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Sammendrag 
Denne oppgaven undersøker interessenter som sekundære krisekommunikatører på den 

sosiale medieplattformen Facebook. Den utforsker også Facebook som en retorisk sub-arena 

for krisekommunikasjon der mediebestemte forutsetninger, muligheter og begrensninger 

legger føringer for aktørenes kommunikasjon. Mer konkret tar oppgaven for seg 

interessentenes retoriske innsats i Rema 1000s krisesituasjon i etterkant av deres lansering av 

den mye omtale “bestevennstrategien”. Oppgaven fokuserer på de negative interessentene – 

de interessentene som viser misnøye ved strategien i sin sekundære krisekommunikasjon. 

Dette fokuset er begrunnet i en kvantitativ analyse av den sekundære krisekommunikasjonen 

på Facebooksiden ved krisens start. Analysen avdekket at de negative interessentene var de 

mest aktive aktørene på den retoriske sub-arenaen. Gjennom en kvalitativ analyse 

identifiserer oppgaven hvilke strategier de negative interessentene tar i bruk i sin 

krisekommunikasjon. Den kvalitative analysen åpner også for en diskusjon rundt 

interessentenes retoriske agency, eller retoriske handleevne, som vil være definert av deres 

evne til å utnytte det retoriske handlerommet, utvise digital dannelse, og bygge online etos.  
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Abstract 
This MA thesis aims to study stakeholders as secondary crisis communicators on the social 

media platform Facebook. It also examines Facebook as a rhetorical sub-arena for crisis 

communication where the possibilities, limitations and prerequisites for communication on 

the platform will be explored. Moreover, the thesis will investigate the stakeholders’ 

rhetorical effort in a specific crisis context, more closely defined as Rema 1000’s crisis in 

relation to the launch of their new loyalty strategy – “bestevennstrategien” as it is known in 

Norwegian. The thesis will focus on the negative stakeholders – the stakeholders that show 

discontent with the strategy. This focus is grounded in a quantitative analysis of the 

secondary crisis communication on Rema 1000´s Facebook site in the inaugural phase of the 

crisis. The quantitative analysis showed that the negative stakeholders where the most active 

communicators on the rhetorical sub-arena. Through a qualitative analysis, this thesis will 

identify dominant strategies used by the negative stakeholders. The analysis also opens for a 

discussion surrounding the negative stakeholders’ rhetorical agency, which will be defined by 

their ability to utilize the rhetorical possibilities of the genre they’re communicating within, 

their digital literacy and their ability to build their online ethos.  
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1. Innledning 
Digitalisering av samfunnet har fusjonert seg med det daglige liv, og deltakelse i sosiale 

medier eller andre nettbaserte applikasjoner kan sees på som en betingelse for å ta del i 

samfunnets kulturelle kontekst (Cauldry and Hepp, 2017). I tråd med den dype 

medialiseringen av samfunnet har også virksomheter sett viktigheten av å delta i det sosiale 

medielandskapet (Coombs, 2015; Løvik, 2015; Aarset, 2010). Dette har resultert i et 

makroskifte innen kommunikasjonsbransjen der mye av fokuset er flyttet over til digitale og 

interaktive flater.  

 

De tradisjonelle mediekanalene er ikke lenger nødvendige for å nå ut til et bredt publikum, og 

virksomheter står fritt til å bruke sosiale medier til å styre sitt eget budskap. Samtidig inntrer 

flere aktører i den kommunikative sfæren, og den tradisjonelle enveiskommunikasjonen 

erstattes av delingskultur, brukergenerert innhold og dialog (Coombs, 2015; Austin og Jin 

2017; Carlsson, 2010; White, 2012). Sosiale medier legger til rette for flere brukervennlige 

kanaler med lav terskel for deltakelse, hvor brukere oppfordres til å skape og konsumere, 

samt reagere og diskutere diverse innhold. Dette kaller Løvik (2015, s.12) et 

“paradigmeskifte” hvor den tradisjonelle rolle- og maktfordelingen endres, og flere aktørers 

stemmer vil bli sett på som valide deltakere i dialogen. I dette sosiale medielandskapet skal 

virksomheter kunne håndtere kriser, som er uønskede situasjoner som viker fra 

virksomhetens daglige drift og krever håndtering og ressursbruk. Virksomheten må kunne 

balansere tradisjonelle og sosiale medier i et forsøk på å bevare eller lindre skader på deres 

omdømme, legitimitet og troverdighet. Kriseforskeren Timothy W. Coombs (20015) hevder 

at sosiale medier egner seg bra til krisekommunikasjon, som er en vital del av 

krisehåndteringen. 

 

Krisekommunikasjon er et relativt ungt felt innenfor akademia, og har innledningsvis hatt et 

stort fokus på avsenderorientert forskning, der “virksomhetsstemmen” står i sentrum 

(Coombs og Holladay, 2014). Et skifte innenfor forskningstradisjonen så fokuset rettet mot 

mottakerorienterte, empiriske undersøkelser og modeller. Dette er basert på teorien om at det 

er mottakeren, eller interessentene - definert som alle som er påvirket av krisen, som 

bestemmer om virksomheten befinner seg i en reell krisesituasjon (Coombs, 2015). Innenfor 

denne forskningstradisjonen finner du blant annet teoretikere som William Benoit (1995), 
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Keith M. Hearit (2006) og ovennevnte Coombs (2015, 2018; se også Coombs og Holladay, 

2014). De opererer under ideen om at krisekommunikasjon vil ha en positiv effekt på 

interessentenes oppfattelse av krisens ansvarsfordeling og håndtering, og dermed minimere 

eller gjenopprette skader på virksomhetens omdømme. 

 

Et tredje skift innen forskningstradisjonen kommer ved Finn Frandsen og Winni Johansens 

(2007) introduksjon av den retoriske arena - en multivokal modell der krisekommunikasjon 

blir sett på som dynamiske og komplekse prosesser med mange aktører som kommuniserer 

“til, med, mod, forbi, eller om hinanden” (ibid., s. 252). Coombs og Holladay (2014, s. 41) 

foreslår en videre nedbrytning av den retoriske arena, og argumenterer for at den består av 

flere sub-arenaer som legger egne føringer for kommunikasjon. De forskjellige sosiale 

mediekanalene vil, i lys av Coombs og Holladay sin tenkning, fungere som egne sub-arenaer 

innenfor den større retoriske arena. Forskning på krisekommunikasjon på sosiale medier har i 

følge Eriksson og Olsson (2016), fokusert på sosiale medier som en homogen og monolittisk 

størrelse. Dette noe som er svært generaliserende ettersom de sosiale medieplattformene har 

forskjellige teknologiske rammer og aktørene er selektive for hvilken plattform de bruker til 

ulike formål. De tyske forskerne Schultz, Utz og Göritz hevdet i 2011 at mediet vil ha en stor 

betydning for hvordan aktørene bruker de forskjellige plattformene i sin 

krisekommunikasjon. Den retoriske arena anser ikke virksomheten som eneste aktør, men 

åpner for interessenter som egne krisekommunikatører. Dette er en nyttig linse for å studere 

krisekommunikasjon fra interessentene, noe som i senere tid har blitt definert som “sekundær 

krisekommunikasjon” (jf. Coombs og Holladay, 2014; Schultz, Utz og Göritz, 2011; Zheng, 

Liu og Davison, 2018). Sekundær krisekommunikasjon kan ha stor innvirkning på krisens 

utfoldelse, og har derfor blitt en naturlig del av forskningstradisjonen (jf. Eriksson og Olsson, 

2018; Coombs og Holladay, 2014; Zheng, Liu og Davison, 2018).  

 

Oppgaven plasseres i denne delen av det overordnede teoretiske rammeverket, og vil dermed 

undersøke hvordan den sosiale medieplattformen Facebook opererer som en retorisk sub-

arena og hvilke føringer - forutsetninger, muligheter, og begrensninger plattformen legger for 

interessentenes krisekommunikasjon. Dette vil gjøres gjennom et casestudie av interessenters 

sekundære krisekommunikasjon på Rema 1000s Facebookside i kjølvannet av deres mye 

omtale “bestevennstrategi”. Dagligvarekjeden Rema 1000 befant seg vinteren 2017 in en 

krisesituasjon med økonomiske, organisatoriske og omdømmemessige konsekvenser. Krisens 

utgangspunkt og kontekst vil bli gjort rede for senere i oppgaven. Bruk av Rema 1000s 
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omdømmekrise er med bakgrunn i oppfattelsen av krisen som et eksempel på en dynamisk og 

kompleks kommunikasjonsprosess der interessentene som aktører for krisekommunikasjon 

påvirket krisens utfall.  

1.1 Oppgavens formål og problemstilling 
Formålet med denne oppgaven er å studere sekundær krisekommunikasjon i sosiale medier i 

lys av Johansen og Frandsens retoriske arena (2007), og Coombs og Holladays (2014) teori 

om sosiale mediekanaler som egne sub-arenaer.  

 

Coombs (2014; se også Coombs og Holladay, 2014) fremhever at selv om han skimter et 

skifte til interessent-basert forskning innenfor krisekommunikasjon, er lite skrevet om 

interessenter som egne aktører. Oppgaven vil derfor forsøke å bidra til det større teoretiske 

rammeverket ved å fokusere på interessentene som aktører for krisekommunikasjon på den 

retoriske arena. Denne oppgaven vil også bygge videre på Coombs og Holladay (2014) sin 

ide om å bryte ned den retoriske arena til flere sub-arenaer. Det vil derfor være instrumentalt 

å utforske hvilke føringer de enkelte sub-arenaene legger for kommunikasjon. Den arenaen 

som ble mest brukt til sekundær krisekommunikasjon av interessenter i kjølvannet av Rema 

1000s bestevennstrategi var Facebook, og det vil derfor være naturlig for oppgaven å 

fokusere på denne plattformen. Dette valget er også tatt på bakgrunn av at Facebook er 

verdens største nettsamfunn og over 80% av den norske befolkningen har opprettet en profil 

på plattformen (Ipsos, 2018). Facebook er også den sosiale medieplattformen som er mest 

brukt av Rema 1000 i deres kommunikasjon, og det kan derfor tenkes at det foregår 

dynamiske kommunikasjonsprosesser mellom virksomheten og dens interessenter på 

plattformen. 

 

I lys av dette vil oppgaven svare på følgende problemstilling: 

 

 Hvilke begrensninger, muligheter og forutsetninger legges for kommunikasjon på den sosiale 

mediekanalen Facebook som egen retorisk sub-arena, og hvordan inntrer interessentene som 

sekundære krisekommunikatører på Rema 1000s Facebookside i kjølvannet av deres 

bestevennstrategi?  
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Vinteren 2017 lanserte Rema 1000 sin mye omtalte “bestevennstrategi”. Den negative 

responsen fra interessentene var enorm og dagligvarekjeden befant seg raskt i en krise som 

utfordret deres omdømme og salgskraft i det norske markedet.  Krisen vil bli utforsket ved 

bruk av Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena som overordnet rammeverk, der 

interessentene vil bli definert som egne aktører for krisekommunikasjon. Først vil jeg 

fastsette krisens makroplan ved å utforske den videre tradisjonen for krisekommunikasjon på 

sosiale medier. Deretter vil jeg identifisere de forskjellige aktørene som var til stede på den 

aktuelle retoriske sub-arenaen, her forstått som Rema 1000 sin offentlige side på 

nettsamfunnet Facebook. Jeg vil også drøfte de forskjellige relasjonene og maktforholdene 

mellom disse aktørene. På krisens mikroplan vil jeg fastsette aktørenes retoriske handlerom 

gjennom en drøfting av de teknologiske rammene Facebook legger for krisekommunikasjon. 

Her vil jeg spesielt trekke frem Facebooks muligheter for rask informasjonsflyt, dialog, og 

mobilisering. Jeg vil også utforske hvordan ekkokammereffekten vil kunne påvirke krisens 

overordnede kontekst og utfoldelse. 

 

For å undersøke interessentenes sekundære krisekommunikasjon på den retoriske sub-

arenaen, vil jeg utføre en kvantitativ analyse av kommunikasjon publisert av interessentene 

på Facebooksiden. Dette gjøres for å kunne si noe interessentenes engasjement og generelle 

meningsoppfattelse av krisen i dens startfase. Den kvantitative analysen vil også belyse de 

skiftende maktforholdene som Løvik (2015; se også Coombs, 2012) argumenterer for at 

finner plass i situasjoner der krisekommunikasjon blir utført gjennom sosiale medier.  

Ved å anvende en kvalitativ analyse vil jeg forsøke å skape et mer nyansert bilde av 

interessentenes krisekommunikasjon uten å behandle dem som en homogen gruppe. I den 

kvalitative tekstanalysen vil identifisere sentrale strategier interessentene tok i bruk i sin 

krisekommunikasjon. Disse strategiene vil danne grunnlaget for min videre diskusjon av 

hvordan interessentene utfører sin sekundære krisekommunikasjon. Strategiene vil også åpne 

for en diskusjon rundt interessentenes retoriske agency. Dette vil gjøres i lys av Hoff-

Clausens (2005) forståelse av retorisk agency som aktørers evne til å skape endring gjennom 

retorisk handling. Her vil jeg se på hvorvidt interessentene utnytter det retoriske 

handlerommet på den retoriske sub-arenaen. Dette vil bli vurdert ut fra interessentenes online 

etos og digitale dannelse. Disse konseptene vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.  
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1.2 Disposisjon    
Oppgaven er delt inn i 8 kapitler. I kapittel 1 har jeg introdusert oppgavens bakgrunn, 

problemstilling og relevans. Kapittel 2, 3, og 4 vil danne det teoretiske bakteppet som 

fungerer som rammeverk og analyseverktøy for oppgaven. Videre vil kapittel 5 gjøre rede for 

de metodologiske valgene jeg har gjort for å best mulig kunne svare på oppgavens 

problemstilling. Oppgavens generaliserbarhet, validitet og reliabilitet vil også bli adressert i 

dette kapittelet. Kapittel 6 og 7 er viet til å analysere oppgavens funn og diskutere i lys av 

teori presentert i tidligere kapitler. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 8 oppsummere mine 

empiriske funn og teoretiske drøfting, før jeg kort presenterer oppgavens betydning for 

forskningsfeltet, samt forslag til videre forskning.  
          

2. Krisekommunikasjon - teori og typologi 

Dette kapittelet vil ta for seg relevant litteratur innenfor fagfeltet kriser og 

krisekommunikasjonsteori, som vil danne det teoretiske bakteppe til oppgaven. Først vil det 

presenteres ulike definisjoner av begrepene krise og krisekommunikasjon, før kontekstuelle 

aspekter som krisetypologi og kriseansvar vil bli diskutert. Videre vil kapittelet introdusere 

fire sentrale krisekommunikasjonsteorier, som setter forskningsfeltets tradisjoner i et historisk 

perspektiv. Dette blir gjort for å eksemplifisere hvordan fagfeltet har utviklet seg, hvor det er 

på vei, samt hvor denne oppgaven passer inn i den overordnede empirien.  

2.1 Hva er en krise?   
For å diskutere krisekommunikasjon må man først definere hva som konstituerer en krise. 

Ordet har sin etymologiske bakgrunn fra det greske ordet krisis som kan oversettes til “a 

moment of decision,” (Brønn og Wiig (red.), 2005, s.234). En krise kan derfor forstås som et 

avgjørende eller bestemmende øyeblikk. Ingen kriser er like, og deres omfang og 

konsekvenser varierer stort. Johansen og Frandsen (2007, s.77) argumenterer derimot at et 

fellestrekk ved kriser er at de anses som noe negativt og en diskontinuitet fra en normal og 

ønsket situasjon. I verste fall kan en krise betraktes som en trussel mot virksomhetens 

eksistens. Denne definisjonen har mange likhetstrekk med definisjonen Løvik (2007, s.12) 

opererer med, men Løvik poengterer også at kriser oftest kommer uventet og uten forvarsel: 
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En situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer grunnleggende verdier (liv, 

helse, miljø, livsgrunnlag, økonomiske interesser) og troverdighet, og krever umiddelbare tiltak... 

En krise er en situasjon som truer en bedrifts eller organisasjons kjernevirksomhet og/eller 

troverdighet (omdømme).  

 

En krise kan derfor forstås som en uventet situasjon som setter virksomhetens verdier i fare, 

og som setter virksomheten under press til å respondere. Krisen kan true virksomhetens 

operasjonsområder, i tillegg til at den kan ødelegge eller skade virksomhetens omdømme.  

 

Det er også vanlig å inkludere andre parter enn selve virksomheten i krisedefinisjonen. Dette 

omfatter ofte medvirkende aktører under og etter krise, men også andre som kan bli påvirket 

av krisens konsekvenser. På makronivå kan krisen påvirke lovverk og reguleringer, mens på 

meso- og mikronivå vil krisen kunne ha konsekvenser for institusjoner og andre 

virksomheter, aksjonærer, leverandører, medarbeidere, eller kunder mfl. Dem som er i fare 

for å bli påvirket av krisen blir omtalt som virksomhetens interessenter. Den renommerte 

kommunikasjon- og kriseforskeren Timothy Coombs hevder i boken Ongoing Crisis 

Communication: planning, managing and responding (2015) at det er nettopp disse 

interessentene som avgjør om virksomheten er i en krise. Hvis interessentene mener at en 

virksomhet er i en krise, så vil de forholde seg til virksomheten basert på dette, og derfor vil 

virksomheten befinne seg i en reell krise.  

 

De danske forskerne Finn Frandsen og Winni Johansen ved Center for 

Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus utvider krisedefinisjonen til noe 

dem har navngitt den “dobbelte krise” eller “kommunikasjonskrisen”. Dette omhandler 

situasjoner der den originale krisen går over i en kommunikasjonskrise, der virksomheten 

“ikke magter at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den 

oprindelige krise.” (Johansen og Frandsen, 2007, s.79). Denne definisjonen kan sies å være 

svært beskrivende for situasjoner der den originale krisen eskalerer som resultat av 

mangelfull eller dårlig kommunikasjon, og derfor ender opp i en dobbel krise. 

 

Det finnes ikke en universell definisjon av krisebegrepet. Det finnes ulike fasetter ved de 

forskjellige definisjonene, og akademikere, forskere, bedriftsledere og praktiserende innenfor 

kommunikasjons- og organisasjonsfeltet vil operere med forskjellige tolkninger av begrepet. 
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En annen bestemmende faktor for hva som vektlegges i krisebegrepet, er krisens kontekst- 

hva som former krisen. 

 

2.2 Kriser i mangfold - krisetypologi 
Som nevnt over kan definisjonen av krisebegrepet påvirkes av krisens kontekst, som 

eksempelvis varierende alvorlighetsgrad eller forventede konsekvenser. En virksomhetskrise 

er kriser som oppstår i forskjellige bedrifter eller organisasjoner. Som nevnt over, så peker de 

fleste definisjoner på at en krise er en diskontinuitet eller en uventet og uønsket situasjon, og 

Coombs (2015) argumenterer for at det er virksomhetens interessenter som avgjør om 

virksomheten befinner seg i en krise. Derfor vil det være essensielt for virksomheter å 

opprettholde et godt omdømme i syn av deres interessenter. Virksomhetskriser kan være 

selvforskyldt, uforskyldt, eller en kombinasjon av de to foregående. 

 

Vi må også skille mellom eksterne og interne virksomhetskriser. En videre inndeling blir 

gjort av Mitroff m. fl. (her sitert i Brønn og Wiig, (red.), 2005, s.236-237), hvor det blir gjort 

et forsøk på å sortere krisene etter hvem/hva som står ansvarlig for den utløste krisen. Krisen 

kan for eksempel katalyseres av menneskelig, organisasjonsmessig eller sosial svikt, eller 

være forårsaket av tekniske eller økonomiske faktorer. Et eksempel på en intern menneskelig, 

organisasjonsmessig og sosial krise vil være et tilfelle av seksuell trakassering, mens en 

ekstern kan eksemplifiseres ved at arbeidere blir tatt ut i streik. En intern teknisk eller 

økonomisk krise kan for eksempel være en produktfeil, mens en ekstern kan være en 

naturkatastrofe som har store økonomiske eller tekniske konsekvenser for virksomheten. En 

virksomhet i krise vil være presset til å respondere, og manglende eller dårlig utført 

kommunikasjon i krisesituasjonen kan lede til det Johansen og Frandsen (2007) kaller en 

“dobbelkrise” eller “kommunikasjonskrisen,” introdusert av Finn Frandsen og Winni 

Johansen (2007). 

2.2.1 Hvem har ansvar for krisen? 
Når en krise oppstår forventes det at omgivelsene skal bli informert og får en forklaring på 

hvorfor krisen har oppstått, samtidig som det må tydeliggjøres hvem som tar ansvar for de 

forskjellige aspektene ved krisen (Vigsø, 2015). Coombs argumenterer for at jo større ansvar 

virksomheten har i å forårsake krisen, jo større skade vil krise ha på virksomhetens 
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omdømme. Coombs peker også ut at det er svært viktig og se på kriser i kontekst av 

virksomhetens tidligere historie og bakgrunn med andre kontroverser. Tidligere krisehistorie 

vil kunne ha en stor innflytelse på omfanget av konsekvensene til en ny krise. Hvis 

virksomheten finner seg i en situasjon som ligner på en tidligere krise, vil konsekvensene av 

den nye krisen være eksepsjonelt større, ettersom interessentene vil begynne å se et mønster i 

virksomhetens oppførsel. Det vil også være større sjanse for å skade omdømmet om 

virksomheten ikke er kjent for god krisehåndtering i tidligere situasjoner. Kompetent 

krisehåndtering i foregående kriser vil derfor være en faktor for hvordan en ny krise vil 

oppfattes i interessentenes øyne. Det forventes at ordentlig forebyggende arbeid har blitt 

gjennomført slik at virksomheten unngår eller er bedre rustet til å håndtere fremtidige kriser. 

For å unngå å skade omdømmet er det essensielt for virksomheter å håndtere kriser på best 

mulig måte. En vital bit av denne håndteringen- kanskje den mest utfordrende delen, ligger i 

arbeidet om å drive god krisekommunikasjon. 

2.3 Krisekommunikasjon 
Kriser har funnet sted siden den første organisasjonen ble til, men terminologien for 

krisehåndtering og krisekommunikasjon så først sitt inntog i forskningslitteraturen på 1980-tallet 

(Coombs, 2014, 2018). Kommunikasjon er en essensiell del av krisehåndteringen, og selv om 

effekten av krisekommunikasjon er vanskelig å måle, anslår Weisæth og Kjeserud (2007, s. 16) 

at opptil 80% av krisehåndteringen handler om kommunikasjon. 

 

 Krisekommunikasjon er et bredt felt med og kan defineres på mange måter. Winni Johansen og 

Finn Frandsen (2007) opererer med en snever og en vid definisjon av begrepet. Den snevre 

definisjonen omfatter i hovedsak kommunikasjon under en allerede utbrutt krise. Om man går ut 

i fra denne oppfatningen, så dreier krisekommunikasjon seg hovedsakelig om skadekontroll i en 

isolert hendelse med en markert begynnelse og slutt. Den snevre definisjonen fokuserer i stor 

grad på flyten av informasjon fra en avsender, i dette tilfelle virksomheten, ut til et publikum, 

ofte omtalt som virksomhetens interessenter. Coombs (2015) mener at kommunikasjonens rolle i 

en krise er å fylle informasjonsgapet mellom virksomhet og deres interessenter, fordi en 

krisesituasjon begynner med mye “uvisst” og krever mye informasjon mellom avsender og 

mottaker for å stoppe eller lindre konsekvensene. Dette synet på krisekommunikasjon kan sies å 

være deskriptivt og operasjonelt, ettersom definisjonens rammer ofte brukes til å utarbeide 

konkrete handlingsplaner for “riktig” kommunikasjon i en krise.  
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 Den amerikanske professoren Kathleen Fearn-Banks ved Universitetet i Washington kommer 

med en annen vri på krisekommunikasjonsbegrepet og definerer det som (Fearn-Banks, 2017, s. 

2):  
… the dialog between the organization and public(s) prior to, during and after the negative 

occurence. The dialog details strategies and tactics designing to minimize damage to the image of the 

organization.  

 

Denne definisjonen utvider perspektivet til å omhandle det som skjer før og etter en krise. I 

denne forstand er ikke krisekommunikasjon begrenset til en lineær modell, men heller en 

langvarig og omfattende prosess hvor forebyggende strategier for å unngå kriser, samt 

evaluerende strategier etter krisen har funnet sted. Den brede oppfatningen ser på 

krisekommunikasjon som en mer kompleks kommunikasjonsflyt der kommunikasjonen til både 

avsender og mottaker blir tatt med i regnestykket. I motsetning til den snevre definisjonen på 

krisekommunikasjon, inkluderes ikke bare virksomhetens kommunikasjon, men også 

kommunikasjonen til andre aktører, om for eksempel virksomhetens interessenter eller 

dekningen av krisen i media. Man kan derfor si at den snevre definisjonen legger vekt på tanken 

om kriseinformasjon - med fokus på kommunikasjonen fra en avsender, mens den brede 

fokuserer på krisekommunikasjon - altså en mer kompleks analyse av kommunikasjon fra alle 

aktører i en krisesituasjon, og samspillet mellom disse. 

 

Johansen og Frandsen opererer også innenfor den brede definisjonen av begrepet, og beskriver 

krisekommunikasjon slik (2007, s.18): 
 

Krisekommunikation er en kompeks og dynamisk konfigurasjon af kommunikationsprocesser – før, 

under og efter en begivenhed, en situation eller et forløb, der af organisationen og/eller en eller flere 

af dens stakeholdere fortolkes som en krise – hvor forskellige aktører, kontekster og diskurser 

(manifestered i bestemte genrer og tekster) står i relation til hinanden.  
 

Denne definisjonen omfavner alle mulige aktører i en gitt krise. I tillegg åpner definisjonen opp 

for viktigheten av krisens kontekst som en viktig faktor i krisehåndteringen. Enhver krise er 

forskjellig, og for å bedre forstå en krise og dens struktur er det viktig å kunne se krisen ut i fra 

krisetypologi, alvorlighetsgrad og potensielle konsekvenser, men også krisens situasjons-, 

organisasjons- og kulturelle-kontekst.  
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De norske kommunikasjonsrådgiverne Hans Petter Fagerli og Bjørn Richard Johansen erklærer i 

sitt kapittel “Crisis Management” i boken Corporate Communication, A Strategic Approach to 

Building Reputation (Brønn og Wiig (red.), 2005, s.244) at krisekommunikasjon både er “en 

kunst og en vitenskap”. De argumenterer for at det å stå i vinden og takle presset fra 

offentligheten er en kunst, og at det er en vitenskap å kommunisere på en måte som lindrer eller 

gjenoppretter skader på omdømmet før det er for sent. Dette illustrerer viktigheten av god og 

kompetent krisehåndtering. 

 

I store virksomheter og organisasjoner er det en selvfølge å ha en konkret kriseplan utarbeidet. 

Kommunikasjonsplaner og strategier er nøye planlagt slik at man er forberedt skulle en krise 

bryte løs. Disse strategiene inkluderer ofte informasjonsplaner, kommunikasjonsprosedyrer og 

ansvarsbeskrivelser som vil operere som veiledning til dem som skal håndtere krisen (Løvik, 

2007, s. 23). I senere år har også mindre virksomheter forstått viktigheten og nytten av 

utarbeidede kriseprosedyrer og kriseforebyggende arbeid slik at de ikke ender opp med en 

irreversibel omdømmekrise, som i verste fall kan bety kroken på døra. 

2.4 Krisekommunikasjonsteori 
Krisekommunikasjon er, som nevnt over, et relativt ungt fagområde, men Johansen og 

Frandsen (2007) ser konturene av to tydelige forskningstradisjoner; en tekstorientert og en 

kontekstorientert. Den tekstorienterte fokuserer i hovedgrad på hva virksomheten 

kommuniserer i en krisesituasjon og har sitt utspring i empirien om retorikk, mens den 

kontekstorienterte tradisjonen ser på krisens rammer og strukturer og prøver å utarbeide 

strategier basert på de kontekstbaserte prosessene som former krisens typologiske 

utgangspunkt (ibid., s.202): 

 
Hvor den først tradition er interessert i, hvad og hvordan der (skal) kommuniseres, er den anden 

tradition interesseret i, hvor og hvornår det er strategisk bedst at kommunikere hvad og hvordan, 

hvis virksomheden er organisationen skal bevare et godt image eller omdømme. 

 

I dette delkapittelet så vil jeg jeg sette forskningstradisjonen innenfor 

krisekommunikasjonsfeltet i et historisk perspektiv. Jeg følge utviklingen av feltet gjennom 

tre steg: det initiale fokuset på avsenderorienterte modeller og teorier, skiftet over til 

mottakerorienterte modeller og teorier, og til slutt vil jeg presentere Johansen og Frandsens 
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(2007) teorier om den “retoriske arena” som et tredje steg mot en mer kompleks forståelse av 

krisekommunikasjon. Avslutningsvis vil jeg foreslå at feltet nå er på vei mot et fjerde steg der 

krisekommunikasjon gjennom sosiale medier har økt behovet for å studere effektene av 

sekundær krisekommunikasjon. Jeg har valgt å kalle dette steget for krisekommunikasjon 2.0. 

Kapittelet vil også avdekke mangler ved forskningsfeltet, og jeg vil i lys av dette posisjonere 

min oppgave innen forskningstradisjonen. 

2.4.1 Det første steget - avsenderorienterte modeller og teorier 
Ettersom krisekommunikasjon ble et fremvoksende felt for forskning, så forskerne behovet 

for teorier og modeller som kunne bli anvendt i deres empiriske undersøkelser. Som nevnt 

over ser Johansen og Frandsen (2007; se også Coombs, 2018) konturene av to 

forskningstradisjoner som til nå har dominert feltet: en tekstorientert og en kontekstorientert.  

I følge Johansen og Frandsen ankres den tekstorienterte tradisjonen i apologiaforskning, som 

vektlegger retoriske forsvarsmekanismer og inntrykkshåndtering.  
 

Amerikaneren William Benoit er en av de sentrale teoretikerne innenfor den tekstorienterte 

forskningstradisjonen (Johansen og Frandsen, 2007). I 1995 ga han ut boken Accounts, 

Excuses and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies, hvor han introduserer 

teorien om “Image Restoration” eller strategier som kan brukes til gjenopprettelse av et 

skadet omdømme. Benoit argumenterer for at ethvert angrep på en virksomhets omdømme 

kan resultere i en krise, og har derfor utviklet gjenopprettelsesstrategier med formål om å 

forbedre omdømmet. Benoits rammeverk kan kritiseres for å være simplistisk og idealistisk, 

ettersom den ikke tar høyde for krisens kontekst og kompleksitet. Ingen kriser er like, og det 

er derfor vanskelig å lage en operasjonell “oppskrift” på hvordan man skal drive 

krisekommunikasjon. Anvendingen av begrepet omdømme kan også problematiseres, 

ettersom selve navnet “Image Restoration Theory” i seg selv definerer omdømme som et 

statisk fenomen som kan bygges opp til sin originale tilstand ved bruk av Benoits fem 

strategier. Judith Burns og og Michael Burner (2000) foreslår dermed heller bruken av 

“image recreation” som er mer fremoverlent og ikke fokuserer på fortiden og veien tilbake til 

status quo. 

