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Förord 
 

Att skriva denna uppsats har för oss varit en lärorik och intressant process och det har varit 
spännande att se hur denna har växt fram under dessa veckor. Vi skulle vilja ge ett stort tack 
till vår handledare, Christine Tidåsen, som ställt upp och hjälpt oss genom arbetes gång. 
Hennes tips och råd har varit mycket värdefulla. Avslutningsvis vill vi även tacka våra 
intervjupersoner; Johan Ekerot, Magnus Bremefors, Andrea Bilic, Birgitta Hultman, Marie 
Lundin, Joakim Lundin, Catharina Grundström och Rolf Linde som snällt har tagit sig tiden att 
svara på våra frågor. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår uppsats.  
 
Vi önskar er en trevlig läsning! 
 
Kalmar, Vårterminen 2009 
 
 
……………………................ ……………………................ ……………………................ 
Emelie Alsterberg Madelene Konrad Ann Mårdh 
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Sammanfattning 
 
Titel: Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar 
 
Författare: Emelie Alsterberg, Madelene Konrad och Ann Mårdh 
 
Handledare: Christine Tidåsen 
 
Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, VT -09, Högskolan i Kalmar 
 
Nyckelord: Anseende, budskap, PR, skandal, kris, trovärdighet 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att vi vill skapa oss en förståelse för hur 

företag ska agera vid en skandal samt hur de ska hantera PR i syfte för att 
återfå sin trovärdighet. 

 
Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt 

empiriska material med hjälp av ett antal intervjuer och artiklar från 
Internet. Intervjuerna har bestått av sex respondenter, varav fem face-to-
face och en via mail. Dessa har kunnat ge oss en genomgripande bild av 
vårt ämne, tack vare deras expertis och erfarenhet.   

 
Slutsats: Som slutsatser har vi kunnat komma fram till att företag som råkar ut för 

en skandal har olika vägar att gå. Beroende på om företaget har ett 
personifierat varumärke eller inte samt hur hög grad omfattningen på 
skandalen är olika spokespersons bättre lämpade än andra. Dessa är då 
ämnade att föra fram företagets budskap gentemot samhället samt 
försöka återfå trovärdigheten hos dessa.  
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Abstract 

 

Title: Minced meat, chicken and a damn lot of bonus 

The purpose of this essay is to create an understanding to how companies should act when 
they are exposed to a scandal and how they should handle PR in purpose to regain their 
credibility. We find the subject very intresting and it’s topical in today´s society when it comes 
to observed scandals. In this essay we have choosed four companies that have been or are 
involved in scandals to analyze. This report is based on a qualitative method where six 
interwievs have been completed to fulfil our analysis and conclusions. They shared their 
expertise and experience to our work. We also gathered infomation from newspaper where 
we used articles as empirical data.  

Keywords:  Reputation, message, PR, scandal, crisis, credibility 
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1 Inledning 
Under detta inledande kapitel kommer vi att ge läsaren en övergripande blick om vårt valda 
ämne samt introducera vår problematik och syfte inför uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi 
att redogöra avgränsningar och förklaringar. 
 

1.1 Bakgrund  

I dagens mediala värld måste alla organisationer och företag förbereda sig på att bli 
granskade. Detta i synnerhet när tillgången på information är lättillgänglig för omgivningen. 
Det gäller att de har en god relation till medierna, att de syns i dem och förstår hur de 
fungerar. Att vända sig ifrån dem är inget som är möjligt då medier är rankade som tredje 
maktinnehavaren enligt en mätning som DN utförde på svenska folket (Nilsson och Runsiö 
2005). Relationen som ett företag har till sin omgivning avspeglas just i den kommunikation 
utåt som sker genom olika medier (Mårtenson 2009).  
 
Holmberg och Wiman (2002) anser att den dagliga exponeringen av den mängd varumärken 
vi möter uppfattas som ett ogenomträngligt brus. Därför är det viktigt att ha ett starkt 
varumärke och lyckas skapa och upprätthålla en relation till sin omgivning. Tack vare ett 
starkt varumärke på marknaden möjliggör det att ett företag lättare kan särskilja sig från sina 
konkurrenter och skapa sig en identitet (Haig 2005). Armstrong och Kotler (2009) belyser 
betydelsen av detta och menar att varumärken kan ses som den största tillgång ett företag 
har. Denna tillgång kommer att leva kvar längre än företagets specifika varor och tjänster. De 
menar vidare att en organisationens anseende är mer värdefullt än totaliteten av ett företags 
samlade tillgångar. Samtidigt som anseendet kan förlora sin betydelse över en natt, vilket kan 
ske om företaget inte längre håller vad de lovat sin omgivning (Haig 2005). Detta innebär att 
de förlorar sin tidigare betydelse och den värdefulla positionering de haft på marknaden 
(Wheeler 2006). I dagens samhälle är detta något som är högst aktuellt då medier 
kontinuerligt uppmärksammar otaliga företagsskandaler.  
 
Ett exempel på företagsskandaler är den om försäkringsbolaget Skandia som inträffade år 
2003. De valde då att dela ut överdrivet stora bonusar samt lyxrenovering av lägenheter som 
uppgick till ett värde av cirka 17 miljoner kronor. Dessa ägdes av toppcheferna inom 
koncernen (www.sr.se). Året innan skandalen var kundförtroendet uppe i över 80 %.  Efter 
händelsen hade dock anseendet för bolaget sjunkigt i konsumenternas ögon vilket 
resulterade i att endast var tredje kund var nöjd med Skandia (www.dn.se). För företag som 
utsatts för en skandal där anseende tagit skada är det viktigt att de är villiga att visa 
omgivningen att de vill komma till rätta med problemet för att kunna återskapa 
trovärdigheten för varumärket (www.svd.se). Det är även viktigt att de hanterar sin relation 
med PR då de uttalanden som kommer från en tidskrift eller från en reporter äger ett högt 
anseende i samhället. För läsaren ger detta en större tyngd och innebörd. Journalistiken kan 
ofta bidra med högre trovärdighet för ett budskap än ett enskilt företag (Dahlén och Lange 
2003). Skandia tog tjuren vid hornen och investerade ytterligare fem miljoner kronor i 
reklamkostnader, utöver deras redan befintliga reklamkampanj, i syfte att rädda sitt 
anseende efter skandalen uppdagades. I kampanjen påvisar Skandia att de är medvetna om 
sitt misstag genom att använda sig av en gris märkt med ordet ryktet där följande budskap 
ville förmedlas; 
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”Vi ville säga att vi var medvetna om att deras förtroende för 
oss var lågt och att vi var lika arga som dem” 

Helena Ruhmén, Skandias marknadschef 
(http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_85837.e24)  

Våren 2009 drabbades ytterligare ett företag av en liknande skandal där förtroende än en 
gång har satts på spel. Denna gång handlar det om orimliga pensionsavtal som betalats ut till 
tidigare uppsatta chefer inom AMF. Bland annat har den tidigare VD:n i AMF fått ett 
guldkantat pensionsavtal på 62 miljoner kronor (www.expressen.se). LO:s ordförande Wanja 
Lundby-Wedin, som sitter i AMF styrelsen, har blivit syndabock för skandalen då det är bland 
annat hon som ansvarar för beslutet kring avtalet (www.lo.se). Även väljarstödet för 
socialdemokraterna har sjunkit delvis på grund av skandalen då hon sitter med i deras styrelse 
(www.aftonabladet.se).  
 
Det mediala pådraget var stort från första början och i nuläget pågår fortfarande utredningar 
kring skandalen. Kunderna hålls dagligen uppdaterade kring situationen genom tidningar och 
TV där de har möjligheten att övervaka AMF-skandalen och de inblandades agerande. I 
skrivandets stund har AMF stoppat all sin TV-reklam då deras budskap inte är något att 
framhäva under en kris som denna (www.dn.se). 
 

”Visst har varumärket påverkats negativt, det är ingen tvekan om 
det. Vi mäter just nu hur djup skadan är.” 

Cecilia Rosendahl- Laven, marknadschef på AMF  
 (http://www.dn.se/ekonomi/all-tv-reklam-for-amf-stoppas-1.832424)  

 
En annan skandal som drabbade livsmedelsindustrin är den omtalade köttfärsskandalen då 
ICA butiker ompaketerade utgående köttfärs med ett nytt datum och sålde den som färsk 
(www.svd.se). Detta avslöjades av uppdrag granskning i december 2007 och skapade stora 
rubriker i hela landet (www.aktiespararna.se). Efter att avslöjandet gjorts slutade ICA sända 
sina TV-reklamer då de inte var anpassade efter situationen. Kontakten med media var 
påträngande från första början och efter skandalens uppmärksammande lät de sin folkkära 
ikon, ICA-Stig, beklaga händelsen till omgivningen. Detta visade på att ICA tog problemet på 
allvar och markerade att de var medvetna om händelsen (www.aftonbladet.se). I dagsläget 
har ICA återhämtat sig helt från köttfärsskandalen och deras anseende är idag högre än innan 
skandalens uppdagade. (www.dagenshandel.se).  
 
Ytterligare en skandal har under våren 2009 uppkommit inom livsmedelsindustrin. 900 ton av 
produktsortimentet har under en kort tid tvingats återkallats sedan konsumenter funnit 
glasbitar i Kronfågels frysta kycklingprodukter. Redan samma dag (20 mars 2009) som första 
larmet kom återkallades ett parti av den frysta kyckling som glaset funnits i (www.dn.se). I en 
intervju med nyhetskanalen berättar Jenny Fridh, informationschef på Lantmännen Kronfågel, 
att de prioriterar köparnas säkerhet. Därför har de valt att plocka bort det djupfrysta 
sortimentet på marknaden för att ingen ska komma till skada (www.nyhetskanalen.se).  
 
