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”Rykteskapital; fördelaktigt när det spårar ur” är en studie som syftar att undersöka om och hur 

SJ arbetar i sina pressmeddelanden för att bygga upp ett rykteskapital. Ett gott rykteskapital kan 

enligt tillgänglig forskning vara gynnsamt för en organisation som hamnar i kris. Syftet med 

studien är således att undersöka om SJ och i så fall hur de använder sig av strategier, enligt 

teoretiska grunder inom kriskommunikation, för att bygga upp ett gott rykteskapital. 

 

Undersökningen utförs genom en kvalitativ textanalys, där den externa 

kommunikationskanalen pressmeddelanden valts som analysobjekt. Stöd för undersökningen 

har främst funnits i teorierna Three Stage Theory och Reputation Management. Genom 

teorierna beskrivs det hur organisationer kan förbereda sig inför kriser men att de också genom 

kommunikativa aktioner kan styra intressenters uppfattningar om dem. Studien baseras på 

kategorier i form av ett analysschema som verkar som en grund för hur studieobjektet 

analyseras. Undersökningens resultat bekräftar tidigare forskning och visar att SJ till stor del 

utövar kommunikation som verkar som bidrag till ett gott rykteskapital. Vad som kan främst 

visar detta är den kommunikation där SJ talar klarspråk samt att de kommunicerar 

organsiationens värderingar. Resultatet bekräftar att de kommunikativa aktioner SJ utför i sina 

pressmeddelanden kan bidra till ett gott rykteskapital och således vara till hjälp när en kris 

inträffar. 
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“Reputational capital; favourable when things go off track” is a study that examines how the 

swedish train organization SJ operates in an external communication-channel to build a high 

reputational capital. Highly considered reputational capital can according to research be 

favourable when an organization is exposed to crises. The aim of the study is to examine if SJ, 

and if they do, how they use strategies, according to the theoretical foundations of crisis 

communication, to build a positive reputational capital.  

 

The study is operated through a qualitative text analysis, where SJ:s press releases are chosen 

as material for the study. The theories Three Stage Theory and Reputation Management are 

used as a foundation for the study. Through these theories it is described how organizations can 

prepare for crisis, as well as how communicative actions can influence stakeholders perception 

of them. The analysis is based on categories that derive from the theoretical framework. The 

result confirms previous research and shows that SJ mostly practice communication actions that 

contributes to a higher reputational capital. It is particularly obvious where SJ speaks clarity 

and where they communicate the values of the organization. The result also confirms that the 

communicative performance may contribute to a higher reputational capital and therefore be of 

help when the organization is exposed to crisis.  
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1.  Inledning  

SJ har en stor roll i det svenska samhället. De transporterar cirka 47,5 miljoner människor varje 

år till och från jobb, resmål och annat. Det sker dock inte utan problem för organisationen; var 

dag löper SJ risk för motgångar och hinder som kan skapa oönskade störningar i verksamheten. 

Vintrar har generellt varit krävande för SJ:s anseende och rykte, med många inställda tåg på 

grund av snöfall och annat väder. En hård ton finns bland resenärer när det sker något utanför 

det planerade. Mycket kritik mot SJ förekommer i media och i deras sociala kanaler. I DN Åsikt 

skriver Stefan Magnusson “Alla tåg kan inte gå i tid – men dessa återkommande sammanbrott 

på grund av bagatellartade väderförhållanden är inte acceptabla” (dn.se, 13 mars, 2018). En 

användare på SJ:s facebook-sida skriver i oktober 2018: “Det blir snö i vinter och det skulle 

vara bra om SJ därmed hade tåg som kunde köra” (Facebook, 10 oktober, 2018). En annan 

användare skriver 2016 på samma sajt “En tidig varning: det blir snö i år också!” (Facebook, 2 

november, 2016). Snöfall har länge inneburit fler inställda tåg än under resten av året för SJ, 

vilket påverkar många resenärer. 

 

Med ovan nämnda förutsättningar har SJ en stor nytta av att förbereda sig inför kriser. Detta 

kan enligt teoretiker vara gynnsamt i flera bemärkelser. Att som organisation förbereda sig för 

en kris kan utföras på varierande sätt. Något som forskare är överens om är dock vikten av att 

en organisation bygger upp ett gott rykteskapital hos sina intressenter som sedan ska verka som 

en buffert när en kris inträffar. Uppbyggandet kan ske bland annat genom att använda sig av 

olika verktyg i den externa kommunikationen som bygger upp den typen av kapital. 

Problematiken i den sortens kommunikation är att beroende på hur dessa förberedelser görs så 

kan effekten vara antingen negativt eller positivt. 

 

Den här studien kommer inledningsvis behandla bakgrundsinformation som ämnar 

kontextualisera ämnet samt klargöra begrepp som är fördelaktiga att förstå vid fortsatt läsning. 

Vidare presenteras tidigare forskning som bekräftar problematiken kring förberedande 

kriskommunikation. För att undersöka hur SJ hanterar problemet används en kvalitativ 

textanalys som metod. Analysen tar avstamp i ett analysschema som utformats från verktyg och 

tendenser som vi identifierat i teorier om förberedande kriskommunikation. Dessa verktyg skall 

vara gynnsama för uppbyggandet av ett gott rykteskapital. Genom analysen kommer studien 

bidra till teoretiseringen av organisationers förberedande kriskommunikation. 

 



9 
 

1.1.   Bakgrund  

Ett centralt begrepp i den här studien är begreppet kris. Det är av största vikt för förståelsen av 

den här studien att definiera vad ordet kris de facto innebär. Det här kapitlet ämnar ge en 

övergripande presentation av fenomenet kris, men också av fältet kriskommunikation. För att 

tydliggöra användningen och relevansen av begreppet i studien ämnar det här kapitlet även 

presentera studieobjektet närmare och deras roll i det svenska samhället. 

 

1.1.1.   Kriser  och  kriskommunikation  

Forskare använder sig av olika definitioner av kriser, men de flesta berör begrepp som dramatik, 

stress och extraordinära händelser (Heath, 2012). Heath (2012) beskriver kriser som “uppenbara 

risker”. Definitionen poängterar att det är upp till en organisation att avgöra om en händelse 

utgör någon risk för dem. Definitionen är lik den Coombs (2009a) använder sig av. Han 

förklarar att en kris uppfattas olika beroende på var och hur den uppkommer. Studien utgår ifrån 

samma definition som beskrivits ovan; att kriser är ytterst godtyckliga.  

 

Pionjärer inom fältet kriskommunikation är Timothy Coombs och Kathleen Fearn-Banks. 

Majoriteten av Coombs och Fearn-Banks forskning syftar och återkommer till sambandet 

mellan ett väl utfört förberedande arbete och färre negativa konsekvenser efter en kris. De 

betonar vikten av att kunna identifiera tänkbara kriser för organisationer och att därefter lägga 

upp en handlingsplan för hur dessa skall hanteras om de inträffar (Coombs, 2009; Mitroff, 

2004). Samtliga av deras arbeten har utgångspunkten att om krisen kan inträffa, kommer den 

att inträffa.  

 

Vikten av att organisationer ägnar sig åt kriskommunikation är baserat på forskning som visar 

att organisationers framtid kan avgöras beroende på vilka förberedelser som finns inför 

potentiella kriser, hur kriser hanteras och hur krishanteringar utvärderas. Å ena sidan kan en 

bristande krishantering leda till förödande konsekvenser för organisationer. Konsekvenserna 

kan innefatta exempelvis ett försämrat rykte, bojkott, omskrivningar i medier, aktienedgång 

eller försämrad lojalitet bland intressenter och anställda. Å andra sidan kan en kris leda till att 

organisationer utvärderar och utvecklar delar av verksamheten, som i slutändan kan leda till 

förbättring (Massey & Larsen, 2006).  
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När en kris inträffar behöver en organisation kommunicera både internt och externt. Enligt 

Roshan, Warren och Carr (2016) är användningen av genomtänkta strategier för extern 

kommunikation viktig för hur organisationer framstår hos sina intressenter och publik. En 

genomtänkt strategi för extern kommunikation är viktig vid krishantering men också skapandet 

och upprätthållandet av organisationers identitet samt dess relationer med intressenter och 

opinionsbildare. Extern kommunikation är ett väl utforskat område och i kombination med 

kriskommunikation kan ett stigande intresse samt mer omfattande och avancerad forskning 

identifieras. Det stigande intresset grundar sig bland annat i de senaste årens utveckling av 

digitala verktyg samt den ökade användningen och utvecklingen av sociala medier. Att 

organisationer använder strategiskt utvalda plattformar för den externa kommunikationen är 

viktigt för att önskad målgrupp skall nås av information, framförallt när det rör sig om en kris 

(Roshan, Warren & Carr, 2016). 

 

1.1.2.   SJ  

Varje år färdas kring 47,5 miljoner personer från 1 200 avgångar i Sverige med SJ (SJ AB, 

2018f). Sträckorna körs främst inrikes men med några avgångar till Köpenhamn, Oslo och 

Narvik. SJ grundades 1856 som Statens Järnvägar och var då ett affärsverk fram till år 2001 

när det blev uppdelat till sex bolag, däribland SJ AB. SJ har en stor roll i det svenska samhället 

eftersom de fram till 2009 hade monopol på tåglinjerna till och från Stockholm. Monopolet, i 

samband med den ökade miljömedvetenheten hos invånarna och det faktum att tåg anses ha 

mindre miljöpåverkan än andra alternativ för transport, har resulterat i stor ökning av tågtrafiken 

för SJ de senaste åren (SJ AB, 2018f). 

 

SJ använder sig av ett flertal externa kanaler för att kommunicera med sina intressenter och 

kunder. SJ:s hemsida är informationsrik och det tillhandahålls länkar till deras applikation, 

sociala medier samt nyhetsrum. SJ har även konton på Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn 

samt Instagram. Utöver de sociala kanalerna finns SJ:s alla årsredovisningar, kvartalsrapporter 

samt pressmeddelanden på deras nyhetsrum. SJ:s pressmeddelanden används i syfte att 

uppdatera och informera intressenter om nyheter, informera om störningar samt att 

kommunicera omvärldsbevakning som kan beröra SJ (SJ AB, 2018d). 
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1.1.3.   SJ:s  värdegrunder  

SJ informerar på sin hemsida att organisationen kontinuerligt arbetar för att verka positivt i 

samhället. Man informerar också hur organisationen bidrar till en hållbar utveckling genom att 

de anses vara ett miljövänligt alternativt att färdas med. Vidare informerar SJ hur deras sociala 

ansvar är ledande i verksamheten, både internt och externt. SJ värdesätter deras anställdas 

välmående i arbetet, såväl som de värnar om deras kunder och intressenter och deras sätt att 

leva. SJ informerar även om att de värdesätter inkludering och mångfald. Dessa två ses som 

grundpelare i deras utvecklingsarbete. För SJ skall både medarbetare och andra intressenter 

känna sig inkluderade när de är i kontakt med dem, vilket ska leda till ett mer positivt 

arbetsklimat. En ytterligare värdegrund SJ informerar om är deras arbete för en högre 

punktlighet i deras arbete. De förklarar att ett ständigt arbete pågår som ämnar att främja just 

detta samt att SJ inkluderar det i deras långsiktiga mål (SJ AB, 2018a). 

 

1.1.4.   Potentiella  kriser  inom  transportsektorn  

Det senaste året rapporterar Svenska Dagbladet om nio tågolyckor som uppmärksammats 

världen över (SvD, u.å). Precis som andra organisationer, oberoende av bransch, finns det ett 

oändligt antal tänkbara kriser som kan inträffa. De förekommer också i olika kaliber och med 

det sagt är kriser ytterst godtyckliga. Dock finns det några “klassiska” kriser organisationer kan 

förbereda sig inför. Mitroff (2004) förklarar att organisationer borde förbereda sig för minst 

fem tänkbara kriser inom olika kluster som han kallar för krisfamiljer. Dessa är ekonomiska, 

informativa, fysiska, personalrelaterade, anseenderelaterade, psykopatiska akter och 

naturkatastrofer. För studiens studieobjekt, SJ, kan man anta att den mest ödesdigra krisen är 

en tågolycka eftersom det potentiellt kan innebära många mänskliga dödsfall. Coombs (2015) 

förklarar att beroende på krisers karaktär så finns olika ansvarsutkrävanden från omgivningen. 