 

En annen sentral akademiker innen den tekstorienterte tradisjonen er Amerikaneren Keith 

Michael Hearit. Han er, i likhet med Benoit, opptatt med å bevare et godt omdømme, og 

fremmer strategien om apologi, eller unnskyldning, når virksomheter i krise skal møte sine 
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kritikere. Sammen med kollega Sandra L. Borden, legger Hearit (2006) frem en normativ 

standard for en effektiv, og god unnskyldning - en såkalt apologetisk etikk. Modellen bygger 

på et kausistisk ettikksyn, og baseres på enkelttilfellets etiske problemstillinger og moralske 

dilemmaer. Denne kasuistiske tilnærmingen brukes av Hearit og Borden til å sette opp en 

etisk standard for kommunikasjonens utartelse og innhold, men tilføyer også kompliserende 

situasjoner som gjør at virksomheten kan vike fra standarden der det er nødvendig. I tråd med 

annen normativ tenkning, vil den sosiokulturelle orden gjenoppstå dersom virksomhetens 

unnskyldning sett på som tilfredsstillende for de skadelidende og andre interessenter 

(Johansen og Frandsen, 2007). 

 

Hearit presenterer, i likhet med Benoit, en praktisk-orientert normativ “oppskrift” for 

krisekommunikasjon. Man kan kritisere Hearit sin apologetiske etikkmodell for å være over- 

simplifisert og for idealistisk til å fungere innenfor rammene de fleste praktikanter må ta 

høyde for i sin planlegging av krisekommunikasjon. Selv om Hearit presenterer noen 

“kompliserende omstendigheter” der det vil være berettiget å vike fra den etiske standarden, 

så gir den ikke et realistisk bilde av kompleksiteten og konteksten til enkelte krisesituasjoner. 

Man kan også problematisere Hearits idealistiske tenkning der virksomhetens egeninteresse 

og agenda ikke blir vurdert. 

 

Teoriene presentert over kan sees som det første steget i å etablere forskningsfeltet 

krisekommunikasjon. Det andre steget, omtalt av Johansen og Frandsen (2007) som den 

kontekstorienterte forskningstradisjonen, skifter fokuset til mer mottakerorienterte modeller 

og teorier. Her tas det høyde for krisens egenart og kompleksitet, og det fokuseres mer på 

mottakerne som essensielle brikker i krisehåndteringen. Det blir også i økende grad lagt 

større vekt på krisesituasjonens kulturelle, organisatoriske og sosiale kontekst, og hvordan 

dette vil forme måten virksomheten kommuniserer på. 

2.4.2 Det andre steget - mottakerorienterte modeller og teorier 
Den velrenommerte amerikanske forskeren Timothy Coombs blir, som nevnt over, ofte 

knyttet til den kontekst-baserte retningen innenfor feltet krisekommunikasjon. Coombs 

(2015) oppfatter krisekommunikasjon som en instrumentell del av “public relations” som han 

definerer som relasjonen mellom virksomheten og dens interessenter. Coombs la mye vekt på 

viktigheten av en virksomhets omdømme og legitimitet i hans teoretiske oppfattelse av 

begrepet krise. Han argumenterer for at en krise er en uønsket situasjon som truer 
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virksomhetens legitimitet og omdømme i interessentenes øye, som i verste fall kan lede til 

virksomhetens oppløsning. En krise kan derfor defineres som en potensiell skade på 

relasjonen mellom interessentene og virksomheten. Anvending av forskjellige 

kriseresponsstrategier vil både kunne forenkle eller vanskeliggjøre hvordan interessentene 

distribuerer ansvar i en gitt krise. Coombs (2007, her gjengitt i Ihlen, 2013, s. 96-97) peker til 

en liste med syv vanlige kriseresponsstrategier: Angripe, nekte, bortforklare, rettferdiggjøre, 

innynde seg, godtgjøre, og full unnskyldning. 

 

Coombs argumenterer for at det er krisens omgivelser som setter rammer for hva som vil 

være den mest effektive responsstrategien. De syv strategiene rangerer fra benektelse og 

forsvarsstrategier, til innrømmelse, unnskyldning, og ansvar for å finne en løsning. Han går 

derfor bort i fra de normative idealene til Hearit og Benoit og han argumenterer for at 

virksomheter vil oppføre seg annerledes og bruke forskjellige responsstrategier basert på 

krisens kontekst. Strategiene som blir brukt må kunne sees i lys av hvilke interessenter som er 

involvert og krisens typologi. For å minske eller reparere mulig skade på omdømmet, bør 

virksomheten anvende en kriseresponsstrategi som samsvarer med den graden krisen truer 

virksomhetens omdømme. Han argumenterer for at behovet for kommunikasjon øker desto 

mer kriseansvar interessentene tilskriver virksomheten.  

 

Coombs sin situasjonelle krisekommunikasjonsteori har mange fellestrekk ved Benoits 

strategier for gjenopprettelse av omdømme, ved at de begge fokuserer på potensielle 

responsstrategier som kan bli brukt i krisesituasjoner. I motsetning til Benoit, og Hearit, så tar 

Coombs større høyde for å kontekstualisere krisen og gjør rede for at krisens kontekst vil 

påvirke valg og bruk av responsstrategiene. Coombs opererer derfor innenfor et mer 

strategisk og kontekstbasert bakteppe. Coombs blir kritisert, blant annet av (Johansen og 

Frandsen, 2007, s.244), for å behandle interessentene som en homogen gruppe, og ikke egne 

aktører med egne agendaer og handlingsevne. De kritiserer også forskningsdesignet til 

Coombs for å være for snevert og bare tillate en kausal attributt per krise, og dermed vil man 

ikke kunne se hvordan interessentene forandrer mening om virksomheten i løpet av 

kriseforløpet.  Selv om Coombs sin situasjonelle krisekommunikasjonsteori utvider 

oppfatningen av krisens kompleksitet og kontekst i forhold til Benoit og Hearit, gir den 

fortsatt ikke et fullstendig bilde av over krisens natur. 
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2.4.3 Det tredje steget: Krisekommunikasjons som en dynamisk og 
kompleks prosess med mange aktører. 
Som nevnt innledningsvis i dette delkapittelet, så presenterer Johansen og Frandsen i sin bok 

Krisekommunikation - når virksomhedens image og omdømme er truet (2007) deres modell 

for krisekommunikasjon- den retoriske arena. Denne multivokale modellen blir sett på som 

et “tredje” skritt videre fra den tekstorienterte/retoriske og den kontekstorienterte/strategiske 

forskningstradisjonene. Modellen er ikke bare avsender- eller mottaker-orientert, men gir 

bredde til komplekse og dynamiske prosesser hvor flere aktører kan være både avsendere og 

mottakere samtidig. Dermed veves det et omfattende nettverk der aktørene kommuniserer 

“til, med, mod, forbi, eller om hinanden” (Johansen og Frandsen, 2007, s. 252). Den retoriske 

arena er basert på en sosialkonstruktivistisk tilnærming med utspring i teorier fra blant annet 

den tyske sosiologen Ulrich Beck og den britiske kriseforskeren Patrick Lagadec (Ihlen, 

2007). Teorien tar også høyde for krisekommunikasjon som en prosess, der krisens kontekst 

hele tiden kan forandres, og aktørene må derfor kunne adaptere sin kommunikasjon for å 

lykkes. Johansen og Frandsen henter inspirasjon fra teoretiske rammeverk som spill- og 

kompleksitetsteori i sitt forsøk på å kaste lys på dynamikken og kompleksiteten ved 

virksomhetsmessige kriser. Fra spillteori peker dem på strategisk interdependens (Johansen 

og Frandsen, 2007, s. 255) som et viktig aspekt innen krisekommunikasjon. Teorien brukes 

til å beskrive hvordan aktørenes valg av strategi og type respons er gjensidig avhengig av 

hverandre i en gitt krisesituasjon. Fra kompleksitetsteori hentes et strukturperspektiv som 

legger til rette for de mange aktørene som er avgjørende for krisens oppstandelse og videre 

forløp (ibid., s. 267). Den retoriske arena består, i følge Johansen og Frandsen, av to deler: en 

kommunikasjonsosiologisk kontekstmodell og en retorisk/sosio-diskurtiv tekstmodell. Jeg vil 

presentere disse modellene nærmere i kapittel 5, ettersom de vil fungere som det overordnede 

analyseverktøyet for oppgavens casestudie. 

 

I motsetning til Hearit, Benoit og Coombs, ser ikke Johansen og Frandsen på 

krisekommunikasjon som kommunikasjon mellom en virksomhet og dens interessenter, men 

derimot flere aktører som kommuniserer med hverandre på ulike vis. Disse aktørene kan være 

alt fra en sint kunde som legger igjen en negativ anmeldelse av et produkt i et online forum, 

eller det kan være kommunikasjonsarbeidere som opererer med strategier og er 

instrumentelle for en virksomhets krisehåndtering. De mange aktørene har ulike relasjoner til 

hverandre. Ved enveiskommunikasjon kommuniserer en aktør til andre aktører, mens i 

situasjoner der aktørene har en dialog, kommuniserer dem med hverandre. Aktører som er i 
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konflikt kommuniserer ofte mot hverandre, og der kommunikasjonen eller krisen tolkes 

forskjellig vil aktørene kommunisere forbi hverandre. Aktørene kan også kommunisere om 

hverandre, noe som er vanlig i situasjoner der media blir regnet som aktør. Aktørene kan 

sjeldent sies å være likestilte, og faktorer som makt, ressurser, økonomi og sosial kapital vil 

ha innflytelse på hvor suksessfulle aktørene vil være i den retoriske arenaen. 

 

Flere forskere innrømmer selv at forskning på krisekommunikasjon har hatt en tradisjon for å 

kun forsøke og forstå senderen eller virksomheten som aktør, men mener å se en ny tradisjon 

for utforsking av andre aktørers rolle i krisekommunikasjonsprossessen og mediets betydning 

for krisekommunikasjon (jf. Coombs, 2018; Coombs og Holladay, 2014; Johansen, Johansen 

og Weckesser, 2016; Schultz, Utz og Göritz, 2010). Coombs (2018; se også Coombs og 

Holladay, 2014) hevder at sosiale medier vil være en gunstig arena for å analysere 

kompleksiteten av krisekommunikasjon, ettersom de sosiale mediekanalene åpner for flere 

aktører og mer dynamiske kommunikasjonsprosesser. Coombs (2014, 2018) mener at 

Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena vil være et nyttig analyseverktøy som er godt 

egnet for denne typen forskning. I kapittel 3 vil jeg ta for meg hva sosiale medier er - hvilke 

forutsetninger, muligheter, og begrensninger de legger for kommunikasjon og hvilke 

konsekvenser dette vil ha for aktørers krisekommunikasjon. Jeg vil også gjøre rede for 

eksisterende forskning for krisekommunikasjon på sosiale medier. 

 

Det er også noen svakheter ved Johansen og Frandsens retoriske arena. Modellen er svært 

bred og blir ikke eksplisitt eksemplifisert slik man kanskje venter av en ny tilnærming. 

Coombs og Holladay gjør et forsøk på å videre konkretisere “den retoriske” arena i “How 

publics react to crisis communication efforts: Comparing crisis response reactions across sub-

arenas” (2014), hvor de introduserer terminologien “sub-arenaer”. De argumenterer for at den 

retoriske arena består av flere “sub-arenaer” her forstått som alle forskjellige “rom” hvor 

krisekommunikasjon kan kommuniseres. Hver sub-arena vil ha egne forutsetninger som vil gi 

muligheter eller begrensninger for kommunikasjon. Krisekommunikasjon i tradisjonelle 

medier som en kronikk i en avis vil ha en annen kontekst enn krisekommunikasjon på sosiale 

medier, som for eksempel en blogg eller Facebook. 
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2.5 Oppsummering av kapittelet  
Dette kapittelet har lagt bakteppet for oppgavens teoretiske rammeverk innenfor temaene 

kriser og krisekommunikasjon. Først ble forskjellige definisjoner av begrepet krise og 

krisekommunikasjon utforsket, før jeg gjorde rede for forskningstradisjonens utviklig fra 

avsender- og mottakerdominerte teorier til en dypere forståelse av krisekommunikasjon som 

dynamiske og komplekse prosesser med mange aktører. Dette ble gjort for å sette oppgaven i 

et historisk perspektiv. 

 

Selv om begrepet “krise” kan defineres på utallige måter, så peker de fleste definisjoner på at 

en krise ofte er en uventet diskontinuitet hvor en eller flere aktører blir påvirket og krever 

respons (Brønn og Wiig, 2005). En virksomhetskrise kan derfor forstås som en uønsket 

situasjon som truer virksomhetens operasjonelle funksjon. Dem som står i fare for å bli 

påvirket av en virksomhet i en krisesituasjon, kalles interessenter. Coombs (2015) 

argumenterer for at det er disse interessentene som avgjør om virksomheten er i en krise. 

Definisjonen av begrepet krise vil også bli påvirket av krisens kontekst. Kontekstuelle 

faktorer som tidligere krisehistorikk og omdømme vil spille en rolle i hvordan interessentene 

tilskriver virksomheten ansvar i krisesituasjonen. Konteksten vil også være instrumentell i 

valgene og vurderingene virksomheten må gjøre gjennom deres krisehåndtering. 

 

Kommunikasjon er en essensiell del av denne håndteringen, og feltet krisekommunikasjon 

gjorde sitt inntog i akademia på 1980-tallet. Man kan si at selv om forskningsfeltet som 

omhandler krisekommunikasjon er relativt ungt, har det gått gjennom mange endringer over 

årene. I utgangspunktet reflekterte forskning innenfor feltet i hovedsak avsender-orienterte 

teorier og modeller, og reflekterte ofte bare kommunikasjonen til “krisemanageren” (Lee, 

2004; se Benoit, 1995). Etterhvert som feltet modnet, flyttet lupen over på mottaker-

orienterte teorier og modeller, hvor forskerne fokuserte på hvordan dem som ble påvirket av 

krisen, altså interessentene, oppfattet avsenderens kommunikasjon i en krise (se Coombs, 

2012; Coombs og Holladay 2006, 2014; Hearit, 2010). Johansen og Frandsens retoriske arena 

(2007) representerer en dypere forståelse av feltet, og åpner for krisekommunikasjon som 

dynamiske og komplekse prosesser der interessentene også kan opptre som 

krisekommunikatører.  
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3. Den retoriske arena 

I denne oppgaven så vil Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena bli brukt som teoretisk 

rammeverk for den kritiske diskursanalysen av interessentenes krisekommunikasjon på Rema 

1000s åpne Facebookside i etterkant av deres “bestevennstrategi”. I underkapittel 2.4.3 gjorde 

jeg rede for den retoriske arenas syn på krisekommunikasjon som en kompleks og dynamisk 

prosess der mange aktører snakker med, mot, til, forbi og om hverandre. I dette kapittelet vil 

jeg først presentere Johansen og Frandsens multivokale retoriske arena - både 

kontekstmodellen og tekstmodellen. Jeg vil så introdusere ideen om krisekommunikasjon 

som en retorisk situasjon, samt sjanger som et vilkår for kommunikasjon på den retoriske 

arena. 

3.1 Kontekstmodellen 
Kontekstmodellen (Johansen og Frandsen, 2007, s. 275- 280) kan sees på som det første 

steget i et forsøk på å definere en krises retoriske arena på makroplan (Coombs and Holladay, 

2014). Modellens hensikt er først og fremt å definere de ulike aktørene i en gitt 

krisesituasjon. Johansen og Frandsen opererer med en bred definisjon på hvem som kan være 

avsender i en krise, og går derfor bort i fra at det bare er den tradisjonelle 

“virksomhetsstemmen” som kommuniserer. Alle aktører regnes som både avsender og 

mottaker i følge modellen. I denne oppgaven vil kontekstmodellen være med på å fastsette de 

forskjellige aktørene som deltok i krisekommunikasjonen på Rema 1000s Facebookside etter 

lanseringen av virksomhetens bestevennstrategi. Den vil også åpne for en diskusjon rundt de 

forskjellige maktrelasjonene mellom aktørene på den retoriske sub-arenaen.  

 

Ettersom denne oppgaven har som formål å utforske interessentenes sekundære 

krisekommunikasjon i, vil det være naturlig å gå dypere inn i den retoriske arenas 

tekstmodell. 

3.2 Tekstmodellen 
Den andre delen av Johansen og Frandsens nedbrytning av den retoriske arena er 

tekstmodellen. Denne henter inspirasjon fra teoretiske rammeverk rundt språkbruk, tekst, og 

diskurs. Man kan si at den er et steg videre fra kontekstmodellen, ettersom den prøver å 
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knytte tekst og kontekst ved å undersøke aktørenes kommunikasjon på et mikronivå. 

Modellen deles opp i tre instanser: krisekommunikasjon, avsender og mottaker. 

 

Som tidligere nevnt, så opererer Johansen og Frandsen med en bred oppfatning av begrepet 

krisekommunikasjon. De definerer ikke kriser som en lineær hendelse med en definert 

begynnelse og slutt, men heller som en kompleks prosess som også tar for seg tidsrommet før 

og etter krisen, og inkluderer ikke bare virksomhetens kommunikasjon, men også dens 

oppførsel. De har en multivokal tilnærming, med flere aktører på banen. Johansen og 

Frandsen tar også høyde for at krisens kontekst kan være sitasjonsbaserte, 

organisasjonsbaserte, eller grunnet i en kulturell standard. Innenfor konteksten, vil forskjellig 

kommunikasjon styre diskursen som kommer til uttrykk i sjangerbestemte tekster.  

 

Avsendere og mottakere vil fungere som aktørene bak krisekommunikasjonen. I følge 

Johansen og Frandsen så vil disse aktørene operere ut ifra fire definerende faktorer: interesse- 

definerende parametere av dem som aktører og påvirker tanke- og handlingsmønster, 

fortolkning- aktørene forsøker å gi mening til krisen og tolkningene vil variere, strategi- 

hvordan aktørene planlegger kommunikasjon og vurderer kommunikasjonen til andre aktører, 

og kommunikativ atferd- hvordan aktøren velger å uttrykke sin kommunikasjon. 

 

Johansen og Frandsen definerer også fire parametere som vil være med på å mediere 

aktørenes kommunikasjon: kontekst, medie, sjanger, og tekst.   

 

Den første parameteren er krisens kontekst, som danner rammeverket for krisens forløp og 

kommunikasjonsprosesser. Konteksten tar for seg både eksterne, sosiologiske faktorer, men 

også interne, psykologiske faktorer som kan ha påvirkning på aktørenes kommunikasjon. På 

makronivå tar modellen høyde for omstendighetenes sosiale og kulturelle kontekst, som vil 

sette rammer for kommunikativ handling. På mesonivå vil krisen være formet av 

organisatoriske eller institusjonelle rammer for kommunikasjon. Nede på mikronivå så vil 

den situasjonelle konteksten omfatte trekkene ved de enkelte kommunikative handlinger. De 

forskjellige aktørene vil operere innenfor ulike kontekster, noe som åpner for misforståelser 

ettersom kontekstene kan være i konflikt med hverandre. 

 

Den andre parameteren, medie, former krisen gjennom hvilke handlingsrom aktørene har for 

å uttrykke kommunikasjon gjennom forskjellige medium. Frandsen deler inn i tre grupper: 
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trykte medier, elektroniske medier og nye medier. Aviser, magasiner, eller plakater vil være 

eksempler på trykte medier, mens elektroniske medier vil være tv-programmer eller radio. 

Nye medier er nyere teknologi som for eksempel tekstmeldinger og all kommunikasjon som 

skjer på internett. Hvilket medie som blir brukt i kommunikasjonen, vil legge føringer for 

hvordan aktørene kommuniserer. 

 

Ved sjanger mener Johansen og Frandsen (2007, s.295) kommunikasjon som kan 

sammenlignes ved bruk av samme oppbygning, innhold, retoriske virkemidler og formål. Jeg 

vil komme tilbake til dette begrepet nedenfor. 

3.3 Retorisk agency – interessentenes evne til å utnytte det 
retoriske handlerommet 
Den vestlige retoriske tradisjonen har sine røtter i det antikke Hellas, og omtaler kunsten å 

overtale. Filosofen Aristoteles definerte retorikk som “evnen til i enhver sak å se hvilke 

muligheter vi har til å overtale” (Aristoteles, 2006, s. 27). Den norske 

kommunikasjonsforskeren Øyvind Ihlen påpeker i sin bok PR og strategisk kommunikasjon - 

teorier og fagidentitet (2013) at Antikkens retorikerne la stor vekt på å kjenne sitt publikum- 

mottakerne av kommunikasjonen, men at lite oppmerksomhet ble rettet mot betydningen av 

kontekst. Den amerikanske forskeren Llyod Bitzers utforsker kontekstens betydning i hans nå 

klassiske artikel “The Rhetorical Situation” (1968, her oversatt i Bitzer, 1997, s. 10-11), hvor 

han definerer retorikken som “en måde at ændre virkeligheden på, ikke ved direkte at 

overføre energi til objekter, men ved at skabe diskurser som ændrer virkeligheden gennem 

formidling af tanke og handling”. Her argumenter Bitzer for at konteksten i ytterste 

konsekvens vil være med på å skape retorikk. Videre peker Bitzer på tre aspekter han mener 

må være tilstede i en såkalt retorisk situasjon: et problem som krever en retorisk respons, et 

publikum som må overtales og føringer som gir aktøren muligheter og begrensninger for hva 

som kan sies og gjøres (her i Ihlen, 2013, s. 99). Jeg vil anse all krisekommunikasjon som et 

resultat av en retorisk situasjon. For at aktørene skal lykkes med sin appell, må man kunne 

definere det løsbare problemet, identifisere det passende publikum, og ha en forståelse for 

hvilke føringer som ligger til bunns i situasjonen. Man kan derfor forstå krisekommunikasjon 

som både kontekstbasert og situasjonsbetinget. 
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Enhver retorisk situasjon vil være definert av aktørenes retoriske handleevne, også kalt 

retorisk agency. Hoff-Clausen (2008, s. 52) definerer retorisk agency som den inneværende 

kapasiteten en enkeltperson, gruppe, eller virksomhet har til å opptre retorisk og gjennomføre 

sosiale endringer. Jeg vil argumentere for at aktørenes retoriske agency som sterkt relatert til 

deres evne til å utnytte det retoriske handlerommet. Det retoriske handlerommet i sosiale 

medier vil være definert av den retoriske situasjonens kulturelle, sosiale og teknologiske 

rammer som legger føringer for aktørenes kommunikasjon. En nærmere analyse av begrepet 

vil gjøres i underkapittel 6.2, der jeg vil definere aktørers retoriske handlerom på den sosiale 

mediekanalen Facebook.  

 

En annen faktor som vil være med på å definere aktørenes retoriske agency er deres etos. 

Etos, sammen med logos og patos, er ofte omtalt som retoriske appellformer aktøren kan ta i 

bruk for å oppnå tilslutning fra et gitt publikum (2016, s. 17). Etos taler til aktørens karakter 

og troverdighet. Logos bygger på aktørens evne til å argumentere tydelig og rasjonelt, mens 

patos appellerer til publikummets følelser og engasjement. 

 

Det er ofte argumentert at etos er helt avgjørende for å overbevise publikummet, og derfor 

trumfer logos og patos (Kjeldsen, 2016; Ihlen, 2013). Hvis ikke publikummet anser aktøren 

som troverdighet, så vil ikke rasjonelle argumenter eller følelsesmessig appell slå gjennom. 

Bevismiddelet er sterk knyttet til aktøren selv, og Aristoteles peker på tre ulike måter aktøren 

kan styrke sin etos (her i Ihlen, 2013, s. 93-94): Klokskap (phronesis) knyttet til aktørens 

kunnskap og fornuftighet, god moralsk karakter (arête) knyttet til aktørens personlige 

karakter, og velvilje (eunoia) som handler om aktørens evne til å demonstrere velvilje til sitt 

publikum. Etos er situasjonsbetinget og dynamisk, og det er publikummets oppfatning som 

avgjør aktørens etos. Aktøren konstruerer sin etos gjennom sine retoriske valg og hvordan 

disse kommer til uttrykk for publikummet. Dette er en lineær forståelse av begrepet, og det er 

viktig å poengtere at etos også fremkommer i det McCorskey (2006) omtaler som innledende, 

avledet og endelig form. Den innledende etos er forbeholdt publikummets forutinntatte 

oppfatninger av aktøren, mens den avledede etos korrelerer med formen omtalt av 

Aristoteles. Den endelige etos forstås samspillet mellom de to foregående formene og 

kommer først til lyset i etterkant av at den retoriske situasjonen har funnet sted. En annen 

faktor for det aktørens etos er forståelsen for hvilke ytringer som er passende eller sømmelige 

innenfor den gitte konteksten. Dette beskrives som den retoriske situasjonens aptum 
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(Kjeldsen, 2016, s. 71). Hva som forståes som passende i en gitt situasjon er ofte bestemt ut 

fra situasjonens samfunnsmessige kontekst. 

 

Som nevnt over er retorikken fortsatt en stor del av den samfunnsmessige kulturen, men 

Kjeldsen (2015, 2016) mener den må adapteres til det moderne samfunnet. Professor i 

retorikk ved Københavns Universitet, Elisabeth Hoff-Clausen (2008) har derfor utviklet en 

tilpasset versjon av etosbegrepet, nemlig online etos. Dette begrepet vil jeg se nærmere på i 

kapittel 6. 

 

En siste faktor som, i følge Hoff-Clausen (2008), vil være med på å definere en aktørs 

retoriske agency er deres digitale dannelse. Digital dannelse er et begrep som ofte blir knyttet 

opp mot literacy, som direkte oversatt betyr “leseferdighet”. I utvidet betydning av begrepet, 

kan leseferidghet sees på som “de ferdigheter, kompetanser og kunnskaper hver og en av oss 

må kunne utfolde for å mestre de kommunikative utfordringene i hverdagen” (Østerud og 

Skogseth, 2008, s. 13). Digital dannelse, eller “new literacies” vil da omhandle kunnskapen 

som trengs for å bedrive kompetent atferd i en digital kontekst. Dette inkluderer selvfølgelig 

de forskjellige sosiale medieplattformene. Jackson (2010, s.146) anser digital dannelse som 

en betingelse for å bruke sosiale medier, og definerer det som “summen av alle ferdighetene 

man trenger for å kunne forstå, delta og kritisere nettkulturen”. I denne oppgaven vil jeg 

vurdere digital dannelse som en vital del for aktørers mulighet til å lykkes med sin 

krisekommunikasjon på Facebook. Jeg vil anse begrepet som en form for sjangerforståelse, 

der det tas høyde for sjangerens krav og forventninger. 

3.4 Sjanger som retorisk vilkår 
Krisekommunikasjon må alltid ta høyde for konteksten den blir uttrykket i. Dette inkluderer 

også forståelsen av situasjonens sjanger. Ordet sjanger kommer fra det franske ordet genre, 

som igjen tar utgangspunkt i det latinske genus som betyr kjønn, type, art, eller klasse 

(Kjeldsen, 2016, s. 92).  

 

Begrepet sjanger er sterkt relatert til funksjon, form, og innhold, og defineres som en 

klassifisering eller kategorisering av verker som likner på hverandre (Kjeldsen, 2016, s. 94).  

Moderne sjangerteori utforsker overlappingen av sjanger og den retoriske situasjon 

(Kjeldsen, 2016, s.94). 
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Den amerikanske retorikeren Carolyn Miller argumenterer i hennes artikkel “Genre as social 

action” (1994) at mennesker i et samfunn handler i fellesskap ut fra forskjellige sjangre. Hun 

definerer sjangre som “formelle og substansielle egenskaper som skaper en spesiell effekt i 

en gitt situasjon. På den måten blir genre mer enn en formell kategori” (Miller, 2001, s. 32). 

Hun argumenterer videre at sjanger i den forstand vil være pragmatisk og retorisk og vil 

fungere som et krysningspunkt mellom intensjon og effekt, som igjen er et aspekt ved sosial 

handling. Dette gir en mye bredere forståelse av begrepet, ettersom det ikke bare kan 

analyseres fra formelle trekk som for eksempel syntaks og semantikk, men må settes i 

sammenheng med den videre kulturelle og situasjonelle konteksten, samt handlingen 

sjangeren har som formål å realisere. Sjangeren vil da kunne sees som en ytterst retorisk 

strategi som respons til sosiale situasjoner der typifiserte retoriske handlinger er historisk 

betinget og sosialt konstruert. I følge Miller (2001) så vil forståelsen av sjangerens videre 

kontekst være en betingelse for å forstå sjangeren i seg selv. 

 
Sjangerforståelse er ikke bare et retorisk vilkår for avsenderne av krisekommunikasjon, men 

også for mottakerne. Dette kan være publikummet avsender retter seg mot, eller andre aktører 

som ønsker og analysere situasjonen eller fenomenet. Avsender må i lys av teorien over ha en 

god forståelse av både den retoriske situasjonens kontekst og sjanger for å lykkes med sin 

kommunikasjon. Her er valg av tidspunkt for ytringen, samt en forståelse av hva som er 

passende eller sømmelig i situasjonen, avgjørende. Her er det nyttig å dra inn begrepet kairos 

som forstås som enten en situasjon som krever handling, og det riktige øyeblikk for ytring 

(Ihlen, 2013, s. 99). Kairos kan derfor forstås som de retoriske mulighetene og 

begrensningene - føringene som ligger for retorisk handling i en gitt situasjon (ibid., se også 

Kjeldsen, 2016). Dette krever, som sagt over, en god kontekst og sjangerforståelse av 

aktørene, som i tur gir rom for å handle. Kairos er derfor med på å definere det retoriske 

handlingsrom.  

 

Tilbake i Antikken, definerte Aristoteles seks grunnleggende typologier for argumentering: å 

anbefale, fraråde, anklage, forsvare, lovprise og kritisere. De to første - anbefale og fraråde, 

er i følge Aristoteles argumentasjonstrukturer som omhandler fremtiden (Bakken, 2009, s. 

51). Denne typen argumentasjon er ofte brukt i situasjoner der man er uenige om hva som 

burde gjøres, eller uenig i måten til per dags dato blir gjort. Man søker endring av den kurante 
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praksisen. Dette speiles i forståelsen av krisekommunikasjon som egen sjanger, og man ser 

flere aktører ta del i praksisen i det kommunikasjonen flyttes over på digitale flater. 

3.5 Oppsummering av kapittelet  
Dette kapittelet har tatt for seg Johansen og Frandsens (2007) teori om den retoriske arena. 

Den multivokale modellen åpner for flere aktører som snakker med, mot, til, forbi og om 

hverandre. Både kontekst- og tekstmodellen vil bli anvendt som analyseverktøy for 

oppgaven. Kontekstmodellen vil være nyttig for å kunne identifisere aktørene som brukte 

Facebooksiden til Rema 1000 i sin krisekommunikasjon. Den vil også være en nyttig linse for 

å kunne se krisen som en kompleks og dynamisk prosess der aktørene må ta høyde for den 

kulturelle sosiale og teknologiske kontekster. Ettersom oppgavens formål er å studere 

interessenters sekundære krisekommunikasjon på den retoriske sub-arenaen, vil jeg vie mye 

tid til den retoriske arenas tekstmodell.  Dette gjøres for å gi et dypere innblikk i krisens 

kompleksitet, noe som har blitt ignorert i tidligere forskning, der interessentene har blitt 

ansett som en homogen gruppe. Tekstparameteren vil bli utforsket gjennom en kvantitativ og 

en kvalitativ analyse. Den kvantitative analysen vil kunne si noe om interessentenes 

engasjement og den generelle meningsoppfattelsen av krisen. Ved og utføre en kvalitativ 

tekstanalyse vil jeg identifisere dominerende strategier interessentene tok i bruk i sin 

sekundære krisekommunikasjon. Strategiene avdekket i den kvalitative analysen vil legge 

grunnlaget for min drøfting av interessentenes online etos, retorisk handlerom og digital 

dannelse som vil utfylle den retoriske arenaens kontekst-, medie- og sjangerparameter. 