Media har spelat en stor roll för alla skandaler vi tagit upp ovan. Det är genom denna 
kommunikationskanal som omgivningen hålls uppdaterade om de olika skandalerna och de 
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har blivit en allt större och viktigare del av samhället och marknaden. Hur företag hanterar 
den första kontakten med media kan vara avgörande för hur stora skadorna av en skandal kan 
bli. Beroende på hur bra eller dåligt de bemöter media kan konsekvenserna av detta bli att 
media bestämmer sig för att övergå till en mer övergripande granskning av företaget (Nilsson 
och Runsiö 2005). Enligt Nilsson och Runsiö (2005) ökar trycket på ett företag, både utifrån 
och inifrån organisationen, då dessa hamnar i medierna i ett negativt sammanhang.  
 

”En organisation som utsätts för granskning kan jämföras med ett hus i 
storm. Ett hus som är byggt på stadig grund och har underhållits på bästa 
sätt har större chanser att klara stormen än ett hus som står på ostadig 

grund och där det redan finns sprickbildningar.” 

(Nilsson och Runsiö 2005;23) 
 
Ett negativt sammanhang för en organisation innebär att deras anseende påverkas. Är 
organisationens varumärke instabilt från början där det inte har en större kännedom för 
omgivningen kommer därmed deras anseende att drabbas i större utsträckning än om det 
varit känt (Nilsson och Runsiö 2005).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Gezelius och Wildenstam (2007) framhäver att det under senare tid har blivit allt mer känt 
vilken oerhört stor påverkan ett starkt varumärke har på hur omgivningen värderar ett 
företag. Denna värdering bestäms därmed inte längre av tillgångar som maskiner och 
inventarier, utan ett starkt varumärke kan ofta vara minst lika viktigt eller till och med 
viktigare. De betonar även att om ett företag lyckas upprätthålla ett starkt varumärke finns 
större möjlighet att de genererar fler lojala kunder. Vilket innebär att ju större investeringar 
ett företag har gjort i sitt varumärke desto mer sårbart är det för negativ publicitet som syftar 
till att svärta ner och förstöra trovärdigheten för dem (Mårtenson 2009). Parter kring en 
organisation måste ha förtroende och lita på dem. Även om förhållandet är starkt kan tvivel 
bryta ner förtroendet och trovärdigheten. Det gäller därmed att information kommer ut tidigt 
för att stärka organisationens position och ta bort all tvivel som kan ha uppstått (Nilsson och 
Runsiö 2005). Företag rekommenderas att hantera sina personliga relationer till kunderna för 
att förebygga negativa åsikter från omvärlden. Detta reducerar i sin tur risken att en skandal 
får stor påverkan på ett företag när varumärket är stärkt på detta sätt (Dahlén och Lange 
2003). 
 
Ett företags ansikte utåt avspeglas i varumärket och det är ett av företagets mest 
värdefullaste tillgång, men kan även vara dess akilleshäl och därmed dess mest kritiska punkt. 
Därför måste företagen vara medvetna om hur de framhäver sitt anseende genom 
varumärket. Enligt Mårtenson (2009) bygger förtroendet mellan intressenter och företaget 
ofta på ett gemensamt intresse av att upprätthålla en ömsesidig social relation som gynnar 
alla parter. Hon menar vidare att detta ger möjligheter att straffa ett eventuellt svekfullt 
beteende, exempelvis genom att avsluta relationen. Företaget måste därav vårda relationen 
till sina kunder för att trovärdigheten för deras organisation inte ska svikta. Därför ställer vi 
oss frågan hur ett företag ska agerar vid en kris som kan riskera att anseendet skadas? 
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När krisen väl är ett faktum är det för sent att tänka på krishantering. Svårigheter för företag 
att hantera en krissituation består i att ingen vet i vilken riktning en kris utvecklar sig eller hur 
länge den kommer att pågå (Erikson 2007). I situationer som dessa har medierna och de 
granskande journalisterna en betydande roll, beskriver Mårtenson (2009). Detta påpekar även 
Eriksson (1996) som menar att ett budskap som kommuniceras genom en redaktör genererar 
högre trovärdighet än genom exempelvis en annons. Med denna vetskap om mediernas 
påverkan i samhället finner vi det intressant att undersöka de olika mediernas betydelse för 
företag och dess anseende när de drabbas av en oväntad skandal.  
 
Enligt Fill (2006) har företag svårigheter att kontrollera de budskap som framförs genom olika 
media. Därför uppmanar Eriksson (1996) betydelsen av att ett företag upprätthåller god 
relation till bland annat tidningsredaktioner. I samverkan med tidningsredaktionerna bygger 
företag med tiden upp ett förtroendekapital till omgivningen, vilket bidrar till en positivare 
bild av organisationen. Detta handlar inte bara om att tidningsredaktionerna har ett gott 
rykte utan framförallt att den läsande allmänheten uppfattar dessa som seriösa och kunniga 
aktörer. Därför är det en viktig del för organisationen när de ska kommunicera ut till 
omgivningen med hjälp av ett budskap. I budskapet kan de använda sig av olika triggers för 
att få fram det dem vill säga på bästa sätt och nå sin omgivning (Fill 2005).  Från ett företags 
sida har de därmed två vägar att förmedla sitt budskap; PR och reklam. I PR har företaget 
möjlighet att skapa ett positiv anseende till sin omgivning i form av bland annat uttalanden 
från insatta i organisationen (Mårtensson 2009) medan TV-reklam gör det möjligt för dem att 
nå många fler människor med sitt budskap (Gezelius och Wildenstam 2007). Till följd av detta 
kan företag via TV kommunicera med omgivningen på ett mer intensivare sätt (Back 1983). 
 
Vid en första anblick i inledningen kan man finna samband mellan de tidigare och de aktuella 
skandaler som inträffat. Sjöstrand (2005) menar att en skandal inträffar om en individ har 
handlat omoraliskt i ett visst sammanhang. Detta var fallet med Skandia där företaget 
skadades på grund av handlingar gjorda av enskilda framstående personer inom 
organisationen som bidrog till att en skandal uppstod. Här kan vi se likheter i dagens aktuella 
debatt kring AMF-skandalen där högre uppsatta chefer har begått liknande misstag. Skandia 
valde att slutligen att hantera denna situation genom en kostsam reklamkampanj där de 
uppmärksammade skandalen i stället för att försöka mörka det hela. När företag öppnar sig 
på detta sätt som Skandia gjorde, kan detta ses som ett strategiskt val för att återvinna 
trovärdigheten (Lindgren 2005). Vi frågar oss, kan AMF hantera situationen på liknande sätt? 
Hur kan de annars tänkas hantera PR och budskap för att rädda sitt anseende? 
 
Den under hösten 2007 uppmärksammade köttfärsskandalen vilken drabbade ICA, vände från 
en skam till återfunnet förtroende. Skådespelaren Hans Mosesson, mer känd som svenska 
folkets ICA-Stig, har genom sin medverkan i reklamfilmerna blivit en ikon för företaget. 
Genom att använda ICA-Stig som en spokesperson, vilka enligt Fill (2006) är personer som har 
möjlighet att ge en genuin övertygelse i ett företags budskap, försökte de återvinna 
trovärdigheten hos konsumenterna. Hans Mosesson gick även personligen ut i media och 
beklagade händelsen. Hans medverkan har hjälpt ICA enormt mycket i deras kris och nu 
måste även Kronfågel, som är ett livsmedelsföretag även dem, hantera sin pågående kris 
beträffade upphittat glas i bland annat sitt frysta kycklingsortiment. Frågan är då om även 
Kronfågel kan använda sig av en ”ICA-Stig” för att rädda sitt anseende? 
  



 
11 

 

 
 
1.3 Problemformulering 

Som vi kan se prov på ovan kan en skandal skada ett anseende. Medias genomslagskraft är en 
bidragande orsak till att en skandal får en sådan stor uppmärksamhet i omvärlden. 
Anledningen till detta är att media bidrar med all information om skandalen och ses ofta som 
trovärdiga för läsarna. Företag måste därmed verka proaktivt i sitt arbete för att hantera en 
skandal. Utifrån denna diskussion har vi formulerat följande frågeställningar; 
 
 Hur kan ett företag utröna PR som användande för att vinna tillbaka sin trovärdighet? 
 Hur kan ett företag utröna budskap för att vinna tillbaka sin trovärdighet? 
 Hur kommer företagens framtida reklambudskap att framställas efter en skandal? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att vi vill skapa oss en förståelse för hur företag ska agera vid en 
skandal samt hur de ska hantera PR i syfte för att återfå sin trovärdighet. 
 
 
1.5 Avgränsningar och förklaringar 

I denna uppsats har vi valt att endast beröra företagen Skandia, AMF-pension, ICA och 
Kronfågel och de skandaler som har drabbat dem. Orsaken till dessa val är att studera två 
tidigare fall, Skandia och ICA, samt två aktuella fall, AMF och Kronfågel, för att undersöka om 
likheter i deras agerande i respektive skandal finns mellan dem.  
 
Det är inte för oss relevant att få kundernas perspektiv och syn i vår uppsats och därför 
kommer deras åsikter inte att inkluderas. 
 
Vi har även valt att vid media avgränsa oss till att analysera artiklar i tidningar i form av dags- 
och kvällspress, uttalanden i de olika valda medierna samt de TV-reklamer företagen använt 
sig av när en skandal uppkommit.  
 