Det finns ett spann på kriser som är mer eller mindre inom organisationens kontroll. Är krisen 

en följd av ett uppenbart systemfel eller liknande drabbas organisationens anseende generellt 

sett hårdare eftersom det oftast finns ett uttalat ansvarsutkrävande från intressenterna. Är den 

däremot av naturlig karaktär, alltså utanför organisationens kontroll, tenderar det resultera i 

färre negativa konsekvenser eftersom det finns en större förståelse hos de berörda.  
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2.  Syfte  och  frågeställningar  

I det här kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I dessa 

delar grundas studien och de kommer att besvaras i studiens slutdiskussion. 

 

2.1.   Problemformulering  

Forskning visar att rykteskapital antingen kan verka positivt eller negativt för organisationers 

krishantering. De flesta forskare är överens om är att ett rykteskapital verkar som en buffert vid 

kriser samt att beroende på hur gott rykte organisationer har innan en kris inträffar påverkar det 

hur de klarar sig efter en kris. Problematiken inom forskningen är dock att beroende på hur 

organisationer kommunicerar för att bygga upp ett rykteskapital kan det mottas olika hos 

intressenter och därmed resultera i antingen negativa eller positiva konsekvenser för 

organisationens rykte. Det är därför viktigt att studera hur kommunikationen kan användas hos 

organisationer för att bygga upp rykteskapital oberoende av en kris, men i syfte att förbereda 

sig för en. För att studera problematiken närmare kommer den här studien fokusera på SJ:s 

externa kommunikation och specifikt deras pressmeddelanden. Detta för att SJ är en stor 

organisation i det svenska samhället, har en bred intressentgrupp samt att forskningen brister 

på området. 

 

2.2.   Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och utvärdera hur rykteskapital byggs upp via kommunikativa 

verktyg i SJ:s pressmeddelanden. Detta görs för att bidra till teoretiseringen av organisationers 

förberedande kriskommunikation. 

 

2.3.   Frågeställningar  

Genom följande frågeställningar kommer studien undersöka om och hur SJ agerar i sina 

pressmeddelanden för att bygga upp ett gott rykteskapital:  

•   Kommunicerar SJ i sina pressmeddelanden för att bygga upp ett rykteskapital? Isåfall, 

på vilket sätt? 

o   Om ja, vilka styrkor och svagheter kan identifieras i SJ:s pressmeddelanden i 

avseende att bygga upp ett rykteskapital? 
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3.  Tidigare  forskning  

I det här kapitlet presenteras forskning på de förbindande områdena med förberedande 

kriskommunikation och organisationers rykte. Även forskning som är nära studieobjektet för 

den här undersökningen presenteras. Vi kan konstatera att området kring förberedande 

kriskommunikation är väl utforskat men forskning med liknande studieobjekt och metod som 

den här studiens är bristande. Överlag är forskningen kvantitativ och främst utvärderande efter 

kriser skett. Genom att redogöra för aktuell forskning kan en forskningslucka identifieras och 

därmed kan studien motiveras. 

 

3.1.   Ryktet  före  krisen  som  buffert  eller  boomerang  

En stor del av forskningen där sambandet mellan ett gott rykte och konsekvenser av olika kriser 

studeras resulterar i att ett gott ryktet innan en kris inträffar verkar som en buffert under och 

efter krisen. Att bygga upp ett gott rykte innan en kris inträffar är med det sagt något 

eftersträvansvärt. Clayes och Chauberge (2014) undersöker i en studie till vilken grad ett gott 

rykte eller ett högt rykteskapital hjälper organisationer som hamnat i kris. Det som undersöks 

är således de faktiska skillnaderna i anseende innan och efter en kris inträffat. Resultatet 

indikerar att organisationer som byggt upp ett gott rykteskapital har mer kapital att “förbruka” 

under krisens faser och har därmed ett mindre förstört rykte efter att krisen inträffat. En annan 

vinkel studien tar är att om organisationer har ett negativt rykte innan krisen inträffar tenderar 

omgivningen i högre grad att se organisationen som felande och har ett större ansvar till att 

krisen inträffat (Claeys & Chauberge, 2014).  

 

I linje med Claeys och Chauberge (2014) förklarar Ho, Shin och Pang (2017) att ett gott rykte 

har en så kallad “gloriaeffekt” på organisationen under och efter en kris. Gloriaeffekten är 

detsamma som Clayes och Chauberges (2014) säger om ryktet som en buffert, de benämner det 

bara på ett annat sätt. Ho, Shin och Pang (2017) motiverar att externt kommunikativa aktioner 

från organisationer skall göras för att etablera en positiv bild bland dess intressenter. Författarna 

hävdar att detta kommer hjälpa organisationen genom en kris (Ho, Shin & Pang, 2017).  

 

VanSlyke et al. (2012) studerar hur organisationers intressenter reagerat efter att 

organisationerna hamnat i kriser som krävt ett uttalande av deras vd. När författarna mätte 

intressenternas uppfattningar efter krisen konstaterar de, i linje med studierna ovan, att ett gott 



14 
 

rykte innan krisen inträffar har en positiv verkan på ryktet efter krisen. Vidare förklarar 

författarna att de organisationer som hade ett gott rykte innan krisen, kombinerat med en 

defensiv krishantering under krisen, resulterade i ett fortsatt gott rykte och en fortsatt köplust 

bland kunderna efter krisen (VanSlyke et. al., 2012).  

 

I motsats till de ovan nämnda studierna som samtliga motiverar att ett gott rykte verkar som en 

buffert, eller har en gloriaeffekt på ryktet, beskriver Sohn och Lariscy (2015) samt Tao (2018) 

att ett gott rykte inte nödvändigtvis hjälper organisationer i kris. Den kan snarare ha en 

tillbakaslående kraft likt en boomerang. Det visar att det finns en sida inom forskningen kring 

förberedande kriskommunikation som motsätter sig vikten av att bygga upp en god ryktesbild 

hos organisationer. Motiven till deras argument grundar de i begrepp från psykologin; 

människan vill undvika kognitiv dissonans, den obehagliga känslan som uppstår när en har 

motsträviga känslor och tankar. Tao (2018) utgår ifrån människans uppfattningar och 

associationer om organisationer innan krisen sker och att dessa sedan följer med in i krisen. I 

artikeln förklarar Tao (2018) att om en organisation med ett gott rykte fallerar med att hålla det 

uppe (e.g. det hamnar i en kris) kan det slå tillbaka hårdare på organisationen. Sohn och Lariscy 

(2015) poängterar att anonyma organisationer som inte byggt upp någon bild av sig själva till 

sina intressenter har en tendens att klara sig utan negativa påföljder eftersom ingen kognitiv 

dissonans riskeras uppstå bland deras intressenter. Detta i motsats till en välkänd organisation 

med ett rykte om sig att “göra gott”. Vidare förklarar de att organisationer inte kan hållas 

ansvariga för något som inte har utlovats till att börja med. Resultatet i studien visar att ett gott 

rykte följt av en kris påverkar omgivningens känsla av tillit och lojalitet mest (Sohn & Lariscy, 

2015). 

 

3.2.   Att  kommunicera  CSR  i  syfte  att  stärka  en  organisations  
rykte  

Pang et al. (2018) undersöker i en studie hur CSR-kommunikation, Corporate Social 

Responsibility Communication (sv. kommunicera samhällsansvar) används för att stärka 

organisationers rykte. De har studerat 150 hemsidor ägda av asiatiska organisationer samt utfört 

intervjuer med experter inom området Public Relations för att motivera och analysera 

identifierade strategier inom CSR-kommunikation på samtliga webbplatser. De konstaterar i 

studiens resultat att majoriteten av de undersökta organisationerna använder CSR-

kommunikation i syfte att förstärka deras rykte. Kommunikationen de finner utövas främst 
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genom fyra strategier; tvåvägskommunikation och interaktion med organisationens 

intressenter, fokus på att stärka de anställdas syn på organisationen och dess CSR, 

användningen av CSR-kommunikation i fler kanaler än bara organisationers hemsidor samt att 

kommunicera CSR gediget och sannighetsenligt. De kan också konstatera att de organisationer 

där de inte kunde finna CSR-kommunikation kan bero på att organisationer inte vill bli 

uppfattade som att de använder sig av den sortens kommunikation i vinstdrivande syften. 

Författarna poängterar slutligen i studien hur viktigt det är för organisationer att kommunicera 

budskap som uppfattas “äkta” för organisationens intressenter. Brister detta hävdar författarna 

att det kan skapa en motsatt effekt och att kommunikation som har i syfte att skapa en positiv 

bild av organisationer istället skapar bilden av att de är ytliga och vinstdrivande (Pang et al., 

2018). 

 

Reilly och Larya (2018) jämför i en studie hur organisationer kommunicerar CSR genom 

formella kanaler som informativa rapporter och årsredovisningar, men även informella kanaler 

som sociala medier. Reilly och Larya (2018) nämner tre grundprinciper i CSR-kommunikation; 

environmental, economic och social (sv. miljö, ekonomi och det sociala). Miljöprincipen syftar 

på den direkta påverkan organisationen har på miljön och planeten, den ekonomiska principen 

syftar på hur organisationen bidrar till samhällsekonomin och den sociala principen syftar på 

att organisationer bidrar lokalt där den är geografisk verksam. Att kommunicera CSR stärks av 

ett flertal positiva anledningar. Reilly och Larya (2018) motiverar dessa argument genom att 

diskutera tidigare forskning på området, som syftar på att ett väl kommunicerat samhällsansvar 

för det första skapar en positiv bild av organisationer (Hooghiemstra, 2000) och för det andra 

bidrar till en relationsbyggande grund mellan organisationer och dess intressenter (Etter, 2014). 

 

Reilly och Larya (2018) konstaterar också att det inte är en självklarhet att organisationer 

använder sig av CSR-kommunikation då de i flera av fallen inte kunde identifiera en sådan 

strategi. De förklarar att det kan bero på ekonomiska faktorer och att CSR-kommunikation inte 

prioriteras i organisationers budget. De avslutar studien med att motivera ett förslag för vidare 

forskning med utgångspunkt i det proaktiva arbetet istället för att utvärdera CSR-

kommunikation i efterhand. Detta styrker vårt bidrag till fältet som syftar till att studera just det 

proaktiva arbetet. 
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3.3.   Ha  en  handlingsplan  redo  och  utse  ett  kristeam  

Massey och Larsen utförde 2006 en kvantitativ studie med en tågolycka som studieobjekt där 

ett passagerartåg och ett godståg kolliderade i Södra Kalifornien i USA, 2003. I olyckan 

förlorade tre personer sina liv och 260 personer kom till skada. Händelsen resulterade i en stor 

kris för båda tågorganisationerna och författarna av studien valde att undersöka tågbolaget 

Metrolinks krishantering innan och efter händelsen. Detta för att det var på deras tåg som de 

skadade passagerarna befann sig. Massey och Larsen (2006) diskuterar användningen av en 

crisis management plan (sv. krisplan) samt vikten av att utse ett crisis management team (sv. 

kristeam) för att organisationer skall kunna återhämta sig efter en kris på bästa sätt. De 

poängterar också kommunikationens roll vid en kris av liknande karaktär för att organisationen 

skall kunna upprätthålla en positiv bild hos både interna och externa intressenter, vilket 

bekräftar Claeys och Chauberge (2014) konstaterande att ett stort rykteskapital är fördelaktigt 

när en kris inträffar.  

 

Massey och Larsen (2006) förklarar att oavsett hur en kris kan karaktäriseras så kräver den 

direkta åtgärder av flera slag för att förhindra skada på organisationers rykte och trovärdighet. 

För att upprätthålla detta kan därför inte spontanitet styra handlingsplanen när en kris redan 

inträffat, utan det krävs ett förarbete i form av en krisplan samt stöd av hela organisationen för 

att denna krisplan skall kunna träda i kraft utan motgångar. Författarna diskuterar också 

funktionen med att utse ett kristeam vid ett tidigt skede och hur dessa nyckelpersoners roll ser 

ut när en kris väl inträffar. De menar att kristeamet ansvarar för att se till att krisplanen följs, 

men också att den tillåts vara flexibel. Ett kristeam förklarar dem också är väsentligt att utse för 

att upprätthålla en kommunikativ krisplan som fungerar som ett delmoment i den huvudsakliga 

planen. Kommunikationsplanen är inte enbart viktig för att upprätthålla en positiv bild utåt mot 

organisationers intressenter, utan även för intern kommunikation och organisationers anställda. 