 

I kapittel 6 vil jeg vurdere krisekommunikasjon på Facebook som en subsjanger av 

krisekommunikasjon på sosiale medier. Krisens kontekst vil sette begrensninger og 

muligheter for aktørenes kommunikasjon, og min operasjonalisering av krisekommunikasjon 

på den sosiale mediekanalen Facebook som egen subsjanger er derfor ikke et forsøk på å 

definere feltet som en homogen størrelse. På den andre siden vil sjangerinndelingen være et 

forsøk på å samle opp de forutsetningene, mulighetene og begrensningene som er felles for 

krisekommunikasjon på Facebook. Dette blir gjort med en forståelse for at feltet er nytt og 

fremvoksende, og den teknologiske utviklingen holder feltet i konstant endring. 

Sjangerinndelingen vil være en instrumentell del av det teoretiske bakteppe som er nødvendig 

for å kunne svare på oppgavens problemstilling. 
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Et sted hvor denne retoriske arenaen med flere aktive aktører virkelig kommer til syne, er på 

sosiale medier. Jeg vil nå gjøre rede for noen sentrale trekk ved sosiale medier som fenomen 

før jeg på bakgrunn av dette presenterer et fjerde skritt i forskningstradisjonen på 

krisekommunikasjon - krisekommunikasjon 2.0. 

 

4. Web 2.0 - Sosiale medier og krisekommunikasjon 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hva sosiale medier er og hvilke føringer de legger for 

kommunikasjon. Jeg vil så presentere ulike aktører i det sosiale medielandskapet, utforske 

ulike sosiale medietypologier og utforske den norske befolkningen som brukere av sosiale 

medier. Avslutningsvis vil jeg introdusere eksisterende teori på online krisekommunikasjon, 

ved bruk av teorier fra Eriksson (2009), Moore og Seymour (2005), Coombs (2014) og 

Coombs og Holladay (2014). 

4.1 Hva er sosiale medier? 
Sosiale medier er et relativt nytt fenomen, og kom ikke inn i folks vokabular før de siste 

tiårene. Den teknologiske utviklingen, ofte kalt “web 2.o”, omfatter teknologi og 

applikasjoner som legger til rette for brukergenerert innhold (Coombs, 2015). Coombs 

beskriver sosiale medier som en rekke online verktøy som åpner for kommunikasjon definert 

av fire fellestrekk (ibid., s.19): deltakelse, åpenhet, dialog, grupperinger eller samfunn, og 

sammenbinding av digitalt innhold. Løvik (2015) støtter denne definisjonen og legger til at 

sosiale medier legger til rette for brukerskapte nettverk hvor forskjellige aktører kan 

kommunisere med hverandre. Han påpeker i likhet med Austin og Yin (2017) at sosiale 

medier skiller seg fra tradisjonelle medier som papiraviser, radio og fjernsyn ved å være 

“brukerstyrte og uformelle” (Løvik, 2015, s. 27). Austin og Yin (2017) utdyper videre at der 

tradisjonelle medier oppfatter konsumerne som passive, så er sosiale medier designet for 

aktiv deltagelse og interaktivitet. De argumenterer for at dette har endret hvordan vi 

kommuniserer med hverandre.  

 

Felles for de forskjellige definisjonene av sosiale medier er at det ikke legges vekt på 

teknologisk kompetanse, men fokuserer på menneskelig deltakelse. Ida Jackson (2010) 

poengterer at der internettet først var begrenset til dem med over gjennomsnitt forståelse for 
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teknologien, er sosiale medier en verktøykasse mennesker bruker til å kommunisere med 

omverdenen.  

4.2 Det nye og sosiale ved sosiale medier  
Selv om sosiale medier er basert på innovativ og banebrytende teknologi, er det ikke selve 

teknologien som står i sentrum, men heller menneskene som daglig bruker disse plattformene 

til å være sosiale. Der de sosiale mediene legger opp til tause og passive brukere, har det 

sosiale medielandskapet en helt annen struktur som legger til rette for interaktive og 

kommunikative brukere. Brukerne kan opprette samtaler og dialoger, dele bilder og tekster, 

og dele sine interesser med omverdenen (Austin og Yin, mfl., 2017).  

 

Forskjellige publikum, bestående av en eller flere brukere kan samtale, spre informasjon, å 

dele deres synspunkt gjennom sine online nettverk. Disse nettverkene finner steder på utallige 

plattformer, hvor brukere ofte må opprette en profil og akseptere vilkår for bruk for å delta i 

samfunnet (White, 2012). Nettverkene kan være lukket for få medlemmer, eller åpne for alle 

som har profil. En bruker kan derfor kommunisere til noen få, forhåndsgodkjente brukere, 

eller på åpne forum hvor alle som oppretter profil kan delta i samtalen. En virksomhet kan for 

eksempel sende ut kommunikasjon til en stor gruppe brukere på flere plattformer, og de 

samme brukerne kan også kommunisere med virksomheten. Kommunikasjonen kan ta 

uttrykkes gjennom forskjellige medier, for eksempel: “en tweet, en blogg, eller en e-post” 

(ibid., s.55). 

 

 I motsetning til tradisjonelle medier er sosiale medier “sosiale” og basert på dialog eller 

toveiskommunikasjon (Løvik, 2015, s.27).  Jill Walker Rettberg hevder i sin bok Blogging 

(2008), at sosiale medier kan argumenteres for å være de første dialogbaserte mediene i 

skriftspråkets historie. Hun peker tilbake til de store filosofene Platon og Sokrates, som begge 

identifiserte mangelen på mulighet for dialog som en stor svakhet for skrivekunsten. I den 

første boken om sosiale medier publisert på norsk, argumenterer Ida Jackson (2010) for at 

sosiale medier løser det dialogiske problemet. Hun peker til at muligheten for direkte dialog 

mellom aktører på kommentarfelt eller i sosiale nettsamfunn som Facebook eller Twitter, 

åpner for enighet, oppretting av misforståelser og utdyping av argumenter og meninger. Tekst 

i sosiale medier kan derfor sies og være dynamiske, i det at de hele tiden kan endres, deles og 

diskuteres. 
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Gjennom medialiseringsprossesser har internettet og sosiale medie integrert seg så kraftig i 

det moderne samfunnet at det er nærmest umulig å ikke ta del i digitaliserte kommunikative 

prosedyrer på daglig basis (Couldry og Hepp, 2017). Couldry og Hepp hevder i sin bok the 

Mediated Construction of Reality, at teknologien er såpass smeltet inn i samfunnet at 

mennesker finner seg nødt til å ta del i sosiale medier for å delta i samfunnets kulturelle 

kontekst (ibid., s. 50). Dette åpner for at de fleste innbyggere i moderne samfunn vil ta del i, 

og aktivt bruke forskjellige sosiale medieplattformer, som igjen har ført til en revurdering av 

roller i det eksisterende medielandskapet. Nye relasjonsmønstre resulterer i en ny 

maktfordeling mellom aktørene som deltar i det sosiale medielandskapet (Johansen og 

Frandsen, 2007, s. 293). Når “mannen i gata” enklere kan være med på å skape, dele og 

diskutere innhold, mister de tradisjonelle mediekanalene monopolet på 

informasjonsspredning og meningsskaping. Aktører er ikke lenger avhengig av tradisjonelle 

medier som mellomledd, men kan lett nå ut til et bredt publikum alene. Sosiale mediekanaler 

kan også sees på som et supplerende element som skaper dialog mellom aktører og de 

tradisjonelle mediene (Brandtzæg, mfl, 2011). Hoem og Schwebs (2010, s.13) deler dette 

synet i boken Tekst 2.0: Nettsamtalenes spillerom:  

     
Nye medier har ført til endringer i forholdet mellom senderne og mottakerne. “Maktfordelingen” 

mellom forfatterne og leserne forskyves, slik at enkeltpersoner og institusjoner som tidligere 

dominerte det offentlige rom, nå har fått konkurranse fra et mangfold av stemmer.  
 

Aktørene på sosiale medier er mange, og både privatpersoner, offentlige institusjoner og 

virksomheter er å finne på de forskjellige plattformene. Har kan man trekke tråder til 

Johansen og Frandsens (2007) ide om den retoriske arena som et nettverk av dynamiske og 

komplekse kommunikasjonsprosesser, der flere aktører snakker med, forbi, mot og til 

hverandre. 

 

4.3 Aktørene - de forskjellige brukerne i sosiale medier 
Sosiale medier oppfordrer brukerne til å skape, dele, eller diskutere innhold, men ikke alle 

brukere oppfører seg slik. Som ved tradisjonelle medier, konsumerer brukere sosiale medier 

på forskjellige måter. Noen brukere er aktive, mens andre er passive. Man må ikke skape 

innhold eller ta del i samtaler og diskusjoner for å få verdi av kommunikasjonen på sosiale 
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medier. Markedsundersøkelsesvirksomheten Forrester Research har forsøkt å dele brukere av 

sosiale medier inn i typologier basert på deres oppførsel på de forskjellige plattformene 

(Forrester, 2014, her i Løvik, 2015, s.13): Brukere kan være kreatører som er aktive brukere 

som skaper innhold, kritikere som responderer til allerede eksisterende innhold, samlere som 

bruker nettbaserte tjenester til å samle informasjon, deltakere som jevnlig bruker sine profiler 

på forskjellige plattformer, eller de kan være tilskuere som konsumerer innhold uten å ta en 

aktiv rolle selv. En svært liten andel av brukere kan være inaktive, noe som vil si at dem har 

tilgang til nett men deltar ikke aktivt, og konsumerer heller ikke brukergenerert innhold. 

Dette er en “dødende” gruppe, ettersom flere nettbaserte tjenester også integrerer sosiale 

medier på deres nettsider.  

 

Som nevnt tidligere kan man finne privatpersoner, virksomheter og offentlige institusjoner 

som aktører på sosiale medier. Privatpersoner bruker sosiale medier til å knytte og 

opprettholde nettverk med andre privatpersoner, men også til å kommunisere med eller om 

virksomheter og offentlige institusjoner (Coombs, 2015). Her kan man tydelig se skiftet 

sosiale medier er med på å skape i makt- og rollefordelingen for informasjonsflyt (Johansen 

og Frandsen, 2007; se også Brandtzæg, mfl., 2011; Hoem og Schwebs, 2010). Flere stemmer 

kommer til og virksomheter og andre institusjoner mister en del av kontrollen over hvordan 

de blir omtalt i det sosiale medielandskapet. Virksomheter kan ikke lenger styre sin egen 

kommunikasjonsflyt, og må ta høyde for andre aktørers kommunikasjon, i tillegg til sin egen. 

 

I tråd med den dype digitaliseringen av det dagligdagse livet, har også virksomheter innsett 

viktigheten av å inntre det sosiale medielandskapet (Cauldry og Hepp, 2017: Coombs, 2015, 

2018). Selv om flere virksomheter og institusjoner tar skrittet inn på sosiale medier, er det 

ikke alle som utnytter det fulle potensialet sosiale medier forutsetter for kommunikasjon 

(Carlsson, 2009). Carlsson (ibid.) peker til sosiale medier som en enorm ressurs for 

virksomheter til informasjonsinnhenting og nettverksbygging. Hun belyser også sosiale 

medier som et fint verktøy å bruke som en varsellampe til potensielle krisesituasjoner, slik at 

virksomheten kan sette i gang kommunikasjonstiltak for å forebygge eller gjenopprette skade. 

4.4 Sosiale medieplattformer 
Sosiale medier er strukturert gjennom forskjellige applikasjoner eller plattformer, som er 

tilpasset forskjellige brukere og formål. Brandtzæg mfl. (2011) sier at disse “nye” mediene 
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legger opp til nye måter å kommunisere på, både på mikroplan mellom mennesker, på 

mesonivå mellom institusjoner og virksomheters kommunikasjon med omverden, og på 

makronivå, der et budskap kan nå nasjonalt eller til og med globalt.  

4.4.1 Norske befolkningen på sosiale medier 
Som nevnt over, argumenterer Cauldry og Hepp (2017) for at vi er så dypt nedsenket i den 

digitaliserte hverdagen at deltakelse i sosiale medier kan sees på som en betingelse for å ta 

del i den samfunnets sosiale- og kulturelle kontekst. Dette argumentet kan sies å være støttet 

når man ser på statistikken over den norske befolkningen på sosiale medier.  
 
Markeds- og medieinstituttet Ipsos MMI publiserer en oppdatert oversikt over den norske 

befolknings deltakelse og vaner på sosiale medier for hvert kvartal. Ifølge den siste publiserte 

oversikten for kvartal tre (juli-september) “Sosiale medier tracker Q3´18” (2018) deltar stort 

sett hele den norske befolkning på en eller flere sosiale medier daglig. Rapporten viser at over 

80 prosent av befolkningen har en profil på verdens største nettsamfunn, Facebook. Mer en 

3,4 millioner personer i Norge har profil på Facebook, og fordelingen mellom kjønn er i 

hovedsak lik, men med en liten overvekt av kvinner. Etter Facebook kommer applikasjoner 

som Snapchat, YouTube og Instagram, hvor brukerne i gjennomsnitt er yngre (ibid.).  

 

Man kan også finne flere offentlige og private virksomheter på sosiale medier i dag. 

Forutsetningene for bruk av bilder, lyd og ord i kombinasjon legger til rette for multimedia 

kommunikasjon som kan nå ut til store publikum. De forskjellige kanalene er strukturert etter 

roller, som sier noe om hver brukers tilgang til enkelte grupper og nettverk innenfor 

plattformen (White, 2012, s. 60). Gruppene kan være åpne eller lukkede, der en administrator 

vurderer om en bruker får tilgang eller ikke (ibid.). De fleste virksomheter vil ha en åpen 

profil på en eller flere av plattformene slik at de kan kommunisere med omverdenen og deres 

interessenter. 

4.5 Krisekommunikasjon på sosiale medier 
Sosiale medieplattformer har blitt en vital del av en virksomhets kommunikasjonsstrategi, 

både i og utenfor krisesituasjoner (Coombs, 2015; Coombs og Holladay, 2014). I boken 

Nätens kriskommunikation (2009) skriver Mats Eriksson om hvordan kriser oppstår, 

kommuniseres og håndteres i dagens digitale nettverk landskap. Krisekommunikasjon på 

internett kjennetegnes av rask informasjonsflyt, endring og heterogenitet (ibid., s.25). Dette 
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fører til at muligheten for en virksomhet til å drive krisekommunikasjon øker, men samtidig 

følger det nye organisatoriske og administrative utfordringer. Sosiale medier er fleksible og 

svært adaptive til krisens behov. Eriksson (2009, s.54-55; se også Moore og Seymour, 2005) 

argumenterer for at sosiale medier kan være svært nyttig til å etablere rask informasjonsflyt 

mellom virksomheten og interessentene, men at sosiale medier også kan fungere som en 

ryktespreder og en plattform for mobilisering.  

 

Coombs hevder at sosiale medier egner seg godt til krisekommunikasjon (2015). Han 

gestikulerer at interessenter vil se til internett og sosiale medier for å tilegne seg mer 

informasjon når en krise treffer. Krisen vil kreve en respons, og ettersom internettet og 

sosiale medier har fasilitert lynrask tilgang til informasjon, bør responsen komme så fort som 

mulig. Aarset (2010) refererer til et “informasjonsvakum” i en krisesituasjon, et tomrom som 

må fylles. Løvik (2015) utdyper dette ved å argumentere for at dette vakuumet oppstår i 

startfasen til en krise, og at det er om og gjøre å samle inn nok informasjon til å kunne 

komme med en tilstrekkelig respons. Er ikke virksomheten på sosiale medier, kan det lure til 

at interessentene spekulerer på hvorfor. Disse “reglene” samsvarer med andre 

avsenderorienterte modeller, i det at den fokuserer fullt på virksomheten som eneste 

“stemme” i krisens kommunikasjonomfang.  

4.5.1 Krisekommunikasjon 2.0 - et fjerde steg i forskningstradisjonen? 
Som nevnt i underkapittel 2.4.3 hevder flere at forskning på krisekommunikasjon har hatt en 

tradisjon for og kun forsøke å forstå virksomheten som sender av kommunikasjon. Det er lite 

forståelse for andre aktørers rolle eller mediets betydning. Med utgangspunkt i en mer 

kompleks forståelse av krisekommunikasjon enn tidligere anvendt har et knippe forskere 

prøvd å fylle disse hullene.  

 

 Schultz, Utz og Göritz (2010) har blant annet utforsket mediets betydning for 

krisekommunikasjon og hevder at mediet er en viktigere faktor enn budskapet. Dette bygger 

Schultz og Utz, sammen med Glocka (2012) videre på i deres forskning på hvordan mediet, 

krisetypologi og følelser påvirker publikummets reaksjoner og responser i krisesituasjoner. 

For å gjøre det bruker de Austin, Liu og Jins (2011, s. 347) modell for “social-mediated crisis 

communication model (SMCC)” som de utviklet for å hjelpe virksomheter med å anvende 

effektiv krisehåndtering gjennom å forstå hvordan “publikummet” bruker sosiale medier (jf. 

figur 1): 
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Figur 1: Austin, Liu og Jins Social-Mediated Crisis Communication Model. 

 

Modellen teoretiserer at interessenter anvender sosiale medier for å finne relevant 

informasjon, dele informasjon, følelser eller søke støtte (Austin, Liu og Jin, 2011, s. 345). 

Den tar også for seg fem kriterier virksomheten bør ta i betraktning for å kunne komme med 

en passende respons i en voksende krisesituasjon: krisens opprinnelse, krisens typologi, 

infrastruktur, strategi og kommunikasjonskanaler. Krisens opprinnelse referer til 

utgangspunktet for problemet. Dette kan være et internt eller eksternt problem, og vil være 

med på å forme offentlighetens tilskrivelse av ansvar i situasjonen. Krisens typologi vil også 

være med på å distribuere ansvaret for situasjonen. Hvis problemet er selvforskyldt vil 

offentligheten mest sannsynlig tilskrive virksomheten mer ansvar enn hvis problemet ligger 

utenfor virksomhetens kontroll. Krisens infrastruktur omhandler hvorvidt virksomheten 

velger å respondere med en entydig organisatorisk stemme, eller om de skreddersyr responser 

til forskjellige publikum. Ved strategi menes hvilket innhold virksomheten kommuniserer til 

offentligheten. Her kan de ta i bruk kriseresponsstrategier som forsvarer eller unnskylder 

situasjonen. Virksomheten må også foreta strategiske valg for hvilke kommunikasjonskanaler 

som skal brukes for å nå ut til offentligheten (ibid). 

 

Austin, Liu og Jin (ibid) grupperer også offentligheten på sosiale medier i tre grupper: 

inaktive brukere, følgere og innflytelsesrike følgere. De inaktive brukerne er den delen av 
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offentligheten som ikke direkte henter informasjon gjennom sosiale medier, men allikevel 

kan bli indirekte påvirket av innhold fra disse kanalene. De kan blant annet bli påvirket 

gjennom offline samtaler med brukere av sosiale medier eller gjennom tradisjonelle 

mediekanaler som TV, radio eller aviser. Følgerene av virksomheten har en direkte relasjon 

med virksomheten og vil sannsynligvis konsumere deler av krisekommunikasjonen uten å 

måtte delta selv. Derimot, så vil de innflytelsesrike aktørene på sosiale medier være aktive 

deltakere i debatten og dermed være med på å forme krisens forløp.   

 

Modellen kan sees på som en manifestering av Johansen og Frandsens retoriske arena 

ettersom den åpner for komplekse relasjoner mellom flere aktører. Austin, Liu og Jin (ibid.) 

hevder at hvorvidt publikummet er aktive “offline” vil ha stor effekt for deres engasjement på 

sosiale medier i en krisesituasjon. I tillegg til at interessentene kan søke emosjonell støtte 

gjennom sosiale medier i en krisesituasjon, fungerer også plattformen som et samlende forum 

hvor de kan mobilisere seg og kreve endringer (ibid., s. 346). Austin, Liu og Jin (2011) 

utformet sin modell i et forsøk på å fylle et hull i den eksisterende empirien på 

krisekommunikasjon, ettersom de mener det er for lite fokus på hvorfor og hvordan 

publikummet bruker sosiale medier til å kommunisere om og til en virksomhet i krise. 

 

Coombs og Holladay (2014) bruker Johansen og Frandsens retoriske arena som rammeverk 

for å undersøke interessenters respons og reaksjon på virksomheters krisekommunikasjon. De 

argumenterer her at de forskjellige sosiale medieplattformene vil operere som egne sub-

arenaer innenfor den større retoriske areaen (Frandsen og Johansen, 2007) ettersom de alle 

legger egne føringer for aktørenes kommunikasjon. Dette støttes av Eriksson og Olsson 

(2018) som mener at de forskjellige sosiale mediekanalene ikke kan sees som en homogen 

størrelse og at både kommunikasjonsarbeidere og privatpersoner bruker flere kanaler til 

forskjellige formål.  

 

 Johanson, Johanson og Wessecker (2016) fokuserer på hvordan interessenter som uttrykker 

sin støtte for virksomheten på sosiale medier i en krise er med på å styrke virksomheten i sitt 

forsøk på å minimere skade på omdømmet. Zheng, Liu og Davison (2018) tar det et skritt 

videre og undersøker hvordan interessentene engasjerer seg i kriser som en form for “sosial 

kontroll” av virksomheten. Deres funn stipulerer at et høyt kognitivt rykte før krisens start vil 

gjøre at interessentene føler et større vik fra virksomhetens moral og derfor er mer sannsynlig 

til å ta del i negativ sekundær krisekommunikasjon i sosiale medier. Graf and Schwede 
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(2012, her i Ott og Theunissen, 2015) hevder at sinne er den mest “virale” følelsen og 

virksomheter i krise kan fort befinne seg i en negativ “shitstorm” om interessentene føler seg 

sveket eller mister tillit til virksomheten. De poengterer også at desto “sintere” interessentene 

er, desto større risiko vil det være for virksomhetens omdømme. 
 

 Ott og Theunissen (2015; se også Colleoni, Rozza og Arvidson, 2014; Zheng, Liu og 

Davison, 2018) er også opptatt av ekkokammereffekten som oppstår i samtaler på sosiale 

medier. Med dette menes at kommunikasjonen på sosiale mediekanaler har en tendens til å 

helle mot det som er sett på som sosialt akseptert av aktørene innenfor den kommunikative 

sfæren. Personer med marginaliserte meninger lar være å ta del i kommunikasjonsprossessen 

i frykt av å bli latterliggjort og hånet. På denne måten skapes et “ekko” av den mest tydelige 

stemmen.  

4.6 Oppsummering av kapittelet 
Dette kapittelet har tatt for seg sosiale medier som fenomen og som plattform for 

krisekommunikasjon. Innledningsvis ble begrepet sosiale medier definert, før fenomenets 

begrensninger og forutsetninger for kommunikasjon ble utforsket. Kapittelet gjør også rede 

for forskjellige sosiale medietypologier og gir et bilde av den norske befolkningens bruk av 

sosiale medieplattformer. Avslutningsvis forklarte kapittelet forutsetninger for 

krisekommunikasjon ved bruk av sosiale mediekanaler. 

 

Sosiale medier kan sies å være teknologiske applikasjoner som legger til rette for brukerstyrt 

deltakelse og kommunikasjon. I motsetning til tradisjonelle medier hvor brukere er passive 

konsumenter, oppfordrer sosiale medier til aktive brukere som lager, deler og kommenterer 

innhold (Austin og Jin, 2017; Løvik, 2015). Sosiale medier kan derfor sees på som en 

“verktøykasse” personer, virksomheter eller andre organisasjoner kan ta i bruk for å 

kommunisere med omverdenen (Jackson, 2010).  

 

Cauldry og Hepp (2017) hevder at vi i moderne samfunn, er så dypt knyttet til den 

digitaliserte hverdagen at deltakelse på sosiale medier er en betingelse for deltagelse i 

samfunnets kulturelle konteskt. Dette støttes av Ipsos (2018) statistikk over den norske 

befolknings deltakelse i sosiale medier, hvor det kommer frem at over 80% har en profil på 

en eller flere sosiale medieplattformer. Virksomheter har også innsett viktigheten av å delta i 
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det sosiale medielandskapet (Coombs, 2015, 2018; Cauldry og Hepp, 2017) og de fleste 

bruker plattformene sine aktivt i sin kommunikasjonsstrategi. Sosiale medier er en viktig 

arena for krisekommunikasjon, ettersom plattformene er svært nyttige for å etablere en rask 

informasjonsflyt til og med interessenter (Coombs, 2015; Eriksson, 2009; Moore og 

Seymore, 2005; Aarset, 2010, Løvik, 2015).  Sosiale medier er fleksible 

kommunikasjonsflater og derfor svært adaptive til krisens behov.  

 

Tidligere forskning på krisekommunikasjon på sosiale medier er i overvekt fokusert på 

virksomheten som eneste aktør (Coombs, 2018). Coombs argumenterer også for at han 

skimter et skifte over til forskning av andre aktører, da spesielt interessentene som egne 

krisekommunikatører. Han argumenter videre at Johansen og Frandsens (2007) retoriske 

arena vil egne seg som teoretisk rammeverk for slike undersøkelser. Som nevnt over, foreslår 

Coombs og Holladay (2014) en videre nedbryting av den retoriske arena, der de definerer 

forskjellige plattformer som blogger, diskusjonsfora, nettaviser eller sosiale mediekanaler, 

som egne sub-arenaer. Disse sub-arenaene legger føringer for aktørenes muligheter til å 

kommunisere. Videre i denne oppgaven vil jeg trekke denne teorien videre ved å undersøke 

hvilke spesifikke mediebestembte forutsetninger, muligheter og begrensinger den sosiale 

mediekanalen Facebook legger for aktørers kommunikasjon.  
 

5. Metodologiske tilnærminger 

Dette kapittelet vil ta for seg oppgavens metodologiske tilnærminger og begrensninger.  

Sosiale medier er en essensiell del av krisekommunikasjon, men det er manglende forskning 

på de forskjellige sosiale mediekanalene som egne sub-arenaer for krisekommunikasjon, og 

interessenter som egne aktører for krisekommunikasjon (jf. Coombs, 2018; Coombs og 

Holladay, 2014: Eriksson og Olsson 2016; Schultz, Utz og Göritz2010; Schultz, Utz og 

Glocka, 2012; Johansen, Johansen og Weckesser, 2016). Man kan derfor argumentere for at 

det mangler teoretisk rammeverk, og konkrete casestudier for interessenter som egne aktører 

for krisekommunikasjon og for mediets betydning for denne kommunikasjonen. Med denne 

oppgaven ønsker jeg derfor å gi både et teoretisk og empirisk bidrag til forskningstradisjonen.  
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I lys av dette så vil min valgte metodologiske tilnærming bestå av en teoretisk drøfting av 

Facebook som egen sub-arena for krisekommunikasjon. Her vil retoriske og teknologiske 

føringer- forutsetninger, muligheter og begrensninger for krisekommunikasjon på den sosiale 

medieplattformen bli utforsket, med utgangspunkt i begreper som online etos, retorisk 

handlerom og digital dannelse. Jeg vil også utføre et empirisk casestudie av interessenter som 

egne krisekommunikastører på Rema 1000s åpne Facebookside i kjølvannet av deres mye 

omtalte “bestevennstrategi”. Her vil Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena bli brukt 

som analytisk rammeverk, supplert av en kvantitativ innholdsanalyse og en kvalitativ 

tekstanalyse. 
      
Jeg vil nå gjøre rede for mine valg av metodiske tilnærminger samt diskutere kritikk og 

svakheter ved oppgavens forskningsdesign, før jeg avslutter kapittelet med tanker om 

oppgavens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet og etikk.      

     

5.1 Casestudie 
Den amerikanske forskeren Robert K. Yin (2014, s. 16) definerer et casestudie som “an 

empirical enquiry that investigates a contemporary phenomenon within real-life context”. 

Han forklarer videre at et casestudie vil være spesielt nyttig i situasjoner der man ikke kan se 

klare grenser mellom fenomenet og konteksten. Dahlum og Wæhle (2018) deler dette 

synspunktet og sier videre at en fordel ved casestudier er at man går i dybden på temaet, og 

derfor vil kunne produsere “detaljerte og inngående” aspekter ved et fenomen.  Enheter som 

kan studeres i et casestudie vil for eksempel være en spesifikk gruppe, person eller samfunn 

(ibid., 2014). Yin peker på tre fellestrekk ved casestudie som metodologisk tilnærming: 

problemstillingene spør “hvorfor” eller “hva”, forskeren har minimal eller ingen påvirkning 

på fenomenet, og fenomenet som en samtidig hendelse (Yin, 2014, s.14). Denne oppgaven tar 

utgangspunkt i flere spørsmålsformuleringer som samsvarer med Yins kjennetegn for 

casestudium. Dette kommer til lys gjennom de ferdigstilte problemstillingene.  

 

Formålet ved casestudier er ofte og gi et dypt innblikk i et spesifikt fenomen, eller med andre 

ord trekke deskriptive konklusjoner (Dahlum og Wæhle, 2018). Det vil også være en nyttig 

metode for å undersøke i hvilken grad fenomenet fører til noe nytt, gjennom kausale 

konklusjoner (ibid.). Denne oppgaven vil kunne gi deskriptive slutninger i form av en 

teoretisk drøfting av Facebook som en retorisk sub-arena og hvilke føringer dette vil legge for 



  
 

 35 

aktørers kommunikasjon. Oppgaven vil også forsøke å gi et bilde av hvordan interessentene 

som egne krisekommunikatører utnyttet disse teknologiske rammene i sin 

krisekommunikasjon. Dette vil bli belyst gjennom en drøfting av interessentenes overordnede 

evne til å utnytte det retoriske handlerommet, deres online etos og deres digitale dannelse. 

5.1.2 Kriterier for et godt casestudie 
Det hersker stor bredde innenfor utvalg av casestudie, og valg av analyseenhet kan være 

svært vanskelig. For å vurdere om oppgavens valg av Rema 1000s omdømmekrise i lys av sin 

“bestevennstrategi” er en valid enhet for analyse, vil jeg nå sammenlikne krisesituasjonen 

med Yin (2014, s. 200-206) sine kriterier for et godt casestudie: analyseenheten, eller caset, 

må være betydningsfullt, fullstendig, og ta hensyn til alternative perspektiver. 