Vidare vill vi tydliggöra kring de begrepp vi använt oss av i denna uppsats. Med skandaler och 
kriser menar vi därmed de oväntade händelser som kan skada ett företag och deras 
varumärke. Varumärke används i denna text som omvärldens samlade intryck av företaget 
och den bild företaget vill kommunicera till omvärlden. När vi diskuterar kring glasskandalen 
syftar vi endast på företaget Kronfågel och deras frysta kycklingsortiment då det är de som 
blivit mest uppmärksammade kring denna skandal.  
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2. Metod 
Under detta metodkapitel kommer vi att redogöra för de olika metodval som vi har valt att 
genomföra för vår uppsats. Här kommer vi även att beskriva anledningen till våra val samt 
kommer detta kapitel att avslutas med en kritisk syn gentemot uppsatsens teori och empiri 
samt vår kunskapsprocess.  
 
2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vårt arbete kommer till rätta med hjälp av en kvalitativ metod eftersom vi ville undersöka de 
utmärkande egenskaperna som de olika företagen har när det gäller en påträffande skandal. 
Vi hade inte till avsikt att besvara frågor som hur mycket? eller hur många? Som är 
grundstommen i en kvantitativ undersökning (Hartman 2004). Vi frågade oss istället varför? 
Detta på grund av att vid vår typ av studie lägger man vikt på andras värderingar och 
bedömningar (Svenning 2003). Genom den kvantitativa forskningen används mätbara 
variabler där stickprov är en del av detta, vilket medför att generalisering är ett kännetecken 
av denna ansats. Det slutgiltiga resultatet framställs sedan genom tabeller och grafiska 
diagram (Patel och Davidson 2003). Detta framställningssätt skulle ha gjort att vår uppsats 
inte skulle fylla samma ändamål. Istället intresserade vi oss för av hur ett företag förhåller sig 
till sin omgivning samt hur de upplever sin situation, vilket kännetecknas av den kvalitativa 
studien.  
 
Utgångspunkt i denna uppsats är att undersöka ett ämne som kräver en helhet och inte 
segmenterade delar. Detta medför att vår studie enligt Hartman (2004) utgörs av en 
kvalitativ process. Han menar nämligen att en kvalitativ metod handlar om att förstå och 
tolka omvärlden av det man undersöker. Detta menar även Bryman (2007) att syftet av en 
kvalitativ metod är att få en djup heltäckande bild av det som studeras. Även Patel och 
Davidson (2003) styrker att en kvalitativ ansats ska innehålla ett större djup och en helhet 
snarare än delar. Detta har vi fått erfara då vi inte kunnat sammanställa en fullständig empiri 
utan att alla intervjuer blivit genomförda. Det är endast när alla fullständiga intervjuer 
fullföljts som vi har kunna fortsätta med arbetet och analysera samt dra slutsatser i vårt 
ämne. Vårt arbete har även skett som en löpande process där vi successivt har bearbetat 
fakta istället för att sammanställa all information i efterhand (Patel och Davidson 2003). 
Ingen del i uppsatsen har ej kunnat bli helt färdigställd under arbetets gång då vi i vårt 
skrivandes stund upptäckte att vårt arbete var en dynamisk process där vi ständigt tolkade 
det material vi samlade in. För oss var det därför omöjligt att fortskrida arbetet utan att 
kontinuerligt bearbeta vår information. 
 
Vår uppsats består av att insamlad data som skett genom intervjuer, artiklar och 
observation, vilket också påvisar att vi har en kvalitativ forskning enligt Denscombe (2009). 
Detta är även till fördel enligt Patel och Davidson (2003) då det kan ge nya idéer till fortsatta 
undersökningen. Eftersom vi ämnat att inte utgå från numeriska samband och mätbara 
kännetecken som syftar till en kvantitativ metod talar detta också för att vi använt en 
kvalitativ ansats (Hartman 2004). Detta är något som även Bryman och Bell (2007) lyfter 
fram och bekräftar återigen att denna kvalitativa ansats varit den rätta vägen.  
 
Tanken med denna uppsats har varit att försöka komma fram med nya synsätt och 
tillvägagångssätt för att ta itu med den problematik som lyfts fram i inledningskapitlet. Även 
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Grönmo (2006) menar att målet för kvalitativa analyser frambringa nya teorier genom att 
visualisera dem med hjälp av matriser eller figur för att utveckla skillnader mellan olika 
fenomen. De samband som vi har lyckats påvisa presenteras i det avslutande kapitlet.  
 
2.2 Deduktion, induktion, abduktion 

En renodlad deduktiv ansats är ett förhållande mellan teori och praktik (Bryman 2002). 
Utifrån redan befintliga teorier drar forskaren slutsatser om särskilda händelser. Med hjälp 
av teorin framställs hypoteser som man sedan empiriskt prövar (Patel och Davidson 2007). 
Den deduktiva processen styr datainsamlingen där forskaren utgår från befintliga teorier till 
att forma en hypotes, där sedan hypotesen testas av de datamaterial som samlats in och 
avgörs om den ska förkastas eller ej (Bryman 2002). Enligt Patel och Davidson (2003) följer 
forskare av denna ansats bevisandets väg i deras arbete. De försöker finna samband mellan 
redan existerande teorier som prövas på verkligheten för att ta reda på om teorin styrks eller 
om den ska avfärdas. Befintliga teorier som testas på nytt antas ha en objektiv 
utgångspunkt, forskares egna subjektiva uppfattningar kommer därför inte att framhävas i 
någon större utsträckning. Resultatet av detta blir att nya intressanta upptäckter inte blir 
möjliga.  
 
Forskare som följer upptäckandes väg arbetar induktivt menar Patel och Davidson (2003). 
Området som undersöks saknar från början rötter i teori som sedan formas efter det att data 
har samlats in. I denna ansats kommer forskarens egna idéer fram vilket gör att resultatet 
kommer att färgas av detta (Patel och Davidson 2003). Tyngdpunkten i dessa områden ligger 
på tolkningen och uppbyggnaden av teorin då denna ansats syftar på att själv bygga upp en 
teoretisk uppfattning (Grönmo 2006). Svenning (2003) formulerar induktiva ansatsen som 
ett successivt pendlande mellan observation och abstraktion.  
 
Abduktion är ett angreppssätt som innebär en pendling mellan induktion och deduktion. 
Detta är ett tredje sätt för forskare att behandla deras forskning. Den kännetecknas av att 
man formulerar ett hypotetiskt mönster utifrån ett enskilt fall som speglar det induktiva 
tillvägagångssättet. Sedan arbetar forskaren deduktivt genom att den ursprungliga 
hypotesen kan utvecklas och utvidgas. Fördelen med att inte använda så strikt enligt de två 
första angreppssätten är att forskaren inte blir lika låst. Risken finns dock att forskaren är 
påverkad av tidigare erfarenheter vilket gör att forskningen inte startar fördomsfritt (Patel 
och Davidson 2003). 
 
Eftersom vi hoppas att kunna påvisa nya vägar att hantera skandaler är därför inte den 
deduktiva ansatsen relevant då den endast berättar om något är sant eller inte. Vi använder 
oss endast delvis av den deduktiva ansatsen på så sätt att vi testar en hypotes, men vi 
stannar inte där utan fortsätter att utveckla och utvidga den vilket är ett kännetecken för 
den induktiva ansatsen. Enligt detta innebär det att vi använder oss av den abduktiva 
ansatsen som pendlar mellan de två ytterligheter av metoder.  
 
2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer, artiklar och observationer av de olika fallen. 
Det är dessa tre källor som vi har hämtat vår information ifrån och använt oss av vid vår 
analys och de slutsatser vi kommit fram till.  
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Inför insamlingen av vår primärdata var vi mycket införstådda med att förberedelse ger bra 
resultat. Vi valde därför att innan utförandet av våra intervjuer ta del av Bryman och Bell 
(2005) metodbok; företagsekonomiska forskningsmetoder. Denna bok har medfört att vi fått 
en större förståelse för intervjuteknik som vi upplevt har lyft våra intervjuer. Detta genom 
att vi fått en insikt i hur en intervju på bästa sätt kan vägledas utan att vara allt för styrd, i 
syfte att få ut så mycket relevant information som möjligt från våra respondenter. 
 
2.3.1 Sekundärdata  

Sekundärdata är den data som samlats in av andra forskare samt offentlig statistik. Fördelen 
för oss har varit i användandet av sekundärdata är att vi har kunnat få tillgång av information 
som annars skulle vara problematiskt för oss som studenter att få tag i. (Bryman och Bell 
2005). Vår form av andrahandskällor har bestått av teorier som vi har samlat in från 
litteraturböcker. För att få en förståelse av media och de olika skandalerna har vi hämtat 
information om detta från tidningsartiklar så som dagens nyheter, svenska dagbladet, 
aftonbladet med flera. Vi valde ut de artiklar som ligger närmast i tiden då skandalen 
utvecklades. I artiklarna sökte vi efter de budskap som förmedlades av organisationen. Totalt 
samlade vi in 50 stycken artiklar i användandet för vår empiri och analys, samt använde vi 
oss av respektive företags hemsida. 
 
2.3.2 Primärdata 

Till motsatsen av sekundärdata är primärdata, det är den data som forskare själva samlat in i 
form av så kallade försthandsrapporteringar. Det vill säga sådan information som aldrig 
tidigare blivit publicerat eller insamlat (Patel och Davidson 2003). Primärdata har skett i form 
av de olika intervjuer som vi har genomfört i samverkan med lokalt förankrade företag. De vi 
varit i kontakt med är två reklambyråer, en journalist och tre arbetare på företag nära 
kopplade till skandalerna, butikschef på ICA Maxi samt VD på Guldfågeln och företags – och 
privatrådgivare på Skandia. 
 