I samband med att en kommunikationsplan nämns diskuteras teorin Image Restoration (Benoit, 

2005) samt fem strategier (Coombs, 1995) som behandlar organisationers återhämtning och hur 

ett rykte byggs upp igen efter att en kris har inträffat. Massey och Larsen (2006) förklarar att 

med grund i teorier som sådana kunde de identifiera ett väl utfört krisarbete hos studieobjektet 

Metrolink. I studien presenteras information som visade att Metrolink använde sig av både en 

krisplan samt ett kristeam för ett effektivt och väl utfört krisarbete. 

 

Artikeln av Massey och Larsen (2006) behandlar de vitala delarna av hur en kris bör hanteras. 



17 
 

Det som saknas i studien är en utvärdering av hur det kommunikativa förarbetet ser ut för att 

minska negativa konsekvenser efter krisen. En krisplan och ett kristeam är praktiska åtgärder 

som byggs upp internt. Vad som däremot inte uppmärksammas i studien är organisationens 

relation med dess intressenter och den externa kommunikationen innan en kris. Detta påverkar 

intressenternas syn på organisationen efter att krisen inträffat, precis som Clays och Chauberge 

(2014) understryker i den tidigare nämnda studien. Här motiveras vår forskningslucka 

ytterligare då fokus i den här studien är på hur praktiska förberedelser ser ut kommunikativt i 

en tågorganisation. 

 

3.4.   Studiens  bidrag  

Majoriteten av den forskning som presenterats studerar stadierna under och efter en kris och 

studierna har en faktisk kris som utgångspunkt. Det mesta av den existerande forskningen är 

också kvantitativ. Genom den utförda litteratursökningen på områdena kriskommunikation, 

rykteshantering samt transportindustrin har vi identifierat en forskningslucka. Sammanfattat 

kan vi konstatera att forskningen till mestadels är utvärderande; “hur gick det för organisation 

X efter att Y hände?” eller “hur väl hade organisation X förberett sig för att Y inträffade?”. 

Detta är inte vad den här studien ämnar undersöka. Det som undersöks är om och hur 

organisationer agerar för att bygga upp ett rykteskapital genom en kanal i den externa 

kommunikationen. Undersökningen är inspirerad av tidigare forskning, men bidraget motiveras 

ytterligare eftersom majoriteten av den forskning som presenterats inte utförts oberoende av en 

kris. Slutligen stämmer studien överens med vad Coombs (2009) och Mitroff (2004) konstaterat 

om krisers natur; om krisen kan inträffa, kommer den att inträffa. Bidraget är således grundat i 

förberedande premisser inom kriskommunikation och ämnar att ge en bredd till kunskapen 

inom området. 
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4.  Teoretiskt  ramverk  

I det här kapitlet presenteras de teorier som vi använder som grund för studien: Pre crisis theory, 

som är en del i Three stage approach samt Reputation management. Teorierna förklaras 

övergripande och hur de kommer att användas i studien. Följer gör också ett antal teman, eller 

kategorier, vi utformat från teorierna om förberedande kriskommunikation och uppbyggande 

av rykteskapital. Kategorierna kommer i sin tur att verka som grund för analysschemat. 

 

4.1.   Three  stage  approach  

Coombs (2015) förklarar i sin teori Three Stage Approach att kriser kan delas in i tre stadier; 

pre-crisis, crisis event och post-crisis (sv. förstadiet till krisen, krisen och stadiet efter krisen). 

De olika stadierna kräver olika insatser av organisationer för bästa möjliga krishantering. 

Förstadiet innebär att kriser oftast ger varningssignaler innan de inträffar och att organisationer 

då kan agera på dessa varningssignaler för att minska negativa effekter av krisen. Coombs 

(2015) förklarar att till skillnad från förstadiet till krisen så kräver situationen då den faktiska 

krisen sker helt andra insatser. Han förklarar att under tiden kriser råder i organisationer 

prioriteras vardagens uppgifter oftast bort och situationer kräver istället specifika åtgärder. 

Steget som följer träder in när det mest akuta hanterats och krisen kan anses vara över, här 

behöver organisationer utföra ett reparerande efterarbete. Stadiet är präglat av att utvärdera vad 

som gick fel innan krisen inträffade, hur krisen blev hanterad och vad organisationen kan ta till 

för åtgärder för att en liknande situation inte skall uppstå igen (Coombs, 2015). Följer gör en 

figur som demonstrerar hur de tre stadierna kan ställas upp.  

 

 

Pre crisis         Crisis            Post Crisis  
 

Figur 4.1, Three stage approach, Coombs (2015).  

 

I forskning om det förberedande krisarbetet kan två fokusområden identifieras; signal detection 

och preparation/prevention (sv. signaldetektering och förberedelse/förebyggande arbete). I den 

här studien kommer den förberedande teorin behandlas. Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) 
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förklarar att organisationer har större möjlighet att klara sig ur en kris utan negativa 

konsekvenser genom att ha en god kommunikativ förberedelse. 

 

4.2.   Reputation  management  

Coombs (2015) hävdar att en betydande del i den förberedande kriskommunikationen är 

Reputation Management (sv. rykteshantering). Teorin syftar primärt på hur organisationer 

medvetet och omedvetet influerar, påverkar och styr intressenters uppfattning. Generellt sett 

har ekonomiska drivkrafter legat bakom viljan att arbeta med organisationers rykte. På senare 

tid har det dock blivit allt viktigare och vanligare att inkludera rykteshantering i syfte att 

undvika och motarbeta negativa konsekvenser av en kris. Organisationers rykte kan enligt 

Coombs (2015) ses som en direkt spegling av relationer till dess intressenter. Relationerna 

bygger på ett ömsesidigt beroende; intressenterna behöver organisationen i fråga för att 

tillhandahålla tjänster eller produkter och organisationen behöver intressenterna för att kunna 

fortlöpa. Coombs (2015) påstår att intressenter kan, direkt eller indirekt, vara anledning till att 

kriser uppstår. De är därför nödvändiga att upprätthålla goda relationer till. När organisationer 

arbetar med rykteshantering och arbetar för att skapa goda relationer med sina intressenter 

förklarar Alsop (2004) att organisationer därmed skapar och bygger upp ett rykteskapital.  

 

“Organizations build up reputation capital to tide them over in turbulent times. It’s like 

opening a savings account for a rainy day. If a crisis strikes, reputation suffers less and 

rebounds more quickly” (Alsop, 2004:17). 
 

Rykteskapitalet hjälper således, som Alsop (2004) säger ovan, organisationer som hamnar i 

turbulenta tider, till exempel kriser. Genom att styra och influera intressenters uppfattningar 

kommer just det fungera som ett verktyg inom förberedande kriskommunikation. 

 

Ett annat sätt att styra omvärldens uppfattning av organisationen kallar Ulmer, Sellnow och 

Seeger (2015) att bygga upp en good will-reserv. Detta överensstämmer med Alsops (2004) 

förklaring om rykteskapital. Good will-reserven är enligt Ulmer, Sellnow & Seeger (2015) en 

kombination av ett positivt rykte och trovärdighet som byggts upp under en längre tid. 

Trovärdighet byggs enligt dem upp genom att bland annat kommunicera öppet och ärligt. Syftet 

som författarna beskriver med att bygga upp en good will-reserv stämmer överens med Alsops 

(2004) teori om rykteshantering, som poängterar vikten av att upprätta ett positivt och rikt 



20 
 

rykteskapital för att styra och influera organisationers rykte bland deras intressenter. Good will-

reserven visar omvärlden att en organisation i fråga är trovärdig och att de går att lita på. Att ha 

byggt upp ett gott eller högt rykteskapital genom en good will-reserv kommer enligt Ulmer, 

Sellnow och Seeger (2015) och Coombs (2015) reducera effekten av en kris, precis som Alsop 

(2004) förklarar om rykteskapital ovan. Fördelarna är både externa, som just beskrivits, men 

också interna. Internt fungerar good will-reserven som en vägledning när organisationen 

hamnar i kris då värdegrunder redan är etablerade. 

 

4.2.1.   Kategorier  från  det  teoretiska  ramverket  

Utifrån teorierna Three Stage Approach, med fokus på de förberedande stadierna (Coombs, 

2015), Reputation Management (Coombs, 2015) samt Good will-reserv (Ulmer, Sellnow & 

Seeger, 2015) kan det identifieras överensstämmande kategorier som samtliga författare är 

enade med varandra i att anse är viktiga för organisationers förberedande kriskommunikation. 

Kategorierna fungerar som utgångspunkter för utformandet av det analysschema som kommer 

ligga till grund för hur analysen sedan skall utföras. För att ge godare förförståelse presenteras 

kategorierna ingående nedan.  

 

Att kommunicera ärligt 

Som Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) förklarar finns det olika sätt att förbereda sig innan 

krisen inträffar, ett exempel är att organisationer som kommunicerar öppet och ärligt inför en 

kris är mer förberedda på hanteringen och återhämtningen efter en sådan. Att kommunicera 

öppet och ärligt innebär enligt Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) att organisationen inte 

undanhåller information för deras intressenter. Organisationen kommer då uppfattas som 

trovärdig. Det är extra viktigt när det finns potentiella kriser som drabbar samhället, exempelvis 

miljö- eller ekonomirelaterade sådana. Om mottagare tolkar det som att organisationen 

medvetet undanhåller information eller inte är ärliga kommer det få negativa konsekvenser. Att 

kommunicera ärligt ökar därmed förtroendet hos mottagare och ökar rykteskapitalet. Fill och 

Roper (2012) menar i linje med Ulmer Sellnow och Seeger (2015) att kommunikation skall ske 

med transparens. Det innebär att budskap skall innehålla fullständig och korrekt information. 

Informationen skall också vara relevant och meningsfull för mottagaren.  
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Att kommunicera en organisations värdegrunder 

Värdegrunder förklarar Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) är de värderingar, standarder, 

principer och riktlinjer som organisationer väljer att basera sina beslut och sitt arbete på. Att 

kommunicera värdgrunder blir speciellt viktigt när organisationer hamnar i situationer, 

exempelvis kriser, där beslut måste fattas som påverkar andra organisationer och människor. Ju 

större omfång en kris har, desto viktigare är det att ha genomtänkta etiska värdegrunder att 

återkoppla till (Simola, 2003; Wilkins, 2010). Kriser präglas ofta av stor förvirring och 

osäkerhet. Men med en etablering av värdegrunder och etiska vägledare innan krisen inträffar 

kan dessa fungera som ett stöd för de som skall hantera krisen. Organisationers värderingar 

påverkar attityder, tillit och etiska beslut genom hela organisationen. När värderingarna sedan 

kommuniceras externt, oftast genom webbsidor, tillåts intressenter att skapa egna uppfattningar 

om organisationen, vilket påverkar organisationens rykte. Att kommunicera värderingar kan 

också innebära att samarbeta eller förespråka organisationer som har liknande värderingar som 

den egna organisationen (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2015).  

 

Att kommunicera klarspråk 

Något som ytterligare stärker organisationers rykte och trovärdighet är att kommunicera 

klarspråk. På så vis minskar risken för missförstånd hos mottagarna. Coombs (2015) förklarar 

att organisationer måste tala klart och koncist, kanske allra mest när organisationen befinner sig 

i krisstadiet. Men det är minst lika viktigt att göra det innan krisen. Med att tala klarspråk menas 

det att organisationen, eller en talesperson för organisationen som utses vid kris, är noga med 

att inte använda sig av fackspråk som bara förstås av de som har stor förförståelse. Fackspråk, 

eller jargonger, kan innebära användning av invecklade termer och ord som kan vara svåra att 

förstå om mottagarna inte har kunskap om det sedan innan. Att använda sig av jargonger som 

en mindre grupp människor skulle förstå, exempelvis branschkunniga, vid uttalanden kan ses 

som att organisationer försöker tala bortom ämnet och undvika sanning. Med att tala koncist 

förklarar Coombs (2015) att långa uttalanden som innehåller mycket information kan frångå 

syftet och därmed göra att budskapet inte uppfattas korrekt. Att tala koncist, organiserat och att 

hålla sig till ämnet ses som en styrka och minskar risken för missförstånd (Coombs, 2015).  

