015).
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Hanterandet av krisen tyder alltså på att ett större fokus på att skydda laget krävs från klubbar
om dess image har förändrats till det sämre på grund av tidigare kriser. Påståendet styrks även av
FIFA:s hanterande när de beskylldes för korruption. FIFA:s president lade skulden på
individnivå och valde mindre lyckade strategier för att skydda organisationen. Organisationen
hade varit inblandade i liknande kriser tidigare och därför påverkades deras image väldigt negativt
(Onwumechili & Bedeau, 2017).
4.3.4 Strategier som skyddar laget
I tabell 9 ser vi att ett stort fokus ligger på corrective action, men framförallt bolstering, för att skydda
lagets image. Val av strategi går alltså i linje med de tidigare två klubbarna i denna studie och
även med tidigare forskning som menar att denna kombination ofta är lyckad (Holtzhausen &
Roberts, 2009; Compton & Compton, 2014; Onwumechili & Bedeau, 2017). Att de, som belystes
i avsnittet ovan, inte namnger spelaren är ett tydligt sätt för dem att distansera sig från honom
och låta all kommunikation handla om laget. De skriver dessutom “en spelare i Gefle IF” (Gefle
IF, 2017a) och dessa ordval leder till att det känns som att de inte vill förknippas med honom.
Om man jämför med till exempel Malmö, som skriver “vår spelare” (Malmö FF, 2013b), blir
Gefles ordval genast mer försiktiga.
Bolstering används mest av alla strategier och ett tydligt exempel på hur detta brukas är när de
beskriver deras värdegrund (bilaga 10), “i den ingår bland annat att vi tar avstånd från all form av
våld och kränkande beteende” (Gefle IF, 2017a). Genom alla Gefles texter, förutom den korta
texten (bilaga 11) är bolstering en viktig aspekt för att bygga upp deras image igen. Hela 26 gånger
används denna strategi medan corrective action, som används näst mest, endast syns vid sex
tillfällen. De upptäckter som har gjorts gällande Gefles strategival går, precis som nämndes i
avsnittet ovan, att kopplas till krishistoriken. Då klubben har blivit kopplad till negativa
handlingar försöker de att bygga upp en positiv bild av sig själva genom att hänvisa till positiva
egenskaper (Benoit, 1997a).
Det som är mest intressant med Gefles hanterande är kanske inte strategierna, utan vilka forum
de har använt sig av. Denna studie undersöker endast klubbarnas hemsidor, men på hemsidan
har Gefle länkat till klubbdirektören Pär Lagerströms debattartikel i Arbetarbladet. Att de länkar
till denna är ett tecken på att krishistoriken har påverkat deras kriskommunikation och valet av
kanal. De går ut med en debattartikel då deras image kan ha påverkats negativt från tidigare kriser
och därför behöver de nå ut till en bredare publik än endast fansen. Genom att länka till
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debattartikeln kan de få fansen att sprida den på sociala medier (Brown & Billings, 2013; Brown
et al., 2015).

4.4 Pixbo Wallenstam
Söndagen den 1 oktober 2017 spelade innebandylaget Pixbo match mot Växjö i Svenska
Superligan. Under matchen träffades Växjös Christoffer Holmér i huvudet av Pixbos Linus
Henriksson klubba. Henriksson anklagades för att ha slagit honom avsiktligt och det blev stora
rubriker i tidningar. Aftonbladet skrev bland annat “bilderna chockar innebandysverige”
(Karlsson & Norberg, 1 oktober 2017). Incidenten ledde till att Henriksson blev avstängd i åtta
matcher, trots att Pixbo och han själv överklagade beslutet (Pixbo Wallenstam, 2017b). Spelaren
fick inget straff av klubben. Pixbo publicerade två texter på sin hemsida angående krisen:
Text 1. “Pressmeddelande: Gällande händelsen i söndagens SSL-match mellan Växjö och Pixbo”
2017-10-02
Text 2. “Pressmeddelande: Linus Henriksson och Pixbo Wallenstam överklagar beslut”
2017-10-06
4.4.1 Ethos, pathos och logos
Även i Pixbos fall, precis som de övriga tre, är ethos den appellform som används mest frekvent.
I deras texter kan man dessutom se att både pathos och logos används väldigt lite, men där logos
används minst. Att logos används minst är alltså genomgående för alla klubbar och därmed kan
vi efter att ha analyserat alla texter se att fakta ofta inte används till en stor grad i
kriskommunikationen inom sport.