2.3.3 Intervjumetod 

Inom kvalitativforskning är intervjuer enligt Bryman och Bell (2005) den mest använda 
metoden. Det är genom dessa personliga interaktioner vi kan nå en bättre förståelse i 
ämnet, vilket förespråkas för den kvalitativa ansatsen.  
 
Vår empiri har delvis utgjorts av våra sex intervjupersoner där vi har fått möjlighet att 
intervjua fem av dessa via face-to-face. I dessa intervjuer har vi kunnat iaktta respektive 
respondenters uttryck samt kunnat ta del av den omgivning de befinner sig i. Detta har 
möjliggjort att vi har kunnat få en mer personlig kontakt till de intervjuade, vilket Patton 
(2002) påpekar är en av den kvalitativa metodens styrkor.  
 
Valet av respondenter grundar sig på de personer vi anser har förmågan att se och förstå vad 
som är viktigt att ha i åtanke samt vilka åtgärder som kan behövas tas när en skandal har 
inträffat. Vi har taktiskt valt ut personer som har den kunskap och erfarenhet som är 
relevant för vår undersökning. De har därmed inte plockats ut slumpmässigt utan de har 
selektivts valts i enlighet med ett strategiskt urval, i enlighet med Holme och Solvang (1997). 
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Urvalet av våra intervjupersoner som har gjorts är av hänsyn till vår uppsats syfte och de 
frågeställningar vi ville besvara. Tre av de sex intervjupersoner har direkt koppling till en 
krishantering (ICA, Guldfågeln och Skandia). De andra tre (Bildväxlarna & Sundén reklam, Din 
Byrå och Barometern) har en extern koppling i vårt ämne då de arbetar inom 
marknadsföringsbranschen och journalistik, som vi ansåg skulle kunna ge oss en mer 
omfattande tolkning av krishantering med hjälp av strategiska budskap i PR .  
 
I första hand har vi försökt att få en personlig intervju med de olika respondenterna då detta 
har en stor fördel. Fördelen med face-to-face intervjumetoden är dess flexibilitet där den 
personliga interaktionen gör att man får en känsla för hur den intervjuade uttrycker sig i 
tonfall, mimik och pauser, vilket ger information som ett skriftligt svar inte kan avslöja (Bell 
2006). Intervjuerna gjorde det möjligt för oss att kunna ställa följdfrågor där svaren kunde 
utvecklas och fördjupas. Vilket även styrks av den kvalitativa studien där forskaren söker ett 
djup i sitt arbete (Bryman 2007).  
 
Vid insamlingen av data har vi varit i kontakt med Kronfågel för en intervju kring deras 
glasskandal. De har dock avböjt intervju i alla dess former då deras anledning har varit brist 
på tid i deras situation de nu befinner sig i. Istället har vi kunnat kontakta Guldfågeln som är 
ett liknande företag och som råkat ut för samma skandal, dock inte i lika stor utsträckning.  
 
I kontakt med Guldfågeln fick vi på grund av tidsbrist nöja oss med mailintervju. Detta 
innebar att vi saknade interaktionen mellan oss och vår respondent, vilket Bell (2006) 
uttrycker som ovan nämnt att vi inte får reda på den information som kan vara användbar i 
form av svarandens kroppsspråk. Även Ryen (2004) betonar utmaningen kring en 
mailintervju. Hon pekar på att denna form av intervju riskerar att ge för lite data att bygga på 
samt en risk att inte få svar överhuvudtaget. Tråkigt nog försummades svaren en aning där vi 
saknade möjligheten att ställa följdfrågor som hade bidragit till mer välutvecklade svar. Allt 
var dock inte till en nackdel då innehållen i svaren var väldigt välformulerade och koncisa.  
 
Antalet intervjupersoner vi har valt anser vi rimligt då det speglar olika perspektiv för hur 
företag kan hantera en skandal. Dessa perspektiv är av nytta för oss att få insikt i då vi vill 
framhäva hur ett företag bör hantera media samt budskapet. Personerna som är utvalda 
arbetar alla på lokal nivå vilket innebar för oss att vi fick en möjlighet till en personlig 
interaktion. Nedan följer en presentation av de personer vi valt att intervjua för vår uppsats. 
 
Johan Ekerot; Marknads- och försäljningschef på Guldfågeln, Mörbylånga. 

Magnus Bremefors; Art Director på reklambyrån Din Byrå, Kalmar. 

Andrea Bilic; Grafisk formgivare och Orginalare på reklambyrån Din Byrå, Kalmar. 

Birgitta Hultman; Nyhetschef på Barometern, Kalmar.  

Marie Lundin; VD på Bildväxlarna och Sundén reklam, Kalmar. 

Joakim Lundin; Inköpare på Bildväxlarna och Sundén reklam, Kalmar. 

Catarina Grundström; Butikschef på ICA Maxi, Kalmar. 

Rolf Linde; Företag- och privatrådgivare på Skandia, Kalmar. 
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Det finns två olika tillvägagångssätt inom den kvalitativa formen av intervjumetoder; 
ostrukturerade och semistrukturerade metoder (Bryman och Bell 2005). Eftersom vi i förväg 
framställde intervjufrågor valde vi den semistrukturerade formen vilket ger möjlighet att vid 
behov ställa följdfrågor. Vi valde därmed inte den ostrukturerade metoden eftersom den 
innebär att respondenten har ordet fritt och inga förutbestämda intervjuplaner utförs.  
 
Inför våra personliga intervjuer tog vi med oss ett fickminne, vilket medförde att vi 
avlastades från att kontinuerligt antecknande och istället kunde vara engagera oss mer i 
respondentens svar och diskussioner. Vi inledde vår intervju med att låta respondenten 
berätta lite kort om sig själv för att få personen att slappna av och känna sig bekväm i rollen.  
 
På Barometern där vi genomförde vår intervju med nyhetschefen Birgitta Hultman blev vi 
ledda till deras lunchrum där intervjun fullföljdes. Denna miljö upplevdes väldigt stökig och 
distraherande för intervjun då hennes andra kollegor sprang in emellanåt. Detta kan ha 
medfört att intervjun inte blev lika väl genomförd som den annars kunnat vara, men vi 
upplevde ändå att vi fick ut relevanta svar. Vi kände även att hon hade en tendens till att 
vara en aning vinklande då hennes svar ofta utgick ifrån den egna tidningsredaktionen 
istället för att spegla en objektiv utgångspunkt för PR. Svaren från Hultman upplevde vi även 
ges i egenskap av journalist snarare än en opartisk åskådare, vilket är förstårligt då hon 
ansåg att det är hennes uppgift att ta reda på sanningen snarare än att hänga ut företag och 
sälja lösnummer. 
 
Vid de andra intervjuerna fick vi sitta i ett enskilt rum där vi i lugn och ro kunde ställa våra 
frågor och respondenten fick tid på sig att svara och utveckla sina svar. För att vi inte skulle 
missa något viktigt lät vi den intervjuade prata till punkt utan att avbryta personen. Varje 
intervju varierade i tid beroende på dennes expertis och vilja att utveckla svaren om vårt 
valde ämne. Däremot blev ingen intervju kortare än 30 minuter men inte heller längre än en 
timme.  
 
Magnus Bremefors på Din Byrå var väldigt tillmötesgående där vi fick ett varmt 
välkommande och blev bjudna på både kaffe och kaka. Det var märkbart att Bremefors var 
väl insatt i reklamvärlden och styrde i stort sett hela intervjun på egen hand, där vi med hjälp 
utav små ledord kunde hålla honom på rätt spår. Med vid intervjun satt även en av hans 
anställda, Andrea Bilic, som mest lyssnade men även kom med små instickande åsikter.  
 
På Bildväxlarna och Sundén reklam var VD:n Marie Lundin samt inköparen Joakim Lundin, 
som även inbjöds till samtalet, mycket öppna och hjälpsamma. De var professionella i sitt 
bemötande och lätta att föra en konversation med. Det märktes väl att de var intresserade i 
området och väldigt måna om att hjälpa oss för att få ett sådant bra arbete som möjligt.  
 
Välkomnandet på ICA Maxi var positivt och glatt. Vi fick möjlighet att intervjua butikschefen, 
Catarina Grundström, avskilt på hennes kontor där samtalet kunde fortskrida i en lugn miljö. 
Det var lättsamt och givande att föra en dialog med henne då hon visade engagemang för 
vårt valda ämne, trots att intervjun berörde en tidigare skandal inom deras koncern.  
 
I vår intervju med Skandia kände vi oss mer bekväma i rollen som intervjuare då detta var 
vår sjätte och sista intervju. Dock var intervjupersonen här en av de svårare för oss att ge 
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åsikter från ett objektivt perspektiv samt för oss rätt information. Han var dock väl insatt i 
ämnet men det var svårt att få relevanta svar på frågan som ställdes då han svävade ut titt 
som tätt.  
 
2.4 Undersökningens trovärdighet 

Vår uppsats grundar sig på att den ska vara trovärdig och att det går att lita på dess innehåll. 
Därav har vi behandlat begreppen reliabilitet och validitet som uttrycker enligt Bryman och 
Bell (2005) att forskaren mäter det han avsätts att mäta (validitet) samt dess tillförlitlighet 
(reliabilitet). 
 