 

Att kommunicera CSR, Corporate Social Responsibility 

Enligt Fill och Roper (2012) tillåter CSR-arbete organisationer att göra mer än att gå med vinst. 

Användningen av CSR i verksamheter skapar möjlighet att utföra mer än det dagliga operativa 

arbetet och kan leda till initiativ som förbättrar samhället organisationer verkar i; socialt, 
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ekonomiskt och för miljön. CSR kan beskrivas som länken mellan samhället och organisationen 

och ett flertal organisationer ägnar sig åt arbetet just i syfte för att bygga upp rykteskapital. Fill 

och Roper påstår (2012) således att en organisation som ägnar sig åt CSR-arbete och sedan 

kommunicerar detta till dess intressenter kan det leda till en utveckling av en generellt sett bättre 

bild av organisationen. Exempel på CSR-aktioner kan enligt Fill och Roper (2015) vara att 

donera en årlig eller månatlig summa pengar till organisationer som överensstämmer med den 

egna organisationens värdegrunder eller att använda återvinningsbara material till produkter. 

CSR-aktiviteter såsom de nämnda bidrar till att organisationen anses vara etisk och 

ansvarstagande vilket leder till ett högre och godare rykteskapital.  

 

För att CSR-aktioner skall uppfattas som trovärdiga skall de vara institutionaliserade i 

organisationers verksamhet och inte användas i marknadsförings- eller reklamsyfte. Många 

organisationer ägnar sig åt att kommunicera icke-finansiell information, såsom CSR-aktioner, 

för att ge intressenter möjlighet att bilda sig en uppfattning om organisationen och det vanligaste 

mediet för att göra det är via intranät, webbsida och genom interaktion med intressenter (Fill & 

Roper, 2015). Om organisationer kommunicerar sina CSR-aktioner i reklam- eller 

marknadsföringssyfte kan det uppfattas att syftet endast är att generera vinst (Fill & Roper, 

2015). 

 

Att kommunicera vinster och prestationer 

Fill och Roper (2015) förklarar att ett gott rykte kan utvecklas på ett flertal sätt. Dels genom att 

organisationer kommunicerar hur det går för dem vinstmässigt och dels hur innovativa 

organisationer är. Dessa två aspekter är intressanta att studera eftersom det är viktigt att 

intressenter är medvetna om organisationers prestationer för att bilda en positiv uppfattning om 

dem. Fill och Roper (2015) beskriver också att prestationer bör kommuniceras med varsamhet 

för att inte organisationer ska riskera att uppfattas som att de försöker framställa sig bättre än 

vad de är. Kommunikationen ska, precis som nämnts tidigare, uppfattas som trovärdig och ärlig. 
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5.  Material  och  metod  

Studien utfördes genom en systematisk kvalitativ textanalys. Det här kapitlet redogör för 

tillämpningen av vald metod samt hur studiens material inhämtats. Det material som kom att 

bli studiens studieobjekt sammanfattas först, sedan följer en motivering av studieobjektet. För 

att motivera varför pressmeddelanden från SJ:s nyhetsrum valts som studieobjekt används 

teorierna Stakeholder Theory samt Public Information Model. Teorierna valde vi att presentera 

i detta kapitel på grund av att de innehar en hög relevans för studiens valda metod och material 

samt för att förtydliga att de inte utgör en del av det teoretiska ramverket. Slutligen presenterar 

vi det analysschema som fungerar som verktyg för hur empirin skall avläsas. 

 

5.1.   Material  

Studiens material inhämtades från SJ:s nyhetsrum, mynewsdesk.se. Där är SJ:s nyheter och 

pressmeddelanden samlade. Pressmeddelandena är varierande i längd och finns samlade under 

olika ämnen och kategorier. Gemensamt för samtliga pressmeddelanden är utformningen i form 

av text och bild med ett foto eller en illustration som kopplar till meddelandet. Inledningsvis 

finns en rubrik som sedan följs av en ingress som sammanfattar vad pressmeddelandet ämnar 

att informera om, meddelandena avslutas med en brödtext (SJ AB, 2018d). Sammanlagt valdes 

tio pressmeddelanden, varav ett föll bort eftersom meddelandet var ämnat som humoristiskt 

från SJ och kunde därmed inte antas vara sanningsenligt. Nedan följer sammanfattningar av 

samtliga pressmeddelanden för att skapa en överblick av den inhämtade informationen. 

 

Publicerat 29 januari: “SJ: Så reser svenskarna i vinter” 

Meddelandet informerar om vinterns populäraste resmål och det faktum att tre av fyra personer, 

enligt en undersökning Sifo utfört på uppdrag av SJ, väljer att resa kollektivt. Det är ett 

sammanfattande meddelande där SJ presenterar de populäraste resmålen för vinteraktiviteter 

samt visar statistik på att tåg som färdmedel är det populäraste sättet att resa på. SJ avslutar med 

att nämna att det är mest unga som väljer att resa under vintern. Karin Starkman Ahlstedt, 

kommunikationsstrateg på SJ, kommenterar meddelandet (SJ AB, 2018j).  

 

Publicerat 31 januari: “SJ kammar hem priset för Årets briljanta idé” 

Meddelandet ämnar informera intressenter om att SJ har vunnit första plats i en tävling där 

deras samarbete med två välkända krögare hyllas. Samarbetet och vinsten innebär att SJ har 
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arbetat för att kunna erbjuda sina resenärer närproducerat och ekologisk mat i deras 

restaurangvagn. Meddelandet informerar om tävlingen samt förklarar hur SJ aktivt jobbar för 

att utveckla och förbättra sortimentet i deras restaurangvagn och bistro. Johan Hallström, 

ansvarig för produktutvecklingen inom mat och dryck på SJ, kommenterar samarbetet och 

vinsten i meddelandet (SJ AB, 2018i).  

 

Publicerat 8 februari: “SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” 

I meddelandet presenterar SJ ytterligare en undersökning från Sifo där resenärer har tillfrågats 

hur ofta de anser att SJ håller sin tidtabell. Meddelandet ämnar tillrättavisa resultatet i 

undersökningen eftersom det enligt SJ själva inte stämmer överens med verkligheten. SJ 

förklarar att punktligheten är mycket högre än vad resultatet visar. Man stärker sina 

tillrättavisande argument genom statistik samt en jämförelse med andra transportmedel. De 

förklarar att människor har valt bort tåg som resealternativ på felaktiga grunder. SJ:s vd Crister 

Fritzon citeras i meddelandet (SJ AB, 2018h).  

 

Publicerat 20 februari: “Nattåget som kör morgondagens författare” 

SJ presenterar resultatet av ett samarbete med litteraturfestivalen Littfest där de tillsammans har 

abonnerat ett tåg som färdas mellan Göteborg och Umeå. På nattåget skall författare få ha 

möjligheten att koppla av och skriva i lugn och ro på arbeten som sedan kommer presenteras 

för en jury vid ankomst till Umeå. Samarbetet innebär således en tävling för författare som vill 

ha chansen att färdas genom Sverige samtidigt som de kan få utlopp för sin kreativitet. Jan 

Kyrk, Affärschef på SJ samt Patrik Tornéus, koordinator för Littfest citeras i meddelandet (SJ 

AB, 2018c).  

 

Publicerat 19 juli: “Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal” 

Meddelandet ämnar presentera information som visar på ökningen i vinst för SJ det senaste 

kvartalet, trots trafikstörningar och andra utmaningar. SJ förklarar att stor del av deras budget 

har gått åt till reparerande kostnader samt kostnader för ersättningstrafik när tågen inte har 

kunnat användas. SJ:s vd Crister Fritzon uttalar sig i meddelandet (SJ AB, 2018m).  

 

Publicerat 29 juli: “Stopp i tågtrafiken till och från övre Norrland på grund av bränder” 

SJ publicerade meddelandet i samband med att all tågtrafik till och från Umeå, Kiruna och 

Narvik blev inställt på grund av rådande bränder nära tågspåren. SJ uppmanar i meddelandet 

berörda att boka om sina resor kostnadsfritt alternativt boka av resan och få full återbetalning. 
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De resenärer som befann sig på tågen som blev tvungna att stanna och tas ur trafik under resans 

gång blev erbjudna hotell och ersättningsresor med buss. De förklarar också att SJ:s kundtjänst 

vid tillfället var överbelastad och som resulterade i långa väntetider för dem som ringde in. SJ 

avslutar meddelandet med en citerad ursäkt från SJ:s presschef Tobbe Lundell (SJ AB, 2018k). 

 

Publicerat 13 september: “Nytt samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfta Kupé Junior” 

SJ presenterar i meddelandet ett samarbete med tidningen Kamratposten som ämnar bidra till 

mer läsning för unga resenärer. Meddelandet informerar om att den nya tidningen som 

samarbetet har resulterat i skall finnas på SJ:s alla tåg. Både Malou Sjörin, 

kommunikationsdirektör på SJ och ansvarig utgivare för den nya tidningen Kupé Junior samt 

Lukas Björkman, chefredaktör på Kamratposten, uttalar sig i meddelandet (SJ AB, 2018e).  

 

Publicerat 29 oktober: “SJ avslutade tredje kvartalet starkt”  

SJ inleder meddelandet med att förklara hur senaste sommaren resulterat i stora utmaningar för 

SJ:s resor och budget. De menar dock att trots dessa utmaningar märker SJ ett ökat resande med 

tåg och de kan märka att människor som planerar att resa väljer de mer miljövänliga 

alternativen, som tåg. Crister Fritzon, vd för SJ, uttalar sig även i detta pressmeddelande och 

påstår att samtliga som arbetar i järnvägsbranschen måste blir mer förberedda på utmaningar 

tillsammans. Han poängterar också att Trafikverket har ett extra stort ansvar (SJ AB, 2018g). 

 

Publicerat 19 november: “Högt bokningstryck på SJs julresor” 

SJ inleder meddelandet med ett konstaterande att resandet inför julen redan kan antas öka i 

jämförelse med det tidigare året då många av resorna redan är slutsålda. SJ presenterar de mest 

trafikerade sträckorna och återigen poängterar de att allt fler resenärer väljer att färdas med tåg 

på grund av miljöfaktorer. Presschef på SJ, Tobbe Lundell, uttalar sig om ökningen i 

resebokningar (SJ AB, 2018b).  

 

5.1.1.   Motivering  av  studieobjekt  

SJ är relevant att undersöka dels för att de har ett stort samhällsansvar och dels för att de har en 

bred intressentgrupp. Uppbyggnaden av ett gott rykte är därmed mycket viktigt och det är 

intressant att utläsa om och hur SJ arbetar i sina pressmeddelanden mot medier och övriga 

intressenter för att bygga upp ett gott rykteskapital. För att närmare beskriva SJ:s 

pressmeddelanden och vad de kan generera för budskap används intressentmodellen och teorin 
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om public information. Dessa modeller beskriver hur organisationer kan, med användning av 

särskilda kommunikativa strategier, påverka och bedöma vad som är bäst för just dem vid 

budskapsöverföring. Intressentmodellen används i studiens metod för att identifiera vilken 

målgrupp som är av intresse för SJ när de informerar om nyheter och uppdateringar. 

Användningen av modellen public information är relevant för att förklara hur SJ:s 

pressmeddelanden som kanal är relevant för studiens syfte och studiens problemformulering.  