Tabell 10. Tabellen visar totala antalet gånger Pixbo Wallenstam har använt sig av olika appellformer i
texterna. Medelvärdet för texterna står inom parantes.
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Ovan i tabell 10 ser vi att ethos har ett medelvärde på 6, pathos 1,5 och logos 1. Pixbo fokuserar
därmed på att anspela på sin trovärdighet och använder sig av klubbchefen Fredrik Edendahl i
sina uttalanden. Ännu en gång ser vi alltså hur en högt uppsatt inom klubben får agera som
ansiktet utåt under krisen. I deras första text visar de upp Edendahl som en professionell person
som vill ta reda på all fakta om händelsen och att han diskuterar med alla inblandade för att få en
tydlig bild av incidenten. Textens kursiva del, som kommer direkt efter ingressen, är enligt
författaren skriven av Edendahl själv vilket bidrar till ett starkt ethos. De skriver utförligt att det
är klubbchefen som talar ut och nämner att han är just klubbchef eller klubbdirektör vid tre
tillfällen, alltså hänvisar de till en auktoritativ källa (Karlberg & Mral, 1998). En klubbchef inom
innebandyn bör ha stor kunskap om sporten och därmed är det en relevant person att använda
sig av för att anspela på ethos.
De anspelar även på pathos, men detta görs framförallt vid Henrikssons citat till exempel när
han i bilaga 13 säger:

“Jag är hemskt ledsen för att det blev som det blev. Det hela blev väldigt olyckligt och jag skulle
väldigt gärna vilja ha den händelsen ogjord så klart.” (Pixbo Wallenstam, 2017a)

Här anspelar han på pathos genom att uttrycka ånger för händelsen och att han är väldigt ledsen
över att det hände. Att klubben anspelar på pathos vid spelarens uttalanden känns igen från
tidigare texter. Både Malmö och Björklöven använde sig av samma strategi där de fokuserade på
pathos i spelarens uttalanden. Det verkar alltså finnas en gemensam nämnare här, då samtliga
uttalanden från spelarna fokuserar mycket på pathos, men att ethos ändå är den mest frekvent
använda appellformen. Citatet ovan är också lite speciellt när det kommer till responsstrategier,
vilket kommer att belysas i nästa avsnitt.
Något som skiljer Pixbos texter åt från övriga är att de har valt att ta med en bild på spelaren,
vilket syns i bilaga 14. Bilden visar upp Henriksson med en relativt tom blick och han ser allt
annat än lycklig ut. Genom att använda sig av denna bild bidrar det till att styrka upp
pathosargumenten då bilden i samspel med citaten kan hjälpa mottagarna att ta åt sig budskapet
enklare. Vad som dock bör nämnas är att bilden är med i den andra texten där det inte finns
några citat från Henriksson och kanske hade det varit bättre att ha med den i den första texten
där de anspelar på pathos tre gånger. I den andra texten (bilaga 14) använder man inte pathos
alls.
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Pixbos kommunikationsinsats under krisen skiljer sig inte särskilt mycket åt från de övriga
klubbarna när det kommer till ethos, pathos och logos. Ethos är även här den appellform som
används mest, pathos används näst mest och logos är ännu en gång den som används minst.
Precis som nämndes i avsnittet om Gefle använder sig Pixbo av delningsfunktioner till sociala
medier och kan på så sätt få hjälp av fansen i kriskommunikationen.
4.4.2 Responsstrategier

Tabell 11. Tabellen visar totala antalet gånger Pixbo Wallenstam har använt sig av olika responsstrategier i
texterna. Tabellen visar även antalet gånger strategin använts för att skydda spelarens respektive lagets image.
I tabellen ovan kan vi se att Pixbo skyddar spelaren betydligt mer än laget. Hela 17 gånger
används strategier för att skydda spelaren, medan samma siffra för laget är fyra.
4.4.3 Strategier som skyddar spelaren
För första gången i denna studie förekommer en form av evasion of responsibility, vilket kan bero på
att händelsen som ledde till krisen inte är lika allvarlig som övriga. Brown (2016) undersöker hur
skillnader i kriminella handlingar och icke kriminella handlingar påverkar valen av