2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan om det är möjligt att uppnå liknande resultat om man skulle undersöka 
samma problem två gånger. Det är ett mått på de avvikelser som kan uppstå och mäter även 
överensstämmelsen, följdriktigheten samt pålitligheten på ett begrepp. För att veta om ett 
mått är reliabelt är det viktigt att ta ställning till tre huvudsakliga variabler. En forskare 
måste utvärdera om måttet är stabilt över tiden för att kunna överväga om resultatet är 
varaktigt. Han måste även se på den interna reliabiliteten som utgör om en indikator är 
pålitlig och följdriktiga som mäts via ett index. Den sista faktorn, internbedömarreliabilitet, 
berör subjektiva värderingar när flera forskare ska översätta data till kategorier. 
Problematiken kring detta är att när flera observatörer är inblandade kan det uppstå olika 
tolkningar av materialet sinsemellan (Bryman och Bell 2005). 
 
För att försäkra sig om att reliabiliteten ska kunna bli så noggrann som möjligt krävs det att 
forskaren är inlärd på det han utövar (Patel och Davidson 2003). Eftersom vår empiri delvis 
är baserad på strukturerade intervjuer är det väldigt viktigt för oss att få ett rättolkat svar. 
Därför har vi valt att ha två observatörer med under våra intervjuer, detta för att minimera 
eventuella tolkningsfel. Att vi har varit flera vid intervjutillfället har hjälpt oss att kunna 
diskutera respondentens svar i efterhand för att kunna få en bättre överensstämmande bild 
av intervjun. Vi valde även att låta en av oss vara aktiv intervjuare under samtalen för att 
inte förvirra respondenterna. De andra två hade till uppgift att vara uppmärksamma på att 
alla frågor täcktes in under dialogen. 
 
2.4.2 Validitet 

Validitet är ett sammankopplat begrepp till reliabilitet där man inte kan utesluta det ena för 
det andra. För att uppnå god validitet måste forskaren veta vad han mäter samt att 
mätningen måste vara tillförlitlig (Patel och Davidson 2003). Begreppet syftar på att 
forskaren verkligen undersöker det han ämnar undersöka. (Bryman och Bell 2005). Patel och 
Davidson (2003) understryker att validitet uppstår när man använder ett instrument som är 
rätt för forskarens syfte.  
 
Validitetsaspekten kan särskiljas genom intern och extern validitet. Den interna validiteten 
avser ifall en forskning vars slutsats har ett orsakssammanhang mellan två variabler är 
pålitlig. Medan den externa validiteten berör huruvida ett resultat kan generaliseras utöver 
problematikens sammanhang. Därför är det viktigt att betänka urvalet av individer och 
organisationer då forskarna måste beakta en tänkbar generalisering. De krävs att de utvalda 
personerna är ett representativt urval (Bryman och Bell 2005).  
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Ett sätt att säkerhetsställa innehållsvaliditeten i ett instrument är att de olika variablerna är 
aktuella (Patel och Davidson 2003). De begrepp vi valt att hantera i vår teoretiska 
referensram anser vi vara högst relevanta samt tidsenliga för vår uppsats. Dessa begrepp 
speglar sedan de frågor vi valt att ställa till våra intervjupersoner. Kontentan av detta 
innebär att vi får enhetlighet från teori till enskilda frågor och via dessa har vi kunnat uppnå 
en motsvarighet till vårt problemområde.  
 
En metod för att kunna spegla verkligheten ytterligare och på ett annat sätt kunna styrka sin 
validitet är att mäta samma område med hjälp av en annan teknik (Patel och Davidson 
2003). För oss innebär detta att vi behandlar inte bara primärdata utan även sekundärdata.  
 
2.5 Metodkritik 

För att försäkra oss om att vårt tillvägagångssätt är tillförlitligt har vi valt att återge ett kapitel 
om metodkritik. Här kommer vi att på bästa möjliga sätt argumentera för hur vi har gått 
tillväga. 

 
Enligt Bryman (2002) ska det finnas ett antal tillförlitlighetskriterier som hjälper till att uppnå 
äkthet som forskaren bör ha i åtanke när det gäller undersökning. För att åstadkomma 
tillförlitlighet måste vi se till att den metod vi använt är den rätta för att nå den äkthet av 
respondenterna. Eftersom vi har låtit de intervjuade styra ordningsföljden i den omfattning 
som går, som man enligt Trost (2005) ska göra i en kvalitativ undersökning, kan vi därmed 
försäkra oss om att vi har fått en stor äkthet i de svar de gett. Vi förberedde oss mentalt 
inför intervjuerna där vi trots med ett bagage av erfarenhet försökte vara öppensinnade och 
ta in det våra respondenter sa utan våra personliga värderingar. I en kvalitativ undersökning 
som vår bör man förhålla sig objektiv, att lyckas återge våra undersöktas synpunkter utan att 
vi blir allt för subjektiva (Bryman 2007). Han understryker även svårigheter med en kvalitativ 
studie när det handlar om att återge och tolka de observationer som forskaren gjort. 
 
När det kommer till våra sekundärdata har vi beaktat både äldre och nyare källor efter deras 
relevans, inte på grund av när de är skrivna. Här har vi även använt oss av fler källor för att 
öka dess trovärdighet. De källor som vi har haft tillgång till har funnits på Högskolans 
studentbibliotek vilket har ökat trovärdigheten, då detta bibliotek har tillgång på de böcker 
som är sanningseniga.  
 
I den primärdata vilken är insamlad i form av intervjuer har vi i fem av de sex fallen kunnat 
bemöta respondenterna personligen. Vi anser att personliga möten ger oss möjlighet att se 
och höra hur personen svarar vilket bidrar till att vi bättre kan tolka denne, vilket vi inte 
kunde göra via vår mailintervju.  
 
2.6 Kunskapsprocessen  

När vi fann ett intressant och aktuellt ämne för uppsatsen började vi söka efter relevant 
material som passade in på detta område. Det var till en början en självklarhet att alla inom 
gruppen var medvetna om syftet med uppsatsen där det varit viktigt för oss att ständigt vara 
tydliga med denna genom processens gång. Detta har inneburit att vi otaliga gånger stannat 
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upp, pausat samt strukturerat och diskuterat hur arbetet ska fortskrida för att alla skulle 
befinna sig på samma spår.  
 
Högskolans bibliotek var till de inledande kapitlen vår största informationskälla. Till en början 
hade vi inte klart för oss vilken teori vi skulle använda och ägnade därför tid åt att varsamt 
välja ut de områden som ansågs vara av största vikt för vårt syfte. För att lättare få klarhet i 
detta och vidare grunda vår problemformulering valde vi att påbörja ett inledningskapitel 
som ledde oss fram till de slutgiltiga teorierna. Dessa har bearbetats genom att vi läst en 
mängd olika böcker där vi även funnit stöd från flera olika författare. På så sätt har vi vetat 
att det vi skrivit varit korrekt. Vidare är vi tidigare väl bekanta med en del av litteraturen då 
dessa använts i våra tidigare marknadsföringskurser. Detta gav oss en avspark för att kunna 
fortskrida.  
 
Eftersom vi parallellt har valt arbeta dynamiskt med vårt insamlade material har detta 
bidragit till att delar lagts till och tagits bort för att passa in på syftet. Med hjälp av vår 
handledare, Christine Tidåsen, har vi fått riktlinjer samt har hon hjälpt oss få en annan inblick 
på vårt arbete. Detta har gjort det möjligt att få nya infallsvinklar som bidragit till 
utvecklandet av uppsatsen.  
 
Vi var inte sena med att kontakta våra intervjuobjekt då god framförhållning ger resultat i 
form av att tidsbrist inte är ett faktum. Vi anser oss själva agerat systematiskt där vi noggrant 
valt ut våra respondenter. Valet av intervjuer kommer från att vi valt en kvalitativ ansats. 
Bland de alternativen vi hade att tillgå utsåg vi dem som vi ansåg vara mest lämpade utifrån 
deras erfarenhet och expertis. Som exempel vet vi att vår respondent på Din Byrå har verkat 
i branschen under flertaliga år samt att vår kontakt på Barometern som sedan sin 
journalistexamen på sena 70-talet har arbetat inom yrket. När vi kontaktade respondenterna 
inleddes samtalet med en presentation om oss där vi även klargjorde vårt syfte med 
uppsatsen vilket gav dem en möjlighet att förbereda sig inför vårt kommande möte.  
 
För att underlätta för oss själva valde vi att strax efter intervjuerna var genomförda att 
transkribera dessa, då både känsla och tolkningen fortfarande var färsk. Det empiriska 
materialet i form av våra intervjuer hade vi utskrivna för att lättare hantera det när 
analyskapitlet skrevs. I detta kapitel tog vi fram respondenternas svar som vi sedan jämförde 
med våra valda teorier. Även större delen av det empiriska materialet som består av artiklar 
användes i analysen. Då intervjuernas svar reflekterade våra valda teorier var det enkelt att 
finna kopplingar däremellan, vilket ledde till att analysen blev till. Detta medförde att vi 
kunde tolka och få den djupare förståelse som krävs för uppsatsen.  
 
Avslutningsvis har vi kunnat få en övergripande bild av ämnet och även svar på vår 
problemformulering. Analysen gav oss möjlighet att kunna dra slutsatser samt framtida 
rekommendationer till företag ur ett krisperspektiv. En annan intressant vinkel som vi har 
kommit till insikt med är att vi under processens gång kunnat träffa på andra intressanta 
tankesätt som vi har kunnat framhäva i vår slutsats. Detta tack vare kontinuerlig diskussion 
och medvetenhet kring området vi undersökt.  
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3. Teoretisk referensram 
Syftet med detta teoretiska kapitel är att ge läsaren en bättre förståelse för de olika teorier 
och begrepp som vi kommer att behandla i empiri och analys kapitlet. De olika avsnitt vi valt 
att hantera för den teoretiska referensramen anser vi vara mest relevant för vårt valda ämne. 
Huvudområdena vi berör i detta kapitel är Skandaler, Trovärdighet och 
Kommunikationskanaler. 
 