 

5.1.2.   Intressentmodellen  

Freeman (2010) förklarar i sin intressentmodell att organisationer bör förhålla sig till dess 

intressenter i beslut och handlingar. Modellen beskriver hur organisationer kan identifiera 

intressenter och målgrupper och hur dess intressen i organisationen kan orienteras. Freeman 

(2010) förklarar också att genom att ha förståelse för sin målgrupps primära intressen blir 

kommunikationen sinsemellan mer avancerad. Coombs (2015) förklarar i enlighet med 

Freeman (2010) att organisationer behöver förhålla sig och skapa relationer till både dess 

primära och sekundära intressenter. Primära intressenter utgör generellt sett organisationens 

anställda, leverantörer, investerare och kunder. De primära intressenterna har således en direkt 

påverkan på organisationens dagliga funktion. Sekundära intressenter utgör grupper som har en 

indirekt påverkan, men som organisationen ändå bör förhålla sig till. Bland de sekundära 

intressentgrupperna finns bland annat medier och konkurrenter. Coombs (2015) påstår att 

organisationer som endast fokuserar på sina primära intressenter gör ett misstag eftersom 

sekundära intressentgrupper kan utgöra en risk för organisationen och eventuellt bidra till att 

en kris uppstår. 

 

Medier är, som tidigare nämnts, generellt sett en sekundär intressentgrupp hos organisationer 

(Coombs, 2015). Dock har medier i sin tur stora målgrupper, vilket gör att 

informationsspridningen till medier i slutändan når en stor publik. Coombs (2015) och Freeman 

(2010) understryker att dåligt hanterade medierelationer får stora konsekvenser i och med att 

kriser idag är medialiserade (det vill säga att kriser har ett högt nyhetsvärde). Att upprätta och 

underhålla goda relationer med medier i ett förberedande krisarbete är därmed av största vikt i 

och med att medier har en så pass omfattande mottagargrupp. Som det betonas i studiens 

teoretiska ramverk innebär rykteshantering “hanteringen av relationerna mellan organisationen 

och dess olika intressenter [...]” (Coombs, 2015:36). 
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5.1.3.   Public  information  

Organisationer kan använda sig av extern kommunikation med olika intentioner för hur 

mottagare skall uppfatta och tolka ett budskap. Valet av kanal styrs också av vem som skall nås 

av budskapet (Larsson, 2015). Jim Grunig och Todd Hunt (1984) presenterar teorin om de Fyra 

PR-strategierna som används frekvent än idag. I teorin beskriver dem att beroende på vad och 

hur organisationer väljer att kommunicera externt kan det bidra till både negativa och positiva 

uppfattningar av organisationen, därmed är ett noggrant val av budskap och kanal av största 

relevans.  

 

Grunig och Hunt (1984) identifierar fyra strategier för extern kommunikation och 

budskapsöverföring. Dessa är Press Agentry, Public Information, Two-way Assymmetrical och 

Two-way Symmetrical. Strategin public information är en typ av envägskommunikation. Det 

innebär att budskapet är riktat från sändaren till mottagaren. Strategin kännetecknas också 

genom en avsaknad av uppmaning och utrymme till interaktion med mottagaren. Ett vanligt 

sätt att sprida information enligt public information är genom pressmeddelanden. Fokus är då 

att sända relevant och meningsfull information till tänkt intressentgrupp, som i studiens fall är 

medier, samt att kommunicera sanningsenligt. Genom att använda strategin tillåts 

organisationer kommunicera etiska värderingar och värdegrunder då forskning och 

faktabaserad kunskap inte är centralt. På grund av att strategin klassificeras som 

envägskommunikation kan tendenser finnas för övertalning i budskapet (Grunig & Hunt, 1984). 

Organisationer som använder sig av kommunikationsformen public information, där 

övertalning och direkt influens kan förekomma möjliggör styrning av sitt rykte genom budskap. 

Likt studiens teoretiska ramverk förklarar Coombs (2015) rykteshantering som att 

organisationer själva influerar och påverkar intressenters uppfattningar genom extern 

kommunikation, där pressmeddelanden är en frekvent använd kanal. 

 

 

5.2.   Urval  och  insamlingsmetod  

Pressmeddelandena hämtades från SJ:s pressrum på sajten mynewsdesk.se. Där finns alla SJ:s 

publicerade pressmeddelanden tillsammans med andra publikationer och till samtliga finns fri 

tillgång. Enligt Esaiasson et al (2017) finns det olika tillvägagångssätt för att inhämta empiri. I 

och med att studien ämnar undersöka om och hur SJ kommunicerar för att bygga upp ett gott 
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rykteskapital ansågs ett slumpmässigt urval vara bäst lämpat för studien. Urvalet tillät oss att 

se samtliga publikationer som likvärdiga, där innehållet som ämnades undersökas var i fokus. 

Det slumpmässiga urvalet tillät oss även att minska vår förväntanshorisont kring det tillgängliga 

materialet i SJ:s pressrum. I undersökningen var det av största vikt att inte i förväg kunna utläsa 

om något av det vi ämnade undersöka kunde hittas i rubrikerna. Vi ville med andra ord ha så 

lite förförståelse som möjligt om den empiri vi skulle undersöka. Därför var ett slumpmässigt 

urval bäst lämpat för inhämtningen av empiri.  

 

I och med att den här studien ämnar undersöka SJ:s aktuella uppbyggande av rykteskapital var 

det nödvändigt att avgränsa det tillgängliga materialet enligt vad Esaiasson et al. (2017) säger 

om att upprätta en urvalsram. Med det sagt avgränsades materialet till år 2018. Vid 

insamlingstillfället fanns 79 publicerade pressmeddelanden mellan datumen 11 januari och 19 

november. Endast pressmeddelanden publicerade under den perioden inkluderades i urvalet. 

Samtliga datum för de publicerade artiklarna skrevs in i ett exceldokument längs med y-axeln. 

På så vis blev alla datum tilldelade ett nummer, i detta fall 1-79. Genom slumpgeneratorn som 

hemsidan gallerit.se/slumptal tillhandahåller skrevs sifferspannet 1-79 in varpå ett tal blev 

utvalt slumpmässigt. Proceduren upprepades tio gånger. Varje siffra som framkom genom 

slumpgeneratorn hade ett värde, i detta fall ett datum, i exceldokumentet. På så vis kunde det 

slumpmässigt väljas ut tio pressmeddelanden som empiri. 

 

5.3.   Systematisk  kvalitativ  textanalys  som  metod  

Esaiasson et al. (2017) förklarar att en kvalitativ textanalys primärt används i forskning där 

syftet är att identifiera idéer och meningsskapande processer som ämnar att bringa klarhet i ett 

problem. Utgångspunkten i metoden är att alla underliggande budskap i en text har en effekt 

för mottagaren. Forskare som använder sig av den kvalitativa textanalysen ställer oftast frågor 

till texten som ämnar undersöka hur, vad och vilka sorts idéer som döljer sig i en text och vad 

dessa kan ha för effekt för mottagaren. Frågorna som ställs används för att lyfta fram mening 

och idéer organiserat, tematiskt samt för att behålla undersökningen i dess kontext. En kvalitativ 

textanalys har huvudsakligen två inriktningar som grund till frågeställningarna; den 

systematiska och den kritiskt granskande. Den systematiska inriktningen kännetecknas av att 

förenkla texter som kan anses komplexa till lättförståeliga kategorier. Den kritiskt granskande 

inriktningen identifierar inte bara idéerna utan utgår från ett kritiskt perspektiv som är mer 

granskande än den systematiska. Vad som är gemensamt för de båda inriktningarna är dock att 
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metoderna ofta används i samband med att utforma analytiska redskap, som fungerar som 

riktlinjer när den faktiska analysen genomförs (Esaiasson et al., 2017).  

 

För att forskare skall kunna använda en kvalitativ textanalys effektivt krävs det att en text 

studeras grundligt ett flertal gånger. Esaiasson et al. (2017) förklarar att utan noggrannhet och 

utgångspunkt i analytiska verktyg är det svårt att identifiera de idéer och meningar som 

frågeställningarna ämnar besvara. Den här studien kommer ha den systematiska kvalitativa 

textanalysen som utgångspunkt. Frågor har utformats och skall ställas till empirin och de 

grundas i de kategorier som har presenterats, som i sin tur grundas i studiens teoretiska ramverk. 

 

5.3.1.   Analysschema  

Esaiasson et al. (2017) förklarar att forskare måste precisera frågeställningar riktade till ett 

forskningsproblem. Utformningen av frågor och konkretisering av ett problem är nödvändigt 

för att nå svar. Med det sagt ämnar detta kapitel att konkretisera och koppla samman teori med 

empiri. Utifrån de presenterade teorierna som forskare är överens om styrker och bidrar till 

uppbyggnad av rykteskapital har kategorier identifierats. Nedan har det samlats och 

sammanställts verktyg som karaktäriserar hur organisationer kan kommunicera för att bygga 

upp och upprätthålla ett rykteskapital.  

 

Analysschemat användes som ett ramverk för analysen och som grund för hur empirin 

undersöktes. Efter att ha identifierat och definierat kategorier som utmärker uppbyggnaden av 

ett rykteskapital omformulerades dessa till frågor. Dessa frågor blev utgångspunkter för hur 

empirin studerades. Konkret studerades SJ:s använda språk och sedan motiverades det till att 

passa in under en viss fråga i analysschemat. Frågorna som är formulerade grundades i 

kategorierna som i sin tur identifierades i det teoretiska ramverket. Frågorna som ställdes till 

texterna är följande: 

 

 

Verktyg för att öka rykteskapital: Kommunicerar SJ 
detta?  

Om ja, på vilket 
sätt?  

Kommunicera ärligt och öppet   

Kommunicera värdegrunder   
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Kommunicera klarspråk   

Kommunicera vinster och prestationer   

(CSR) Kommunicera miljöaktioner   

(CSR) Kommunicera sociala aktioner   

(CSR) Kommunicera ekonomiska 
aktioner 

  

Figur 5.1, Analysschema 
 
Frågorna användes som utgångspunkter i den bemärkelsen att analysen steg för steg utgick ifrån 

en fråga i taget. Samtliga frågor användes för att undersöka om det gick att identifiera svar på 

dessa i materialet, samt på vilket sätt det i så fall gjordes. Slutligen tolkades och återkopplades 

resultatet till vad teorier och tidigare forskning hävdat. 

 

5.4.   Utförande  och  bortfall  

När materialet valts ut enligt Esaiassons et al. (2017) metod slumpmässigt urval samlades 

samtliga tio pressmeddelanden. De blev sedan studerade, med utgångspunkt i analysschemat, 

för att hitta tendenser till användning av de fem identifierade verktygen. När fyra 

pressmeddelanden hade studerats utifrån den första frågeställningen upptäcktes det att 

materialet som inhämtats från den 1 april ämnades vara ett humoristiskt meddelande där SJ 

valde att uttala sig om något som de sedan informerade om inte var på allvar. Mot bakgrund av 

detta blev pressmeddelandet bortvalt. Inget pressmeddelande lades till då det ansågs att empirin 

var så pass innehållsrik att analysen var möjlig att genomföra trots bortfallet. Materialet som 

inhämtats från nio analysobjekt antecknades ned i stödord för att sedan tolkas och transkriberas 

till studiens analysresultat. 

 

5.5.   Metodreflektion  

Studiens utgångspunkt var att undersöka om och isåfall hur SJ agerar i sina pressmeddelanden 

för att bygga upp ett gott rykteskapital. Som tidigare nämnts i stycke 5.2 ”Urval och 

insamlingsmetod” valdes materialet ut slumpmässigt. Det skall understrykas att just den 

urvalsmetoden inte anses vara helt enligt kvalitativa forskningsmanér. Inom kvalitativ 

forskning är det vanligt att strategiskt välja ut materialet (Esaiasson et al., 2017). Detta görs för 

att man vill konstatera något generellt om det material man undersöker och sedan applicera det 



31 
 

på närliggande fall genom att målinriktat finna de objekt som liknar det man skall undersöka 

(Esaiasson et al., 2017). För den här studien ansågs det gå emot syftet i och med att 

utgångspunkten först är om SJ använder någon strategi för att bygga upp rykteskapital enligt 

studiens teoretiska ramverk. Hade ett strategiskt urval använts hade det exempelvis kunnats 

utläsas innan analysen utfördes i pressmeddelandenas rubriker. I den mån det gick ville vi som 

författare till studien alltså minska förväntanshorisonten för att kunna svara på frågeställningen; 

“Kommunicerar SJ i sina pressmeddelanden för att bygga upp ett gott rykteskapital?”. Att 

använda ett slumpmässigt urval för inhämtningen av studiens material motiveras därmed genom 

att analysen då kan utföras utan förväntningar på empirin. Det gavs även möjlighet att, enligt 

den systematiska kvalitativa textanalysen, finna underliggande budskap och meningsskapande 

processer i texterna vi undersökte. Studiens “om” möjliggjordes att svara på genom vald 

urvalsmetod medan studiens “på vilket sätt” möjliggjordes att svara på genom den systematiska 

textanalysen.  