 

Når Yin (2014, s. 201) sier at casestudiet må være betydningsfullt, mener han at caset må 

være av generell interesse for offentligheten. Temaene som belyses må derfor være av 

interesse for et visst publikum, enten fra et teoretisk eller praktisk perspektiv. Jeg vil 

argumentere for at oppgavens analyseenhet, Rema 1000s krisesituasjon i kjølvannet av sin 

bestevennstrategi, fyller dette kravet. Krisen er av bred offentlig interesse, ettersom den 

høstet mye respons fra interessenter og fikk stor dekning i nasjonale medier. Oppgaven 

dekker sentrale temaer innenfor forskningsfeltet krisekommunikasjon, som mange 

akademikere anser som en essensiell del av en virksomhets krisehåndtering og bredere 

kommunikasjonsarbeid (Løvik, 2015; Coombs 2015, Coombs og Holladay, 2014; Johansen 

og Frandsen, 2007). Videre vil oppgaven bidra til et lite utforsket område av 

krisekommunikasjonsteori, der interessentene som egne aktører i krisekommunikasjon vil bli 

satt i sentrum, i motsetning til tidligere forskning, som i hovedsak har fokus på virksomheten 

som aktør. Selv om oppgaven tar for seg en spesifikk krise, og alle krisesituasjoner vil 

oppføre seg annerledes, vil oppgavens funn fortsatt være nyttige for å forstå Facebook som en 

sub-arena for krisekommunikasjon, samt man vil kunne gjøre tanker om viktigheten av å 

fokusere på interessenter som krisekommunikatører i videre forskning. 

 

En annen kvalitet ved et godt casestudie, er i følge Yin (2014, s. 202), at studiet må være 

fullstendig. Det vil være vanskelig å operasjonalisere en definisjon av et fullstendig 

casestudie, men Yin (ibid.) argumenterer for at det er tre aspekter som må tas hensyn til for å 

oppnå et fullstendig resultat. Han mener at det vil være instrumentalt å definere konteksten 

som det studerte fenomenet befinner seg i. Ved å bruke Johansen og Frandsens (2007) 
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retoriske arena som rammeverk for analysen, vil oppgaven ta høyde for krisens videre 

kulturelle kontekst, samt den situasjonelle konteksten for interessentenes kommunikasjon. 

Videre må man kunne vise at man har gjort et forsøk på å samle inn all relevant data for 

studiet, og at man spesielt har inkludert data som vil være kritiske til forskningens funn (Yin, 

2014, s. 203). I rammer av denne oppgavens tids- og ressursperspektiv, mener jeg at nok 

relevant data har blitt samlet inn til å overholde oppgavens mål og svare på dens 

problemstillinger. Et siste aspekt for at oppgaven skal forstås som et fullstendig arbeid er, i 

følge Yin (ibid., s. 203), at mangel på tid eller ressurser ikke skal påvirke studiet. Oppgaven 

må sees i sammenheng med at den utføres som et sluttpunkt i et masterprogram der 

krisekommunikasjon har vært et sentralt tema i både pensum, forelesninger, og 

eksamensoppgaver. Gjennom tidligere forskningsprosjekter, i form av semesteroppgaver og 

bacheloroppgave, og relevante fag på både bachelor- og masternivå, har jeg fått en god 

teoretisk og praktisk forståelse for forskjellige metodologiske tilnærminger. Jeg har derfor 

opparbeidet meg en bred forståelse av caset sin teoretiske bakgrunn og metodologiske 

utforming. 

 

Det siste kriteriet som må oppfylles for at casestudiet regnes som tilfredsstillende i Yin (ibid., 

s. 204) sine øyne, er at studiet tar høyde for alternative perspektiver. Med dette understreker 

Yin viktigheten av å anse caset som et komplekst fenomen med mange sider som bør tas 

hensyn til. Denne oppgaven vil, ved hjelp av Johansen og Frandsens (2007) multivokale teori 

om den retoriske arena som teoretisk rammeverk, betrakte krisen som bestående av flere 

dynamiske og komplekse kommunikasjonsprosesser med flere aktører. Ved å bruke 

kontekstmodellen som Johansen og Frandsens (ibid.) presenterer vil denne oppgaven 

identifisere de forskjellige aktørene som er involvert i krisesituasjon. Ved bruk av den andre 

delen av Johansen og Frandsens retoriske arena - tekstmodellen, vil krisen sees i lys av de fire 

parameterne som er med på å definere modellen: kontekst, medie, sjanger, og tekst (Johansen 

og Frandsen, 2007, s. 284). Her vil den samfunnsmessige/nasjonalkulturelle konteksten i 

kombinasjon med aktørene som ble identifisert i kontekstmodellen, fastsette krisens 

makronivå. Videre, så vil den teoretiske drøftingen av Facebook som en egen retorisk sub-

arena presentert i kapittel 6 forstås som et viktig vilkår for det retoriske handlerommet til 

interessentene som vil bli dypere sett på gjennom en kvantitativ innholdsanalyse og en 

kvalitativ tekstanalyse. Teoretiske perspektiver og modeller presentert i kapittel 2, 3, og 4 vil 

danne det faglige bakteppet for analysen. På bakgrunn av dette, mener jeg at krisen som 

analyseres i denne oppgaven fyller Yin (2014) sine kriterier for et godt casestudie.  
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5.3 Kvantitativ innholdsanalyse 
Formålet med den kvantitative analysen er, som nevnt over, å bidra til casestudiets 

mikronivå. Resultatene vil kunne si noe om interessentenes engasjement i krisesituasjonen, 

samt om kommunikasjonen er generelt positiv, negativ, nøytral eller ikke relevant for 

krisesituasjonen. 

 

Kvantitativ innholdsanalyse kan defineres som en “systematisk, objektiv og kvantitativ 

beskrivelse av innholdet i et budskap” (Østebye mfl., 2007, s.210 ; Neuendorf, 2002, s.1). At 

analysen er systematisk betyr at det er strenge føringer for hvordan det innhentede materialet 

skal analyseres. Hver enhet av tekst skal kategoriseres - kodes, for hver variabel. Objektiv vil 

i denne sammenhengen bety at forskerens egne subjektive meninger, fordommer og verdier 

skal ha minst mulig påvirkning på bearbeidingen av materialet. Østbye mfl. (2007) 

argumenterer for at objektivitet vil innebære høyest mulig samsvar i kodingen av et gitt 

datasett, på tvers av flere kodere. Dette vil jeg se nærmere på i underkapittel 4.2.4 som 

omhandler intersubjektivitet. Ved kvantitativ menes all data som kan kvantifiseres- eller 

telles. Dette inkluderer alt materiale som kan tilskrives en numerisk verdi som i tur kan 

brukes til analyse. Dette innebærer ikke at man stripper materialet for kvalitative egenskaper. 

Vi kan fange opp kvalitative aspekter ved tekster ved å lage variabler som kategoriserer disse 

egenskapene og derfor kvantifisere dem (ibid., s.210). Innholdsanalyser har sine etnologiske 

røtter i gresk filosofi (Neuendorf, 2002, s.5). Metoden legger til rette for at forskeren tar del i 

å tilskrive tekst, her forstått som både ord og bilde, spesifikke karaktertrekk. Det kan for 

eksempel være tekstens form, metaforer, eller argumentstruktur. Hovedfokuset er ikke på hva 

ba budskapet er, men hvordan det blir presentert (ibid.).  

5.3.1 Populasjon og utvalg 
For å gjennomføre en god kvantitativ analyse er det viktig og definere populasjonen, her 

forstått som en gruppering av enheter innenfor fenomenet man ønsker å belyse. For å kunne 

besvare oppgavens problemstilling vil det derfor være instrumentalt å velge enheter som på 

best mulig måte gjør dette (Østebye mfl., 2007). Er populasjonen stor vil det sjeldent være 

mulig å analysere hele gruppen, og man må derfor foreta et utvalg. Dette innebærer å trekke 

ut noen enheter som danner grunnlaget for studiet (ibid.). Utvalget bør være representativt i 

forhold til populasjonen dersom man ønsker å trekke generaliserbare resultater (Østebye mfl., 

2007 ; Neuendorf, 2002). At utvalget er representativt innebærer at resultatene viser 
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tilnærmet samsvar med resultatene dersom hele populasjonen ble analysert (Neuendorf, 

2002). For å sikre et representativt utvalg bør analyseenhetene velges ut tilfeldig gjennom en 

sannsynlighetsutvelging. Da vil alle enhetene i populasjonen ha like stor sannsynlighet for å 

bli en del av utvalget (ibid.). Et omfattende utvalg vil være med på å øke sjansen for at 

funnene fra analysen i større grad kan generaliseres til populasjonen.  

 

Populasjonen som dannet grunnlaget for oppgavens studie var innlegg publisert på Rema 

1000s Facebookside i etterkant av lanseringen av dagligvarekjedens “bestevennstrategi” i 

nasjonale mediekanaler i begynnelsen av januar 2017 (jf. Dalen, 2017; Tjærnes, 2017; Lorch-

Falch og Wig, 2017; Braathen og Valvik, 2016). Responsen fra interessentene var enorm og 

over 100 innlegg ble publisert daglig på dagligvarekjedens Facebookside. Dette var en stor 

kontrast fra tiden før krisen, der det ble publisert i underkant av 10 innlegg per dag. Med 

tanke på populasjonens størrelse har studien tatt utgangspunkt i et utvalg. Utvalget 

representerer de 300 første innleggene som ble publisert som en reaksjon på Rema 1000 som 

en reaksjon på en artikkel i den norske finansavisen E24 (Lorch-Falch, 2017). Størrelsen på 

utvalget er valgt på bakgrunn av den store mengden innlegg som ble publisert på Rema 1000 

sin Facebook side i etterkant av E24 artikkelen. Det ville være svært tidskrevende å analysere 

alle innleggene som ble publisert i hele kriseforløpet. Jeg vil allikevel argumentere for at 

utvalget vil kunne si noe om interessentenes generelle meningsoppfattelse av 

bestevennstrategien ved krisens start. Dette er gjort med forståelse for at krisekommunikasjon 

er dynamiske prosesser og det vil derfor være naturlig å tenke at krisens 

kommunikasjonsmønster kan ha forandret seg gjennom krisens forløp. Jeg vil allikevel anse 

krisekommunikasjonen som fant sted i begynnelsen av kriseforløpet er vital ettersom den 

danner grunnlaget for krisens videre utfoldelse. 

De innsamlede data representerer derfor perioden 05.01.2017 - 08.01.2017. Analyseenhetene 

kan derfor sies å være de 300 første tekstene som ble publisert av interessenter på Rema 

1000s Facebookprofil i denne perioden. I denne oppgaven forstås tekster som 

kommunikasjonsenheter bestående av enten tekst, bilde, eller video. Det ble ikke tatt hensyn 

til hvilken respons disse tekstene fikk i form av kommentarer eller “likes”.   

5.3.2 Koding 
Tekstene i utvalget ble behandlet som en analyseenhet i sin helhet. Det vil si at selv om 

teksten besto av et par ord eller flere setninger, så ble den fortsatt regnet som bare en 

analyseenhet. Hvis teksten linket til annet materiale, ble ikke det lenkede materiale kodet.  
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Formålet med den kvantitative analysen er å utforske interessentenes engasjement og 

generelle meningsoppfattelse av krisesituasjonen.Tekstene ble derfor identifisert og kodet 

etter om de ble oppfattet som positive, negative, nøytrale eller ikke relevante til Rema 1000s 

krisesituasjon. Disee variablene dannet utgangspunktet for oppgavens kodebok. SPSS ble 

brukt til koding av datamaterialet. Under følger et eksempel fra kodeboken, og hvordan den 

kan brukes til å identifisere om tekstene er negative: 

 

 
Tabell 1: Eksempel fra kodebok. 

 

Tekstene ble kodet som positive dersom de viste støtte for eller skrøt av Rema 1000s 

bestevennstrategi og/eller krisehåndtering. De ble kodet som negative dersom de inkluderte 

kritikk, eller negative vurderinger av Rema 1000s bestevennstrategi og/eller krisehåndtering. 

Nøytrale kodinger besto av generell informasjon eller spørsmål hvor verken negative eller 

positive meninger ble brukt. De tekstene som ble vurdert som ikke relevante nevnte ikke, 

verken direkte eller indirekte, Rema 1000s bestevennstrategi og uttrykte seg ofte i form av 

kritikk eller ros av enkeltbutikker og varer eller som etterspørsel av varer og oppskrifter. 

Disse ble inkludert, ettersom det gir et innblikk i hvor dominerende krisesituasjonen var på 

den sosiale medieplattformen, og sier noe om volumet av interessenter som engasjerte seg i 

krisen. Hver tekst ble bare vurdert til en av variablene. For eksempel så ville en tekst som 

besto av generell info og/eller spørsmål, men også inkluderte negativ omtale av 

bestevennstrategien, bare tilskrives en numerisk variabel. I tilfeller der tekster passet inn i 

flere av variablene, ble den kodet etter den mest dominante variabelen i teksten. 
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5.3.3 Intersubjektivitet 
I følge Østebye mfl. (2007, s. 223) er det umulig å vise hvorvidt innholdskategoriseringen av 

variablene samsvarer med virkeligheten. Men man kan ved hjelp av reliabilitetsmålet Scotts π 

(den greske bokstaven pi) regne samsvaret mellom klassifiseringene til flere kodere 

(Krippendorf, 1980, s. 138). Denne testen vil vise prosentvis hvor stor andel av utvalget to 

eller flere kodere har kodet likt. π er en standardisert koeffisient som varierer mellom 0 og 1, 

der nærmest mulig 1 vil reflektere konsistent koding, og desto høyere reliabilitet. Ved små 

utvalg vil samsvaret forventes å være svært høyt. Tilsvarende skal kodingen av mange 

kategorier være svært god for å oppnå en høy verdi for reliabilitetsmålet. For å sjekke for 

intersubjektivitet i denne oppgaven, har en annen person blitt instruert i å kode 10% av 

utvalget. Dette gjøres som en forsikring på at det kodede materialet ikke er et resultat av en 

enkeltperson fordommer og idiosynkrasier. Det er viktig å poengtere at en høy grad av 

samsvar mellom to eller flere kodere ikke er en garanti for objektivitet og samsvar med 

virkeligheten.   

 

En pilottest av kodebok og kodeskjema ble utført før hovedanalysen tok sted. Hovedkoder og 

medkoder brukte skjemaet til å kode 40 analyseenheter som faller utenfor det aktuelle 

utvalget, men fortsatt innenfor samme univers. Pilottesten ble sjekket for intersubjektivitet 

ved bruk av reliabilitetsmålet Scotts π, hvor en score på 1.0, eller 100% samsvar, ble 

oppnådd. Kodeskjemaet ble derfor vurdert som reliabelt og derfor ikke revidert før 

hovedanalysen. 

5.4 Kvalitativ tekstanalyse 
Formålet med den kvalitative tekstanalysen er, som nevnt over, å bidra til å studere caset på 

mikronivå. Resultatene vil bli sett i sammenheng med den kvantitative innholdsanalysen og 

vil identifisere strategiene interessentene tok i bruk i sin krisekommunikasjon på Rema 1000 

sin Facebookside. Dette gjøres for å få en dypere forståelse av hvordan interessentene 

kommuniserer i krisen, uten å anse interessentgruppen som en homogen størrelse. Vinklingen 

vil bidra til den bedre forståelse av krisens tekstuelle kontekst, og vil bli sett i sammenheng 

med den situasjonelle og samfunnskulturelle konteksten. 

 

Tekstanalyse kan sees på som en paraplydefinisjon som omfavner kvalitative tilnærminger i 

analyse av tekster (Østbye, mfl., 2007, s.58). Begrepet tar derfor høyde for flere teoretiske 
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forskningstradisjoner, som for eksempel: semiotikk, fortellerteori, sjangerteori, hermeneutikk, 

diskursteori og retorikk (ibid.). Hermeneutikken regnes som klassisk metode for 

tekstfortolkning, og innebærer forsøk på å finne tekstens “dypere, egentlige, riktige, eller til 

og med sanne mening” (Gentikow, 2004, s. 145). Her legges det stor vekt på analytikeren- 

leseren av teksten, ettersom den tekstanalytiske situasjonen fungerer som en slags samtale 

mellom teksten og analytikeren (Østebye mfl., 2007, s.68). Analytikeren tar del i en dialog 

med teksten, der teksten blir dekonstruert ved å stille den spørsmål, og analytikerens jobb er å 

rekonstruere den på en ny måte som gir økt forståelse for dens betydning (ibid.). I den 

hermeneutiske sirkel veksler man mellom å se helheten av teksten gjennom enkelte deler, 

men også å forstå de enkelte delene gjennom helheten. Analytikeren kan ikke løsrives fra sin 

egen kontekst og forforståelse av fenomenet i sin tolkning av teksten og derfor er 

“hermeneutisk selvrefleksjon” en viktig forutsetning for analysen (Østebye mfl., 2007). Dette 

innebærer at analytikeren må kunne reflektere over seg selv og sitt ståpunkt og opplevelser i 

møte med teksten.   

5.4.1 Utvalg 
Analysen vil bli sett i sammenheng av den kvantitative analysen. Utvalget for analysen vil 

bestå av alle tekstene her forstått som hvert enkeltinnlegg, som i den kvantitative 

innholdsanalysen ble kodet som positive, negative eller, nøytrale. De som ble vurdert som 

ikke relevante til Rema 1000s krisesituasjon eller krisehåndtering vil bli utelatt fra den 

kvalitative analysen, ettersom de ikke vil bidra til den overordnede samtalen om 

interessentenes krisekommunikasjon. 

5.4.2 Begreper for kvalitativ analyse 
I tekstanalysen forsøker jeg å identifisere gjengående retoriske elementer som bruk av 

spesifikke ord og fraser. Dette vil bidra til den videre diskusjonen for interessentenes 

oppførsel som krisekommunikatører på Facebook som en retorisk sub-arena, i et forsøk på å 

vise et mer nyansert bilde av interessentene og ikke omtale dem som en homogen gruppe.  

Jeg vil forsøke å avdekke noen dominerende strategier som ble tatt i bruk av interessentene i 

deres sekundære krisekommunikasjon. Disse strategiene vil være med på å danne grunnlaget 

for å kunne si noe om hvordan interessentene velger å kommunisere på den retoriske sub-

arenaen. Strategiene vil også åpne for en diskusjon rundt interessentenes retoriske agency. 

Her vil jeg se på hvordan de utnytter det retoriske handlerommet. Dette vil gjøres gjennom en 

diskusjon det jeg gjør rede for hvorvidt interessentene tar i bruk de mediemessige 
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mulighetene for krisekommunikasjon på Facebook. Jeg vil også se på hvordan interessentene 

bygger sitt online etos gjennom ethopoetiske stilvalg, der gjennomgående fraser og ord vil bli 

forstår som interessentenes forståelse av den sosiale praksisen som finner sted på den 

retoriske sub-arenaen. Avslutningsvis vil jeg vurdere hvorvidt interessentene utviser digital 

dannelse i Facebook debatten. Jeg vil anse digital dannelse som en form for sjangerforståelse, 

der interessentenes evne til å forstå sjangerens krav og forventninger vil bli vurdert. 

5.5 Egne vurderinger av oppgavens forskningsdesign 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for kritikk rettet mot oppgavens forskningsdesign. Jeg vil 

også presentere noen tanker angående oppgavens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, 

før jeg avslutningsvis ser oppgaven i et etisk perspektiv. 

5.5.1 Kritikk av oppgavens forskningsdesign 
Det er en del kritikk som kan rettes mot forskningsmetodene brukt i denne oppgaven. Flere 

forskere setter spørsmål om casestudie som metode er for løst definert (Yin, 2014, s. 19-21). 

En svakhet som ofte løftes frem er metodens mangel på overordnede struktur og prosedyrer. 

Dette kan føre til at forutinntatte vinklinger og ambivalente bevis vil ha innvirkning på 

endelige resultater og konklusjoner. Det som kanskje er hovedkritikken mot casestudier, som 

ved de fleste kvalitative metoder, er at det vil være utfordrende og foreta generaliserbare funn 

på bakgrunn av resultater fra et bestemt case (Yin, 2014; Dahlum og Wæhle, 2018). Studiet 

vil ikke nødvendigvis være representativt for hele feltet. I lys av denne oppgaven vil det 

derfor være vanskelig å kunne si noe om interessenter som aktører i krisekommunikasjon på 

generell basis, ettersom enhver krise er definert ut fra sin egen kontekst (Coombs 2015; 

Johansen og Frandsen, 2007). Dette vil belyses senere i underkapittelet 4.5.2 der oppgavens 

generaliserbarhet, reliabilitet og validitet vil bli diskutert. På den andre siden kan casestudier 

være svært nyttige som frittstående studier eller som en veiviser for hypoteser om 

årsakssammenhenger som kan bevises ved hjelp av statistiske, kvantitative metoder. I denne 

oppgaven har jeg valgt å analysere caset ved bruk av en kvantitativ innholdsanalyse og en 

kvalitativ tekstanalyse. Ettersom disse metodene blir brukt aktivt til å analysere caset, så vil 

kritikken om generaliserbare funn også gjelde her. 

  

Det vil også kunne settes spørsmålstegn ved oppgavens objektivitet. Ettersom oppgaven 

anvender kvalitative metoder, så vil den i all hovedsak være basert på mine egne tolkninger 
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av caset og dens tekster. Det vil dermed være umulig å si at studiet er objektivt. Dette vil også 

til grads være tilfelle for den kvantitative analysen. Selv om kvantitative analyser ofte oppgis 

for å være objektive av natur vil dette ikke være helt sannferdig, ettersom det alltid vil være 

en form for subjektivitet i analytikerens valg av variabler (Neuendorf, 2002). I denne 

oppgaven vil datamaterialet være subjektiv i seg selv ettersom koderne blir instruert til å 

tilskrive kvalitative egenskaper ved tekstene.  I tråd med hermeneutikken, så vil det være 

umulig for meg å “løsrives” fra mine forutinntatte erfaringer og tanker om caset (Østebye 

mfl., 2007, s.68). Det vil derfor være nødvendig med en “hermeneutisk selvrefleksjon,” der 

jeg gjør rede for mine personlige erfaringer i møtet med caset - Rema 1000 og deres 

“bestevennstrategi” (ibid.). Ettersom saken fikk stor mediedekning, som i hovedsak var 

negativt ladet, så vil det derfor være naturlig å stille spørsmål rundt hvor mye omtalen har 

farget mitt syn på situasjonen. Jeg vil argumentere for at selv om Rema 1000s 

bestevennstrategi ikke har hatt noen praktiske innvirkninger på mitt dagligdagse liv, så har 

jeg opparbeidet en negativ oppfattelse av deres krisehåndtering gjennom den brede 

mediedekningen av krisen. Jeg mener selv at dette at dette ikke vil komme i veien for å 

besvare oppgavens problemstillinger.  

5.5.2 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 
Validitet kan sies å være det viktigste og mest sentrale begrepet når man skal evaluere om et 

forskningsprosjekt er legitimt. Validitet refererer til forskningens gyldighet eller troverdighet, 

og innebærer først og fremst en vurdering på om de metodiske valgene i forskningsdesignet 

samsvarer med forskningens problemstillinger (Østebye mfl., 2007, s.25). I en bredere 

tolkning av begrepet kan man forstå validitet som et mål på hvilken grad en metode 

undersøker det man setter ut for å undersøke - eller i hvilken grad analysen reflekterer de 

fenomenene eller variablene vi ønsker å undersøke (Kvale og Brinkmann, 2009, s.276). Den 

definisjonsmessige validiteten sier noe om hvorvidt man fanger opp de teoretiske begrepene 

som er relevante for oppgavens empiriske innsamling og analyse (Østebye, 2007, s. 26). Ved 

bruk av casestudier vil de innledende fasene av prosjektet ofte være fokusert på empiri. Yin 

(2014, s. 28-30) påpeker at det derfor vil være nyttig å gjøre et teoretisk utvalg før 

datainnsamling tar sted. Denne strategien er benyttet i denne oppgaven, og jeg mener at en 

god teoretisk forståelse i forkant av datainnsamlingen har vært instrumentalt for å sikre 

samsvaret mellom problemstilling, teori og analyse.  
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Den definisjonsmessige validiteten vil sammen med forskningens reliabilitet utgjøre 

analysens overordnede validitet. Østebye mfl. (2007) påpeker at det er det svakeste av disse 

faktorene som avgjør analysens styrke. Som nevnt over, så mener jeg at styrkens 

definisjonsmessige validitet er sikret delvis gjennom en nøye og dyp forståelse av det 

teoretiske fagfeltet som fungerer som rammeverket for denne oppgaven. Reliabilitet tar for 

seg oppgavens kvalitet gjennom innsamling, bearbeidelse og analyse av data (ibid., s. 26). I 

denne oppgaven har intersubjektivitet (underkapittel 4.3.3) blitt brukt som et mål på 

oppgavens reliabilitet, både i en pilottest av den kvantitative analysen og som avslutning til 

den endelige analysen. Det kan være vanskelig å sikre både høy definisjonsmessig validitet 

og reliabilitet. Generelt kan man peke på en oppfatning av at kvantitative analyser er 

essensielle for å tilskrive forskningen høy reliabilitet, mens kvalitative metoder kan bringe 

analytikeren “tettere inn mot kjernen” av det teoretiske rammeverket, og vil derfor være 

avgjørende for oppgavens definisjonsmessige validitet. Det finnes forskjellige måter å styrke 

oppgavens validitet på, blant annet gjennom triangulering (Østbye, 2007, s. 118). Dette er i 

følge Yin (2014, s. 120) et viktig prinsipp for datakonstruering i casestudier. I denne 

oppgaven er det brukt to tilnærminger for triangulering - en teoretisk og en metodisk. 

Teoretisk triangulering gir høyde for at fenomenet belyses med utgangspunkt i ulike 

teoretiske perspektiv og tradisjoner (Østebye mfl., 2007). I et forsøk på å jevne ut svakheter 

ved de forskjellige forskningsmetodene i denne oppgaven, har jeg utført en 

metodetriangulering - der en kombinasjon av både kvalitative og kvantitative metoder blir 

brukt for å svare på mine problemstillinger. Den britiske sosiologen Anthony Giddens (1984) 

ser ingen konflikt i anvendelsen av både kvantitative og kvalitative metoder og ser på 

dikotomien som “komplementære tilnærminger mer en antagonistiske aspekter ved sosial 

forskning” (Giddens, 1984, s. 334). Han argumenterer videre at begge metodene ansees som 

nødvendige faktorer for en grunnleggende forståelse av sosial praksis.  

 

Generalisering refererer til hvorvidt forskningens funn er allmenngyldige. I løpet av et 

forskningsprosjekt tar man ofte utgangspunkt i enkeltobservasjoner eller fenomener og prøver 

å peke til sammenhenger og strukturer, eller koble observasjonene til eksisterende teori eller 

empiri. Målet kan enten være nomotetisk - der analysen er ment som et forsøk på å 

opparbeide generelle teorier, eller ideografisk- der man ønsker å oppnå en dypere forståelse 

av et enkelt fenomen (Østebye mfl., 2007, s.233). Oppgaven henter fasetter fra begge typene 

forskning. Den teoretiske drøftingen av Facebook som egen retorisk sub-arena, vil kunne sees 

i et nomotetisk lys. Analysen vil resultere i deskriptive rammer for plattformen og vil derfor 



  
 

 45 

kunne bidra til det større normative teoretiske fagfeltet rundt krisekommunikasjon på sosiale 

medier. Videre vil casestudiet av Rema 1000s interessenters kommunikasjon i kjølvannet av 

deres “bestevennstrategi” være ideografisk av natur, og derfor vil det være vanskelig å trekke 

generaliserbare slutninger. Yin (2014, s. 40-42) foreslår bruken av analytisk generaliserbarhet 

i tilfeller der kvalitative blir benyttet. Analytisk generaliserbarhet innebærer generalisering 

fra empiri til teori, i stedet for generalisering til populasjon. Denne oppgaven vil, som nevnt 

tidligere, trekke slutninger basert på tidligere empiri og teori presentert i kapittel 2,3, og 4. 

Gentikow (2005. s.61) hevder at ved kvalitative undersøkelser er det passende å snakke om 

overførbarhet i stedet for generaliserbarhet. Dette omhandler hvorvidt enkelte aspekter av 

forskningen kan gjelde i andre, liknende tilfeller. Som nevnt over i kritikken av oppgavens 

forskningsdesign (underkapittel 4.5.1), så vil det være vanskelig å kunne si noe om 

interessenter som krisekommunikatører på generell basis, ettersom enhver krise er forskjellig 

og interessentene vil oppføre seg deretter. Men, jeg mener allikevel at utføringen av 

casestudiet vil kunne fungere som en modell for analyse av interessenter som 

krisekommunikatører i andre krisesituasjoner.  

5.5.3 Etikk 
Prosjektet ble meldt inn og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), ettersom 

datasettet som samlet inn og analysert inkluderte persondata og derfor måtte behandles etter 

forskningsetiske retningslinjer. En viktig faktor for innsamling av persondata, er at personene 

som dataene skal informeres om forskningens formål og prosedyrer, og på bakgrunn av dette 

bes om informert samtykke til at denne dataen kan brukes (Østebye, mfl., 2007, s.103).   

NSD sier på sine nettsider (2018) at det som hovedregel skal innhentes samtykke til 

behandling av persondata til bruk i forskningsprosjekter, men at man kan gå bort i fra 

informasjonsplikten og innhenting av samtykke i enkelte tilfeller. Dette er avhengig av 

hvorvidt (NSD, 2018): 

 

● informasjonen hentes fra et åpent eller lukket forum/nettside 

● det er praktisk mulig å gi informasjon og hente samtykke 

● opplysningene er sensitive 

● opplysningene skal publiseres med eller uten personopplysninger  

 

Denne oppgaven har behandlet data samlet inn fra et åpent forum på internett, nærmere 

bestemt innlegg publisert av enkeltpersoner på Rema 1000s åpne Facebookside som i 
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skrivende stund har over 250 000 følgere. I lys av dette vil jeg argumentere for at ytringene 

som disse innleggene bringer frem er ment for det offentlige rom og ikke 

privatkommunikasjon fra avsenders ståsted. Personene bak de analyserte innleggene ble ikke 

informert, ettersom deres personlige informasjon ikke vil kommer til uttrykk i det endelige 

produktet, og det vil ikke kunne identifisere enkeltpersoner ut fra det publiserte materialet. 

All personlig data ble anonymisert før analysen fant sted, og det var kun to personer som 

hadde tilgang til de anonymiserte dataene – meg som prosjektansvarlig og innsamler av all 

data, og medkoder som fikk tilgang på 10% av utvalget slik at den kvantitative 

innholdsanalysen kunne sikres for intersubjektivitet. All data ble slettet og destruert i 

etterkant av analysen, i tråd med de forskningsetiske retningslinjene presentert på NSD 

(2018) sine nettsider. 

5.6 Oppsummering av kapittelet 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for mine metodiske valg som ligger til grunn for denne 

oppgaven. Jeg har presentert min todelte innfallsvinkel for å svare på mine problemstillinger: 

en nomotetisk teoretisk drøfting av Facebook som egen retorisk sub-arena for 

krisekommunikasjon, og en ideografisk casestudie av interessenter som egne 

krisekommunikatører på Rema 1000s åpne Facebookside i kjølvannet av deres mye omtalte 

“betsevennstrategi”. Det vil bli utført en metodisk triangulering ved å supplere casestudiet 

med en kvantitativ innholdsanalyse og en kvalitativ tekstanalyse. 