51

responsstrategi, men den belyser främst mortification, attack the accuser och bolstering, inte strategier
inom evasion of responsibility. Pixbos agerande verkar tyda på att framförallt accident, som används
mest, kan vara en lämplig strategi när det gäller situationer som uppstår under matcher. För
fansen handlar sport framförallt om hur laget presterar resultatmässigt och en beskrivning om
varför saker och ting hände är inte alltid nödvändig (Kruse, 1981). Fans kan förlåta spelare ändå
om de bara vet att allt är i sin ordning och därmed kan accident vara en lämplig strategi i detta fall,
då Henriksson och Pixbo endast använder sig av en enkel förklaring till situationen, att det hände
av misstag. Det kan även vara bra i ett sådant här fall att visa upp god karaktär, vilket de gör
(Kruse, 1981). De skriver att Henriksson och klubbchefen har pratat med den utsatta,
Christopher Holmér, och detta är ett sätt för dem att visa att de bryr sig.
Det syns tydligt hur Pixbo menar att Henrikssons klubba träffade Holmér av misstag, när de
skriver “Linus Henrikssons klubba träffade Växjö Vipers Christopher Holmér i ansiktet” (Pixbo
Wallenstam, 2017a). I citatet ser vi att de väljer ordet träffade, istället för till exempel slog.
Genom att skriva på det sättet hänvisar de till att allt hände av misstag och på så sätt skyddar de
Henrikssons image.
Det finns även tillfällen där det är otydligt vilken strategi de försöker framhäva, vilket syns i ett
citatet från Henriksson, som även nämndes i föregående avsnitt, i bilaga 13:

Jag är hemskt ledsen för att det blev som det blev. Det hela blev väldigt olyckligt och jag skulle
väldigt gärna vilja ha den händelsen ogjord så klart. (Pixbo Wallenstam, 2017a)

Citatet ovan skulle kunna tolkas som en ursäkt, men det känns mer som att han försöker
förtydliga att allt var en olyckshändelse. Han säger att det blev olyckligt och att det blev som det
blev, vilket på många sätt och vis konnoterar till misstag. Precis innan detta citat skriver de även
att de ger stöd åt alla inblandade, vilket blir en form av victimization, då det sätter Henriksson i en
offerposition. De vill att man som mottagare ska tycka synd om honom. Användandet av
victimization förstärker också strategin accident då Pixbo menar att han har hamnat i den här
situationen på grund av ett misstag och att han inte förtjänar den negativa kritik han får.
4.4.4 Strategier som skyddar laget
Som tabell 11 visar skyddas inte laget särskilt mycket, utan fokus ligger på att skydda spelaren.
Det är endast två strategier som används och det är bolstering och corrective action, vilket innebär att
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alla fyra klubbarna använder dessa som deras främsta strategier för att skydda laget. Då alla andra
klubbar har skyddat sig själva till en mycket större grad än Pixbo har kan det tyda på att ett större
fokus på att skydda laget krävs när det handlar om kriminella handlingar och framförallt
händelser som inte berör händelser på planen. Om någon skulle slå någon i ansiktet utanför
planen hade förmodligen en större insats krävts från Pixbo, då det mer handlar om värderingar.
Det går inte att avskeda som ett misstag på samma sätt som de gör i detta fall.
De gånger som Pixbo skyddar sig själva är när de beskriver hur de har pratat med de
inblandade. Genom att skriva detta använder de sig av bolstering, då de visar publiken att de är den
part som tar tag i saken och tillsätter sig därmed goda egenskaper. De använder även corrective
action, då de visar att de tar till åtgärder för göra rätt för sig.
Pixbos agerande tyder på att de inte behövde skydda laget, utan istället behövde skydda
spelaren. Skillnaderna i krishanteringen, i jämförelse med övriga klubbar, tyder på att sportsliga
händelser innebär en mindre kris för laget än något som händer utanför planen. Sett till Kruses
(1981) påstående att fans ser laget som en familj, kan slutsatsen dras att det krävs grova
övertramp för att fans ska se negativt på klubben som helhet. Vid mindre företeelser krävs alltså
inget större fokus på att skydda lagets image.
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5. Diskussion
I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kopplat till teorier och tidigare forskning som
belystes tidigare i denna studie. Här kommer en bredare syn på området kriskommunikation
inom sport att ges, med diskussioner kring vad denna studie kan säga om området i sin helhet.