 

Mot bakgrund av det ovan nämnda skall det understrykas att i och med användningen av ett 

slumpmässigt urval blev materialet mycket spritt, främst i vad pressmeddelandena hade för 

huvudsakligt fokus. Som det sammanfattade materialet visar är vissa av publikationerna 

informativa medan andra har ett tydligt marknadsföringssyfte. Detta valde vi att bortse från då 

intresset, återigen, ligger i att undersöka om och hur SJ i sina pressmeddelanden försöker 

influera och styra intressenters uppfattning om dem. Fokus i analysen var därför inte på vad 

pressmeddelandena övergripande handlade om, utan vad som faktiskt sägs och hur det sägs.  
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6.  Analysresultat  

Empirin analyserades utifrån det analysschemat som härleds till studiens teoretiska ramverk 

som förklarar hur rykteskapital byggs upp. Kategorierna är: Öppenhet och ärlighet, klarspråk, 

kommunicering av värdegrunder, vinster och prestationer samt CSR-kommunikation. I det här 

kapitlet presenteras det vad som hittades med hjälp av analysschemat i studiens empiri.  

 

6.1.   SJ:s  öppna  och  ärliga  kommunikation  

Samtliga pressmeddelanden behandlar aktuell information sakligt samt är relativt korta och 

koncisa så att fokus hålls. Ett exempel är i meddelandet “Stopp i tågtrafiken till och från övre 

Norrland på grund av bränder” (29 juli) där SJ kommunicerar genom en relativt liten mängd 

text hur avgångar blivit inställda samt hur berörda som drabbats skall göra för att boka om eller 

boka av deras kommande resor. SJ förklarar även i meddelandet att de resenärer som drabbats 

av störningar under sina resor får kompensation och boende för natten. Pressmeddelandet 

behandlar endast händelsen och fakta kring den samt hänvisar till kontaktuppgifter för vidare 

information. SJ avslutar med att beklaga över att situationen leder till långa väntetider vid 

kontakt av SJ:s kundtjänst, vilket kan tolkas som ärligt och ansvarstagande. Även meddelandet 

“Högt bokningstryck på SJ:s julresor” (19 november) visar saklighet och fokus på ämnet, som 

i detta fall inte behandlar samma allvarlighet som inställda avgångar och bränder utan som 

informerar om att många resor under julen 2018 redan har blivit slutsålda. Även här finns 

exempel på öppen och ärlig kommunikation då fokus i meddelandet är just hur många resor 

som är bokade på SJ:s hemsida vid tillfället. SJ bistår även med exempel på hur kunder kan gå 

tillväga för att kunna resa som önskat under en period som innefattar dyra biljetter och 

begränsade platser.  

 

Ytterligare tecken på ärlig och öppen kommunikation är att samtliga av de analyserade 

pressmeddelandena innehåller kontaktuppgifter till personer och tjänster för att hänvisa läsaren 

vidare om oklarheter och frågor skulle uppstå. Exempel på detta finns i både “SJ kammar hem 

priset Årets briljanta idé” (31 januari) och “Nattåget som kör morgondagens författare” (20 

februari) där båda texterna innehåller kontaktuppgifter till organisationer som i SJ i dessa fall 

samarbetar med. Det visar att SJ inte förväntar sig informera allt om ämnet, utan ger möjlighet 

för läsaren att inhämta mer information från annan källa. I “Stopp i tågtrafiken till och från övre 

Norrland på grund av bränder” (29 juli) informerar SJ om, vad man kan tolka som, allvarligare 
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situation där det är extra viktigt med möjligheten för läsaren att få skaffa sig ytterligare 

information. Även här hänvisar SJ läsaren vidare till ytterligare informationskällor. 

 

Vidare hittas fler indikationer på öppen och ärlig kommunikation i de analyserade 

pressmeddelanden där SJ informerar om sämre perioder i verksamheten med utmaningar och 

svårigheter såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt. Framförallt finns detta i de meddelanden 

som presenterar kvartalsrapporter; “Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal” (19 juli) 

samt “SJ avslutade tredje kvartalet starkt” (29 oktober). I dessa är informationen transparent i 

den bemärkelsen att SJ visar medvetenhet om misstag samt jobbar aktivt för att motverka eller 

åtgärda dessa. Det visar att SJ inte utelämnar de negativa aspekterna i sitt arbete utan istället 

använder dessa för att presentera sina åtgärder och fortsatta arbete. Exempel på detta finns även 

i “SJ kammar hem priset för årets briljanta idé” (31 januari) där de förklarar att den del av 

verksamheten som innefattar restaurang på SJ:s tåg inte varit som man önskat tidigare men att 

utvecklingen inom området skall leda till förbättring. 

 

Att majoriteten av SJ:s pressmeddelanden innehåller fakta i form av bland annat statistik och 

jämförelser visar att SJ vill undvika feltolkningar och missförstånd. I “SJ håller tidtabellen 

bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) är syftet att korrigera ett, enligt SJ, felaktigt resultat 

från en undersökning som visade att många av SJ:s resenärer har uppfattningen att hälften av 

SJ:s avgångar är försenade. Det är något som SJ påstår är felaktigt och genom pressmeddelandet 

presenteras statistik i form av siffror för att argumentera för att det inte stämmer. Även de 

pressmeddelanden där fokus är på att rapportera hur kvartalen sett ut för verksamheten 

presenteras siffror som visar hur SJ har stigit i vinst i både procent och omsättning.  

 

Vidare tecken på att SJ kommunicerar ärligt och öppet är hur de informerar läsarna om strategier 

och planer för framtiden. “SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) 

avslutas med att det presenteras verksamhetsmål. Dessa innefattar ett kontinuerligt arbete mot 

ökad punktlighet och främjande för att människor skall välja tåg som ett miljövänligt alternativ 

när de reser. Detta bjuder in medierna till att ta del av en av SJ:s strategier och därmed kan 

förmedla informationen vidare. Även i kvartalsrapporten “Ökat resande med SJ trots utmanande 

kvartal” (19 juli) informerar SJ hur strategierna ser ut för att åtgärda svårigheter under den 

senaste tiden såsom trafikstörningar och underhållsarbeten som kostat mycket pengar för 

verksamheten. I “Nytt samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfta Kupé Junior” (13 

september) presenteras en strategi som resulterat i skapandet av en tidning för unga på SJ:s 
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tågresor. Meddelandet bjuder också in medierna och deras intressenter till att vara delaktiga i 

hur ett av SJ:s mål har uppnåtts tack vare samarbetet. Genom att inkludera intressenterna i den 

prestationen uppfattas SJ som mer öppna.  

 

Sammanfattningsvis finns öppen och ärlig kommunikation i de analyserade 

pressmeddelandena. En tendens som påträffats som dock tolkas som det motsatta i SJ:s 

pressmeddelanden är i de situationer då trafikverket nämns. I de meddelanden där ämnet kan 

tolkas vara en negativ händelse, en utmanande period eller liknande så nämns Trafikverkets 

namn och ansvar. SJ och Trafikverket har ett tätt samarbete och är i behov av varandras 

funktion, dock kan läsaren uppfatta uttalanden som sådana att SJ beskyller Trafikverket för att 

inte ta tillräckligt mycket ansvar. Exempelvis skriver SJ “SJ lämnar ett kvartal med 

Trafikverkets omfattande underhållsarbeten och stora oplanerade störningar i infrastrukturen 

bakom sig” (29 oktober) och “Tillsammans i Järnvägsbranschen behöver vi bli duktigare på att 

hantera så omfattande utmaningar, och Trafikverket har ett extra stort ansvar” som SJ:s vd 

Crister Fritzon uttalar sig om (29 oktober). Att nämna Trafikverket i sig behöver inte betyda 

något negativt, men i bemärkelsen att kommunicera öppet och ärligt kan det tolkas som att SJ 

håller Trafikverket ansvarigt. 

 

6.2.   SJ:s  kommunikation  av  värdegrunder  

Den här delen av analysen utgår från huruvida SJ:s värdegrunder, som finns på deras hemsida 

samt sammanfattat under stycke 1.1.3, framgår i SJ:s pressmeddelanden.  

 

SJ är noga med att inkludera deras värdegrunder om hållbarhet och miljö i samtliga 

pressmeddelanden. I bland annat “Så reser svenskarna i vinter” (29 januari) informeras det 

statistik som visar att nästan hälften av alla som väljer att resa med tåg gör det för att det anses 

hållbart för miljön. Även i “SJ håller tidtabellerna bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) 

motiveras det varför en bör välja SJ som färmedel ur ett miljöperspektiv. Vad som kan bedömas 

på SJ:s hemsida är att hållbarhet ur ett miljöperspektiv är ett av deras kärnvärden. Det 

presenteras även i “SJ kammar hem priset för Årets briljanta idé” (31 januari) att SJ inlett ett 

samarbete som skall resultera i närproducerad, ekologisk mat på alla SJ:s resor, vilket ligger 

nära deras värdegrund att främja en hållbar miljö.  
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Något vi identifierat i ett flertal av SJ:s pressmeddelanden är att det kommuniceras att SJ 

värderar både dess kunder samt dess anställdas behov och välmående. SJ motiverar på hemsidan 

att friska medarbetare, mångfald samt inkludering är viktigt för att skapa ett gott arbetsklimat 

som sedan skall resultera i god service till verksamhetens resenärer och kunder (SJ AB, 2018). 

Meddelandet “Stopp i tågtrafiken till och från övre Norrland på grund av bränder” (29 juli) 

syftar till att informera om konsekvenserna av inställda avgångar samt åtgärder för dessa. 

Meddelandet kan också tolkas förmedla hur berörda kan få hjälp på olika sätt. Det visar hur SJ 

värnar om resenärerna, dels genom att förmedla kontaktuppgifter till räddningstjänsten och 

trafikverket och dels genom att de ser till att eventuell förvirring tas hand om. I meddelandet 

“SJ avslutade tredje kvartalet starkt” (29 oktober) avslutar SJ med att kommunicera att de värnar 

om sina medarbetare: 

 
“Vi har engagerade medarbetare som har gjort stora insatser och hanterat situationer som har 

uppkommit, när våra förutsättningar för att skapa en punktlig resa förändrats, och de har gjort 

sitt allra bästa för våra resenärer. Våra medarbetares välbefinnande är en förutsättning för de 

miljontals resor vi levererat under kvartalet, och därför är det mycket glädjande att vår 

sjukfrånvaro sjunker” (pressmeddelande, 29 oktober 2018).  
 

Vidare förmedlar SJ genom sina pressmeddelanden att de arbetar aktivt med mångfald och 

inkludering. Exempel på detta är det tidigare nämnda meddelandet “Nytt samarbete mellan SJ 

och Kamratposten ska lyfta Kupé Junior” (13 september) där ett samarbete presenteras som 

skall inkludera unga personer som reser med SJ. De förklarar att de på så vis når ut till fler 

familjer och gör tiden som spenderas på SJ:s tåg till en mysig stund för hela familjen. På så vis 

kommunicerar SJ att unga resenärer också inkluderas.  

 

Trots att SJ kommunicerat värdegrunder i en mängd pressmeddelanden finns det också 

meddelanden där detta brister. Ett flertal av pressmeddelandena som SJ publicerat är baserade 

på fakta och statistik och i dessa meddelanden hittas inte många tecken på SJ:s värdegrunder. 