3.1 Skandaler 

En skandal är enligt Jacobsen och Strandstedt (2005) något som väcker eller ger allmänheten 
förargelse.  
 

”Skandalen är alltså beteckning för ett kollektivt utbrott av 
upprördhet, vars studium kan avslöja gemensamma sociala 

strukturer av normativ karaktär.” 
(Jacobsen och Strandstedt 2005;133) 

 
Jacobsen och Strandstedt (2005) syftar vidare på att medier ofta förstorar upp en skandal och 
den upprördhet som inträffar kan då bli större än vad fallet egentligen är. Skandal kan 
därmed ses som en medial distraktion där en vanlig respons på det är ilska, harm eller 
upprördhet (Wästerfors 2005). De skandaler som medier avslöjar väcker ofta starka 
reaktioner hos folket och även de personer som varit trogna mot en organisation kan här 
komma att känna sig svikna. Folket kommer att höra av sig till organisationen enligt Nilsson 
och Runsiö (2005) för att visa sitt missnöje. De menar att när ett företag hamnar i en sådan 
svår situation finns det ofta en policy som organisationen kan skydda sig av. Även Erikson 
(2007) tyder på att det är viktigt att ha en policy vid särskilda händelser. Det är den enskilda 
individen som bär skulden i organisationen som blir skyldig, där policyn måste vara lämpad 
efter företagets värdegrund och verklighet (Nilsson och Runsiö 2005). 
 
Nilsson och Runsiö (2005) pekar även på att det gäller att en organisation har ett krispaket 
som gäller för organisationen om deras anseende skulle kunna komma att riskeras. De måste 
då ha en krisplan samt att de bör ha en förutbestämd krisorganisation. Att tänka på sin 
krishantering när det redan är ett faktum är för sent. Krishanteringen bygger på att företaget 
har tänkt till i förväg och är beredd på en sådan situation, den kräver öppenhet och 
tillgänglighet (Erikson 2007). Organisationen blir nämligen bedömt utifrån hur de hanterar 
den uppkomna krisen snarare än för vad som orsakat den (Skoglund och Olsson 1995). 
Krisgruppen måste därmed omfatta personer som inte är utsatta för själva granskningen av 
den skandal som uppkommit, vilket gör att arbetet och hanterandet av skandalen kommer att 
bli mycket effektivare (Nilsson och Runsiö 2005). 
 
Det finns olika sorters av kriser som kräver olika sorters av strategier för kommunikation. 
Olika kriser påverkar företag på olika sätt. Några av dessa kriser är kris till följd av illvilja och 
kriser till följd av bedrägeri. Kris till följd av illvilja avser Nilsson och Runsiö (2005) är de kriser 
som orsakas av individer som försöker försvåra organisationens arbete med extrema insatser. 
Den andra krisen syftar enligt dem bland annat till anställda som missköter sig i förhållande 
till de gemensamma ekonomiska medel, att de ljuger eller underhåller information. Det är 
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även denna kris som kan drabba organisationen och deras trovärdighet mest. Nilsson och 
Runsiö (2005) framhäver också att om ett företag utsätts för en kris finns det bara ett 
uppdrag och det är att ta sig ur krisen så snabbt som möjligt och med så lite skador som går. 
 
En annan sak som är viktigt att tänka på i sitt krispaket är om man ska sätta munkavel på folk 
eller om man ska uppmuntra dem att tala. Munkavel är ett tryggt sätt att få kontroll över 
informationsflödet men kan även medföra problem (Nilsson och Runsiö 2005). Företag kan 
förlora handlingskraften om de inte kommunicerar och kan därmed få svårare att komma 
tillbaka (Skoglund och Olsson 1995). Ju mindre vi säger desto mer hör vi. Det är detta som 
Nilsson och Runsiö (2005) kallar för tystnadens paradox inom kommunikationen.  
 
3.1.1 Krishantering 

När det kommer till att hantera en kris gäller det först och främst att ett företag är 
förberedd. Med andra ord att företaget tidigare innan det inträffade har identifierat 
händelser som kan tänkas ske och har åtgärder för hur det ska mildras (Nilsson och Runsiö 
2005). De olika scenarierna ska gälla tänkbara och oönskade händelser. Kriser händer alla 
menar Erikson (2007) på och fortsätter med att om man menar motsatsen är det att bedra 
sig själv. I denna krishantering hävdar Nilsson och Runsiö (2005) att även en 
krisorganisationsgrupp bör finnas som har hand om och fattar beslut om de olika åtgärder 
som organisationen behöver göra. Antingen ska hela gruppen kollektivt ta beslut ihop eller 
utse en person som tar de högre besluten.  
 
Vidare fortsätter Nilsson och Runsiö (2005) med att personer som är drabbade av krisen inte 
bör ingå i krisgruppen för att på så sätt kunna uppnå så lindriga skador som möjligt. Det 
gäller även sedan när en krisgrupp har tillsats att de bestämmer sig för hur intressenterna 
ska informeras (Skoglund och Olsson 1995). Även att organisationen är medveten om att 
prioritetsordningen av deras intressenter kan ändras när en kris drabbas, beroende på vad 
krisen har kommit att beröra är viktigt anser Skoglund och Olsson (1995). Nilsson och Runsiö 
(2005) stödjer detta och menar även på att företag måste göra scenarier över möjliga 
angreppssätt och skriver ner en ännu mer noggrann kommunikationsplan. De betonar även 
att det är av vikt att företaget i sig övar på krishantering och gör förnyelser av hur de ska gå 
till väga vid en kris. Samhället ändras med tiden och krishanteringen måste anpassas 
därefter. Erikson (2007) instämmer i detta och påpekar att de i organisationen blir mentalt 
förberedda och lär sig tänka på ett annat sätt för en kris på detta sätt.  
 
När en skandal väl har kommit till kännedom menar Nilsson och Runsiö (2005) på att företag 
ska använda sig av kanaler med hög kvalitet och att användandet av muntlig kommunikation 
gärna ska förekomma på så många ställen som möjligt. Företag får heller inte glömma att 
deras första möte med media är viktigt då de förmedlar den bild av företaget som 
omgivningen sedan kommer att få (Skoglund och Olsson 1995). Även en skriftlig redovisning 
måste finnas för de personer som behöver mer basfakta eller ge dem chansen att få den tid 
för att ta till sig av det som skett (Nilsson och Runsiö 2005). För att mildra den kris krävs det 
enligt Haig (2005) att företag inte är själviskt utan ödmjuk mot dem som har påverkats av 
krisen. Det gäller även här att bestämma vem som ska stå för smällen, vem som ska vara 
ansiktet utåt för krisen. Nilsson och Runsiö (2005) lyfter även fram att det gäller för 
organisationen att man ständigt har en kommunikation med intressenterna och de anställda. 
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Information på hemsidor bör finnas för att visa att företaget tar krisen på allvar där även 
kommentarer från ledningen kan vara bra att framhäva då detta understryker att dessa 
arbetar med krisen.  
 
För att överleva en kris krävs det att personerna inom organisationen inte tappar tron på att 
de kommer att segra tillslut. De måste dock enligt Nilsson och Runsiö (2005) vara beredda på 
att möta den hårda verkligheten, hur mödosam den än må vara. Inte heller släta över med att 
morgondagen kommer att bli bättre eller att det kommer att blåsa över. Erikson (2007) stöder 
detta och klargör att en kris ofta förvärras om företag tänker i de banorna. Svårigheten med 
att hantera en kris framhäver han även är att man aldrig vet hur länge den kommer att pågå 
eller i vilken riktning den kommer att utveckla sig i. Han menar även att fakta inte är det enda 
som påverkar utvecklingen av en kris, utan påverkas även av talespersoners ageranden. 
Företag tappar även ofta greppet om en kris då den får för lite uppmärksamhet i början och 
de underskattar dess omfattning.  
 
Oavsett om en kris kommer drabba ett företag eller inte gäller det att hantera den antingen 
genom att vara förberedd eller genom att agera där efter. Ett företag som redan innan en kris 
inträffar har en färdig plan agerar därför proaktivt. Det är när de tar åtgärder och handlingar 
innan någonting händer (Hollensen 2007). Företaget försöker förutse tänkbara händelser och 
därmed förbereda sig för åtgärder de kan använda sig av för att förhindra det oönskade. 
(www.ne.se). Det gäller även att företag tar tag i sina problem innan de dyker upp för att på 
så sätt ha anseende om att vara pålitlig (Kouzes och Posner 1994).  
 
När man däremot agerar som en reaktion på en händelse säger man att ett företag uppträder 
reaktivt (www.ne.se). Företaget reagerar på händelser och tar åtgärder åt dessa över tiden 
(Hollensen 2007). De kan även agera som reaktiv öppenhet när det kommer till en 
krissituation. Erikson (2007) menar att företag då har information på Internet som finns 
tillgängligt för alla och de har även möjlighet att ställa frågor till dem. Han fortsätter vidare 
med att företagen inte heller går ut med egna pressmeddelanden eller har presskonferenser 
under en tid. Orsaken till detta är att det inte finns någon information att förse med.  
 