5.1 Diskussion kring appellformer och kairos
Studien har förutom strategier inom IRT belyst appellformerna ethos, pathos och logos.
Upptäckterna som har gjorts i denna studie är att appellformerna används till stor del för att
förstärka strategierna. Vad man kan se är att pathos framförallt används för att förstärka
strategierna kring spelaren, vilket märks tydligt när man ser till mortification och victimization. De
använder känslor för att visa att ursäkten är genuin och att spelaren mår dåligt över situationen
som har uppstått. Browns (2016) studie indikerar att fans inte ser strategin mortification som
genuin och att en tydlig förklaring över vad som har hänt kan vara lämpligare. Denna studie
indikerar istället att mortification i samspel med pathos kan övertala fans om att ursäkten är genuin.
Då denna studie inte undersöker hur fansen påverkas kan dock inga slutsatser om detta dras,
men diskussionen bör dock lyftas fram. Lagen verkar inte ha påverkats nämnvärt av kriserna i det
långa loppet och kommunikationsinsatserna verkar ha varit lyckade. Användandet av
mortification i samspel med pathos av lagen i denna studie är något som kan undersökas vidare
för att se hur fansen tar till sig kommunikationen.
Vad som även syns i analysmaterialet är att ethos används mer än de andra appellformerna och
att den används i syfte att framförallt förstärka klubbens rykte. I alla fallen kliver en högt uppsatt,
VD:n eller klubbchefen, fram som ansiktet utåt i kommunikationen, vilket stämmer överens med
de riktlinjer som finns kring när en VD ska uttala sig (Lucero et al., 2009). Att använda sig av
citat från VD:n styrker även lagens ethos då det anspelar på auktoritet och det är framförallt
viktigt för att skydda lagets image. Därmed kan det hävdas att ethos framförallt används i syftet
att skydda lagets image och det kan vara ett bra komplement till strategierna bolstering och corrective
action som används mest för att skydda laget. De två ovan nämnda strategierna bygger på att
hänvisa till goda egenskaper och viktiga åtgärder som ska göras, och genom att använda sig av
ethos i detta samband kan det hjälpa klubben att bevara sin image.
Logos användes inte i hög utsträckning och det som går att läsa ut av detta är att fakta inte
alltid är nödvändigt i kriser inom sport (Kruse, 1981). Därför styrker denna studie påståendet
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och mycket tyder på att kriskommunikation inom sport ofta inte förlitar sig särskilt mycket på
denna appellform. Det märks tydligt när vi ser till Gefle som har ett skadat rykte, förutbestämt
ethos, och ändå anspelar mest på ethos utan att ta hänsyn till logos. Alla klubbar som har
undersökts verkar inte ha tagit någon större skada på ett organisationellt plan, då de alla
fortfarande existerar, säljer biljetter till matcher och tillhör några av de högsta serierna inom
svensk sport. Kriskommunikationen verkar alltså ha varit relativt lyckad, men då detta inte
undersökts ordentligt kan inga klara slutsatser dras. Påståendet om att det kan vara bra att
fokusera på andra appellformer än ethos vid en tydlig krishistorik kan dock ifrågasättas, i alla fall
inom sport (Mral, 2013).
En aspekt inom retoriken som också blir intressant att se till är kairos, vilket handlar om
timingen på det utsända budskapet. Alla lag är snabba ut med responsen när krisen väl brutit ut
och detta är enligt Coombs (2015) en viktig aspekt. Vi kan dock se att alla lag är försiktiga med
att gå ut med en ursäkt från spelaren och att den kommer först senare i kommunikationen.
Studien styrker därmed Frandsen och Johansens (2007) påstående om att en ursäkt inte bör gå ut
för snabbt. Som beskrevs i teoriavsnittet är det dock viktigt att det inte uppstår en tystnad
(Coombs, 2015). En intressant aspekt är att lagen i vissa fall, efter ett första uttalande, gick flera
veckor utan att uttala sig, vilket tyder på att tystnad inte behöver vara ett problem inom sport.
Det behöver i alla fall inte vara ett problem så länge ett första uttalande görs direkt, därefter
behöver inte kommunikationen vara lika intensiv.