Denna fakta innefattar bland annat ökning i SJ:s omsättning samt statistik som presenterar SJ:s 

framgångar i jämförelse med andra färdalternativ. Ett exempel på detta är meddelandet “Högt 

bokningstryck på SJ:s julresor” (19 november) där saklig information om hur många resenärer 

som redan bokat sina resor, och hur resenärer som önskar boka sina resor, skall gå till väga.  
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6.3.   SJ:s  klarspråk  

I och med att SJ:s pressmeddelanden är relativt begränsade i textmängd kan det antas vara 

särskilt viktigt att de är sakliga. Några av meddelandena innehåller även små faktarutor som 

förenklar innehållet och sammanfattar det för läsaren vilket tyder på att SJ kommunicerar 

klarspråk. En förenklande faktaruta ses bland annat i pressmeddelandet “Nattåget som kör 

morgondagens författare” (20 februari) där SJ avslutar med att förklara ämnet förenklande samt 

informerar om tillvägagångssätt för de som är intresserade att anmäla sig till en tävling. Att 

använda sammanfattningar på det sättet gör det lättare för mottagaren att snabbt inhämta och 

överse information utan att behöva läsa igenom hela texten. Även “Stopp i tågtrafiken till och 

från övre Norrland på grund av bränder” (29 juli) är ett kort och koncist meddelande och det är 

tydligt med information om hur en kan få tillgång till ännu mer information och hjälp vid behov. 

 

Det finns en kontinuerlig användning av ekonomiska termer och ekonomisk jargong i SJ:s 

pressmeddelanden, vilket mottagare kan uppfatta som ett svårtolkat språk. Språket används 

främst för ekonomiska redovisningar i form av kvartalsrapporter och dylikt men det tillkommer 

även i meddelanden där informationen ämnar redovisa annan statistik och jämförelse. I “Så 

reser svenskarna i vinter” (29 januari) presenterar SJ en undersökning som redovisar hur 

svenskarna prioriterar aktiviteter under vintern samt hur de väljer färdmedel till destinationer 

för dessa. Meddelandet innehar procentsatser som visar hur personer har svarat i 

undersökningen. Även “SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) 

använder fakta som procentsatser, bråkdelar, historisk fakta och jämförelser med andra bolag. 

Att blanda användningen av procentsatser och bråkdelar för att redogöra resultat kan anses 

förvirrande och vilseledande för icke insatta personer. Här är även meddelandet något längre 

än vad resterande pressmeddelanden är vilket ytterligare minskar fokus på vad meddelandet 

faktiskt syftar till att informera om. Slutligen finns exempel i “Ökat resande med SJ trots 

utmanande kvartal” (19 juli) där ekonomiska termer såsom ”nettoomsättning” och 

”rörelseresultat” diskuteras, vilket gör det svårt för mottagaren att förstå budskapet utan 

förförståelse kring dessa termer.  
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6.4.   SJ:s  kommunikation  av  prestation  

SJ kommunicerar sina prestationer på ett flertal ställen. Exempel finns bland annat i “SJ 

kammar hem priset för Årets briljanta idé” (31 januari), där de beskriver att de vunnit ett pris 

för just årets briljanta idé. Meddelandet är intressant eftersom det dels berör en prestation men 

också visar tecken på att SJ är innovativa och kommer på nya, lyckade idéer som de facto 

genererar vinst för verksamheten. I pressmeddelandet uttalar sig också SJ:s produktansvarige 

för mat och dryck och säger: “Under 2018 kommer vi kunna presentera flera spännande nyheter 

som på olika vis berör SJ:s bistro” (31 januari). Genom uttalandet visar SJ att de utvecklar sitt 

utbud och därmed ges uttryck för att vara innovativa. I och med att pressmeddelandet berör 

icke-finansiell information kan vi tolka att SJ publicerar nyheten i syfte för att ge bilden av sig 

själva som framstående och innovativa.  

 

Vidare tecken på att SJ kommunicerar sina vinster och prestationer finns i informationen som 

berör samarbeten. Det samarbetet SJ presenterar i pressmeddelandet “Nattåget som kör 

morgondagens författare” (20 februari) bedrevs även året innan, då med lyckat resultat. Att 

inkludera det goda resultatet för satsningen året innan visar att SJ kommunicerar prestationer. 

Ett annat samarbete som kan identifieras är mellan Kupé Junior, SJ:s gratistidning till unga 

resenärer, och Kamratposten, en tidning som riktar sig till personer i samma målgrupp i 

pressmeddelandet “Nytt samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfta Kupé Junior” (13 

september). Kommunikationsdirektören på SJ påstår att Kupé Junior är mycket uppskattat 

bland deras unga resenärer. Genom uttalandet kommunicerar SJ återigen en prestation. Genom 

samarbetet mellan SJ och Kamratposten framkommer det också att SJ vill utveckla nuvarande 

produkter för att få positivare resultat vilket ytterligare är ett tecken på att SJ är innovativa.  

 

Huruvida SJ kommunicerar prestationer är även intressant att undersöka i pressmeddelandet 

“SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” (8 februari). Det är intressant utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt i intressenters uppfattningar och bilder av organisationer. “SJ 

är faktiskt lika bra på att hålla tidtabellen som världens punktligaste flygbolag” (8 februari) 

säger SJ:s vd i pressmeddelandet. Det har visats i en undersökning att intressenternas bild av SJ 

när det gäller punktlighet inte stämmer överens med verkligheten. SJ:s resenärer kan således 

tolkas ha en sämre bild av SJ:s prestationer än hur de själva påstår att de presterar. Det 

tillrättavisas även med ny statistik hur punktliga SJ är. Vd:ns uttalande om den nya statistiken 

är intressant eftersom han sätter SJ i jämförelse med vad han benämner som “världens 
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punktligaste flygbolag”. Han gör därmed ett försök att kommunicera SJ:s prestationer i syfte 

att ändra uppfattningar hos intressenterna, med jämförelse som argument.  

 

Pressmeddelanden som berör ekonomiska rapporter är intressanta att studera utifrån frågan om 

SJ kommunicerar sina prestationer. Att gå med vinst är, som tidigare nämnts, ett bevis på att 

organisationer presterar. I de pressmeddelanden som informerar ekonomiska prestationer, 

“Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal” (19 juli) och “SJ avslutade tredje kvartalet 

starkt” (29 oktober) informerar SJ att de gått med vinst. Dock finns det stycken som i samband 

med goda ekonomiska resultat kan verka negativt, vilket inte är till de positiva beskedens fördel. 

SJ:s vd säger:  

 
“Men sommarens situation med plötsliga spåravstängningar, enkelspårsdrift, bränder och 

solkurvor, framför allt i juli och augusti, gick utanför allt som kan betecknas som normalt och 

skapade mycket besvär för många av våra resenärer” (pressmeddelande, 29 oktober 2018). 
 

SJ kan, trots de utmanade händelser som vd:n syftar på, presentera goda resultat vilket är tecken 

på god prestationsförmåga.  

 

6.5.   SJ:s  CSR-kommunikation  

6.5.1.   Samhället  

Det kan även konstateras att det finns ett flertal pressmeddelanden som berör aktioner som 

bidrar till samhället. Exempel på det finns i pressmeddelandet från 29 januari, “Så reser 

svenskarna i vinter”. I pressmeddelandet presenteras en undersökning som visar var svenskar 

helst reser under vintern, och vad de helst utför för aktiviteter på dessa resor. SJ:s 

kommunikationsstrateg säger: “Svenskarna älskar att åka skidor både på längden och tvären. 

Vi ser en stor efterfrågan på resor till fjällen i år, inte minst på resor med nattåg norrut till 

skidorter i övre Norrland och Jämtlandsfjällen” (29 januari). Första delen i meningen är 

intressant utifrån den ställda frågan till texten; om och hur SJ kommunicerar att de bidrar till 

samhället. Undersökningen visar att svenskar helst reser för att åka skidor, och SJ kan tack vare 

dess tjänster bidra till att svenskarna ges möjlighet att utföra denna aktivitet. SJ bidrar således 

till att tillgodose kundernas intresse för skidåkning. Dock kommuniceras detta endast på ett 

latent plan.  
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Tendensen till latent kommunicering av CSR-aktioner ses även i “SJ kammar hem priset för 

Årets briljanta idé” (31 januari), “Nytt samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfte Kupé 

Junior” (13 september) samt “Nattåget som kör morgondagens författare” (20 februari). Här 

finns tydliga indikationer på att SJ utför aktioner som bidrar till samhället. I meddelandet från 

31 januari skrivs det i ingressen att SJ:s vinst kommer resultera i att resenärer får tillgång till 

närodlad, ekologisk och hälsosam mat. Det är i allra högsta grad att bidra till ett mer välmående 

samhälle. Dock kommuniceras inte innebörden av samarbetet tydligt vilket gör att den direkta 

och tydliga kommunikationen av samhällsansvar försvinner. I pressmeddelandena “Nytt 

samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfte Kupé Junior” (13 september) och “Nattåget 

som kör morgondagens författare” (20 februari) är det tydligt att dess ämnen också kan 

uppfattas som CSR-aktioner eftersom de berör samarbeten. Dock brister SJ på att kommunicera 

på ett manifest plan att de genom satsningarna bidrar till samhället. 

 

6.5.2.   Miljön  

Vi kan konstatera att SJ, trots anseendet att de är ett miljövänligt färdsätt, inte kommunicerar 

detta på ett sätt så att läsaren tolkar att de arbetar för att bidra till en hållbar miljö. Det skall 

däremot uppmärksammas att SJ i sina pressmeddelanden nämner miljö i samband med sin 

huvudsakliga tjänst, tågresande. Exempel på det finns i “Så reser svenskarna i vinter” (29 

januari), “SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) samt “SJ avslutade 

tredje kvartalet starkt” (29 oktober). Sammanfattat kan det sägas att SJ sätter ett likamed-tecken 

mellan sig själva och ordet hållbarhet. I “Så reser svenskarna i vinter” berättar SJ:s 

kommunikationsstrateg att allt fler resenärer inser att tåg inte bara är gynnsamt för 

bekvämlighet utan även ur ett miljömässigt perspektiv. Liknande kommentar ger SJ:s vd i 

pressmeddelandet “SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror” (8 februari) där han 

påstår att om medvetenheten om punktligheten ökade så hade fler valt att resa miljövänligt. Det 

kan tolkas som att SJ påstår att det är kunderna som har ansvar att bidra till en mer hållbar miljö. 

“SJ avslutade tredje kvartalet starkt” har en mer positiv ansats då vd:n kommenterar “fler har 

hakat på den uppåtgående trenden med hållbart resande” (19 november) och då syftar på SJ 

som ett miljövänligt färdmedel. 

 

Pressmeddelandet “SJ kammar hem priset för Årets briljanta idé” (31 januari) handlar om att 

SJ under 2018 kan erbjuda sina resenärer närodlad, ekologisk och hälsosam mat ombord på 

vissa av deras tåg, detta kan tolkas som ett CSR-initiativ kopplat till miljö. Orden “närodlad” 
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och “ekologisk” är ord som kan tolkas vara förknippade med hållbar miljö. I pressmeddelandet 

berör SJ i huvudsak samarbetet vilket tar fokus från det CSR-initiativ de kommer att erbjuda på 

tågen. 

 

6.5.3.   Samhällsekonomin  

Det kan tolkas att SJ bidrar till samhällsekonomin genom att de samarbetar med andra 

organisationer. Genom att göra det, följt av att kommunicera det i dess pressmeddelanden, ger 

SJ således utrymme till andra organisationer och verksamheter i deras kanaler. Det skall 

understrykas att den tolkningen är latent och kan inte utläsas i SJ:s pressmeddelanden. I “Så 

reser svenskarna i vinter” (29 januari), “SJ kammar hem priset för Årets briljanta idé” (31 

januari), “Nattåget som kör morgondagens författare” (20 februari) samt “Nytt samarbete 

mellan SJ och Kamratposten ska lyfte Kupé Junior” (13 september) är organisationer nämnda 

som antingen samarbetspartners eller genom rekommendationer om kända resmål. I 

pressmeddelandet “Så reser svenskarna i vinter” (29 januari) listar SJ Sveriges populäraste 

svenska skidorter. Genom att göra det ger de organisationerna i dessa orter utrymme. Det kan 

på så vis tolkas som att de bidrar till samhällsekonomin genom exponering av andra 

organisationers tjänster.  

 

SJ informerar i “Ökat resande med SJ trots utmanande kvartal” (19 juli) att de är i en 

utvecklingsfas där de har etablerat SJ i Skandinavien och att detta ökat deras nettoomsättning. 