3.2 Trovärdighet 

Enligt Kouzes och Posner (1994) är trovärdighet svårt att bygga upp samt bibehålla, men är 
desto lättare att definiera. Deras förklaring lyder: när ord och gärningar överensstämmer 
uppstår trovärdighet. Sambandet mellan komponenterna göra och säga är två viktiga 
förbindelser där du ska göra det du säger att du ska göra. Kouzes och Posner (1994) menar att 
grunden till trovärdighet är baserade på tre nyckelord: ärlighet, kompetens och inspiration 
där kunskap och expertis är de mest betydelsefulla för oss människor. Detta styrker även Fill 
(2006) som anser att trovärdighet uppstår via två element: expertis samt pålitlighet. 
Trovärdighet kan skapas på olika sätt och är en process som måste byggas upp under en 
längre tid. Den kan uppkomma tillsammans med en titel eller position där ett fullt förtroende 
uppstår när vi får reda på mer om honom eller henne (Kouzes och Posner 1994).  
 
Trovärdighet bygger på ett tidigare anseende som måste vårdas och är det som får oss att lita 
på andra. Det är svårare för en person som har ett fläckat anseende att få andra människor 
att följa honom eller henne (Kouzes och Posner 1994). Även Lindgren (2005) poängterar 



 
23 

 

vikten av ett gott anseende där människor helst förhandlar med personer där hans eller 
hennes rykte är känt. För ett företag har trovärdigheten fått en betydande roll i vår tid av 
stora genomgripande förändringar tillsammans med den internationella konkurrensen. Dock 
tydliggör Kouzes och Posner (1994) även att anställda anser att högt uppsatta chefer handlar 
av egen vinning skull än hänsyn till omvärlden och kunderna. De menar att ärligheten hos 
ledningen är förbrukat. Enligt studier ska den minskade trovärdigheten hos organisationer 
bero på de uppdagade skandalerna till allmän skepticism. Därför är det viktigt att vid en 
skandal visa empati för att vinna tillbaka trovärdigheten skriver Erikson (2007). Detta 
understryker även Kouzes och Posner (1994) som betonar vikten av att en organisation 
stärker sin relation till intressenter samt visar att de bryr sig om dem. Även Fill (2006) 
bekräftar hur viktigt det är med god kommunikation till sina intressenter genom att 
kontinuerligt förstärka sitt anseende hos dem. Det krävs att deras handlingar är tydligare än 
ord där deras ansträngning får ta den tid som är nödvändigt (Kouzes och Posner 1994).  
 
Erikson (2007) framför att beroende på hur kvickt ett företag handlar desto kraftiga behöver 
deras motåtgärder vara. Deras trovärdighet framhävs i hur snabbt företagets förmåga är att 
återgällda det fel som begåtts. Även tillgängligheten på information krävs samt om företaget 
är ärlig ökar chanserna för att bli betrodd skriver Kouzes och Posner (1994).  
 

”Man får inte vara ärlig för att man tror att de ändå ska få reda på 
sanningen förr eller senare; man ska vara ärlig för ärlighetens skull, inte 

för att man ska vara rädd för att åka fast även om man inte är det” 
(Kouzes och Posner 1994;127) 

 
Ett företag vars trovärdighet skadats bör handla enligt en rad former av gottgörelse 
uppmanar Kouzes och Posner (1994). Dessa är en process likt ersättning för dålig service. Den 
behandlar acceptans, erkännande, ursäktande, handling, kompensation samt observation. Att 
erkänna ett fel kommer på sikt ingiva större respekt än om ett fel mörkas och sedan uppdagas 
(Kouzes och Posner 1994).  
 
3.2.1 Spokesperson  

Kouzes och Posner (1994) poängterar vikten av att en organisation kan stärka sin trovärdighet 
genom att erkänna att man gjort fel snarare än försvaga den. En ledare som handlat fel eller 
begått ett misstag kan genom ett erkännande behålla sin plats i organisationen. Ingen 
förväntar sig att personen ska lämna sin plats på grund av ett felsteg. Detta tyder på ett sätt 
att öka trovärdighet hos företag när de sänder ut ett budskap då de använder sig av en 
spokesperson uppmanar Fill (2006). Dessa personer agerar budbärare åt organisationer men 
utstrålar högre trovärdighet än organisationen själv. Han beskriver även fyra olika typer av 
spokespersons; experten, kändisen, konsumenten eller verkställande direktör. Experten är 
vanligt förekommande inom TV där de är igenkännbara för konsumenterna. Det är lätt att 
skapa ett medvetande hos konsumenterna genom att använda en symbolisk person där de 
inte ifrågasätter äktheten i budskapet. Detta tydliggör Weisbuch och Mackie (2009) som 
anser att de spokesperson som är mest övertygande är de välkända. Även Runebjörk (2007) 
bekräftar att de personer som framkallar högre grad av trovärdighet är dem med 
expertkunskap samt dem som är välbekanta. De företag som använder kändisar som 
spokesperson tränger lättare igenom det brus för att nå fram till konsumenterna (Fill 2006). 
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3.2.2 Lojalitet till en organisation 

Enligt Dahlén och Lange (2003) är lojalitet viktigt för att ett företag ska vara trygg med att 
deras kunder återkommer till dem vilket också gör det möjligt för kunder att lättare uppfatta 
ett företags marknadskommunikation. De skriver även att det förekommer olika grader av 
lojalitet, där hyperlojalitet refererar till den kund som skulle uthärda nästan vad som helst för 
att ta del av en produkt. Detta är för ett företag den ultimata kunden, men vägen dit är lång 
och näst intill omöjlig. Även Dahlén (2002) instämmer att det är sällsynt att kunder blir både 
beteende och attitydmässig lojala mot ett företag. Vilket innebär för marknadsförare att 
försöka tilltala kunder antingen beteende mässigt eller attitydmässigt. En organisations mål är 
att skapa en relation till sina kunder där de är attitydmässigt lojala där de verkligen avgudar 
dem. Ett företag behöver analysera hur mycket resurser som krävs och som ska satsas för att 
uppnå lojalitet uppmanar Dahlén och Lange (2003). De menar dessutom att desto mer 
resurser som läggs på marknadsföringen desto lojalare blir kunderna. Keller (2003) framhäver 
att en organisation som bär på ett väl inarbetat varumärke bär på en hög grad av lojalitet än 
vad ett okänt varumärke gör. Han anser att de kunder som utsättas av en negativ upplevelse 
från ett företag de är lojala mot kommer händelsen mildras tack vare deras lojalitet och 
förtrogenhet till organisationen. Även Dahlén och Lange (2003) påpekar att företag som har 
upprättat en personlig relation till kunder påverkas inte av negativa åsikter från andra. Ett 
starkt varumärke har därmed en tendens till att klara av och uthärda en kritisk situation som 
drabbat en organisation.  
 

”Den man älskar förlåter man” 
(Rydén 2004;8) 

 
Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) betonar att om värdet för ett företag sjunker och ett annat 
företag erbjuder ett bättre alternativ är det längre väntat att lojaliteten kvarstår. Det är därför 
viktigt för ett företag att hantera sina missnöjda kunder för att bibehålla sin lojalitet. De ska 
visa att de är öppna för kommunikation med sina kunder samt att de reagerar när kunden 
påpekar missnöje (Dahlén och Lange 2003). 
 
3.3 Kommunikationskanaler 

Kommunikation betyder överföring, förbindelse och kontakt (Back 1983). Det är viktigt att 
företag har klart för sig vad de vill förmedla till omvärlden för att kontakt ska kunna uppstå. 
Vidare bör företag ta reda på vilka de vill söka kontakt med. En så kallad optimal 
kommunikationsstrategi utgörs som regel av en blandning av personlig försäljning, reklam 
och andra säljfrämjande åtgärder. Om ett företag inte tänker igenom vilken inriktning som är 
önskvärd för den egna organisationen, de marknadsförutsättningar de möter, marknadsvalet 
och erbjudandet som ska kommuniceras så finns ingen grund för hur reklamutformningen 
ska ske och kommunikationen blir utan mål (Back 1983). 
 
3.3.1 Public Relations & massmedia 

Enligt Institute of Public Relations kan begreppet Public Relations (PR) definieras som den 
medvetna och planerade satsning som görs i syfte att skapa och upprätthålla en ömsesidig 
förståelse mellan en organisation och dess intressenter (Gezelius och Wildenstam 2007). 
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Vidare menar Gezelius och Wildenstam (2007) att PR i Sverige kortfattat kan uttryckas vara 
positiv medverkan i olika typer av media, utan att organisationen betalat för utrymmet, till 
skillnad från vid annonsering. Eriksson (1996) menar att det finns ett flertal skillnader mellan 
PR och publicitet och hävdar vidare att PR förr oftast missuppfattades till att enbart 
innefatta pressrelationer. Den verkliga definitionen består dock av så mycket mer och då 
bland annat relationer och kommunikation, utöver till press, med även anställda, finansiärer, 
leverantörer och lokal omvärld som kommun, skolor, miljögrupper med flera. PR vänder sig 
med andra ord mot en organisations alla, och ofta breda målgrupper. Publiciteten däremot 
har endast media som enda målgrupp, främst fackpress, och är en sorts 
marknadskommunikation och ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets 
förtroendekapital på marknaden (Eriksson 1996).  
 