5.2 Diskussion kring image repair
De fyra olika klubbarna visar i vissa fall upp liknande hantering av kriserna och i andra fall skiljer
de sig åt. Vad som går att se är att skillnader i hanterandet verkar bero på krishistorik och typ av
kris. Gefle IF skyddar endast laget och bortser från spelaren, vilket enligt denna studie och
tidigare forskning beror på deras negativa krishistorik. Deras rykte har påverkats av att de har
varit inblandade i kriser tidigare och därför behöver de lägga mer fokus på att skydda sig själva
(Coombs, 2015). Krishanteringen påverkas dock inte endast av krishistoriken utan även vilken
typ av skandal som har uppstått. Gefles agerande skulle även kunna bero på att
hustrumisshandel, som Bonsu dömdes för, är ett brott som väcker starka känslor och debatt
framförallt i Sverige. Det är i stort sett tabu, både normativt och politiskt. På grund av det starka
ämnet kan Gefle välja att ta ett större avstånd från spelaren.
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Som man kan se i Pixbos fall krävs ingen större insats för att skydda laget, utan nästan allt
fokus ligger på att skydda spelaren. Utifrån denna analys kan man dra slutsatsen att det finns
skillnader i val av strategier beroende på om det är en kriminell handling eller inte, vilket även har
belysts i tidigare forskning (Brown, 2016), och om händelsen är matchrelaterad eller inte. Pixbos
kris är matchrelaterad och därför kan de på ett annat sätt än om en liknande händelse hade hänt
utanför sportens värld använda strategin accident.
En av de större upptäckterna som har gjorts i denna studie är att mycket tyder på att klubbarna
i stort sett har två kommunikationsinsatser i en och samma. Strategierna skiljer sig åt beroende
på om de vill skydda spelaren eller laget. För att skydda laget används framförallt bolstering och
corrective action, som har en gemensam nämnare i att båda till stor del handlar om att lyfta fram
positiva egenskaper eller positiva handlingar. Bolstering lyfter fram tidigare positiva handlingar
eller egenskaper, medan corrective action handlar om att beskriva vilka insatser som ska göras för att
förhindra liknande kriser i framtiden, vilket visar upp ett ansvarstagande. De två strategierna går
hand i hand på så sätt att de åtgärder som tas i bruk kan återanvändas vid en framtida kris i form
av bolstering. Gefle visar upp flertalet saker de har gjort innan krisen (bilaga 10), vilket är ett tydligt
tecken på detta. Det som går att se är att strategierna som används för att skydda laget är relativt
försiktiga i jämförelse med andra som finns att tillgå. Klubbarna är medvetna om att spelarens
övertramp kan påverka dem negativt och därför är de måna om att visa att deras värderingar inte
stämmer överens med spelarens agerande.
Strategierna som används för att skydda spelaren är i vissa fall mer offensiva. Där förekommer
ett användande av till exempel attack the accuser, där Malmö bland annat kopplade nyhetsmedier
till skvaller. Denna strategi användes endast inledningsvis då spelaren senare blev dömd, men om
han inte hade blivit det kan det diskuteras kring om de hade fortsatt på den vägen. Den strategi
som dock används mest frekvent för att skydda spelaren är mortification, vilket går i linje med
tidigare forskning som menar att idrottare ofta försöker be om ursäkt efter en skandal (Kruse,
1981). En intressant aspekt som dock fanns ut i denna undersökning var det som vi valt att kalla
för victimization. I fallen kring Malmö och Pixbo syntes tecken på hur de försökte placera spelaren
i en offerposition. Att fans ofta har lätt att förlåta laget och spelaren på grund av
monopolstatusen (Koerber & Zabara, 2017), att fans ser laget som en familj och att det mesta
handlar om sportsliga prestationer (Kruse, 1981) kan spela in här. Om en person som inte är
känd och har fans hade begått samma brott eller handling skulle förmodligen inte samma strategi
användas.
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att valen av strategier beror mycket på krishistorik, typ
av kris, och om de ska skydda spelaren eller laget.