Att expandera verksamheten till fler länder anses vara bidragande till samhället de verkar inom 

då det skapar fler jobbmöjligheter samt samarbeten på nya geografiska platser. Vidare 

informerar SJ i “Nytt samarbete mellan SJ och Kamratposten ska lyfte Kupé Junior” (13 

september) om samarbetet med Kamratposten. Samarbetet kan tolkas bidra till 

samhällsekonomin med tanke på att det inte bara är två verksamheter som gynnas, utan det 

skapas även utrymme för andra organisationer att marknadsföra sig genom som artiklar, reklam 

och annat.  
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7.  Slutdiskussion  

Kommande kapitel utgår ifrån den lucka studien ämnar att fylla; att undersöka en organisations 

förberedande kriskommunikation genom uppbyggande av rykteskapital oberoende av en kris. 

Fokus är på om och hur SJ i sina pressmeddelanden bygger upp ett rykteskapital genom 

kommunikativa aktioner och hur de kan tolkas. Slutligen diskuteras hur SJ de facto agerar i sina 

pressmeddelanden kopplat till vad forskare och teoretiker tidigare konstaterat. Kapitlet ämnar 

även besvara studiens övergripande frågeställningar. Studien bidrar till en bredare akademisk 

kunskap genom dess kvalitativa ansats, men också genom att studien bedrivits utan att vara 

kopplad till en faktisk kris och således bidrar till kunskapen om förberedande 

kriskommunikation. Med det konstaterat har studiens syfte uppnåtts och den forskningslucka 

vi identifierade har fyllts.  

 

SJ kommunicerar CSR-aktioner i sina pressmeddelanden på ett sätt som inte är i reklam- eller 

marknadsföringssyfte vilket enligt Fill och Roper (2015) ger förtroende bland intressenter. De 

använder sig bland annat av samarbeten med organisationer för att visa hur de bidrar socialt 

såväl som till samhällsekonomin. Att använda sig av CSR-kommunikation på det sättet är, som 

Fill och Roper (2015) beskriver det, fördelaktigt för att organisationens trovärdighet inte ska 

riskeras. Att SJ inte kommunicerar sina CSR-aktioner uppenbart och med syfte att styra 

intressenternas uppfattning på ett tvingat sätt bekräftar även Pangs et al. (2018) konstaterande 

om hur viktigt det är att organisationer kommunicerar budskap som känns “äkta” för 

mottagaren, där syftet är att undvika en bild av organisationen som ytlig och som endast har 

fokus på att gå med vinst.  

 

Det går också att tolka att SJ främst använder sig av kommunikation som visar på den sociala 

delen inom CSR-kommunikation, det vill säga att de bidrar till samhället där organisationen är 

geografiskt verksam, men också till samhällsekonomin. Detta görs bland annat genom deras 

samarbeten med andra organisationer som verkar för samhället såsom litteraturfestivalen 

Littfest, Kamratposten och krögarna som tillsammans med SJ vunnit pris för deras samarbete. 

SJ gör det även genom de pressmeddelanden där de presenterar destinationer runt om i Sverige, 

som kan bidra till ökad turism och öka medvetenheten om dessa platser. Att marknadsföra 

platser och andra verksamheter likt dessa möjliggör det enligt Fill och Roper (2018) ytterligare 

för organisationens intressenter att bilda en individuell uppfattning av verksamheten, då dessa 

samarbeten kan innebära olika beroende på vem mottagaren är som tolkar det. Att möjliggöra 
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det faktum för intressenterna är att kommunicera ärligt och bidrar därmed till ett ökat 

rykteskapital. Vidare kan vi konstatera att SJ kontinuerligt påpekar hur de bidrar till en hållbar 

miljö. SJ kommunicerar även genom sina värdegrunder att mycket resurser används till att 

utveckla en verksamhet som är miljöinriktad. Det kan därmed konstateras att SJ har ett 

institutionaliserat CSR-arbete med fokus på miljö och detta leder enligt Fill och Roper (2015) 

till ett ökat rykteskaptial. Vi kan dock konstatera att SJ inte är tydliga med att motivera varför 

de utför CSR-aktioner. Genom att ytterligare motivera varför man bedriver vissa samarbeten 

eller gör vissa satsningar kan mottagaren få möjlighet att bilda sig en tydligare uppfattning om 

dem, enligt principerna om rykteshantering. Som nämnts i forskningsöversikten är det dock en 

hårfin gräns mellan att som organisation få ökat förtroende för sin CSR-kommunikation eller 

att misstros för den och uppfattas som att man framställer sig bättre än vad man är. Som Sohn 

och Lariscy (2015) säger kan organisationer som inte byggt upp en signifikant bild av sig själva 

klara sig bättre ur kriser än de som framställt sig själva på ett visst sätt.   

 

Studiens resultat visar även att SJ kommunicerar sina värdegrunder i sina pressmeddelanden. 

Att kommunicera värdegrunder är något Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) påstår är viktigt för 

att intressenter ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om organisationen. Om de uppfattas 

som positiva, påstår Ulmer, Sellnow och Seeger (2015) har en gynnsam effekt för 

organisationens rykte. Genom att SJ kommunicerar samarbeten de gjort med organisationer 

som har överensstämmande värdegrunder, eller genom att uttala sig om hur viktigt det är att 

deras medarbetare mår bra kan återspeglas från deras hemsida. Att SJ samarbetar med två 

organisationer som i sina verksamheter främjar skrivande och kunskap kan tolkas att SJ anser 

det vara viktigt med dessa faktorer. Satsningarna, i kombination med att de kommunicerar dessa 

i sina pressmeddelanden, ger mottagaren möjlighet att få lära känna SJ. SJ visar på så vis att de 

influerar och försöker påverka intressenters uppfattning om dem, enligt vad Coombs (2015) 

säger om rykteshantering. Ulmer, Sellnow och Seegers (2015) förklarar att genom att 

kommunicera värdegrunder så byggs rykteskapitalet upp. Om teorin appliceras på den här 

studien innebär det att SJ således bygger upp sitt rykteskapital genom sin kommunikation av 

värdegrunder. Att SJ skapar medvetenhet hos sina intressenter om deras värdegrunder kan 

också fungera som stöd när en kris väl inträffar. Detta kan även kopplas till studiens teoretiska 

ram som vilar på förberedande premisser inom kriskommunikation.  

 

Genom att SJ kommunicerar sina värdegrunder visar också på att de värdesätter transparens 

och delaktighet hos dess intressenter. Att applicera teorin från Ulmer, Sellnow och Seegers 
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(2015) samt Fill och Ropers (2012) studie, som behandlar och poängterar hur viktigt det är för 

en organisation att tala klarspråk likväl att använda sig av kommunikation som är öppen och 

ärlig på SJ:s pressmeddelanden skulle leda till ett ytterligare bekräftande resultat. I och med att 

SJ visar ansvarstagande i samband med oförutsedda händelser som bränder samt när de 

kommunicerar hjälp och åtgärder för kunder visas ett öppet och ärligt sätt att kommunicera. I 

linje med presenterade forskningen leder detta till att risken för missförstånd hos SJ:s mottagare 

minskas samt att informationen hålls relevant och meningsfull, vilket är en tydlig tendens på 

klarspråk. 

 

Som nämnts i studiens teoretiska ramverk är det viktigt att organisationer strävar efter att 

prestera, men också hur viktigt det är att kommunicera prestationer och framgångar med dess 

intressenter. Det görs för att påverka och influera uppfattningar. Om en organisation presterar, 

men inte kommunicerar det riskerar dem att inte bli uppmärksammade av sina intressenter. 

Genom att kommunicera sina prestationer enligt principerna om transparens, öppenhet och 

ärlighet (Fill & Roper, 2015) kan det ha en positiv inverkan på organisationens rykte. Genom 

att SJ kommunicerar vinster i form av bland annat en förstaplacering i en tävling samt att de 

visar goda ekonomiska resultat gör mottagarna medvetna om att SJ presterar och att de på så 

vis bygger upp sitt rykteskapital. Dessa prestationer kan en dock tolka som att de används i 

marknadsföringssyfte och på så vis endast för ekonomisk vinning. Något återkommande i SJ:s 

pressmeddelanden är just detta, att formuleringar och ett visst innehåll kan tolkas vara 

kommersiellt och vinstdrivande. Detta kan leda till en tveksamhet i om det är möjligt att tolka 

det som en prestation i positivt bemärkelse. Som initiativtagare till undersökningen valde vi 

dock att inte djupare analysera den faktorn, då vi ansåg att tolkningen kunde vara tvetydig 

beroende på vem som utför analysen och vad en har för ingångspunkt.  

 

Sammanfattat visar studiens resultat att SJ kontinuerligt arbetar med att bygga upp ett 

rykteskapital. Den mesta av forskningen som studien grundar sig i har utfallet att ett gott rykte, 

ett högt rykteskapital, fungerar som en buffert när krisen väl inträffar. Med det sagt borde 

således SJ:s uppbyggande av ett gott rykteskapital, som har påvisats genom studiens analys, 

verka som just en buffert inför framtiden. Analysresultatet visar att SJ styr och influerar 

intressenters uppfattningar om dem eftersom de i varje pressmeddelande väljer ut och avväger 

vad som skall skrivas för att mottagaren skall få en så god bild av dem som möjligt. Styrkorna 

i SJ:s uppbyggande av rykteskapital är uppenbara och tydliga att utläsa. Styrkorna ses främst i 

deras förmåga att vara transparenta, kommunicera klarspråk men också i hur de kommunicerar 
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deras värdegrunder. Dessa tre är uttalat väsentliga enligt studiens teoretiska ramverk för att 

bygga upp ett gott rykteskapital. Svagheterna är att de ibland tenderar att använda jargonger, 

något som skall undvikas för att budskapet helt skall mottas av mottagare som inte har tillräcklig 

förförståelse. De brister också emellanåt när de kommunicerar sina CSR-aktioner i och med att 

de inte kommunicerat varför de gör dessa aktioner. Om de gjort det hade de kunnat influera och 

styra intressenters bild av organisationen ytterligare.  

 

7.1.   Vidare  studier  

Som Coombs (2015) förklarar verkar ett högt rykteskapital varierande beroende på vilken typ 

av kris som inträffar. För vidare studier föreslår vi att utföra en kvalitativ studie i exempelvis 

svenska dagstidningar för att utläsa hur hårt ansvarsutkrävande som uttalas när SJ väl hamnar i 

en kris. Detta eftersom Mitroff (2004) förklarar att beroende på vilken krisfamilj krisen tillhör 

krävs olika ansvar från organisationen i fråga. Att göra en analys med svensk press som 

utgångspunkt ger då möjlighet att tolka vad samma intressentgrupp som den här studien utgår 

ifrån faktiskt tycker, under och efter en kris. En sådan analys ger möjlighet till jämförelse kring 

hur ryktet såg ut för SJ innan och efter krisen samt om rykteskapitalet de byggt upp verkade 

som en buffert eller boomerang.  

 

En studie kan också utföras i likhet med den här dock med en annan ingång. Rykteskapital kan 

enligt teoretiker byggas upp med hjälp av dialog och interaktion med intressenter. Att använda 

sociala medier tillåter och uppmuntrar till dialog och det kan därför vara intressant att undersöka 

hur SJ interagerar med intressenter i sådana kanaler. Det är även värt att tillägga att en studie 

som analyserar eller jämför en annan organisation inom transportsektorn hade genererat ett 

annat intressant resultat. SJ är som tidigare nämnt ägt av svenska staten till viss del och kan 

därför vara begränsad i vissa avseenden och möjligheter inom kommunikation.  

 

I och med att den här studien tar avstamp i SJ som aktiv sändare av budskap hade en ytterligare 

möjlig studie varit att undersöka hur SJ:s intressentgrupper uppfattar dem ryktesmässigt. Den 

här studien undersöker om och hur SJ agerar för att bygga upp ett rykteskapital, men den 

undersöker inte hur SJ faktiskt uppfattas bland intressenter. Det vore därför intressant att sätta 

mottagaren i fokus i en studie som undersöker hur SJ uppfattas.  
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Den här studien har fyllt forskningsluckan och bidragit till teoretiseringen inom fälten 

kriskommunikation och extern kommunikation. Den har även öppnat upp för frågorna: Hur 

uppfattar SJ:s intressenter SJ? Hur påverkades SJ:s rykte efter att XYZ inträffade? 
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