 
Videre har jeg presentert de forskjellige metodene som danner oppgavens forskningsdesign, 

gjort rede for begrensninger og kritikk. I tillegg har jeg reflektert rundt oppgavens helhetlige 

validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Jeg vil argumentere for at oppgavens teoretiske 

drøfting av Facebook som egen retorisk sub-arena vil kunne bidra til det overordnede 

teoretiske rammeverket på feltet krisekommunikasjon og krisekommunikasjon på sosiale 

medier. Casestudiet av Rema 1000s interessenter som krisekommunikatører på Facebook i 

deres krisesituasjon rundt deres “bestevennnstrategi” er ideografisk av natur, og det vil derfor 

være vanskelig å stipulere generaliserbare slutinger fra resultatene. I tråd med Gentikow 

(2005) så vil jeg allikevel argumentere for at noen aspekter ved casestudiet, blant annet 

analyse ved bruk av Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena som rammeverk, vil kunne 

“overføres” til studier av andre liknende krisesituasjoner. 
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6 “Ræva 1000” - Dagligvarekjeden Rema 1000 i 
krise 
 I dette kapittelet vil jeg svare på oppgavens problemstilling, definert i underkapittel 1.1. 

For å besvare problemstillingen vil jeg utføre et casestudie av interessentenes sekundær 

krisekommunikasjon på Facebook i krisesituasjonen som oppsto etter lanseringen av Rema 

1000s “bestevennstrategi”. Dette vil gjøres gjennom en teoretisk drøfting hvor Johansen og 

Frandsens (2007) teoretiske rammeverk - både kontekst- og tekstmodellen, vil bli brukt som 

analyseverktøy for å forstå sosiale medier som en ny retorisk arena for krisekommunikasjon. 

Jeg vil argumentere for at krisekommunikasjon på sosiale medier er en søstersjanger av 

“supersjangeren” krisekommunikasjon, og at den sosiale medieplattformen Facebook kan 

forstås som en subsjanger av krisekommunikasjon på sosiale medier, ettersom plattformen 

legger mediebestemte føringer for krisekommunikasjon. Dette vil gjøres i ved hjelp av et 

retorisk rammeverk der begreper som retorisk handlerom, online etos, og digital dannelse vil 

bli forstått som essensielle for aktørenes krisekommunikasjon på Facebook. 

 

På tekstnivå vil jeg, utfra en kvantitativ analyse av interessentenes innlegg på Facebooksiden 

i dagene etter krisens start, kunne si noe om interessentenes engasjement i krisesituasjonen, 

samt deres generelle meningsoppfattelse av krisen. Ettersom den kvantitative analysen vil 

være særdeles overfladisk, vil jeg supplere med en kvalitativ innholdsanalyse der jeg vil 

identifisere hovedstrategiene som ble tatt i bruk av interessentene i sin sekundære 

krisekommunikasjon. Når jeg går i dybden på modellens tekstparameter vil jeg fokusere de 

forskjellige strategiene brukt av såkalte “hate-holders” - de interessentene som uttrykker 

misnøye eller kritikk av bestevennstrategien eller Rema 1000s krisehåndtering. Videre i 

oppgaven vil denne gruppen bli omtalt som negative interessenter. Grunnen til at jeg vil 

fokusere på denne gruppen interessenter er at det kommer tydelig frem i oppgavens empiri at 

denne gruppen var de mest aktive i sin sekundære krisekommunikasjon på Rema 1000 sin 

Facebookside. Dette gjøres for å gi et dypere innblikk i krisens kompleksitet, noe som har 

blitt ignorert i tidligere forskning, der de negative interessentene har blitt ansett som en 

homogen gruppe. Min drøfting av online etos, retorisk handlerom og digital dannelse vil 

utfylle den retoriske arenaens medie- og sjangerparameter. 
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6.1 Krisens bakgrunn 
I dette delkapittelet vil jeg introdusere bakgrunnen for Rema 1000 sin krisesituasjon. Jeg vil 

først presentere Rema 1000 og deres plass i det norske samfunnet, før jeg gjør rede for Rema 

1000 sin aktivitet på sosiale medier og krisesituasjonen de befant seg i vinteren 2017. 

6.1.1 Dagligvarekjeden Rema 1000 
Rema 1000 AS inkluderer virksomheten til Rema 1000 i Norge og Danmark. Virksomheten 

er eid av Reitangruppen og er, i følge deres egen nettside (Rema 1000, 2018) “Norges 

ledende dagligvarekjede” og en av landets “sterkeste merkevarer”. Den første Rema 1000 

butikken ble åpnet i Trondheim i 1979, og siden det har dagligvarekjeden spredd seg utover 

hele landet. Rema 1000 var den første dagligvareaktøren som tok i bruk organisasjonsformen 

franchising, og hevder selv at de nå er den eneste aktøren som rendyrker dette konseptet 

(ibid.). Franchising er en organisasjonsform som innebærer et nært samarbeid mellom to 

selvstendige virksomheter, franchisegiver og franchisetaker. Franchisegiveren, i dette tilfelle 

Reitangruppen og Rema AS, utvikler standarder for etablering og drift av lokale virksomheter 

som samles under samme navn. Det er derfor stort rom for franchisetakerne å sette personlig 

preg på sin kolonial, men de må allikevel holde seg til enkelte retningslinjer som gjelder for 

alle franchisetakerne. Dette vil også medføre at alle franchisetakerne må bygge et bra 

omdømme lokalt, men at de samtidig vil være avhengig av Rema 1000 sitt brede omdømme 

på landsbasis. 

6.1.2 Rema 1000 på sosiale medier 
Deltagelse i det sosiale medielandskapet sees på som en betingelse for å holde tritt med det 

moderne samfunnets sosiale og kulturelle kontekst (Cauldry og Hepp, 2017). Gjennom 

medialisering har såkalte “web 2.0” applikasjoner slått rot i samfunnet og blitt et naturlig 

aspekt av samfunnets kommunikasjonsmønster.  

 

Dagligvarekjeden Rema 1000 er tilstede på en rekke sosiale medier. I følge deres egne 

nettsider kan brukere følge dem på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube (Rema 1000, 

2018). Den desidert største med tanke på både følgere og bruk, er deres offisielle 

Facebookside (https://www.facebook.com/REMA1000)  som per dags dato (06.12.2018) har 

252 724 følgere. Facebooksiden blir oppdatert daglig med nyheter, linker til oppskrifter eller 

annen informasjon Rema 1000 velger å dele med sine følgere. Følgere og andre brukere 

kommenterer, diskuterer og stiller dagligvarekjeden spørsmål via Facebooksiden, og Rema 
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1000 bruker siden flittig til å føre dialog med sine interessenter. Dialogen bærer et personlig 

preg, ettersom Rema 1000s svar er signert med navnet til den ansatte som svarer. Instagram 

kommer inn som en god nummer to (https://www.instagram.com/rema1000/) med i overkant 

av 16 000 følgere. Her deler Rema 1000 oppskrifter og små filmsnutter. De er også flittige 

brukere av “Instagram stories” funksjonen, der små filmsnutter lastes opp og slettes etter 24 

timer. På YouTube, som er verdens største forum for opplasting, visning, og deling av 

videoklipp, har Rema 1000 (https://www.youtube.com/user/rema1000) 8 918 abbonenter. Her 

laster dagligvarekjeden opp sine reklamefilmer som blir vist på fjernsyn, samt oppskrifter der 

seerne kan følge en kokk gjennom hele prosessen. Dagligvarekjeden bruker ikke plattformen 

for dialog, men for å laste opp videosnuttene som de videre deler via deres andre sosiale 

mediekanaler. Man kan derfor si at Rema 1000 ikke utnytter plattformens fulle potensial for 

dialog og interaktivitet. Den siste og minst brukte sosiale mediekanalen som Rema 1000 er 

tilstede på er Twitter. Kontoen (https://twitter.com/REMA1000) oppdateres sjeldent og da 

ofte med positive nyheter fra dagligvarekjeden. Twitter er også plattformen der 

dagligvarekjeden har minst følgere, i skrivende stund 2 799, så det er naturlig at det er lite 

aktivitet på plattformen.  

 

Rema 1000s tilstedeværelse på disse plattformene reflekterer den norske befolkningens bruk 

av sosiale medier (Ipsos, 2018). Det er naturlig at Facebook er virksomhetens mest brukte 

plattform, ettersom over 80% av nordmenn er brukere, og dagligvarekjeden vil derfor kunne 

nå store deler av deres potensielle kundebase.  Facebook har også en relativt voksen 

brukerskare, og tenkelig også vil  være de kundene som legger igjen mest kapital på 

dagligvarehandel. Den begrensede bruken av Twitter er også representativt for den norske 

befolkningen på sosiale medier, ettersom bare 25% av befolkningen oppgir at de har opprettet 

profil på mikrobloggtjenesten. Man kan derfor si at Rema 1000 har fokusert på de kanalene 

der de vil treffe mest mulig av den norske befolkningen. 

6.2 Rema 1000 i krise 
I begynnelsen av januar 2017 lanserte dagligvarekjeden Rema 1000 appen “Æ”. Appen 

fungerer som et lojalitetsprogram, i likhet med Norgesgruppens Trumf og Coop sitt 

medlemsprogram. Dagligvarekjeden var offensiv i sin markedsføring av lojalitetsprogrammet 

og bygget opp spenningen flere uker før lansering ved å forandre skiltene på utvalgte butikker 

fra “REMA 1000” til “RÆMA 1000”. Samtidig med lanseringen av “Æ”, gikk de også 
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offentlig ut med sin såkalte “bestevennstrategi”. Strategien signaliserte store forandringer 

angående forholdet mellom Rema 1000 og deres leverandører. Enkelte leverandører fikk 

muligheten til å bli dagligvarekjedens nye “bestevenn”, og dermed få gunstige avtalevilkår 

som bedre hylleplass og eksponering gjennom markedsføringskampanjer. Dette førte til at 

sortimentet ble mindre, ettersom de tok bort sine nye bestevenners konkurrenter fra hylla. For 

eksempel, gjorde Rema 1000 en avtale med syltetøyprodusenten Nora, og presset derfor 

Lerum ut av butikkene (Braathen og Valvik, 2016). Dette førte til at en rekke sterke 

merkevarer som forbrukerne var vant til å finne i sin lokale Rema 1000 butikk, plutselig ikke 

var å finne i hyllene. Dagligvarekjeden begrunnet strategien med at de ønsket å utvikle bedre 

innkjøpsvilkår og samarbeid med leverandørene sine, slik at de kunne fortsette å konkurrere 

med Norgesgruppen på pris. Norgesgruppen er den største innkjøperen i det norske markedet, 

og har derfor oppnådd gunstige innkjøpsvilkår med sine leverandører. Andre produkter som 

mistet sin plass var blant annet utvalgte produkter fra meieriprodusenten Tine, produkter fra 

Knorr, Dove, Colgate, Palmolive, Uncle Ben´s og Haribo. Det som kanskje høstet størst 

spalteplass i media, var det å utelate ølprodusentene Mack, Aas og Hansa, samt utvalgte 

leskedrikker fra Coca-Cola (Tjærnes, 2017).  

         

Aftenposten avslørte planene om Rema 1000s strategiskifte allerede i oktober 2016 (Braathen 

og Valvik, 2016), men offentligheten reagerte ikke før på nyåret 2017 da saken ble plukket 

opp av flere mediehus (jf. Dalen, 2017; Tjærnes, 2017; Lorch-Falch og Wig, 2017).  

Strategien skapte stor uro blant leverandørene som følte seg presset ut, og både Coca-Cola og 

ølprodusenten Mack varslet om permitteringer som direkte konsekvens av 

bestevennstrategien (NTB, 2017). Reaksjonene til Rema 1000 sine kunder lot ikke vente på 

seg, og i løpet av få dager ble Rema 1000s åpne Facebookside oversvømt av innlegg fra 

kunder som stilte nysgjerrige spørsmål, viste støtte, eller uttrykte sin misnøye ved strategien. 

Rema 1000, som på en normal dag håndterer i underkant av ti innlegg fra sine besøkende, sto 

plutselig ovenfor en stor utfordring da de måtte håndtere over 100 innlegg per dag. Det store 

engasjementet fra kunder på sosiale medier ble kalt et “folkeopprør” i media (Lorch-Falch og 

Wig, 2017). Strategien, som skulle være en fordel for Rema 1000 AS, slo feil i 

interessentenes øyne, og virksomheten befant seg raskt i en voksende krisesituasjon.  

 

I lys av kriseteori som ble gjort rede for i kapittel 2 av oppgaven, ble begrepet krise definert 

som en uventet situasjon som utfordrer virksomhetens grunnleggende verdier og setter dem 

under press for å respondere i et forsøk på å minske skade på deres omdømme og legitimitet 
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(jf. Coombs, 2015; Løvik, 2007; Johansen og Frandsen, 2007). Det er interessentenes 

oppfatning av situasjonen som avgjør om virksomheten befinner seg i en reell krise. I Rema 

1000 sin situasjon, oppfattet interessentene bestevennstrategien som er avvik fra deres 

oppfattelse og forventninger til dagligvarekjeden, og de reagerte derfor kraftig. Rema 1000 

som i flere år har kommet godt ut av omdømmekåringer falt i 2017 nesten 20 plasser ned på 

den verdenskjente omdømmelisten RepTrak, som hvert år vurderer omdømmet til landets 50 

mest fremtredende virksomheter (Apeland, 2017). Krisen medførte også finansielle og 

organisasjonsmessige konsekvenser. Rema 1000 som ved begynnelsen av 2017 sto for 24,4% 

av dagligvaremarkedet, mistet en hel prosent av markedet ved utgangen av året. Det kan 

selvfølgelig ikke trekkes en kausal link mellom tapet av markedsandel og den feilslåtte 

bestevennstrategien, men det vil være naturlig å tenke at strategien var en avgjørende faktor 

for det drastiske fallet (Solem, 2018). Krisen ble til slutt så omfattende at mannen bak både 

appen “Æ” og bestevennstrategien, Lars Kristian Lindberg, gikk av som innkjøpsdirektør for 

dagligvarekjeden i september 2017 (Dalen, 2017). 

 

Med tanke på at den sosiale medieplattformen Facebook ble flittig brukt av interessentene til 

å kommunisere i krisesituasjonen, vil det være naturlig å rette søkelyset på hvilke føringer – 

forutsetninger, muligheter, og begrensninger plattformen legger for krisekommunikasjon. Jeg 

vil i lys av dette argumentere for at det vil være nyttig å forstå krisekommunikasjon på 

Facebook som en egen subsjanger av krisekommunikasjon på sosiale medier, som igjen vil 

bli vurdert som en søstersjanger av den overordnede supersjangeren krisekommunikasjon. 

6.3 Krisens makroplan: Kontekst og aktører 
Med bakgrunn i den retoriske arenas kontekstmodell vil jeg her presentere interessentenes 

sekundære krisekommunikasjon på Rema 1000 sin Facebookside som en åpning for en 

retorisk sub-arena. Jeg vil argumentere for at en essensiell del av konteksten for Facebook 

som en retorisk sub-arena vil være forståelsen av plattformen som en egen subsjanger av 

krisekommunikasjon. Videre vil jeg definere aktørene i Facebookdebatten, før jeg avslutter 

med å diskutere relasjonene og maktforholdene mellom disse aktørene. 

6.3.1 Krisekommunikasjon på Facebook som en subsjanger av 
krisekommunikasjon på sosiale medier 
Sosiale medieplattformer har blitt en vital del av en virksomhets kommunikasjonsstrategi, 

både i og utenfor krisesituasjoner (Coombs, 2015; Coombs og Holladay, 2014). Kriser krever 
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ressurser utover virksomhetens dagligdagse arbeid, og virksomheten vil ganges av kompetent 

krisehåndtering både før, gjennom og etter krisen. Skulle virksomheten befinne seg i en krise, 

vil kommunikasjon være en essensiell del av krisehåndteringen. Krisekommunikasjon har 

derfor blitt et flittig studert akademisk felt, dominert av normative “oppskrifter” for hvordan 

virksomheter kan kommunisere for å minimere skader på sitt omdømme. Noen mye omtalte 

krisekommunikasjons teorier som William Benoits “image restoration theory” (1995), Keith 

Hearits etiske modell for apologia (2006) og Timothy Coombs “Situational Crisis 

Communication Theory” (2015), har tidligere blitt belyst i kapittel 2 av denne oppgaven. 

Disse teoriene viser hvordan krisekommunikasjonsfeltet har vokst fra å være 

avsenderorientert og deskriptivt, til å fokusere mer på mottakere og krisens kompleksitet. Et 

videre steg innen feltet kommer ved Finn Frandsen og Winni Johansens (2007) teorier om 

“den retoriske arena”. Her blir krisekommunikasjon sett på som en kompleks og dynamisk 

prosess med mange aktører. Dette er veldig tydelig i kriser som utspiller seg i det sosiale 

medielandskapet.  

 

Et viktig utgangspunkt for denne oppgaven er nytten av sosiale medier som en 

kommunikasjonsarena i krisesituasjoner. Facebook er en viktig kanal for både virksomheter 

og interessenter der de kan snakke med, til, om, forbi eller mot hverandre i utfordrende 

situasjoner. Jeg vil fokusere på Rema 1000 sin Facebookside som en retorisk sub-arena for 

krisekommunikasjon, der interessentenes sekundære krisekommunikasjon kommer tydelig 

frem. Jeg vil derfor vurdere krisekommunikasjon på sosiale medier som en egen sjanger av 

krisekommunikasjon. 
 
Sjanger kommer som nevnt tidligere i kapittel 4, fra det latinske ordet genus og betyr kjønn, 

art, type, eller klasse (Kjeldsen, 2016, s. 92). I Johansen og Frandsens teori om den retoriske 

arena, så er sjanger listet som en av de fire parameterne som er med på å styre aktørenes 

kommunikative adferd (Johansen og Frandsen, 2007, s. 283). De definerer sjanger som en 

kategorisering av kommunikasjon som har samme oppbygging, innhold, retoriske 

virkemidler og formål.  

 

Når jeg i denne oppgaven anser krisekommunikasjon på sosiale medier som en egen sjanger, 

så er det i lys av retorisk sjangerteori hvor sjanger er definert som en delt forståelse av 

formålet i de kommunikative handlingene (se Swales, 1990, s.46). Jeg vil definere alle 

kommunikative handlinger - tale, ord, bilder, lyd, som tekster. En avgjørende faktor for 
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tekstenes sjangerinndeling vil derfor være den retoriske situasjonen som utløste aktørens 

kommunikative handling. Formålet bak krisekommunikasjon kan i ytterste grad sies å være 

kommunikativ atferd som respons til en uventet og uønsket situasjon. Formålet vil da være, 

svært normativt sett, å kommunisere mest mulig effektivt for å minske de negative 

konsekvensene og finne tilbake til en ønsket normalsituasjon. I lys av den retoriske arena 

(Johansen og Frandsen, 2007) så vil deltakere i krisekommunikasjon være utvidet til å 

inkludere flere aktører som handler ut ifra forskjellig agenda, fortolker krisen ulikt og 

anvender forskjellige strategier i sin kommunikasjon. Fellesnevneren for 

krisekommunikasjon som sjanger vil derfor være grunnet i at den informerer om et avvik i 

forventninger, og oppfordrer til endring. Jeg vil argumentere for at krisekommunikasjon på 

sosiale medier er en “søstersjanger” av krisekommunikasjon. Formålet med 

kommunikasjonen kan ikke sies å være forskjellig, men det manifesteres forskjeller når man 

utforsker hvilke forutsetninger, muligheter, og begrensninger sosiale mediekanalene som 

medier setter for krisekommunikasjonen. Jeg vil deretter anse den sosiale mediekanalen 

Facebook som en “subsjanger” av krisekommunikasjon på sosiale medier, ettersom det legger 

mediemessige begrensninger, muligheter og betingelser for kommunikasjon. 

 

 

Tidligere forskning rundt krisekommunikasjon på sosiale medier har vært preget av 

diskusjoner der de sosiale mediene blir omtalt som en homogen og monolittisk størrelse 

(Eriksson og Olsson, 2016, s,198). Noen forskere (jf. Johansen, Johansen og Weckesser, 

2016; Coombs og Holladay, 2014; Schultz, Utz og Göritz, 2010; Schultz, Utz og Glocka, 

2012) argumenterer for at de sosiale mediekanalene har forskjellige vilkår for 

kommunikasjon, og det vil derfor være viktig å kunne drøfte krisekommunikasjon i lys av 

hvilken plattform den blir utført på. Dette støttes av Brügger (her i Hoff-Clausen, 2008) som 

argumenterer for at de forskjellige mediene må sees som overordnede “frame setters”- 

rammesettere, for relasjonsbygging mellom aktørene og deres kommunikative adferd. Hoff-

Clausen (2008, s. 230-231) går selv dypere og argumenterer for at de sosiale mediene er 

preget av teknologisk bestemte rammer og derfor ikke fungerer som “nøytrale” 

kommunikasjonskanaler, men heller “miljøer” som dyrker bestemte handlinger, oppfattelser 

og holdninger. Man kan derfor si at de mediebestemte rammene vil være en betingelse for 

aktørenes retoriske agency. Dette vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven. 
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6.3.2 Aktørene for krisekommunikasjon på Facebook 
En viktig faktor av ideen om den retoriske arena er den multivokale forståelsen av 

krisekommunikasjon som en kompleks prosess som flere aktører tar del i, kommenterer, 

diskuterer eller reagerer på krisekommunikasjonen (Johansen og Frandsen, 2007).  

 

Facebook er verdens største nettsamfunn og over 80% av den norske befolkning har en egen 

profil (Ipsos, 2018). Plattformen er skapt for deling av innhold mellom flere aktører. Dette 

kommer tydelig frem i Facebook sine egne retningslinjer (Facebook, 2018) der de definerer 

sin visjon som å “gi folk mulighet til å bygge opp fellesskap og føre verden tettere sammen”. 

Facebook er en “folkelig” kanal og både privatpersoner og virksomheter bruker det flittig i 

sitt dagligdagse liv, og er derfor et “utmerket verktøy” for krisekommunikasjon (Løvik, 2015, 

s. 43). I perspektiv av Johansen og Frandsens (2007) retoriske arena, vil de forskjellige 

aktørene kunne være både avsendere og mottakere av krisekommunikasjon samtidig. Dette er 

også tilfelle på Facebook. Noe som er viktig å belyse i denne sammenhengen er at selv om 

Facebook er verdens største nettsamfunn er det flere faktorer som vil være med på å begrense 

aktørene for krisekommunikasjon på plattformen og andre variabler vil ha innspill på hvor 

stort publikum disse aktørene vil ha for sin kommunikasjon. For å definere disse faktorene vil 

det være nyttig å se på hvordan Facebook er bygget opp og hvilke rammer aktørene må 

kommunisere innenfor. 

 

En viktig fasett å poengtere her er at hvis man vil skape, diskutere eller konsumere innhold på 

Facebook, må man opprette en profil på nettsamfunnet. I følge Facebook sine egne 

retningslinjer må man være over 13 år for å opprette profil. De poengterer også at du ikke kan 

opprette profil hvis Facebook tidligere har deaktivert kontoen din for brudd på deres 

retningslinjer eller betingelser, er domfelt seksualforbryter, eller har forbud mot å ta i bruk 

deres tjenester i henhold til andre lovverk (Facebook, 2018). Det er derimot ingen garanti for 

at personer innenfor disse kategoriene ikke kan opprette profil, ettersom alt du trenger for å 

gjøre det er en gyldig emailadresse og et navn. Facebook oppfordrer alle til å bruke sitt 

lovlige navn, men dette vil være vanskelig for Facebook å styre, og det kan derfor tenkes at 

mange brukere har opprettet profil under et fiktivt navn. 

 

En annen faktor for hvem som vil fungere som aktører for krisekommunikasjonen på 

Facebook vil være oppbyggingen av nettsamfunnet. Privatprofiler blir ofte brukt av 
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enkeltpersoner til å holde kontakt med sine eksisterende nettverk, der de oppdaterer statuser, 

deler personlige bilder eller kommuniserer offentlig på andre brukeres “vegg” eller gjennom 

en privat meldingsfunksjon, Facebook Messenger (White, 2012; Eriksson og Olsson, 2016). 

Brukere bygger nettverk gjennom å sende andre brukere en “venneforespørsel” som må 

godtas for at brukerne kan kommunisere med hverandre. Privatprofiler kan styre hvor mye av 

deres profil som blir vist til andre brukere som ikke er del av deres personlige nettverk. I 

minste tilfelle vil dette kun inkludere et profilbilde og profilens navn (Facebook, 2018). 

Mesteparten av innhold som dem med privatprofil vil konsumere vil dukke opp på deres 

“startside”. Dette er siden som først kommer opp idet du logger inn på Facebook og 

inneholder nyhetsoppdateringen - en scrollbar liste over innlegg fra venner, sider brukeren 

liker og andre forbindelser innenfor brukerens sosiale nettverk. Nyhetsoppdateringen blir 

kontinuerlig oppdatert og brukeren kan dele eller reagere på innhold, eller søke etter andre 

privatprofiler, virksomheter og temaer som interesserer dem (ibid.).  

 

Virksomheter har valget mellom å opprette en privat gruppe eller en fanside. En gruppeside 

vil ofte være betinget av medlemskap, så virksomheten må tilrettelegge for en 

administratorrolle som kan godkjenne eller ignorere spørsmål om medlemskap (White, 2012). 

En fanside er offentlig og alle som følger siden ved å trykke “like” vil få informasjon 

publisert av virksomheten i sin nyhetsoppdatering. Brukere med privatprofil kan også søke 

opp, lese innhold og publisere egne innlegg på fansiden uten at de følger siden. Innlegg fra 

dem som liker siden og andre besøkende blir ikke publisert direkte på virksomhetens vegg, 

men samles i en egen funksjon kalt “innlegg fra besøkende” som man fysisk må trykke inn på 

for å lese, publisere eller ta del i kommunikasjonen (ibid.). Dette gjør at informasjonen 

virksomheten publiser på sin fanside, og innleggene som blir publisert av virksomhetens 

interessenter i teorien kan bli konsumert av alle brukere av Facebook, gitt at dem fysisk har 

søkt etter informasjonen. Selv om brukerne er kreatører, kritikere, samlere, deltakere eller 

tilskuere (Forrester, 2014, her i Løvik, 2015) så vil de altså bli ansett som aktører eller 

konsumenter av krisekommunikasjon. Det vil være forskjellige forutsetninger for hvem og 

hvor mange som nås ut fra om du kommuniserer gjennom en privatprofil, en lukket eller åpen 

gruppe, eller en “fanside”. I lys av Coombs (2015) sin teori om at interessenter vil strømme 

til internett og sosiale medier for informasjon i en krisesituasjon, kan man anta at det vil være 

økt aktivitet på virksomhetens fanside dersom virksomheten befinner seg i en krise. 
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6.3.3 Aktørene for krisekommunikasjon på Rema 1000 sin Facebookside 
vinteren 2017 
Selv om denne oppgaven vil fokusere på enkeltpersoner som kommuniserer til Rema 1000 - 

videre omtalt som interessentene, gjennom deres Facebookside i startfasen av deres 

krisesituasjon vinteren 2017, er det viktig å poengtere at disse interessentene ikke er de eneste 

aktørene som kommuniserer i den retoriske sub-arenaen. Jeg vil også identifisere selve 

virksomheten Rema 1000, samt tradisjonelle medier i form av diverse nettaviser som aktører 

som er tilstede i den retoriske situasjonen. 

 

 Virksomheten Rema 1000 kommer inn på banen i form av egne innlegg på Facebooksidens 

vegg, og gjennom dialogiske samtaler under innleggene til interessentene. Ettersom pågangen 

av innlegg eskalerte, trakk Rema 1000 seg ut av diskusjonen på Facebook og sluttet å svare 

sine interessenter og valgte heller å fokusere på sin kriserespons gjennom tradisjonelle medier 

og via sin egen nettside (https://www.rema.no). Det kan være flere grunner til at 

virksomheten valgte å trekke seg ut av dialogen med sine interessenter på Facebook, men det 

kan tenkes at pågangen ble for stor og omfattende for virksomhetens ressurser. I stedet for å 

besvare hvert enkelt innlegg, valgte de derfor å bruke sine ressurser på å svare “folket” 

gjennom tradisjonelle medier, der de mest sannsynlig ville treffe et bredere publikum. 

 

 Tradisjonelle medier, i form av diverse nettaviser, er også tilstede i den retoriske situasjonen, 

men de samtaler ikke direkte med andre aktører på Rema 1000 sin Facebookside. Nettavisene 

kommer til syne gjennom egne innlegg på sine respektive sider der de har publisert innhold 

der de “tagger” Rema 1000, og det vil av den grunn dukke opp i Rema 1000 sin egen 

nyhetsoppdatering. Man kan derfor si at nettavisene ikke snakker til hverken Rema 1000 eller 

de andre aktørene, men snakker om virksomheten på andre sub-arenaer. Innleggene fra 

nettavisene er ofte supplert med lenket innhold som fører leseren bort fra plattformen og inn 

på avisenes nettsider og omhandler journalistiske artikler relatert til krisesituasjonen. Andre 

aktører lenker også til disse artiklene i sine innlegg, noe som kan styrke deres logos og derfor 

brukes som er persuasivt element i deres egen retorikk.  

 

Interessentene er hovedfokuset i denne oppgaven, men er også den vanskeligste gruppen å 

definere. Interessentene består av enkeltpersoner som har valgt å kommunisere til Rema 1000 

gjennom deres offentlige Facebookside. Interessentene kan beskrives som Rema 1000 sine 

potensielle kunder og vil derfor være en valid aktør i debatten ettersom dagligvarekjeden er 
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avhengig av finansiell stabilitet. Interessentene er ikke geografisk bestemt, og vil ha 

forskjellige sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunner. To fellestrekk for interessentene er at 

de alle har opprettet en profil på Facebook, og har valgt plattformen som en arena for 

kommunikasjon med dagligvarekjeden og andre aktører. De vil derfor i ytterste grad kunne 

bli definert ut fra Facebook sine egne retningslinjer for å opprette en profil på nettsamfunnet. 

Det vil si at interessentene mest sannsynlig er over 13 år og har en Facebookprofil som 

minimum består av et navn og profilbilde. Gruppen vil derfor være preget av store 

individuelle forskjeller og det kan derfor tenkes at de kommuniserer på forskjellige måter og 

ikke som en homogen gruppe. Av den grunn vil jeg argumentere for at det vil være 

instrumentalt å undersøke hvordan denne gruppen utnytter det retoriske handlerommet for å 

skape et dypere bilde av deres innsats i krisekommunikasjonen. 

 

Selv om denne oppgaven fokuserer på interessentenes kommunikasjon i krisesituasjonen, er 

det viktig å ta høyde for at kommunikasjon fra andre aktører, både offline og online, vil være 

med på å forme krisens kontekst, og derfor ha påvirkning på interessentenes egen 

kommunikasjon. Det vil derfor være naturlig å påpeke at interessentenes såkalte sekundære 

krisekommunikasjon på den retoriske sub-arenaen Facebook vil være påvirket av andre 

aktørers kommunikasjon i den videre krisekonteksten. Hvis vi går tilbake til Austin, Liu og 

Jins (2011, s.347) “Social-mediated Crisis Communication Model” (SMCCM) som ble 

presentert i underkapittel 3.5.1, så kan man se hvordan de illustrerer det komplekse 

interaksjonsmønsteret som finner sted i en krisesituasjon. Oppgavens fokus på 

interessentenes kommunikasjon på den sosiale medieplattformen Facebook er derfor ikke et 

forsøk på å forstå sekundær krisekommunikasjon på Facebook som en entydig og statisk 

størrelse, og oppgavens funn må kunne sees i en videre kontekst av de komplekse 

interaksjonene som finner sted på andre retoriske sub-arenaer som rammer inn Rema 1000 

sin krisesituasjon.  