5.3 Diskussion kring organisationen och individen
Att individens personliga varumärke spelar roll för hur organisationen hanterar krisen är
ofrånkomligt. Jämförelsen som har förekommit mellan sportorganisationerna i denna studie och
Texaco visar hur det mesta av skulden hamnar på spelaren, som nästan blir om en egen
organisation, vilket även stämmer överens med tidigare forskning (Onwumechili & Bedau, 2017).
Denna studie bygger därför vidare på påståendet om att spelare ses som egna organisationer och
får mest skuld för krisen, då det tyder på att laget kan fokusera mer på att skydda sina anställda
än vad andra organisationer kan. Texaco gav till exempel inget stöd till de anställda som hade
uttalat sig rasistiskt och menade på att det hela kunde sluta med att de fick sparken från företaget.
Några sådana uttalanden förekommer inte i kommunikationen från lagen i denna studie, förutom
i Gefles som skriver att spelaren inte längre kommer att representera dem. Vad som bör nämnas
är dock att Gefle hade varit inblandade i liknande kriser tidigare och spelaren dömdes dessutom
till fängelse och utvisning, vilket gör det i stort sett omöjligt för honom att fortsätta sin karriär i
Gefle.
Den undersökning som har genomförts tyder på att laget skyddar sig själva mer om de har en
tydlig krishistorik och fokus på att skydda spelaren blir då också mindre. Vissa tecken tyder
dessutom på att straffen för spelarna inte blir lika allvarliga som för en anställd inom en
organisation som inte innehåller personer med starka personliga varumärken. Vad som bör
tilläggas här är att denna studie skulle kunna säga något om organisationer även utanför sportens
värld. Organisationer med anställda som har starka personliga varumärken finns inom andra
områden, till exempel underhållningsbranschen och politik. Därmed kan denna studie även ha
relevans för andra branscher och resultaten skulle kunna säga något om starka personliga
varumärken inom organisationer i sin helhet.

5.4 Diskussion kring fans och monopolstatus
De texter som publicerades på hemsidorna riktades framförallt till fans, då det är de som oftast
läser på lagens hemsidor. Vad som går att utläsa av texterna är att laget ibland hänvisar till fansen
i texterna, till exempel att det finns ungdomar som ser upp till spelarna. Med detta i åtanke kan
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man tänka sig att de vill använda sig av fansen för att sprida vidare materialet och därför
använder sig av delningsfunktioner för sociala medier, vilket är ett vanligt sätt för fansen att
hjälpa till under en kris (Brown & Billings, 2013; Brown et al., 2015). En sak som kan påverka
beslutet att rikta kommunikationen till fansen är att de vet om att fansen är förlåtande, mycket på
grund av den monopolstatus som lagen har i staden (Koerber & Zabara, 2017). Att fansen har
lättare att förlåta kan vara en av anledningarna till att det vid vissa tillfällen är ett glapp i
kommunikationen, alltså att de inte kommunicerar något om krisen inom loppet av några veckor.
Fans behöver ibland endast veta att saken är under kontroll, vilket detta är ett tydligt tecken på
(Kruse, 1981). I teoriavsnittet nämndes att FIFA inte verkade ha någon tydlig krisplan på grund
av sin monopolstatus, då de hanterade liknande kriser med en viss nonchalans vid flera tillfällen
(Onwumechili & Bedeau, 2017). FIFA är dock inget lag som innehåller flera starka personliga
varumärken och denna studie pekar istället på att lag har en krisplan, men att de inte behöver
göra en lika stor kommunikationsinsats för att laget inte blir beskyllt till lika stor grad som andra
organisationer. Undantaget är om det finns en tydlig krishistorik.
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6. Slutsatser och framtida forskning
I detta avsnitt kommer de tre frågeställningarna som studien utgick ifrån att besvaras. Därefter
följer förslag på framtida forskning, följt av en utvärdering av bristerna i studien.

6.1 Slutsatser och svar på frågeställningar
6.1.1 Appellformer
Frågeställningen angående appelformer som studien utgick ifrån var följande:
-

Vilka retoriska appellformer används i kommunikationen via lagets hemsida?