6.3.4 Relasjoner og maktforhold mellom aktørene  
Et av de mest interessante aspektene ved de sosiale medienes plass i samfunnet er 

revurderingen av tradisjonelle maktforhold. Sosiale medier er integrert i vårt dagligdagse liv, 

og anses for å være en betingelse for å delta i den videre samfunnsmessige konteksten 

(Cauldry og Hepp, 2017). Kombinert med en lav brukerterskel fører dette til at flere kan ta 

del i den offentlige debatten på sosiale medier om temaer eller hendelser som interesserer 

dem. Dette stemmemangfoldet har ført til det Løvik (2015, s.12) kaller et “paradigmeskifte” 
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hvor tradisjonelle maktfordelinger der veletablerte institusjoner og mediekanaler har 

dominert, blir utfordret. Vi ser en tydelig endring i forholdet mellom avsender og mottaker, 

der “mannen i gata” ikke lenger er en passiv tilskuer til kommunikasjonen, men kan opptre 

som en aktiv deltaker. I teorien kan alle som vil skape, dele, og diskutere innhold og dermed 

være med på den offentlige meningsskapingen, som i en krisesituasjon kan ha stor 

innvirkning på krisens utvikling. 

 

I Rema 1000 sin krisesituasjon kommer dette tydelig frem, ettersom pågangen av innlegg fra 

interessentene på deres Facebookside i kjølvannet av krisens start var såpass omfattende at 

det ville være vanskelig for virksomheten, og andre aktører, å ignorere den potensielle 

effekten av den sekundære krisekommunikasjonen. Interessentenes sekundære 

krisekommunikasjon ble raskt plukket opp av de tradisjonelle mediekanalene, og saken ble 

omtalt på televiserte nyhetssendinger, radio, papir- og nettaviser. Innleggene ble remediert, 

delt og konsumert gjennom flere plattformer, og man kan derfor si at interessentenes 

kommunikasjon på Facebook ble spredd langt ut over det publikummet som er teknologisk 

bestemt av Facebook som plattform. Det er også viktig å påpeke at krisen sannsynligvis ble 

snakket om og diskutert “offline” i hjem, kafeer, på skoler og arbeidsplasser. Denne typen 

“word-of-mouth” kommunikasjon vil også være med på å forme den offentlige 

meningsskapingen og derfor påvirke aktørenes kommunikasjon på andre arenaer, i dette 

tilfelle Facebooksiden til Rema 1000. Dette er, igjen, i tråd med Austin, Liu og Jin (2011, 

s.347) sin modell for “Social-mediated Crisis Communication”. Her illustreres også Johansen 

og Frandsens (2007) tanker om krisekommunikasjon som komplekse og dynamiske prosesser 

med mange aktører. Denne multivokale forståelsen er viktig å ha i bakhodet når jeg videre i 

oppgaven vil gå inn på den retoriske arenas tekstmodell. 

 

I kapittel 3 trakk jeg frem samtaler, meningsutveksling og dialog som et sentralt trekk ved 

kommunikasjon på sosiale medier (Austin og Jin, 2017; Løvik, 2015). Hoff-Clausen (2008) 

påpeker at samtale er et grunnleggende trekk ved nettbasert kommunikasjon, men at sosiale 

medier i større grad legger til rette for dette sammenliknet med andre nettfora. Terskelen for å 

delta er lav og brukere sees på som aktive samtalepartnere og ikke passive konsumere, som 

ofte er tilfellet ved bruk av tradisjonelle mediekanaler. (Jackson, 2010).  Dette skaper ifølge 

Hoff-Clausen (2008, s. 476) en forventning om å bli hørt og adressert av dem man 

kommuniserer med: “Asymmetri med hensyn til retoriske handlemuligheder bliver i stigende 

grad ikke accepteret af modtagergruppen, heller ikke når det er en etableret institution, der 



  
 

 59 

udtaler sig”. De tradisjonelle maktforholdene i kommunikasjonen blir utfordret, og det vil 

ikke lenger være tilstrekkelig for mottakerne å bare bli snakket til. De krever å bli snakket 

med. Her ser man klare tendenser for det dialogiske aspektet i krisekommunikasjonen på 

sosiale medier. Dialogen eller samtalene kan startes av virksomheter eller interessenter - 

inkludert enkeltpersoner, medier eller andre grupper, og flere kan ta del i diskusjonen over 

tid. Dialogen kan derfor sies å være en dynamisk kommunikasjonsprosess mellom “en-til-en, 

en-til-mange eller mange-til-mange” (White, 2012, s. 56). Sosiale mediers tilretteleggelse for 

dialog er et sentralt trekk ved aktørenes retoriske handlerom, som jeg nå vil se nærmere på da 

jeg beveger meg inn på den retoriske arenas tekstmodell. 

6.4. Tekst: avsendere, mottakere og krisekommunikasjon 
Dette delkapittelet vil ta for seg den retoriske arenas tekstmodell. Modellen er et steg videre 

fra kontekstmodellen, og knytter krisens kontekst med hvilke tekster som blir produsert i 

kriseforløpet. Jeg vil i lys av tekstmodellen analysere interessentene som avsendere og 

mottakere for krisekommunikasjon. Jeg vil deretter gjøre rede for aktørenes retoriske 

handlerom for krisekommunikasjon på Facebook som vil være med på å utfylle medie- og 

sjangerparameteren av tekstmodellen. Deretter vil en kvantitativ analyse supplert med en 

kvalitativ tekstanalyse kunne si noe om deres interesser, fortolkning og strategier i 

Facebookdebatten. Dette vil utfylle den retoriske arenas tekstparameter. 

6.4.1 Avsendere og mottakere 
Innleggene i Facebookdebatten preges av mange stemmer og aktører. Det er ikke bare 

virksomheten Rema som figurerer som avsender og interessentene som mottakere. Den 

retoriske arena åpner for flere aktører som opererer som både avsendere og mottakere 

samtidig. De forskjellige aktørene, tidligere definert som virksomheten Rema 1000, 

tradisjonelle medier og interessentene, skifter på å være avsender og mottakere gjennom 

debatten. Virksomheten Rema 1000 er avsender når de publiserer innhold relatert til 

krisesituasjonen, men bytter rolle til mottaker i det interessentene responderer på disse 

tekstene eller publiserer sitt eget innhold på virksomhetens Facebookside. Her vil også de 

tradisjonelle mediene være mottakere, men opptrer ikke som avsendere ved å kommentere 

innhold produsert av verken virksomheten Rema 1000 eller interessentene. Interessentene blir 

likedan avsendere i det de kommenterer, deler, eller publiserer innhold på Facebooksiden, 
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mens de som mottakere får kommentarer på sine tekster eller konsumerer innhold publisert 

av både de tradisjonelle mediene og virksomheten Rema 1000. 

 

Disse aktørene har forskjellige interesser, fortolkninger, strategier, og kommunikativ atferd 

(Johansen og Frandsen, 2007, s.283-284), som vil være med på å forme deres handling. 

 

Aktørene vil ha forskjellige interesser som vil være med på å forme deres tanker og 

handlinger på den retoriske arenaen. På deres nettside skriver virksomheten Rema 1000 at de 

opererer ut i fra åtte grunnleggende verdier: rendyrke bedriftens forretningside, holde en høy 

forretningsmoral, være gjeldfri, motivere til vinnerkultur, tenke positivt og offensivt, snakke 

med hverandre - ikke mot hverandre, anse kunden som øverste sjef, å ha det morsomt og 

lønnsomt (Rema, 2018). Som virksomhet vil Rema 1000 være avhengig av å tjene penger slik 

at de finansielt kan opprettholde sin daglige drift. Som ved de fleste virksomheter som driver 

med salg, vil nok dette være deres hovedinteresse. De tradisjonelle mediene har også flere 

interesser. Igjen, så vil hovedinteressen være å tjene penger slik at den daglige driften av 

avisen kan fortsette. For å kunne gjøre dette i et sosialt medielandskap er de avhengige av å 

styre trafikk inn på deres nettsider. Det vil være vanskelig å kunne definere hvilke interesser 

interessentene opererer ut ifra ettersom dette mest sannsynlig vil variere fra hver enkelt aktør 

innenfor gruppen. Noen vil støtte Rema 1000 i situasjonen og stiller seg uforstående til 

kritikken, andre vil søke informasjon og stille spørsmål slik at de kan få et bedre bilde av 

situasjonen og deretter ta et standpunkt. En siste gruppe viser sin misnøye og retter kritikk 

mot bestevennstrategien og Rema 1000 sin krisehåndtering. En fellesinteresse for alle 

gruppene kan sies å være en respons til en uventet situasjon, der de gjennom sin 

kommunikative atferd søker informasjon, uttrykker følelser og oppfordrer til endring. 

 

Den retoriske arena legger også til rette for forståelsen av at de forskjellige aktørene fortolker 

krisesituasjon på forskjellige måter. Deres fortolkning vil være sterkt relatert til aktørenes 

interesse og vil være med på å forme deres strategi hvor de planlegger sin kommunikative 

atferd slik at de oppnår sine formål. Alle aktører vil operere med en strategi der de ubevisst 

eller bevisst “forfølger en plan” i tråd med sine interesser og fortolkninger av krisesituasjonen 

(Johansen og Frandsen, 2007, s.284). For å lykkes med krisekommunikasjonen på sosiale 

medier er det viktig for aktørene å ha en forståelse for arenaens retoriske handlerom, som vil 

være sterkt preget at mediemessige føringer. 
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6.4.2 Aktørenes retoriske agency 
I kapittel 3.3 gjorde jeg rede for Hoff-Clausens (2008) forståelse av retorisk agency som den 

overordnede kapasiteten en person, gruppe eller organisasjon har til å handle retorisk og 

gjennomføre sosiale endringer. I hennes tidligere arbeid, sammen med Isager og Villadsen 

(2005, s.57), forstår Hoff-Clausen begrepet som et aspekt av retorikk som ikke bare 

omhandler aktørens valgte virkemidler i et forsøk på å nå et bestemt formål, men også tar 

høyde for den situasjonelle konteksten som retorikken tar del i men også skaper. Her 

inkluderes også andre faktorer som vil ha innvirkning på aktørenes retoriske handleevne, som 

den videre konteksten bestående av sosiale, institusjonelle og kulturelle forhold. Den 

amerikanske kommunikasjonsforskeren James Jasinski (her i Hoff-Clausen, 2008, s.52) 

fokuserer ikke bare på avsenderens retoriske handleevne, men også mottakerens handleevne i 

det de må forholde seg til, tolke og reagere på andres retorikk. Hoff-Clausen (2008, s.53) 

hevder at en aktørs retoriske agency er gjensidig avhengig av aktørens online etos. Med det 

mener hun at aktørens etos vil være avgjørende for dens retoriske handlingsevne, men 

samtidig så vil aktørens handlingsevne være påvirket av sin etos. 

 

Ut fra det foregående så vil jeg i denne oppgaven anse retorisk handlerom som et vilkår for 

aktørers krisekommunikasjon på Facebook. Jeg mener det vil være en nyttig linse for å videre 

utforske aktørenes retoriske opptreden i forskjellige krisesituasjoner, både som avsendere, 

mottakere og i retorisk samtale med hverandre. Jeg vil også hevde at en aktørs retoriske 

handlerom må sees i sammenheng med hvilken sjanger aktøren skal uttrykke seg i og 

hvordan dette vil sette rammer for aktørenes kommunikasjon. Med utgangspunkt i den 

bredere forståelsen av retorisk handlerom som en situasjonsbasert og kontekstbundet 

størrelse, vil jeg nå forsøke å danne et bilde av de forutsetningene, mulighetene, og 

begrensningene Facebook legger for krisekommunikasjon. Sjangerinndelingen vil gjøre det 

mulig å belyse de mediebestemte parameterne til den sosiale medieplattformen uten å ta 

høyde for spesifikke krisesituasjoner og deres kontekst. 

 

I kapittel 3, definerte jeg sosiale medier som en teknologisk verktøykasse aktører kan ta i 

bruk for å kommunisere med omverdenen (Jackson, 2010). Jeg utforsket også hvordan sosiale 

medier er en viktig arena for krisekommunikasjon, ettersom plattformene er svært nyttige for 

å etablere en rask informasjonsflyt og oppfordrer til dialog mellom de forskjellige aktørene 

uten å bruke tradisjonelle mediekanaler som mellomledd (Coombs, 2015; Eriksson, 2009; 



  
 

 62 

Moore og Seymore, 2005; Aarset, 2010, Løvik, 2015).  Sosiale medier er fleksible 

kommunikasjonsflater og derfor svært adaptive til krisens behov.  Jeg vil nå, i lys av White 

(2012), Løvik (2015) og Eriksson og Olsson (2016) trekke frem fire sentrale trekk ved 

aktørenes retoriske handlerom på Facebook som en retorisk sub-arena: rask informasjonsflyt, 

dialog, mobilisering i grupper og ekkokammereffekten. 

6.4.3 Rask informasjonsflyt - muligheten til å raskt fylle 
“informasjonsvakuumet” i en krisesituasjon 
Et sentralt aspekt ved krisekommunikasjon på sosiale medier er muligheten til å etablere en 

hurtig informasjonskanal som når et bredt publikum uavhengig av hvor de befinner seg. I 

sammenheng med krisekommunikasjon kan man derfor si at Facebook er en fin plattform der 

virksomheter raskt kan fylle “informasjonsvakumet” som oppstår i en krise (Aarset, 2010; 

Løvik, 2015). Her kan de informere om situasjonen, si hvilke tiltak som iverksettes, beklage 

seg, be om forståelse eller nekte ansvar i tråd med kriseresponsteorier fra for eksempel 

Coombs, Benoit eller Hearit (2015, 1995, 2006 respektivt). 

 

Krisekommunikasjon på Facebook tilhører ikke bare virksomheter. Det er også en fin 

plattform for enkeltpersoner å nå ut med kriseinformasjon, såkalt sekundær 

krisekommunikasjon (jf. Coombs og Holladay, 2014; Schultz, Utz og Göritz, 2011; Zheng, 

Liu og Davison, 2018). En interessent som oppdager feil ved et produkt eller stiller seg 

kritisk til en virksomhets handlinger kan kommunisere ved å legge igjen et innlegg på deres 

“vegg” eller via en privat meldingsfunksjon som da vil holde kommunikasjonen privat. 

Eriksson og Olsson (2016, s.205) hevder i sin komparative studie av Twitter og Facebook 

som kanaler for krisekommunikasjon at Facebook ikke blir brukt til å oppdage nye kriser, 

men til å formidle “snapshots” av enkeltpersoners opplevelser og involvering i forskjellige 

krisesituasjoner. Interessenter kan nå ut med krisekommunikasjon før virksomheter eller 

myndigheter kommer på banen. De kan skildre sine opplevelser, sine synspunkter og spre 

informasjon om hendelsen. Dette kan være ekstremt krevende for virksomheter å ta stilling 

til, ettersom det i krisesituasjoner kan være økt aktivitet fra interessenter som stiller spørsmål, 

er kritiske, eller viser støtte. Interessentene vil kreve respons, og god krisehåndtering vil 

derfor være essensielt for at virksomheten ikke skal ende opp i en såkalt “dobbelkrise”- eller 

kommunikasjonskrise (Johansen og Frandsen, 2007).  
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Et annet moment som er essensielt for bruk av sosiale medier i krisekommunikasjon er at det 

vil kunne nå målgrupper i bevegelse og som bruker sosiale medier gjennom sine 

smarttelefoner, bærbare laptoper, eller nettbrett. Ipsos (2018) overvåkning av den norske 

befolknings bruk av sosiale medier viser blant annet at 3 av 4 nordmenn i aldersgruppen 18-

29 er innom Facebook flere ganger om dagen, og halvparten av dem som bor i storbyer 

opplyser at de bruker Facebook hver gang de reiser kollektivt. Derfor vil Facebook ansees 

som en nyttig kanal for både virksomheter og interessenter som ønsker å bli hørt av mange på 

kort tid. 

6.4.4 Dialog 
Jeg har i underkapittel 6.3.3 trukket frem dialogen som et sentralt trekk ved kommunikasjon 

på sosiale medier (Austin og Jin, 2017; Løvik, 2015). Det dialogiske aspektet ved sosiale 

medier blir pekt på som en definerende faktor for “paradigmeskiftet” av maktfordeling 

mellom aktørene i en krisesituasjon (Løvik, 2015, s.12; Jackson, 2010; Hoff-Clausen, 2008). 

Dialog forstås i denne oppgaven som dynamiske samtaler mellom to eller flere aktører, som 

preges av asymmetri og rask endring. 

 

Utgangspunktet for dialog på Facebook vil variere. Det kan for eksempel initieres av en 

virksomhet som ønsker å gi informasjon om noe som er feil og publiserer et innlegg på 

veggen sin. En interessent kan så kommentere innlegget ved å stille kritiske spørsmål eller be 

om ytterligere informasjon, og det er nå opp til virksomheten å svare. Dialogen vil være 

offentlig, og derfor nå ut til langt flere enn de to aktørene, og andre aktører kan delta i 

dialogen ved å kommentere selv. Facebook har også en egen “dele-funksjon” som gjør at 

andre profiler kan dele innlegget på sin egen vegg, og det vil derfor dukke opp i 

nyhetsoppdateringen til alle som er i brukerens nettverk. Samtalen kan, på den andre siden, 

også initieres av interessenter som snakker til eller om virksomheten på Facebook. Innlegget 

vil da dukke opp på virksomhetens profil. Dette kan skje i kjølvannet av en bestemt situasjon, 

eller være startskuddet for en krise der interessentene avdekker feil eller setter spørsmål ved 

virksomhetens verdier. Det er nå opp til virksomheten å bestemme om de ønsker å gå i dialog 

eller om de vil ignorere spørsmålene eller anklagen. Hvis anklagerne ikke finner 

virksomhetens krisedialog tilfredsstillende så står virksomheten i fare for å ende opp i en 

dobbelkrise. 
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6.4.5 Ekkokammereffekten  
Sosiale medier har lenge blitt vurdert som et Habermansk ideal, hvor demokratiet styrer og 

alle meninger får plass på den offentlige arena. I teorien kan dette stemme, ettersom de 

sosiale mediene krever lav teknologisk kompetanse og alle brukere vil kunne ta del i den 

offentlige meningsutvekslingen. På den andre siden, vil mange hevde at kommunikasjon på 

sosiale medier er preget ofte ender opp i et “ekkokammer” der den mest dominante og 

aksepterte meningen rår, og marginaliserte meninger ikke får plass. Dette skyldes, i følge 

Colleoni, Rozza og Arvidson (2014, s. 317), menneskets inneværende tendens til å forme 

homogene grupper basert på en delt mening (se også: Zheng, Liu og Davison, 2018).  

Effekten oppstår til dels av Facebooks algoritmer, men er også en effekt som kan sies å være 

tilstede i alle offentlige fora (Ott og Theunissen, 2015). Zheng, Liu og Davison (2018) hevder 

at ekkokammereffekten er svært prominent på sosiale medier i krisesituasjoner der brukere 

vil bli utsatt for de samme innleggene som omhandler en gitt krisesituasjon opptil flere 

ganger fra flere kilder. Om brukerne blir utsatt for en hårde negative innlegg, så vil de ha 

lettere for å dele denne meningen og i tur vil det skape en delt meningsforståelse. Et 

ekkokammer vil da oppstå og aktører som ikke deler samme mening vil bli utstøtt. Hvis den 

sosialt aksepterte meningen i en krisekommunikasjon er negativ, vil dette kunne resultere i 

overveldende mange negative ytringer og derfor ha en stor innvirkning på krisens omfang 

(Zheng, Liu og Davison, 2018; se også Colleoni, Rozza og Arvidson, 2014). Denne negative 

effekten har jeg tidligere omtalt som en “shitstorm”, hvor virksomheter blir oversvømt av 

negative innlegg fra sine interessenter.  

 

 Jeg vil argumentere for at ekkokammereffekten kan være svært sterk på Facebook. Brukerne 

er knyttet sammen som et nettverk av “venner” og nyhetsoppdateringen til hver enkelt profil 

vil reflektere meningene til disse vennene. Ettersom forskning viser at Facebook blir brukt til 

å holde kontakt med offline venner og familie (White, 2012; Eriksson og Olsson, 2016) og at 

mennesker har en tendens å tiltrekke seg grupper som til en viss grad deler sine egne 

meninger (Colleoni, Rozza og Arvidsen, 2014; Zheng, Liu og Davison, 2018) så kan det 

tenkes at enhver profils nyhetsoppdatering vil bestå av en relativt homogen 

meningsforståelse. 

6.4.5 Mobilisering på Facebook 
De sosiale mediene er en grobunn for aktivisme og engasjement, og store mobiliseringer 

gjennom sosiale medier har det siste tiåret hatt store konsekvenser for samfunnet. Det er en 
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generell oppfattelse av at sosiale medier spilte en stor rolle i “den arabiske vår” (Howard, m. 

fl, 2015). Da en video av den unge grønnsakshandleren Mohammed Bouazizi som satt fyr på 

seg selv i protest mot tunisiske myndigheter florerte på Facebook, Twitter og Youtube i 2010, 

spredte det seg en demokratisk feber over store deler av Nord-Afrika og Midtøsten. Gjennom 

mobilisering på sosiale medier ble det holdt store demonstrasjoner i flere av de arabiske land. 

Demonstrasjonene ledet til borgerkrig i Libya, og i Egypt og Tunisia så man et maktskifte 

etter at myndighetene dukket under for presset av folkemassene og ble avsatt (ibid.). I nyere 

tid har sosiale medier spilt en vital rolle i den verdensomspennende #metoo-kampanjen, der 

store og alvorlige seksuelle overgrep av menn og kvinner i maktposisjoner ble avdekket. 

Kvinner utsatt for seksuelle overgrep tok til sosiale medier og fortalte sine historier under 

hashtaggen #metoo, og en videre diskusjon om giftig maskulinitet og voldtektskultur ble dratt 

frem på dagsordenen i samfunnet. Nettaktivismen resultere blant annet i arresteringen av 

Hollywood-gigantene Harvey Weinstein og Kevin Spacey, og her i Norge måtte blant annet 

Arbeiderpartiets nestleder, Trond Giske, gå av etter beskyldninger om seksuell trakassering 

fra flere kvinner. I disse eksemplene kan man tydelig se den massive effekten mobilisering på 

sosiale medier kan ha for samfunnet på tvers av landegrenser. 

 

På Facebook er den enkleste formen for mobilisering å danne en gruppe der alle som melder 

seg viser støtte eller motstand til en organisasjon, et produkt eller en annen kampsak. Dette 

kan sammenlignes med en slags online underskriftskampanje. Mobiliseringen trenger heller 

ikke være så globalt omspennende som i eksemplene over, det kan for eksempel være en liten 

gruppe som mobiliserer for å endre noe i lokalsamfunnet, eller som ikke med en virksomhet 

og som derfor samles i en gruppe for å øke sjansen for synlighet og gjennomslagskraft 

(White, 2012).  Det er ikke alltid de store og viktige sakene som fører til mobilisering på 

Facebook. Så lenge saken engasjerer kan mennesker samles med formålet om ønsket endring, 

som da godt over 35 000 meldte seg inn i en gruppe på Facebook for å få 1,5 litersflasker 

med leskedrikken Urge tilbake i hyllene på dagligvarekjedene og lyktes med det (Bergersen, 

2008).   

 

Det er også viktig å poengtere at det hersker splid om effektiviteten for mobilisering på 

internett der begrepet “slacktivisme” står sentralt. Med slacktivisme settes det spørsmål ved 

mobiliseringens egentlige engasjement og handlingsevne, ettersom det er en ekstrem lav 

terskel for å melde seg inn i en gruppe på Facebook. Selv om gruppen får en stor tilslutning 

av medlemmer, betyr det ikke at medlemmene er særlig engasjert i handelsrettet aktivisme 
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offline. Mobilisering på sosiale medier har derfor blitt stemplet av mange som “en slapp form 

for samfunnsengasjement” (Enjolras, 2014, s. 92). Jeg vil fortsatt argumentere for at i enkelte 

tilfeller så kan denne typen mobilisering være et nyttig verktøy for å lykkes med 

krisekommunikasjon på sosiale medier. En annen faktor som vil være essensiell for at 

aktørene blir hørt, er deres online etos. 

6.4.6 Online etos: aktørenes troverdighet på Facebook 
Moderne sjangerteori utforsker overlappingen av sjanger og den retoriske situasjon 

(Kjeldsen, 2016, s.94). Begrepet etos har jeg tidligere utforsket i underkapittel 3.1.1. Det er et 

grunnleggende retorisk begrep, som sammen med logos og patos utgjør de tre 

overbevisningsmidlene som presentert av Aristoteles (2006; jf. Andersen, 1995; Ihlen, 2013; 

Kjeldsen 2016). Etos taler til aktørens troverdighet og karakter, logos til aktørens evne til å 

argumentere tydelig og rasjonelt, mens patos appellerer til publikummets følelser og 

engasjement. De tre bevismidlene er tett knyttet sammen, og det er i samspillet av disse 

overtalelse finner sted (Kjeldsen, 2016). Aktøren bygger sin etos gjennom sine retoriske valg, 

og man kan derfor si at etos er avhengig av den retoriske situasjonen og konteksten som 

ligger til bakgrunn for det retoriske formålet. Kjeldsen (2016) argumenterer som sagt for at 

retorikken må adapteres til den sosiale og kulturelle konteksten. Tidligere i oppgaven 

presenterte jeg kort den danske forskeren Elisabeth Hoff-Clausen (2008) sitt forsøk på å 

adaptere etos-konseptet til det sosiale medielandskapet- online etos. Dette begrepet vil jeg nå 

se nærmere på.  

 

Hoff-Clausen (2008) bruker en ciceronisk forståelse av begrepet og definerer online etos som 

at det “forekommer at hvile på sympati, stil og social autoritet snarere end på fornuftspræget 

vurdering, argumenter og pålidelighet, som en aristotelisk optik indikerer” (Hoff-Clausen, 

2008, s. 255). Her fokuserer hun på aktørens sosiale relasjon til publikummet, stil som 

ethopoetisk (karakterbyggende) element, og aktørens evne til å formulere en 

situasjonsbestemt passende respons (decorum). Aktøren må identifisere seg med 

publikummet for å kunne vinne deres tillit og ansees som troverdig. Verbale og visuelle 

fremstillinger danner bakteppet for aktørens stil, og vil skape et umiddelbart inntrykk som 

åpner for publikummets fortolkning. Cicero anser stilen som et konkret uttrykk for aktørens 

phronesis (klokskap, jf. Ihlen, 2013, s.93) og evne til å identifisere den situasjonelle 

konteksten, sakens innhold og publikummet som skal overbevises.  Decorum, anses som 

aktørens evne til å uttrykke seg passende i situasjon. Dette begrepet har jeg gjort rede for i 
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underkapittel 4.2.1, da under det latinske ordet aptum som betyr passende eller sømmelig 

(Kjeldsen, 2016, s.71). Aktøren må kunne bevise ovenfor publikummet at hen er verdig deres 

tid. Man må, med andre ord, kunne ha en god forståelse for den retoriske situasjonen hvis 

man vil lykkes med sin retorikk. 

 

Ettersom sosiale medier produserer enormt mye innhold på kort tid og mange forskjellige 

aktører kjemper om å bli hørt, er det svært viktig for aktøren å bygge etos og skape 

troverdighet i sin kommunikasjon, slik at den ikke forsvinner i mylderet av andre stemmer. 

Derfor vil jeg argumentere for at online etos er en essensiell del for å lykkes med 

krisekommunikasjon på sosiale medier. 

 

Det er, som nevnt i kapittel 3, vanlig å skille mellom tre typer etos: innledende, avledet og 

endelig (jf McCorskey, 2006). Det innledende etos tar for seg mottakernes forutinntatte 

inntrykk av aktøren, det avledede etos bygges i følge Aristoteles gjennom aktørens evne til å 

vise sin klokskap (phronesis), gode moralske karakter (arête), og velvilje (eunoia) (Ihlen, 

2013, s.93-94).  Det endelige etos kommer til uttrykk i samspillet med de to foregående 

formene og er først synlig i etterkant av situasjonen. Denne inndelingen er nyttig når man 

analyserer etos på sosiale medier, ettersom mediene er definert av muligheten til å konstant 

endre, kommentere eller dele. Det vil derfor være relevant å operere med en forståelse av etos 

som ikke er lineær, ettersom krisekommunikasjon på sosiale medier selv er en dynamisk 

prosess. Man kan forstå “offline etos” som det innledende online etos, der virksomheter og 

enkeltpersoner som allerede har et godt omdømme utenfor de sosiale mediene vil inntre 

plattformene med en god dose etos. Et godt omdømme “offline”, er derimot ikke en garanti 

for et godt online etos, ettersom det er situasjonsbetinget og krever en dyp sjangerforståelse. 

For enkeltpersoner som ikke har noe særlig etos verken offline eller online, så kan man 

argumentere for at de trer inn i den retoriske situasjon uten noe form for innledet etos, og at 

dem desto mer må kunne bygge online etos gjennom sine ethopoetiske stilvalg. 

 

Å bygge etos gjennom online sympati kommer, i følge Miller (her sitert i Hoff-Clausen, s. 

217) til uttrykk ved at aktøren viser interesse og “strekker ut en åpen hånd” til mottakerne i 

sin appell. Man kan også opparbeide seg online etos gjennom ethopoetiske stilvalg. Her 

skiller kommunikasjon på sosiale medier seg fra de tradisjonelle mediekanalene, ettersom de 

åpner for et bredt utvalg av verbale og visuelle fremstillingsverktøy. Kommunikatørens 

stilvalg kan øke tekstens etos ved å innramme den retoriske situasjonen i uttrykksformer som 
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spiller på mottakernes interesser, verdier og forståelse av den sosiale konteksten. 

Kommunikatorene må derfor kunne vise en forståelse av det antatte publikummet, og deretter 

kunne identifisere felles overtalelsesmomenter og uttrykke seg på en måte som forholder seg 

til situasjonens aptum. De ethopoetiske stilvalgene er til en viss grad også definert av mediets 

teknologiske begrensninger. På en blogg har man for eksempel stor tilpasningsevne og men 

kan forme et veldig personlig uttrykk gjennom valg av for eksempel bakgrunnsfarge, bannere 

og tekstfonter. På mikroblogger og nettsamfunn som Twitter og Facebook, er det rent visuelle 

rammeverket for retorikken forutbestemt av den sosiale medieplattformen. På disse 

plattformene vil det derfor legges enda større vekt på språklige virkemidler som troper og 

figurer i utformingen av retorikken. Mikroblogger legger også begrensninger for antall ord 

eller tegn man kan bruke i hver enkel tekst, og det krever derfor en god forståelse for den 

retoriske situasjonen ettersom aktøren må kunne få inn sine overtalende innholdsmomenter 

på en effektiv måte. Facebook stiller ikke i utgangspunktet begrensninger for antall tegn, men 

etter et visst antall tegn, så blir teksten kuttet og man må fysisk trykke på en “mer” funksjon 

for å lese resten. Det vil derfor være instrumentelt å kunne overbevise mottakeren på en 

kortfattet måte, eller fange deres oppmerksomhet nok til at dem vil lese videre. 