Det som går att utläsa från analysen är att alla lag någon gång använde alla appellformer, men att
ethos användes mest, följt av pathos och sist logos. Det ibland uteblivna anspelandet på logos
stämmer överens med påståenden om att fakta ofta inte är relevant för fans inom sport och att
det räcker med att hänvisa till att allt nu är under kontroll (Kruse, 1981). Inte heller krishistoriken
eller typ av kris, som påverkade strategivalen, påverkar anspelningen på appellformer väsentligt. I
så fall är det snarare så att ju större krishistorik man har, desto mer anspelar man på ethos, vilket
kan bero på att man fortfarande kan ha ett gott rykte hos fansen tack vare monopolstatusen.
Pathos används i största utsträckning till att förstärka argumenten som skyddar spelaren,
medan ethos används mest för att skydda laget. Slutsatsen som går att dra är att klubbar är mest
benägna att anspela på ethos under en individuell kris inom organisationen för att skydda laget,
och anspelar på pathos för att skydda spelaren.
6.1.2 Responsstrategier som skyddar laget
Frågeställningen angående responsstrategier som skyddar laget som studien utgick ifrån var
följande:
-

Vilka responsstrategier använder laget för att skydda sin egen image i kommunikationen
via sin hemsida?

Det som denna studie har visat är att lagen framförallt använder två strategier inom IRT för att
skydda sin image, bolstering och corrective action. Vid några få tillfällen gick det även att utläsa
strategin shift the blame, men då det var så pass sällan kan inga direkta slutsatser dras av det. Den
slutsats som går att dra är dock att bolstering och corrective action är två vanligt förekommande
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strategier när lag skyddar sin egen image under en individuell kris inom laget. De försöker att
tillskriva sig själva med positiva egenskaper och visar att något kommer att göras åt situationen
för att förhindra att det händer igen. Strategivalen ändras inte särskilt mycket beroende på kris,
men däremot ändras fokuset beroende på kris och krishistorik. Lag med en tydligt negativ
krishistorik är i större behov av att skydda sig själva än andra och kriser som är matchrelaterade
och icke kriminella kräver ett mindre fokus på skydd för laget.
6.1.3 Responsstrategier som skyddar spelaren
Frågeställningen angående responsstrategier som skyddar spelaren som studien utgick ifrån var
följande:
-

Vilka responsstrategier använder laget för att skydda spelarens image i kommunikationen
via sin hemsida?

Tydliga skillnader hittades när man såg till hur laget skyddade spelaren i jämförelse med hur de
skyddade laget. Här var det mer spridda skurar sett till strategival och det var inte lika tydligt vart
fokuset fanns. En strategi som dock förekom ofta var mortification. Den var framförallt väldigt
tongivande i Malmös och Björklövens kriskommunikation, vilket tyder på att mortification kan vara
användbart när det kommer till kriminella misstankar eller brott som skett utanför planen.
Krishistoriken spelar dock roll här också, då Gefle inte skyddade sin spelare överhuvudtaget.
Gefles spelare hade också begått ett brott utanför planen, men då krishistoriken hos laget var
tydlig behövdes ett större fokus på att försvara laget. En annan upptäckt som gjordes var att
strategier inom evasion of responsibility endast användes när det handlade om skandaler relaterade
till en match. Pixbo använde accident för att skydda sin spelares image och det kan tyda på att
strategier inom evasion of responsibility passar bättre när det kommer till icke kriminella handlingar
och framför allt matchrelaterade situationer.
Under analysens gång myntades en ny strategi, victimization, som innebär att laget placerar
spelaren i en offerposition. Strategin hittades på flera ställen och i förhållande till den hypotes
som togs fram inför undersökningen, att laget skulle stå bakom spelaren och hjälpa hen, hjälper
denna strategi till att styrka denna. Genom att placera spelaren i en offerposition visar laget
tydligt att de står bakom hen och försöker vinna sympati för spelaren hos publiken.
De strategier som användes av fler än ett lag var mortification, corrective action, attack the accuser,
bolstering och victimization. Slutsatsen som kan dras är att sättet som laget skyddar spelaren
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påverkas mer av situationen än vad skyddet för laget gör, men att framförallt mortification och
corrective action är vanligt förekommande vid kriminella misstankar och brott som skett utanför
planen.