 

Et ethopoetisk stilvalg som vil være viktig spesielt for virksomheter i krisekommunikasjon på 

sosiale medier, er den innledende inntrykket av virksomhetens profil. På Facebook kommer 

dette blant annet til uttrykk i form av valgt profilbilde og hvordan virksomheten velger å 

håndtere sin kommunikasjon med sine interessenter på siden før, under og etter krisen har 

funnet sted. En jevn tilstedeværelse på plattformen før krisen finner sted, vil kunne styrke 

virksomhetens etos i det krisen bryter ut (Coombs, 2015; Løvik, 2015). Virksomheter kan 

blant annet velge å fremstille seg selv som en enhetlig avsender, eller som flere personlige 

stemmer som da vil signere med sine egne initialer eller navn for å skape et personlig preg. 

 

Ettersom de visuelle rammene er bestemt av den teknologiske utformingen på Facebook, kan 

det tenkes at ethopoetiske stilelementer som språk og “tone of voice” vil ha en viktig rolle. 

Felles for kommunikasjon på sosiale medier er ideen om at språket bør være tydelig og 

kortfattet, og tonen bærer preg av være direkte og åpen (Løvik, 2015; White, 2012). De 

sosiale medier legger til rette for at aktørene kan bruke en svært personlig stil i sin 

kommunikasjon. En aktør kan derfor tenkes å oppnå online etos ved å kommunisere på en 

kortfattet måte, som gir mening til mottakerne. Selv om aktørene holder seg kortfattet, vil det 

være mulig å styrke sitt argument ved å linke til mer utfyllende informasjon. Her kan den 
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utfyllende eller lenkede informasjonen sette mer fokus på sakens logos, og dette vil være en 

del av aktørens persuasive elementer.  

 

Aktørene også forholde seg til situasjonens aptum- det som er passende eller sømmelig å si 

(Ihlen, 2013; Hoff-Clausen, 2008). Krisekommunikasjon på sosiale medier, så vel som i 

tradisjonelle medier, må derfor kunne ta høyde for krisens kontekst (Johansen og Frandsen, 

2007; Coombs, 2015). Det fjerde og siste ciceronianske aspekte for online etos er, ifølge 

Hoff-Clausen (2008, s. 225) å bygge etos over tid:  

 
At opbygge etos over tid, særligt gennem en performativ appel, hvor karakteren demonstreres 

gennem konsistent, positivt betragtet adfærd indenfor den relevante kreds, er blevet væsentlig 

for den aktør, der ønsker en handleposition. 

 

Online etos i sammenheng med sosiale medier, kan derfor sies å utvikles og forhandles i en 

prosess der engasjement og interaksjon med andre aktører i sosiale medier vil være 

avgjørende.  

 

Sosiale medier er preget av egalitarianisme og et godt omdømme offline blir ikke alltid 

overført online. Etos på sosiale medier kan derfor sies å legge vekt på en sosial autoritet som 

blir skapt gjennom den situasjonsbestemte innsats og en gjensidig respekt for andre aktører 

og deres retoriske handlerom. Et annet viktig aspekt som vil vurdere en aktørs retoriske 

handlerom er deres digitale dannelse- en dyp forståelse av sjangeren retorikken skal utføres i. 

6.4.7 Digital dannelse: sjangerforståelse 
I underkapittel 3.3 definerte jeg, i lys av Jackson (2010) og Østerud og Skogseth (2008), 

digital dannelse som en betingelse for å bruke sosiale medier. Begrepet omhandler 

kunnskapen aktørene trenger for å bedrive kompetent adferd på digitale flater. 

 

I Hoff-Clausen (2008, s.15-16) skiller Lankashear og Knobel mellom tre forskjellige former 

for leseferdighet: den operasjonelle som omhandler beherskelsen av relevante språksystemer, 

den kulturelle som tar for seg tekstmessig meningsskaping i lys av kontekst og sosial praksis, 

og den kritiske som krever forståelse for at de sosiale praksiser vil være sosialt konstruerte. 

Hoem og Schwebs (2010) opererer med en todelt forståelse av begrepet, der de skiller 

mellom digital dugelighet og digital kyndighet. Digital dugelighet omhandler hvorvidt man 
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kan benytte de digitale verktøyene, mens digital kyndighet tar for seg hvorvidt man strategisk 

utnytter de mediets muligheter for teksttolkning. Digital dannelse kan derfor forstås som en 

overordnet forståelse for nye medier og hvilket handlerom man har på de forskjellige 

plattformene. Denne definisjonen tar høyde for at aktører må ha en helhetlig forståelse for 

digitale kommunikasjonsformer og hvordan teknologien påvirker muligheten til å delta i den 

retoriske arenaen. 

 

 Aktører må kunne vise digital dugelighet ved å ta i bruk plattformen på et operasjonelt plan 

for å kunne tilegne seg informasjon og skape eget innhold. Jeg vil argumentere for at den 

kulturelle og kritiske dimensjonen av digital dannelse vil være den viktigste å mestre for å 

kunne lykkes med sin krisekommunikasjon. Her må aktøren vise forståelse for krisens 

kontekst, i tillegg til å måtte ta høyde for at kommunikasjon på Facebook vil operere innenfor 

sin egen kontekst, som må fortolkes og forstås for at aktøren skal kunne handle meningsfullt 

på plattformen.  

 

Jeg vil vurdere online etos, retorisk handlerom og digital dannelse som avgjørende for deres 

retoriske agency. Begrepene vil også være essensielle for at aktører skal kunne lykkes med 

sin krisekommunikasjon på Facebook. Begrepene er sterkt knyttet fra hverandre. Aktørens 

digitale dannelse vil være avgjørende for deres online etos. For at aktøren skal kunne 

oppfattes som troverdig og som en verdig deltaker av kommunikasjonen, er det vitalt å kunne 

utøve digital dannelse gjennom sine ethopoetiske stilvalg for sine verbale eller visuelle 

fremstillingsformer, samt ta høyde for den situasjonelle konteksten og vise forståelse for 

sakens innhold og det antatte publikummet. Gjennom retorisk innsats og interaksjon med 

andre aktører kan aktøren bygge etos over tid. Digital dannelse er også en betingelse for å 

utnytte det fulle potensialet for aktørens retoriske handlerom. Manglende digital dannelse kan 

føre til at aktøren drukner i det dype havet av innhold på Facebook, samt det kan oppstå 

kommunikasjonskriser om aktøren ikke har forståelse for andre aktørers retoriske handlerom. 

Jeg vil derfor vurdere digital dannelse som en overordnet kompetanse som er vital for å 

kunne utnytte det retoriske handlerommet og kunne bli ansett som troverdig, og vil derfor 

være grunnmuren for aktørens online etos og retoriske handlerom. 
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7. Interessentene som krisekommunikatører på 
Rema 1000 sin Facebookside 
Ettersom denne oppgaven først og fremst tar for seg interessentene som sekundære 

krisekommunikatører, så vil jeg videre utforske deres valg av strategier. Det er viktig å ta 

høyde for at andre aktører vil ta i bruk andre strategier som kan påvirke interessentenes 

kommunikasjon. Jeg vil derfor operere under forståelsen av krisekommunikasjon som 

dynamiske og komplekse prosesser. Jeg vil også utforske hvordan interessentene utnytter 

deres retoriske handlerom, og gjøre en vurdering av deres online etos og digitale dannelse 

7.1. Et ekkokammer av negativitet 
For å danne et bilde av den overveldende responsen fra interessenter utførte jeg en kvantitativ 

analyse av de 300 første innleggene fra interessenter i dagene etter krisen var et faktum. Som 

forklart i oppgavens metodekapittel, ble innleggene kodet etter om de ble oppfattet som 

positive, negative, nøytrale, eller ikke relevante til Rema 1000 sin krisesituasjon. Innleggene 

ble ansett som en analyseenhet i sin helhet, som vil si at lenket innhold ikke ble tatt til 

betraktning. Tekstene ble betraktet som positive dersom de viste støtte til eller skrøt av 

bestevennstrategien eller Rema 1000 sin krisehåndtering. På samme måte, ble tekstene ansett 

som negative om de uttrykte kritikk eller negativ omtale av bestevennstrategien eller Rema 

1000 sin krisehåndtering. Hvis tekstene var ambivalente eller besto av generelle spørsmål 

eller informasjon om strategien ble de kodet som nøytrale. Den siste kategorien, ikke 

relevant, ble brukt til tekster som ikke omhandlet strategien eller Rema 1000s krisehåndtering 

i det hele tatt. Hver tekst ble bare vurdert til en av kategoriene, og tekster som passet inn i 

flere variabler ble kodet etter det som ble oppfattet som den mest dominante variabelen. Kun 

34 innlegg ble bedømt som ikke relevante for krisekommunikasjonen. Disse omhandlet stort 

sett forespørsel etter en spesiell vare, spørsmål angående enkelte franchiser og deres 

produkter, eller ris og ros av diverse lokalbutikker og varer. Jeg har valgt å ikke bruke disse 

tekstene i analysen ettersom de ikke forteller noe om interessentenes engasjement i 

krisesituasjonen. Jeg vil vurdere alle tekstene som omhandlet Rema 1000 sin 

bestevennstrategi eller krisesituasjon som en form for sekundær krisekommunikasjon (jf. 

Coombs og Holladay, 2014; Schultz, Utz og Göritz, 2011; Zheng, Liu og Davison, 2018). 

Tabellen under viser resultatet av den kvantitative analysen: 
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POSITIV NEGATIV NØYTRAL TOTAL 

23 215 28 266 

9% 81% 10% 100% 
Tabell 2: Viser engasjementet og meningsoppfattelsen blant interessentene på Rema 1000 sin 

Facebookside 05.01-08.01, 2017.  

 

Analysen viser en klar overvekt av negativ sekundær krisekommunikasjon. Over 8 av 10 

innlegg som omhandlet krisesituasjonen ble bedømt som kritiske eller negative til 

bestevennstrategien og Rema 1000 sin generelle krisehåndtering. Hvordan denne 

kommunikasjonen utartet seg vil bli diskutert senere i oppgaven. 10% av tekstene ble angitt 

som nøytrale. Disse tekstene besto av informasjon og spørsmål som verken støtter eller 

sverter Rema 1000 og deres bestevennstrategi. En gjennomgående tråd for denne kategorien 

var nysgjerrige spørsmål om hvor stor effekt bestevennstrategien ville ha på forskjellige 

lokalbutikker. Personene bak spørsmålene var redde for å ikke finne sine favoritter i 

butikkhyllene på deres lokale Rema 1000 filial, men var villig til å gi strategien en sjanse 

ettersom de ikke visste hva den endelige effekten av strategien ville være. Interessentene som 

viste støtte for strategien var i klart undertall i den totale sekundære krisekommunikasjonen, 

og utgjorde kun 9% av utvalget. Interessentene i denne kategorien stilte seg uforstående til 

kritikken og viste støtte gjennom løfte om lojalitet til sin lokale Rema 1000 butikk. En 

gjennomgående tråd for den positive interessentgruppen var minimering av krisens omfang, 

der flere aktører påpekte at et mindre utvalg av øl og brus var “ingenting å gråte over”.  

 

Ettersom dataene viser en gjennomgående negativ meningsoppfattelse blant interessentene, 

vil det være naturlig å trekke inn Graf og Scwede (2012, her i Ott og Theunissen, 2015) sin 

ide om en negativ “shitstorm”. Interessentene føler seg sveket og har mistet tillit til Rema 

1000 som virksomhet og utrykker derfor sine følelser gjennom Facebook. Graf og Schwede 

vurderer sinne som er den mest “virale” følelsen, noe som den sekundære 

krisekommunikasjonen i denne konteksten kan tenkes å reflektere. Derimot vil det være 

vanskelig å si noe om hva som motiverer hver enkelt interessent til å ta del i den negative 

sekundære krisekommunikasjonen som preget Facebookdebatten. Interessentene kan være 

motivert av deres genuine sinne og skuffelse over virksomhetens oppførsel, eller de kan være 

fanget opp av ekkokammereffekten og ønsket derfor å ta del i den meningen som var sosialt 

akseptabel på den retoriske sub-arenaen. I et ekkokammer vil marginaliserte meninger ofte 
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bli hånet eller ignorert. Det kan derfor tenkes at det var flere interessenter som støttet 

bestevennstrategien og Rema 1000, men valgte å ikke ta del i kommunikasjonen i frykt av å 

havne utenfor den aksepterte sosiale diskursen.  

 

Det vil være vanskelig å spekulere i motivasjonen bak hver enkelt interessents 

kommunikasjon, men jeg vil argumentere for at interessentenes sinne i stor grad var genuint, 

selv om det vil være umulig å ignorere ekkokammerets effekt. Som beskrevet over, falt Rema 

1000 sitt omdømme kraftig på omdømmekåringen RepTrak (Apeland, 2018) i kjølvannet av 

krisen, og det vil være naturlig å trekke inn den feilslåtte bestevennstrategien som en faktor 

for dette. Omdømmekåringen RepTrak baseres på en 8-ukers undersøkelse der virksomheters 

omdømmescore er basert på spørsmål om “tillit, beundring, respekt og følelse for 

virksomheten” (ibid., 2018). I tillegg gir RepTrak virksomheten en score basert på 23 

attributter innenfor kategoriene: produkter og tjenester, samfunnsansvar, arbeidsmiljø, 

innovasjon, ledelse, etikk og økonomi (ibid.). Det er viktig å poengtere at selv om 

undersøkelsen blir gjort over 8 uker for å minimere påvirkning av dagsaktuelle hendelser, så 

blir den utført mellom januar og mars hvert år. For Rema 1000 sin del, vil det si at 

undersøkelsen pågikk samtidig som krisen sto på som verst, og det kan derfor tenkes at 

krisesituasjonen kan ha påvirket utfallet av kåringen. I 2018 og 2019 viser kåringen at 

dagligvarekjedens omdømme stiger, men det er fortsatt lang vei tilbake til det sterke 

omdømme virksomheten hadde før krisen brøt ut (Apeland, 2018; 2019). 

 

 Den kvantitative analysen i denne oppgaven er ikke et forsøk på å trekke en kausal link 

mellom de finansielle, organisatoriske og omdømmemessige konsekvensene krisen fikk for 

Rema 1000 og den negative “shitstormen” av sekundær krisekommunikasjon på Rema 1000 

sin Facebookside. Ettersom kriser er komplekse og dynamiske prosesser, vil det være 

essensielt å ta høyde for den totale konteksten og kommunikasjon som skjer på andre 

retoriske arenaer, både offline og online. Jeg vil likevel argumentere for at pågangen av 

innlegg fra interessenter i dagene etter krisen ble et faktum var en viktig del av krisens 

kommunikasjonsmønster, og volumet av negativ sekundær krisekommunikasjon var såpass 

overveldende at andre aktører ikke kunne ignorere effektene. Jeg vil derfor vurdere 

interessenes negative krisekommunikasjon på Rema 1000 sin Facebookside som en vital del 

av krisens videre kontekst og forløp. Ettersom en kvantitativ analyse ikke ville kunne gå i 

dybden, har jeg valgt å supplere med en kvalitativ tekstanalyse for å kunne gi et mer 

komplekst bilde av interessentenes sekundære krisekommunikasjon. Gjennom tekstanalysen 
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vil jeg identifisere hvilke strategier de negative interessentene tok i bruk i sin sekundære 

krisekommunikasjon. Jeg vil også utforske hvorvidt de utnytter det retoriske handlerommet 

på den retoriske sub-arenaen.  

7.2 Interessentenes strategier 
Som nevnt over, så er det vanskelig å definere interessentene som en homogen gruppe. Et av 

hovedelementene i denne oppgaven er derfor å kunne bidra til en dypere forståelse av 

interessentene som en variert gruppe som opererer med forskjellige fortolkninger, interesser 

og strategier. Ettersom den kvantitative analysen avdekket en stor pågang av negativ 

sekundær krisekommunikasjon fra interessentene, har jeg valgt å fokusere på strategiene 

brukt av denne gruppen aktører. Den kvalitative tekstanalysen tar derfor utgangspunkt i de 

tekstene som i den kvantitative analysen ble bedømt som negative. Fra et utvalg på 300 

tekster, ble 215 vurdert til denne kategorien. Gjennom en tekstanalyse av disse tekstene vil 

jeg argumentere for at interessentene opererte utfra tre hovedstrategier: 

 

1. Påpeker negative konsekvenser for lokalsamfunnet: her kjempet interessentene for 

sine lokale bedrifter og arbeidsplasser. 

2. Mobilisering i grupper: Interessentene samlet seg i forskjellige grupper for å vise 

lojalitet til enkeltprodukter, eller oppfordre til boikott av Rema 1000. 

3. Finansielle konsekvenser av strategien: Her peker interessentene til at virksomheten 

er avhengig av å opprettholde kundeskaren sin, og truet med å avslutte kundeforholdet 

om ikke strategien blir reversert. 

 

Dette vil naturligvis ikke være en uttømmende liste over alle strategiene de negative 

interessentene tok i bruk for å fremme sine interesser, men gir et overblikk over de mest 

dominante strategiene som preget kommunikasjonen.  

7.2.1 Negative konsekvenser for lokalsamfunnet 
Den første strategien jeg vil gjøre rede for er hvordan en del av de negative interessentene 

brukte sin kommunikasjon til å kjempe for sine lokale bedrifter og arbeidsplasser. Flere 

bedrifter, deriblant Coca-Cola og ølprodusenten Mack, varslet om permitteringer som en 

direkte følge av at de ikke fikk fornyet sine kontrakter med Rema 1000 (NTB, 2017). 

Innkjøpsavtaler mellom dagligvarekjeden og flere små, lokale bedrifter var også i fare og 
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mange interessenter var redde for hvilke konsekvenser det ville ha hvis lokale varer ble 

“kastet ut” av sortimentet. Dette fikk interessentene til å verne om sine lokale bedrifter som 

ville bli berørt av bestevennstrategien. Tekstene som ble dekket av analysens utvalg fanget 

spesielt misnøye fra tilhengere av ølprodusenten Mack, samt Heggedal bakeri og konditori, et 

familiedrevet bakeri som tidligere var å finne i Rema 1000 butikker i Asker og Røyken.  

 

Da det ble kjent at ølprodusenten Mack ville miste plassen sin i Rema 1000 sine butikker, 

skapte det en stor reaksjon blant interessentene på virksomhetens Facebookside. Mange stilte 

seg undrende til hvorfor Rema 1000 hevdet at bestevennstrategien ville sette større fokus på 

lokale varer, når den norske ølprodusenten ble presset ut av hyllene. De største reaksjonene 

kom fra Nord-Norge, der det ble stilt spørsmål om hvorfor produkter fra den dansk-eide 

produsenten Hansa skulle ta plassen fra øl “brygget nede i gata”. Da det senere kom frem at 

Mack, som har produsert øl i utkanten av Tromsø siden 1877 (Mack, 2018), mest sannsynlig 

måtte permittere arbeidere, eskalerte reaksjonen fra interessentene (NTB, 2017). Mange 

interessenter mente virksomheten burde “skamme seg” og uttrykte bekymring for hvordan 

lokalsamfunnet ville bli påvirket om flere kom til å miste jobben. Reaksjonene ble såpass 

kraftige at Rema tilslutt måtte respondere på det de selv kalte “ropet fra nord” (Aarø og Moe, 

2018). Dagligvarekjeden gikk inn i en dialog med bryggeriet for å forhandle en ny avtale. 

Etter få dager kunngjorde Rema 1000 at de ville fortsette å selge øl fra Mack i de fire 

nordligste fylkene.  

 
Figur 2: Interessent viser sin misnøye med Rema 1000 etter bryggeriet Mack varslet permitteringer 

som følge av bestevennstrategien. 

 

Den lille familiebedriften Heggedal bakeri og konditori, var også i en utfordrende situasjon 

som følge av bestevennstrategien. Bakeriet, som leverte varer til åtte lokale butikker i Asker 
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og Røyken, fikk beskjed at dagligvarekjeden ikke lenger ville ta inn produktene deres. 

Lokalsamfunnet reagerte og uttrykte sin misnøye på Rema 1000 sin Facebookside. I 

motsetning til Mack-tilhengerne, så var ikke tilhengerne av Heggedal bakeri og konditori 

veldig opptatt av tapte arbeidsplasser, men fokuserte heller på nostalgifaktoren av å miste en 

familiebedrift som siden 1932 hadde vært et samlingspunkt for lokalsamfunnet. Bakeriet var 

blitt en velkjent institusjon i Asker og Røyken og tilhengerne stilte seg spørrende til hvorfor 

tradisjonsbakst fra det lille bakeriet skulle erstattes med masseprodusert bakst fra større 

leverandører. Støttende interessenter opprettet underskriftskampanjen “Bevar Heggedal 

Bakeri” (2017) som i løpet av kort tid fikk 1570 underskrifter. Heggedal bakeri og konditori 

ble til slutt kontaktet av Rema 1000 og tilbudt en ny avtale der antall de doblet antall butikker 

produktene fra bakeriet ville bli solgt i. Tross seieren måtte familiebakeriet sette krok på 

døren i slutten av juni, 2017 grunnet dårlig økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Interessent som bruker nostalgi og patos i sin kamp for å redde kontrakten til Heggedal bakeri 

og konditori. 

  

Det vil være for simplistisk å vurdere interessentenes sekundære krisekommunikasjon på 

Facebook som eneste faktor for at dagligvarekjeden måtte snu og tilbydde både Mack og 

Heggedal bakeri og konditori nye kontrakter. Her er det viktig å kunne ta høyde for krisens 

overordnede retoriske arena og ikke bare den som utspilte seg på sub-arenaen Facebook. 

Kontekstmessig kan man påpeke at Mack er en stor bedrift og det ville få konsekvenser for 

mange personer om permitteringene ble en realitet. Det er også viktig å påpeke at “ropet fra 

nord” dekket et stort geografisk område og dermed vil påvirke en betydelig andel Rema 1000 
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butikker. En tredje faktor som jeg vil trekke inn som avgjørende for at Mack og deres 

tilhengere lyktes med deres kamp, er at saken ble flittig diskutert av andre aktører på andre 

arenaer. Øldebatten fikk mye spalteplass i papir og nettaviser, og bryggeriet var flittige med 

oppdateringer på sine egne sosiale medier. Kampen for Heggedal bakeri og konditori utspilte 

seg stort sett på Rema 1000 sin Facebookside og ble ikke plukket opp av andre aktører på 

andre arenaer, men hadde likevel gjennomslagskraft. Dette kan tenkes å være på grunn av 

stort press fra interessentene og lokale kjøpmenn som mobiliserte seg og startet 

underskriftskampanjen slik at deres stemme ville bli mer synlig. Til slutt ble presset for stort 

for virksomheten Rema 1000, som bukket under og kalte inn til nye forhandlinger.  

7.2.2 Mobilisering i grupper 
Den andre strategien som interessentene tok flittig i bruk, var Facebooks mulighet for å lett 

kunne organisere seg i grupper. Dette ble tidligere i oppgaven (jf. underkapittel 6.4.2) som et 

av de sentrale trekkene ved Facebook som en retorisk sub-arena. Ved å inngå i grupper kan 

interessentene vise tydelig at de er flere som er enige om samme ting og kan derfor, i teorien, 

bygge opp sin stemme sammen slik at de blir vanskelige å ignorere (White, 2012). Utfra 

eksempelet over, kan man se at interessentene som kjempet for at produkter fra Heggedal 

bakeri og konditori fortsatt skulle selges i lokale filialer også benyttet seg av en form for 

mobilisering gjennom Facebook. Det som skiller seg ut i denne sammenhengen er at 

personene bak gruppen valgte å opprette en underskriftskampanje på en tredjepartsside, og 

ikke utnytte gruppefunksjonen som Facebook tilbyr.  

 

Som nevnt over i underkapittel 6.4.2 så er den enkleste formen for mobilisering å opprette en 

gruppe der alle som melder seg inn kan sies å støtte gruppas kampsak. Interessentene i Rema 

1000 sin krisesituasjon opprettet flere grupper hvor andre interessenter kunne melde seg inn 

for å vise motstand til dagligvaregiganten. Gruppene rangerte fra å støtte enkeltbedrifter eller 

produkter som sto i fare for å bli presset ut av Rema 1000 sitt sortiment, til grupper som 

oppfordret til full boikott av handel i Rema 1000 sine butikker. Den siste gruppen kan sies å 

være den mest fremtredende formen for mobilisering i den gitte krisekonteksten. Grupper 

som “Boikott Rema 1000” (2017) og “Æ boikotter Rema 1000” (2017) ble flittig lenket til i 

de dagene som ble dekket av analysens utvalg og har tilsammen over 3000 medlemmer.  



  
 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: En negativ interessent oppfordrer andre aktører til å melde seg inn i gruppa “Æ boikotte 

Rema 1000. 

 

Det vil være vanskelig å kunne måle effekten denne type mobilisering hadde på 

krisesituasjonen. Det vil også være umulig å si noe om motivasjonen til interessentene som 

meldte seg inn i gruppene. De kan selvfølgelig ha meldt seg inn på grunn av sin misnøye med 

bestevennstrategien, men de kan også ha blitt påvirket av ekkokammereffekten som er 

tilstede på den retoriske sub-arenaen. Det må også tas høyde for at denne typen mobilisering 

ofte blir ansett som en “slapp form for samfunnsengasjement” (Enjolras mfl., 2014, s. 92). 

Det er en lav terskel for å melde seg inn i slike grupper, og man kan derfor sette spørsmål ved 

interessentenes handlingsevne til å gjennomføre boikotten offline. Selv om interessentenes 

handlingsevne er uvisst, vil det være vanskelig for de andre aktørene å ignorere den raske 

mobiliseringen. De tradisjonelle mediene omtalte gruppene i diverse nettaviser (finn noen 

her), og virksomheten Rema 1000 ville kunne havne i økonomiske problemer og tap av 

markedsandel dersom boikotten ble gjennomført. Dette bringer oss til den tredje og siste 

hovedstrategien som ble tatt i bruk av interessentene på Rema 1000 sin Facebookside: 

finansielle konsekvenser av strategien. 

7.2.3 Finansielle konsekvenser av strategien 
Den siste hovedstrategien som analysen avdekket var trusselen om endt kundeforhold. 

Interessentene vet at Rema 1000 er nødt til å tjene penger for å holde driften i gang, og truet 

derfor virksomheten med å slutte å handle i deres butikker. Her pekte interessentene til at 

dem, som kunder, har stor innflytelse på virksomheters eksistens. Interessentene tok avstand 

fra bestevennstrategien og truet med å gjøre sin handel hos virksomhetens konkurrenter i 

stedet. Mange trekker frem at de i mange år har vært lojale kunder, men nå ser seg nødt til å 
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handle andre steder dersom Rema 1000 ikke revurderte bestevennstrategien. Noen tok steget 

videre og satt et tall på hvor mye penger de i løpet av en uke, måned eller år pleide å legge 

igjen i Rema 1000 sine butikker. De poengterte så at hvis virksomheten ikke trakk tilbake 

strategien, så ville disse pengene bli brukt et annet sted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Interessent som uttrykker sin misnøye med bestevennstrategien ved å påpeke kundenes makt. 

 

Også her vil det være nyttig å trekke frem ekkokammereffekten og slacktivisme. Selv om 

interessentene eksplisitt sa at de heller ville handle hos Rema 1000 sine konkurrenter, så 

betyr ikke det at de i realiteten gjorde det. Utfra analysen vil det være umulig å si om 

interessentene som sa at de ville avslutte sitt kundeforhold med dagligvarekjeden faktisk 

gjorde det, men med tanke på at Rema 1000 mistet over 1% av sin markedsandel i 2017, så 

kan man se tendenser av en kundeflukt fra Rema 1000 i etterkant av krisen.  

 

7.3 Hvordan utnyttet de negative interessentene det retoriske 
handlerommet for krisekommunikasjon 
Jeg har tidligere i oppgaven definert Facebook som en arena for retorisk handlekraft. I Rema 

1000 sin krisesituasjon utover vinteren 2017 åpnet det seg et retorisk handlerom med 

forutsetninger, muligheter og begrensninger for aktørenes retoriske innsats. Jeg anser det 

retoriske handlerom som et vilkår for aktørenes krisekommunikasjon på Facebook. I 

underkapittel 6.4.2 trakk jeg frem rask informasjonsflyt, dialog, mobilisering i grupper og 

ekkokammereffekten som sentrale trekk for det retoriske handlerommet på plattformen.  Jeg 

vil nå gjøre en vurdering av de negative interessentenes innsats innenfor dette retoriske 

handlerommet. 
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Coombs (2015) teoretiserer at interessenter ofte snur seg til sosiale medier og internettet for 

informasjon når en krise inntreffer. Dette kan tenkes å være sant for de negative 

interessentene i Rema 1000 sin krisesituasjon. De er tidlig tilstede på Facebook og spør 

kritiske spørsmål eller utrykker sin misnøye med strategien. Interessentenes kommunikasjon 

er ikke preget av ny informasjon, men viser heller tendenser til deres egen 

meningsoppfattelse av informasjon som de har plukket opp på andre arenaer. Dette er i tråd 

med Eriksson og Olsson (2016, s. 205) sine funn om at Facebook er en plattform der aktører 

formidler “snapshots” av sine er erfaringer og observasjoner ved enkelte krisesituasjoner, 

ikke en plattform der man oppdager nye kriser. Interessentene bruker plattformen til å 

kommunisere direkte med virksomheten, uten å bruke tradisjonelle massemedier som 

mellomledd. Interessentenes kommunikasjon er offentlig og kan deles, og vil derfor dukke 

opp på andre aktørers nyhetsoppdatering. Dermed spres informasjonen innenfor Facebook 

sine teknologiske rammer. Aktører som ikke aktivt har søkt etter informasjon kan allikevel bli 

utsatt for kommunikasjonen og velge å ta del selv, enten ved å publisere egne innlegg på 

Rema 1000 sin Facebookside, eller ved å utnytte plattformens dialogiske funksjon. 

 

Dialog er et sentralt aspekt ved online kommunikasjon, og interessentene initierer samtaler 

med andre aktører ved å publisere innlegg på Rema 1000 sin offentlige Facebookside. 

Hvorvidt dialogen fortsetter er avhengig av at andre aktører tar del i samtalen. Det er også 

mulig å ta del i dialogen ved Facebook sin “liker” funksjon, der andre aktører kan vise støtte 

eller uenighet til innlegget ved å velge en emotikon som representerer deres følelser. 

Analysen viser at interessentene ofte “liker” innlegg de er enige i, men utnytter ikke det fulle 

potensialet til å kommentere andre aktørers innlegg.  