6.2 Framtida forskning
Kriskommunikation inom sport är fortfarande ett relativt outforskat område och därför kan
många olika aspekter undersökas som tillför till den samling av forskning som redan existerar.
För att komplettera denna studie kan ett spår vara att undersöka hur krishistoriken påverkar en
klubbs kriskommunikation. En sådan studie skulle kunna göras på ett liknande sätt som denna,
genom en retorisk textanalys där man undersöker flera olika kriser inom en och samma
organisation för att se förändringen i krishanteringen. Det hade varit extra intressant att
undersöka hur de hanterar liknande kriser som de som har undersökts i denna studie, alltså
individuella kriser inom laget. En slutsats som drogs i den här undersökningen var att laget med
en tydlig krishistorik endast skyddar laget istället för spelaren. Går det att se en tydlig ökning i
skyddet för laget inom en och samma organisation ju fler kriser de har varit inblandade i?
En annan aspekt som är intressant att undersöka med denna studie i åtanke är om tydliga
skillnader finns mellan lag och organisationer inom andra områden än sport. Jämförelser har i
denna studie gjorts mellan lagen och Texaco där skillnader i hanterandet märkts. Är detta endast
en tillfällighet eller är det så att lag hanterar en individuell kris inom organisationen annorlunda?
För att undersöka detta kan man antingen göra en retorisk textanalys och undersöka hur
strategierna skiljer sig åt i liknande kriser, eller intervjua kommunikatörer inom sportklubbar och
andra organisationer för att se om krisplanerna är annorlunda.

6.3 Brister i studien
Eftersom en retorisk analys kan tolkas på oändligt många sätt kan studien ses som en personlig
tolkning från en kritiskt perspektiv. Vi har studerat ett fenomen i den nationella kontext vi har en
förförståelse för. Då vi är sportintresserade och tar del av mycket information som rör
sportvärlden har vi en förförståelse även för sporttexter. Då vi bär på denna förförståelse har vi
varit extra noga med att göra studien från en objektiv och kritisk aspekt. De slutsatser vi har
kommit fram till är främst baserade på våra egna tolkningar men är anpassade och utformade
från en vetenskaplig grund och tidigare forskning. Det är därför inte självklart att framtida studier
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inom samma kontext kommer att komma fram till samma sak. Här kan det även nämnas att
resultaten skulle skilja sig vid en internationell kontext. Karlberg och Mral (1998) menar att det är
långt ifrån en självklarhet hur alla begrepp inom retoriken ska tillämpas och det finns ingen tydlig
mall över hur en retorisk analys ska genomföras. Därför har vi försökt att motivera alla val av
begrepp, metoder och teorier för att läsaren ska förstå innebörden av dessa delar och relevansen
för studien.
Vi jämför inte resultaten med information tagen från andra kommunikationskanaler som lagen
använder sig av, till exempel sociala medier. Detta kan leda till att informationen som är tagen
från sportorganisationens officiella hemsida kanske inte är helt fullständigt då
kommunikationsinsatser kan ha gjorts via andra kommunikationskanaler. Vi tycker dock att
slutsatserna i denna studie ändå säger en hel del om lagens strategier i kriskommunikationen, då
vi har analyserat många texter från olika lag.
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7. Implikationer för samhället
Denna undersökning kan bidra med att se på individuella kriser genom ett annorlunda men
kritiskt perspektiv. Resultaten kan ge en ökad kunskap och förståelse om hur viktigt det är att
anpassa kommunikationen efter situationen.
Att klubbarna i vissa fall skyddar spelare som har begått eller misstänks för sexrelaterade brott
kan påverka fansens och framförallt ungdomars attityd till brotten. Idrottare är stora förebilder
för ungdomar och många av de handlingar och åsikter som de för fram kan leda till osunda
värderingar hos ungdomar och framförallt inom lagsporters ungdomsverksamheter.
En annan aspekt som är värd att reflektera över är om det är rätt att en anställd inom en
organisation påverkar hela organisationen på grund av ett misstag, medan idrottare och spelare
själva påverkas medan organisationen i sig ofta hamnar i skymundan. Eftersom en spelare ses
som en egen organisation så ändras också villkoren när krisen blomstrar. Varför ändras
tillvägagångssättet och hanteringen i en krissituation när det inkluderar en elitperson, än vad det
skulle göra om det rörde sig om en vanlig anställd inom en organisation? Om vi omplacerar
denna tanke från studiens kontext till verklighetens kontext kan det vara en fråga om
samhällsklyftor. Studien ger en liten överblick av hur sportorganisationer skyddar sig själva och
spelaren i Sverige. Men spelar elitstatus en generell roll när det kommer till individuella kriser i
alla organisationer i Sverige? Eller är detta något som oftast förekommer i sportorganisationer
för att synligheten och intresset är större i de svenska massmedierna? Hur som haver är detta ett
fenomen som bör undersökas ytterligare för att legitima paralleller till samhället och dess
påverkan på medborgarna ska kunna dras.
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