 

Det er viktig å reflektere over hvorvidt den negative sekundære krisekommunikasjonen på 

den retoriske sub-arenaen er påvirket av ekkokammereffekten. Analysen viser en tydelig 

overvekt av negative innlegg, så det vil være naturlig å tenke at noe av interessentenes 

krisekommunikasjon vil være påvirket av de sosiale normene i ekkokammeret som oppstår på 

Facebooksiden. Det vil være vanskelig å påvise hvor mye ekkokammeret har å si for krisens 

utfall. Med tanke på krisens utfall og konsekvensene krisesituasjonen fikk for virksomheten 

Rema 1000, vil jeg argumentere for at en stor del av interessentenes negative sekundære 

krisekommunikasjon var genuin og ikke et produkt av ekkokammeret.  
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Det siste aspektet som jeg har trukket frem som sentralt for det retoriske handlerommet på 

Facebook er mobilisering. Mulighetene for mobilisering er flittig brukt av interessentene i 

denne krisesituasjonen. I underkapittel 6.5.2 identifiserte jeg mobilisering i grupper som en 

av de tre hovedstrategiene de negative interessentene tok i bruk i sin sekundære 

krisekommunikasjon på den retoriske sub-arenaen. Gjennom grupper som “Boikott Rema 

1000” og “Æ boikotter Rema 1000”, samt underskriftskampanjen for å redde Heggedal 

bakeri og konditori, utnyttet interessentene Facebook sin funksjon for mobilisering. Jeg vil 

også vurdere stormen av negativ sekundær krisekommunikasjon som en form for 

mobilisering. Selv om ikke alle meldte seg inn i grupper som truet med boikott, så ble 

volumet av negativ krisekommunikasjon så stort av virksomheten og tradisjonelle 

mediekanaler ikke lenger kunne ignorere de negative tilbakemeldingene. Mobiliseringen er 

også en fasett jeg vil se videre på når jeg vurderer interessentenes online etos. 

 

7.4 Interessentenes online etos i Facebookdebatten 
Jeg vil nå foreta en vurdering av interessentenes online etos. Fokuset vil her, som i resten av 

analysen, ligge på de interessentene som produserte negativ sekundær krisekommunikasjon i 

Facebookdebatten rundt Rema 1000 sin bestevennstrategi. Jeg vil benytte meg av Hoff-

Clausens ciceroniske tilnærming til begrepet, som jeg gjorde rede for i underkapittel 6.4.3. 

Aktørenes online etos sees på som en grunnleggende betingelse for å kunne utnytte det 

retoriske handlerommet. Et sentralt aspekt ved oppgavens argument er forståelsen av 

krisekommunikasjon på Facebook som en egen sjanger. Dette har jeg tidligere vurdert i 

underkapittel 6.3.1 der jeg konstaterte krisekommunikasjon på Facebook som en subsjanger 

av krisekommunikasjon på sosiale medier. Dette vil igjen bli vurdert som en søstersjanger av 

den overordnede supersjangeren krisekommunikasjon. Kommunikasjon på Facebook er 

preget av en rask informasjonsflyt mellom flere aktører som kjemper om å bli hørt, og 

aktørenes etos vil derfor være en sentral størrelse for hvorvidt man lykkes med sin 

krisekommunikasjon. 

 

 Man skiller ofte mellom tre typer etos: innledende, avledet og endelig (jf. McCorskey, 2006). 

Jeg vil argumentere for at interessentene inntrer den retoriske sub-arenaen på Rema 1000 sin 

Facebook side med begrenset etos i øynene til de andre aktørene. De vil derfor i større grad 

være avhengig av å bygge sitt online etos ved bruk av sympati og ethopoetiske stilvalg. 
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Facebook åpner for et bredt utvalg av verbale og visuelle fremstillingsverktøy, og jeg vil anse 

interessentenes evne til å utnytte disse, samtidig som de forholder seg til den retoriske sub-

arenaen decorum som viktige aspekter for å bygge deres online etos. Interessentene øker sin 

etos gjennom å vise forståelse for den retoriske situasjonen og bruker retoriske virkemidler til 

å spille på mottakernes interesser, verdier og forståelse av den sosiale konteksten. De 

appellerer ikke bare til virksomheten Rema 1000, men også til andre interessenter som kan 

overtales til å dele deres mening og fremme et felles mål.  

 

I møte med Rema 1000s krisesituasjon, utnytter flere interessenter språklige virkemidler som 

fremmer deres budskap. En gjennomgående trend var å bruke Rema 1000s pågående 

markedsføring for appen “Æ” imot dem. Som nevnt tidligere, lanserte dagligvarekjeden 

lojalitetsprogrammet “Æ” samtidig som de gikk ut med bestevennstrategien. De drev en 

offensiv markedsføringskampanje både online og offline der de blant annet byttet navn på 

enkelte butikker til “RÆMA 1000”. Interessentene adapterte denne strategien og flere av 

interessentene begynte å omtale dagligvarekjeden som “RÆVA 1000”. De brukte også “Æ” 

som retorisk virkemiddel i andre tekster der en gjenganger ble “Æ boikotter Rema 1000.” 

eller “nå har Æ fått nok”. Ved å snu opp ned på Rema 1000s markedsføring, skapte de 

negative interessentene et felles språk som, på humoristisk vis, ble en rød tråd i 

interessentenes uttrykk av deres misnøye ved bestevennstrategien. Her tok mange 

interessenter i bruk Facebook sine muligheter for publisering av bilder, der flere postet “Æ 

handle hos …”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Eksempel på hvordan interessentene brukte Rema 1000s egen markedsføring mot dem i sin 

sekundære krisekommunikasjon. 
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Jeg vil anse delingen av disse tekstene som en enkel inngangsport for andre interessenter å ta 

del i den sekundære krisekommunikasjonen. Ved et enkelt tastetrykk kunne man ta del i den 

sosialt aksepterte forståelsen av debatten, uten å bekymre seg for å bli ignorert eller nedstemt. 

Uten å kunne si noe om interessentenes motivasjon til å publisere denne typen innhold, så vil 

jeg påpeke at noen av disse interessentene har blitt påvirket av ekkokammereffekten på den 

retoriske sub-arenaen.  

 

Interessentene forholder seg også i stor grad til sakens aptum - det som er sømmelig eller 

passende i situasjonen (Kjeldsen, 2016, s. 71). Språket er preget av et mangfold av personlige 

stiler, men er allikevel kortfattet og tydelig, noe som både White (2012) og Løvik (2015) 

anser som et fellestrekk for kommunikasjon på sosiale medier.  De fleste interessentene er 

direkte og uttrykker seg på en måte som bærer preg av en god forståelse av den retoriske 

situasjonen - der de tar hensyn til Facebooks teknologiske rammer, adresserer mottakernes 

interesser og tar høyde for krisens kontekst. Jeg vil påstå at interessentene, gjennom sine 

ethopoetiske stilvalg og forståelse av sine begrensninger og muligheter for kommunikasjon 

på Facebook, samt krisens kontekst, er med på at hver enkelt interessent styrker sitt online 

etos og blir en valid deltaker i debatten. 

 

Det fjerde aspektet som Hoff-Clausen (2008, s.225) trekker frem i hennes ciceroianske 

forståelse av begrepet, er muligheten for å bygge etos over tid. Her trekkes vi tilbake til 

sosiale medier som dynamiske forhandlinger, der alt innhold kan endres, deles eller 

diskuteres.  I den gitte krisekonteksten så vil jeg vurdere interessentenes muligheter til å 

utvikle sitt online etos over tid som svært vanskelige, i hvert fall hvis vi vurderer hver 

individuelle interessent. Det er vanskelig å skape en egen stemme over tid i mylderet av 

deltakere, ettersom den store pågangen av kommunikasjon gjør at enkelttekster raskt vil 

forsvinne nedover i nyhetsoppdateringen. En mulighet for hver enkelt interessant til å bygge 

sitt etos over tid, vil være i interaksjon med andre aktører i kommentarfeltet på sine innlegg. I 

tråd med denne oppgavens metodikk, så vil ikke denne typen dialog være dekket av analysen. 

Selv om det kan være vanskelig å bygge etos over tid som en enkelt interessant, så vil jeg 

allikevel peke på at interessentene bygger online etos gjennom kriseforløpet som en samlet 

gruppe.  

 

Gjennom den store pågangen av negativ krisekommunikasjon, der en stor mengde 

interessenter påpekte at det ville ha finansielle konsekvenser for virksomheten Rema 1000 
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dersom de avsluttet kundeforholdet, samt mobiliseringen i grupper som oppfordret til boikott, 

styrket interessentgruppen sin troverdighet. Det ville ikke være et stort tap for Rema 1000 

dersom et par kunder valgte å handle andre steder, men etterhvert som flere repeterte 

budskapet om boikott, ble det vanskelig for virksomheten å ikke ta dem på alvor. Online etos 

på Facebook kan derfor forståes som en situasjonsbetsemt, pågående forhandling der 

aktørene må vise forståelse for den retoriske situasjonen og opparbeide en form for sosial 

autoritet ved å utnytte det retoriske handlerommet. Interessentene må derfor vise en dyp 

forståelse for sjangeren retorikken skal uttrykkes i. Derfor vil jeg nå gjøre en vurdering av 

interessentenes digitale dannelse. 

 

7.5 Interessentenes digitale dannelse i Facebookdebatten 
For å lykkes med sin krisekommunikasjon, må interessentene vise digital dannelse. Dette 

omhandler ferdigheter som må til for at aktørene skal kunne utføre sin retorikk på en 

kompetent måte i den digitale konteksten (Østerud og Skogseth, 2008, s. 208). Det mener jeg 

at interessentene i Facebookdebatten rundt Rema 1000s bestevennstrategi mestrer i stor grad.  

 

I lys av Hoem og Schwebs (2010) todelte forståelse av begrepet, vil jeg påstå at 

interessentene viser både digital dugelighet og digital kyndighet. Interessentenes digital 

dugelighet kommer frem ved at alle aktørene på Facebook må kunne opprette en profil for å 

ta del i nettsamfunnet. Interessentene som tar del i debatten viser også dugelighet ved at de 

kommet seg inn på Rema 1000s Facebookside der debatten foregår, og at de har kompetanse 

nok til å publisere egne innlegg, samtidig som de reagerer, deler og diskuterer annet innhold. 

Gjennom bildedeling og lenking til mer utfyllende informasjon viser de digital kyndighet, 

ettersom de tar i bruk de forskjellige mediebestemte mulighetene for kommunikasjon som 

Facebook legger til rette for. På den andre siden er det svært få av interessentene som utnytter 

Facebook sin mulighet for deling av filmsnutter. Dette vil ikke nødvendigvis  si at 

interessentene ikka har kompetanse til å ta denne funksjonen i bruk. Ignoreringen av 

filmdeling kan være et bevisst valg, basert på hva som vil være sosialt akseptert å 

kommunisere i situasjonen. I så fall, viser interessentene det Hoff-Clausen (2008, s. 15) kaller 

kulturell digital dannelse. 
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Den kulturelle digitale dannelsen omhandler hvorvidt interessentenes tekster viser forståelse 

for krisens kontekst og de sosiale praksiser som er til stede i den retoriske situasjonen. Ved å 

bruke Rema 1000s egen markedsføring som utgangspunkt for deres retorikk, viser 

interessentene at de tar høyde for den videre konteksten av situasjonen. Samtidig så skaper de 

et felles språk som danner grunnlaget for den sosiale praksisen på Facebooksiden. Gjennom 

dette kan man også si at interessentene også viser forståelse for at disse praksisene er sosialt 

konstruerte, noe Hoff-Clausen (ibid.) definerer som kritisk digital dugelighet. I tillegg til å 

forholde seg til de sosiale praksisene og ta del i den sosiale konstruerte meningsdannelsen på 

arenaen, viser interessentene også at de behersker de relevante språksystemene som definerer 

debatten. Interessentene holder seg kortfattet i sin kommunikasjon og språket har et 

personlig, direkte og tydelig preg, noe som, ifølge White (2012) og Løvik (2015) er 

fellestrekk for kommunikasjon på sosiale medier. Dette spiller inn på interessentenes 

operasjonelle dugelighet. 

 

Interessentenes digitale dannelse legger grunnlaget for at de, som aktører på den retoriske 

sub-arenaen, kan utnytte det retoriske handlerommet og dermed oppnå en form for online 

etos. Det er i krysningen av disse tre begrepene man kan gjøre en oppfattelse av hvorvidt 

interessentene lyktes med sin krisekommunikasjon. 

 

8. Konklusjon  

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan interessenter inntrer som egne 

krisekommunikatører på sosiale medier. Oppgaven har tatt utgangspunkt i krisen 

dagligvarekjeden Rema 1000 befant seg i etter lanseringen av deres bestevennstrategi i januar 

2017. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling formulert: 

 

Hvilke forutsetninger, muligheter og begrensninger legges for kommunikasjon på den sosiale 

mediekanalen Facebook som egen retorisk sub-arena, og hvordan inntrer interessentene som 

egne krisekommunikatører på Rema 1000s Facebookside i kjølvannet av deres 

bestevennstrategi?  

 

Problemstillingen er forsøkt besvart ved hjelp av Johansen og Frandsens (2007) teori om 

“den retoriske arena” som rammeverk. Både kontekst- og og tekstmodellen ble anvendt i 
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forsøk på å gi et nyansert bilde av interessentene som sekundære krisekommunikatører i den 

gitte krisesituasjonen. Jeg vil presentere en oppsummering av oppgavens hovedfunn, før jeg 

avslutningsvis vil si noe om studiens bidrag til det større teoretiske rammeverket som 

omhandler krisekommunikasjon, samt noen anmodninger til videre forskning. 

 

8.1 Kontekst: De negative interessentene som innflytelsesrike 
deltakere på den retoriske sub-arenaen 
Denne oppgaven har operert under Johansen og Frandsens (2007, s. 252) multivokale 

forståelse av kriser som dynamiske og komplekse prosesser der flere aktører kommuniserer 

“til, med, mod, forbi, eller om hinanden”. I underkapittel 6.3.3 så identifiserte jeg aktørene 

som var tilstede i Facebookdebatten rundt Rema 1000s krisesituasjon i januar 2017 som: 

virksomheten Rema 1000, tradisjonelle medier og interessentene. Det er viktig å poengtere at 

krisekommunikasjonen på Facebooksiden ikke fant sted i et vakuum og vil være påvirket av 

andre aktørers krisekommunikasjon på andre retoriske sub-arenaer, både online og offline.  

Oppgavens fokus på interessentenes kommunikasjon på den sosiale medieplattformen 

Facebook er derfor ikke et forsøk på å forstå sekundær krisekommunikasjon på Facebook 

som en entydig og statisk størrelse, og oppgavens funn må kunne sees i en videre kontekst av 

de komplekse interaksjonene som finner sted på andre retoriske sub-arenaer som rammer inn 

Rema 1000 sin krisesituasjon. For å illustrere den komplekse kommunikasjonsprosessen som 

tok sted under krisen har jeg anvendt Austin, Liu og Jins (2011, s.347) “Social-mediated 

Crisis Communication Model” (SMCCM) som ble presentert i underkapittel 3.5.1: 
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Figur 7: Social-mediated Crisis Communication Model anvendt på Rema 1000s krisesituasjon. 

 

Ved å bruke modellen kan man tydelig se at kommunikasjonen på Facebooksiden til Rema 

1000 ikke eksisterer i et vakuum og vil være betinget og påvirket av kommunikasjon som 

fant sted på andre retoriske sub-arenaer.  

 

Modellen tar også for seg fem kriterier virksomheten bør ta i betraktning for å kunne komme 

med en passende respons i en voksende krisesituasjon: krisens opprinnelse, krisens typologi, 

infrastruktur, strategi og kommunikasjonskanaler. I min operasjonalisering av modellen har 

jeg identifisert lanseringen av Rema 1000s bestevennstrategi som krisens opprinnelse. Jeg vil 

anse krisen som selvforskyldt i den forstand at bestevennstrategien var en nøye planlagt 

strategi fra virksomheten som brøt med forventningene til interessentene. Ettersom krisen kan 

sies å være en organisasjonsmessig svikt kan det tenkes at interessentene tilskrev 

virksomheten mye ansvar for krisen. Coombs (2012) argumenterer for at jo større ansvar 

virksomheten har i å forårsake krisen, jo større skade vil krise ha på virksomhetens 

omdømme. Rema 1000s valgte å respondere med en entydig virksomhetsstemme der de 

forsvarte strategien. Virksomheten brukte ikke Facebook til å samtale med interessentene, 

noe som kan tenkes å være grunnet i at virksomheten ikke hadde nok ressurser til å håndtere 

den store mengden av sekundær krisekommunikasjon som tok sted på den retoriske sub-
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arenaen. I stedet valgte virksomheten å bruke tradisjonelle mediekanaler i sin 

krisekommunikasjon, muligens for å nå et bredere publikum.  

 

Utfra modellen vil jeg vurdere de negative interessentene som “innflytelsesrike sosiale medie 

skapere”. De deltar aktivt med sin sekundære krisekommunikasjon på Facebooksiden og blir 

sett på som valide aktører for debatten. Den kvantitative analysen viste at interessentenes 

generelle meningsoppfattelse i dagene etter krisens start var overveldende negativ. Jeg vil 

anse den negativ sekundær krisekommunikasjon som en avgjørende faktor for krisens 

utfoldelse. Den negative “shitstormen” ble så overvelmende at det ble umulig for de andre 

aktørene å ignorere. 

 

Modellen er en nyttig linse for å fastsette krisens makroplan og utfylle den retoriske arenas 

kontekst parameter. Den er derimot svært overfladisk og sier ingenting om hvordan aktørenes 

kommunikasjon utarter seg. Det vil jeg gå nærmere inn på når jeg videre presenterer mine 

funn som vil svare til den retoriske arenas tekstparameter. 

8.2 Tekst: interessentenes strategier 
Ettersom en kvantitativ analyse ikke ville kunne gå i dybden, valgte jeg å supplere med en 

kvalitativ tekstanalyse for å gi et mer komplekst bilde av interessentenes negative sekundære 

krisekommunikasjon.  Gjennom tekstanalysen identifiserte jeg hvilke strategier 

interessentene anvendte for å vise sin misnøye. Dette ble gjort i et forsøk på å ikke behandle 

de negative interessentene som en homogen gruppe, noe jeg mener har manglet i tidligere 

forskning. Den kvalitative analysen er også et forsøk på å besvare den delen av oppgavens 

problemstilling som omhandler interessentenes krisekommunikasjon på den retoriske sub-

arenaen. 

 

Tekstanalysen avdekket 3 hovedstrategier anvendt av de negative interessentene: 

 

1. Påpeker negative konsekvenser for lokalsamfunnet: her kjempet interessentene for 

sine lokale bedrifter og arbeidsplasser. 

2. Mobilisering i grupper: Interessentene samlet seg i forskjellige grupper for å vise 

lojalitet til enkeltprodukter, eller oppfordre til boikott av Rema 1000. 
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3. Finansielle konsekvenser av strategien: Her peker interessentene til at virksomheten 

er avhengig av å opprettholde kundeskaren sin, og truet med å avslutte kundeforholdet 

om ikke strategien blir reversert. 

 

Identifiseringen av de tre hovedstrategiene som interessentene tok i bruk i sin sekundære 

krisekommunikasjon på Rema 1000 sin Facebook side er med på å konstatere den retoriske 

arenas tekstparameter (Johansen og Frandsen, 2007, s.283). Det er viktig å poengtere at listen 

ikke er en uttømmende representasjon av strategiene som ble tatt i bruk av de negative 

interessentene, men viser de mest dominerende. Strategiene er en nyttig linse for å se de 

negative interessentene som en variert gruppe, men de sier ikke noe om deres retoriske 

innsats. Jeg vil nå presentere mine funn som fyller den retoriske arenas medie- og -sjanger 

parameter. Her vil jeg gjøre rede for Facebook som en retorisk sub-arena for 

krisekommunikasjon, samt vurdere de negative interessentenes retoriske handleevne. 

8.3 Medie og sjanger: Facebook som en retorisk sub-arena og de 
negative interessentenes retoriske agency 
I kapittel 3.3 gjorde jeg rede for Hoff-Clausens (2008) forståelse av retorisk agency som den 

overordnede kapasiteten en person, gruppe eller organisasjon har til å handle retorisk og 

gjennomføre sosiale endringer. Jeg vil anse retorisk agency som essensielt for at aktører skal 

lykkes med sin krisekommunikasjon. Jeg vil argumentere for at en aktørs retoriske agency er 

definert av deres evne til å utnytte det retoriske handlerommet, utvise digital dannelse og 

bygge sitt online etos. 

 

Det retoriske handlerommet vil være med på å definere hvilke forutsetninger, muligheter og 

begrensninger det finnes for krisekommunikasjon på Facebook. Jeg anser 

krisekommunikasjon på Facebook som en subsjanger av krisekommunikasjon på sosiale 

medier, ettersom det legges mediebestemte føringer for hvordan aktører kan kommunisere på 

plattformen. Sjangerinndelingen var nyttig for å kunne definere aktørenes retoriske 

handlerom for krisekommunikasjon på Facebook. I lys av White (2012), Løvik (2015) og 

Eriksson og Olsson (2016) så har jeg trukket frem fire sentrale trekk ved aktørenes retoriske 

handlerom på Facebook som en retorisk sub-arena: rask informasjonsflyt, dialog, 

mobilisering i grupper og ekkokammereffekten. Disse trekkene kan sies å være felles for all 

krisekommunikasjon på Facebook, uavhengig av krisens kontekst. 
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Jeg vil argumentere for at de negative interessentene i Rema 1000s krisesituasjon utnytter 

mulighetene for det retoriske handlerommet. De er raskt tilstede på plattformen for å stille 

kritiske spørsmål eller vise deres misnøye med strategien. De bruker Facebooks dialogiske 

funksjon til å samtale med hverandre og de andre aktørene på den retoriske sub-arenaen og 

mobiliserte seg i grupper.  Her er det også viktig å kommentere tilstedeværelsen av 

ekkokammereffekten som oppstår når man kommuniserer gjennom sosiale medier. Den 

negative “shitstormen” ble så overvelmende at det ble umulig for de andre aktørene å 

ignorere. Det kan godt tenkes at flere av de negative interessentene ikke styres av en genuin 

misnøye for bestevennstrategien eller Rema 1000, men at dem er påvirket av den sosialt 

aksepterte diskursen på siden. Oppgavens formål var aldri å foreta en måling av hvor stor 

grad de negative interessentene var påvirket av ekkokammereffekten, men det vil være 

nødvendig å ta den med i betraktning. Ekkokammereffekten kan sees på som både en 

begrensning for kommunikasjon på Facebook, ettersom den kan tenkes å fremme en sosialt 

akseptert mening, samtidig som andre synspunkter blir ignorert eller hånet. 

 

Det er viktig å påpeke at selv om de negative aktørene utnytter disse funksjonene i sin 

kommunikasjon på siden, så vil det ikke si at dem lyktes med sin krisekommunikasjon. De 

må også kunnen utvise digital dannelse. 

 

De negative interessentene utviser god digital dannelse i sin sekundære krisekommunikasjon. 

Ved å opprette profil på nettsamfunnet og ta del i debatten som utspiller seg på Rema 1000 

sin side, viser interessentene både digital dugelighet og digital kyndighet. Interessentene viser 

god forståelse for krisens overordnede kontekst og forholder seg til debattens aptum og 

sosiale praksis. Ved å bruke Rema 1000s egen markedsføring i sin egen retorikk skaper 

interessentene en sosialt konstruert meningsdannelse, noe som viser deres kritiske digitale 

dugelighet. Interessentene utviser også sin operasjonelle dugelighet ved og holde språket 

personlig, direkte og tydelig, noe som, ifølge White (2012) og Løvik (2015) er fellestrekk for 

kommunikasjon på sosiale medier. Med å gjøre dette viser interessentene en forståelse for 

sjangeren de kommuniserer innenfor, og at de behersker forutsetningene, mulighetene og 

begrensningene dette legger for kommunikasjon. 

 

Aktørens digitale dannelse vil være avgjørende for deres online etos. For at aktøren skal 

kunne oppfattes som troverdig og som en verdig deltaker i debatten er det vitalt å kunne 
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utøve digital dannelse gjennom sine ethopoetiske stilvalg, samt ta høyde for den situasjonelle 

konteksten og vise forståelse for sakens innhold og det antatte publikummet. Gjennom 

retorisk innsats og interaksjon med andre aktører kan aktøren bygge etos over tid. Jeg vil 

argumentere for at de negative interessentene på Facebooksiden til Rema 1000 først og 

fremst bygger etos gjennom sine ethopoetiske stilvalg. De utnytter de mediebestemte 

mulighetene for visuelle fremstillingsverktøy og utviser en forståelse for krisens retoriske 

situasjon. De appellerer ikke bare til virksomheten Rema 1000, men også til andre 

interessenter som overtales til å dele deres mening og delta i den sosialt konstruerte 

meningsoppfattelsen på siden. Ved å engasjere andre aktører i debatten bygger de negative 

interessentene også sitt online etos over tid.  

 

Selv om en enkel aktør har lett for å drukne i den raske informasjonsflyten på den retoriske 

sub-arenaen, vil jeg anse at de negative interessentene skaffet seg et sterkt online etos 

gjennom mobilisering. Jeg har tidligere identifisert mobilisering som et sentralt trekk ved det 

retoriske handlerommet som definerer sjangeren krisekommunikasjon på Facebook.    

Mulighetene for mobilisering er flittig brukt av interessentene i denne krisesituasjonen. I 

underkapittel 6.5.2 identifiserte jeg mobilisering i grupper som en av de tre hovedstrategiene 

interessentene tok i bruk i sin krisekommunikasjon på den retoriske arenaen. Gjennom 

grupper som “Boikott Rema 1000” og “Æ boikotter Rema 1000”, samt 

underskriftskampanjen for å redde Heggedal bakeri og konditori utnyttet interessentene 

forutsetning for mobilisering på Facebook. Jeg vil også vurdere stormen av negativ 

krisekommunikasjon som interessentene produserte som en form for mobilisering. Selv om 

de ikke eksplisitt meldte seg inn i grupper, så ble volumet av negativ krisekommunikasjon så 

stort av virksomheten og tradisjonelle mediekanaler ikke lenger kunne ignorere de negative 

tilbakemeldinger. Ved å bruke mobilisering til å bygge online etos, viser interessentene en 

god forståelse av sjangeren de opererer innenfor og klarer derfor å utnytte det retoriske 

handlerommet.  

 

På bakgrunn av dette vil jeg vurdere de negative interessentenes retoriske handleevne, eller 

retoriske agency, som sterkt. Selv om det vil være vanskelig å trekke kausale linker mellom 

de negative interessentenes retoriske innsats og konsekvensene krisen fikk for virksomheten 

Rema 1000, vil jeg allikevel argumentere den negative sekundære krisekommunikasjonen 

som en viktig faktor for krisens omfang.  
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8.3 Oppgavens bidrag og videre forskning 
Denne oppgaven har hatt som formål og studere den sosiale mediekanalen Facebook som en 

egen retorisk sub-arena for krisekommunikasjon. Dernest har den utforsket hvordan 

interessenter tar del i sekundær krisekommunikasjon i en gitt krisesituasjon, nærmere bestemt 

Rema 1000s virksomhetskrise etter lanseringen av deres bestevennstrategi. 

 

Jeg vil argumentere for at oppgavens teoretiske drøfting av Facebook som egen retorisk sub-

arena vil kunne bidra til det overordnede teoretiske rammeverket på feltet 

krisekommunikasjon og krisekommunikasjon på sosiale medier. Det ville være interessant å 

utforske hvilke forutsetninger, muligheter, og begrensninger som ligger til rette for 

krisekommunikasjon på andre sosiale medier. Det hadde også vært interessant å utføre en 

komparativ studie av interessenters sekundære krisekommunikasjon på forskjellige kanaler. 

For eksempel hvordan vil den sekundære krisekommunikasjonen utfolde seg på Twitter, 

sammenliknet med Facebook? I en slik studie vil denne oppgavens metodiske tilnærming 

være et viktig bidrag. 

 

Oppgaven har også kun fokusert på kommunikasjonen som fant sted i begynnelsen av krisen 

på en gitt sub-arena. Det hadde vært spennende å se hvordan den sekundære 

krisekommunikasjonen utviklet seg over tid. Kriser er dynamiske prosesser og det kan godt 

tenkes at interessentenes retoriske innsats var annerledes lengre ute i kriseforløpet. 

Casestudiet av interessentenes krisekommunikasjon i Rema 1000s krisesituasjon er 

ideografisk av natur, og det vil derfor være vanskelig å stipulere generaliserbare slutninger fra 

resultatene. Men, i tråd med Gentikow (2005) så vil jeg allikevel argumentere for at noen 

aspekter ved casestudiet, blant annet analyse ved bruk av Johansen og Frandsens (2007) 

retoriske arena som rammeverk, vil kunne “overføres” til studier av andre liknende 

krisesituasjoner. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: kodebok 

 
Analyseenheter: De første 300 innlegg fra besøkende på Rema 1000s offentlige 

Facebookside fra og med 4 januar 2017. Startdato representerer 

sakens første medieoppslag, og vil derfor være et naturlig 

startpunkt for analyse. 

 

Formålet er å tilskrive disse innleggene retoriske egenskaper, alt 

ettersom de i koderens øye blir oppfattet som positive, negative, 

nøytrale eller ikke relevante til Rema 1000s krisesituasjon. 

 

Tekstene i utvalget skal behandles som en analyseenhet i sin 

helhet. Det vil si at selv om teksten består av et par ord eller flere 

setninger, så vil den fortsatt regnes som bare en analyseenhet. Hvis 

teksten linker til annet materiale, skal ikke det lenkede materiale 

kodes.  

 

Koderidentifikasjon: ID-nummer for individene som tar del i kodingen vil være 

representert på hvert kodeark, og samsvare med ID-nummeret for 

hver koder fastsatt på listen over kodere. 

 

 

Identifisering av 

analyseenheter: 

Hver enhet vil bli tildelt et unikt identifiseringsnummer mellom 1-

300. ID-nummeret som blir tilskrevet hver analyseenhet vil være 

vilkårlig gitt, slik at det ikke vil være mulig å identifisere 

enkeltinnlegg ved bruk av kronologisk publiseringsrekkefølge. 

 

 

Variabel 1: Oppfattes innlegget som positive, negative, nøytrale eller ikke relevante til Rema 1000s 

krisesituasjon? 
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Innlegget oppfattes som: Kode Analysekriterier 

Positivt  

1 

Dersom innlegget viser støtte eller skryter av 

Rema 1000s bestevennstrategi og/eller 

krisehåndtering. 

 

Negativt  

 

2 

Dersom innlegget inneholder kritikk og/eller 

negative vurderinger av Rema 1000s 

bestevennstrategi. Her inkluderes også innlegg 

som stipulerer at personen bak innlegget ikke 

kommer til å handle på Rema 1000 igjen/bytter til 

en annen dagligvarekjede. 

 

Nøytralt  

3 

Dersom innlegget inneholder generell informasjon 

og/eller spørsmål hvor verken negative eller 

positive meninger blir ytret. 

 

Ikke relevant  

 

0 

Dersom innlegget ikke er relatert til Rema 1000s 

bestevennstrategi og/eller krisehåndtering. Dette 

kan for eksempel være innlegg der kritikk eller 

ros blir rettet mot enkelte Rema 1000 filialer, eller 

etterspørsel av enkelte varer og/eller oppskrifter. 

 

 
Hver analyseenhet kan bare bli tilskrevet en av variablene. For eksempel så kan en analyseenhet bestå 

av både generell informasjon og/eller spørsmål, men også inkludere negativ omtale av Rema 1000s 

bestevennstrategi og/eller krisehåndtering. Ved analyseenheter som passer til mer enn en av 

variablene, skal den kodes etter den variabelen som blir oppfattet som den mest dominante i 

analyseenheten. 
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