I dagens Sverige används snarare begreppet information än PR 
(www.sverigesinformationsforening.se). PR-organisationers arbete består i att analysera 
trender, förutsäga deras konsekvenser, ge råd till cheferna i företagen och genomföra 
planerade aktivitetsprogram som är till nytta för både företagets och allmänhetens intressen 
(Mårtensson 2009). Public Relations anser Larsson (2002) kan ses som den profession, 
bransch och verksamhet som uppstått och verkat i modern tid, under de senaste hundra 
åren. Specifika uppgifter som ingår i PR-arbetet är att ansvara för pressbevakning, 
publikationer om företaget i fråga, krishantering, press releaser, speciella evenemang, 
donationer, sponsring, lobbying, att undersöka olika intressentgruppers inställning till 
företaget och andra relevanta frågor samt klagomålshantering. Själva syftet med PR består 
alltså i att skapa en positiv inställning till ett företag, en speciell fråga, en ort eller en region 
som helhet (Mårtensson 2009). 
 
Dahlén och Lange (2003) menar att PR-arbetet främst går ut på att ta fram material som kan 
ligga till grund för en nyhet. De hävdar även att företag ofta behöver använda sig av kreativa 
former av marknadskommunikation för att skapa nyfikenhet och läsvärde, då dess 
varumärke i sig inte alltid är tillräckligt för detta. Det är då viktigt att de tar fram konkreta 
material om produkten och dess användningsområde eftersom detta kan komma att ligga till 
grund för artiklar i press och nyhetsinslag i TV och radio. Till skillnad från annonsering är 
publicitet via dessa medier gratis i den form att ingen fast ersättning utgår till den som 
sprider budskapet (Eriksson 1996).  
 
En definition av begreppet massmedia anges vara tekniska medier och medieorganisationer 
vilka förmedlar information eller underhållning till en stor mängd människor, vilka i stort sett 
nås samtidigt av massmedieinnehållet (http://www.ne.se/l%C3%A5ng/massmedier) 
Utmärkande för massmedier är att de utgör en del av en offentlig 
masskommunikationsprocess. Enligt Erikson (2007) är massmedia både en målgrupp, en 
intressent och en kanal för företag att nå andra målgrupper. Att massmedia har en nyckelroll 
i företags informationsverksamhet beror på att den bild som massmedia speglar av dessa 
påverkar övriga intressenters uppfattning om organisationen. Vanligen betraktas dagspress, 
veckopress, tidskrifter, radio, TV samt satellit- och kabelsystem som massmedier 
(www.ne.se). Olika media passar för olika typer av budskap (Gezelius och Wildenstam 2007). 
Beroende på sina specifika egenskaper bör medierna även användas på olika sätt beroende 
på situationen. Dahlén och Lange (2003) menar att den information som samhället och 
kunder självmant sprider till massmedia främst är förknippad med klagomål och att det 
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sällan är positiv sådan som utges. En orsak till detta menar de är att massmedia i regel inte 
är intresserade av allmänt positiv information, och att målgruppen själva inte har något 
större intresse i att sprida denna vidare. De anser att det finns goda anledningar för företag 
att försöka uppmana dess målgrupp att själva sprida information till massmedia och att det 
gäller att försöka motivera dem till att vilja göra så och att samtidigt försöka påverka den 
information som sprids. Ett sätt till detta är att företaget förser målgruppen med olika slags 
nyhetsvärden gällande organisationen. Dessa nyhetsvärden kan från företagets sida vilja 
upplevas av konsumenterna att exempelvis vara underhållande, genomslående, stolthet 
eller överraskande.  
 
3.3.2 Press 

Erikson (2007) menar att ett företag kan ha en massmediebild som är positiv och som de då 
behöver vårda väl, en negativ massmediebild vilken kan drabba dess utveckling eller en 
diffus bild som kan vara riskabel för ett företag att inneha. En diffus massmediebild medför 
nämligen ingen stabilitet och kan vid en för företaget känslig debatt snabbt förändras 
negativt. Det är viktigt att bygga upp långsiktiga relationer med massmedia och att ha 
samma principer för kontakter i både medgång och motgång. Idag har medierna tagit en allt 
större och viktigare del av samhället och marknaden. Nu till skillnad från några decennier 
sedan spelar de en mer framskjuten roll i vardagen (Mårtenson 2009).  
 
Media i form av press består av olika former av tryckta medier som utkommer regelbundet 
(Erikson 2007). Tidningar som utkommer dagligen flera gånger i veckan benämns dagspress 
där de största kallas för storstadspress, vilka täcker större delar av landet eller ett flertal län. 
Exempel på dessa är Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Även de gratisutdelade 
tidningarna Metro och City räknas till dagspress (Erikson 2007). Medelstora tidningar kallas 
regionalpress och täcker minst ett län, exempelvis Barometern, och lokalpress täcker ofta en 
kommunhuvudort med omkringliggande område. Inom fackpressen återfinns bland annat 
affärs- och ekonomipress som Veckans Affärer, organisationspress i form av fackliga 
tidningar, specialpress som Vi Båtägare samt veckopress och populärpress som VeckoRevyn. 
Ett sätt att försöka få en uppfattning om ett medias effektivitet är att mäta dess 
observationsvärde (Gezelius och Wildenstam 2007). Med detta menas hur många som 
faktiskt uppmärksammat det budskap som funnits i mediet. Här anges att 
observationsvärdet för morgonpress är 46-53 % och för kvällspress 36 %. Samtidigt krävs en 
hög aktivitetsgrad av läsarna av pressen då det är genom själva läsandet av tidningarna som 
individerna kan ta till sig innehållet. Dagspress och fackpress anses även ha hög 
genomslagskraft och behöver därmed inte upprepa budskapet särskilt ofta för att 
målgrupper ska ta till sig budskapet.  
 
Nilsson och Runsiö (2005) hävdar att människor är allt mer beroende av, involverade i och 
utsatta av medierna oavsett om de tillhör marknaden, samhället eller rent av båda två. De 
menar vidare att det är medierna som hanterar förtroendefrågorna i samhället och att det 
främst är dessa som mäter och ifrågasätter förtroendet för företag och organisationer. När 
det kommer till att sprida en uppdagad nyhet är en informatör, i form av ett företag eller 
enskild individ, lika beroende av en journalist som journalister är beroende av informatörer 
(Erikson 2007). Då informatören har tillgång till nyheterna som är intressanta för 
journalisterna, har journalisten tillgång till en allmän publicitet som kan vara av intresse för 
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informatören. Larsson (2002) menar på att det även finns ett symbiotiskt och gemensamt 
förhållande mellan journalistgruppen och institutionella aktörer som politiker och 
presstalesmän. Erikson (2007) hänvisar även till en författare vid namn Hess som kallar 
relationen mellan reportrar och deras källor och informatörer för ett ”kärlek-hat-
förhållande”;  
 

”They like each other, and hate each other, because they are so much alike” 
Hess 1981;126 

(Eriksson 2007) 
 
Almqvist och Wilson (2000) menar att det är olika vad som lockar läsarna och att det är 
avgörande att tidningens artiklar intresserar läsaren för att budskapet ska nå fram. De 
hävdar vidare att vad som säljer mest i dagspressen är artiklar som rör bland annat 
sexundersökningar, skandaler, bantning och uppmärksammande avslöjanden. Att vidare låta 
en utomstående röst uttala sig om en händelse ger ett drag av objektivitet och en åsikt som 
kommer från någon annan (Korpus 2008). Om yttrandet dessutom kommer från en tidskrift 
eller reporter som äger högt anseende i samhället ger detta en större tyngd och innebörd för 
läsaren. Journalistiken kan enligt Korpus ofta bidra med högre trovärdighet för ett budskap 
än ett enskilt företag, vilket även styrks av Dahlén och Lange (2003).  
 

”Massmedia har nämligen en helt annan genomslagskraft än både 
företagets egen marknadskommunikation och målgruppens 

personliga informationsspridning.” 
             (Dahlén och Lange 2003;117) 

 
Almqvist och Wilson (2000) antyder att det finns flera olika typer av journalister, vilket kan 
påverka hur ett budskap sprids och upplevs. Bland annat finns de som drivs av 
karriärsambitioner, de som vill tjäna allmänhetens rätt att veta, de som vill tjäna pengar och 
de som egentligen hade tänkt göra något helt annat. Erikson (2007) menar att journalister i 
en fri demokrati inte tar hänsyn till de konsekvenser som kan komma att uppstå av att 
publicera en nyhet. Han hävdar vidare att journalisten vanligen är allmänvetare som har till 
uppgift att förmedla budskap till allmänheten och inte att agera fackexpert. Medan en 
representant för ett företag främst tänker på organisationens bästa eller närmaste chefs 
åsikt om ett uttalande, riktar istället journalisten in sig på vad läsarna verkligen är 
intresserade av. Att kunna hantera press är både viktigt och kan ses som strategisk publicitet 
från företagets sida (Eriksson 1996). Detta kan även vara avgörande för hur ett budskap ska 
spridas till allmänheten då det är journalisten som tolkar informationen som ges (Erikson 
2007). Vid otydligt formulerade budskap från företagets sida menar Erikson (2007) att dessa 
ofta blir ännu oklarare vid publicering, då felaktiga slutsatser har tagits av skribenten. För 
pressen, i synnerhet dagspressen, gäller branschens publiceringsregler (Nilsson och Runsiö 
2005). Enligt dessa ska tidningar ge plats för eventuella rättelser när något visar sig vara fel 
och även för bemötanden när någon anser sig kritiserad eller angripen och vill få en 
möjlighet att dementera och ge sin egen syn på saken.  
 
3.3.3 Pressrelease 

Via en pressrelease ska ett kort och koncist meddelande i form av en nyhet komprimeras för 
olika intressenter. Detta kan innefatta något som är intressant för en journalist som att ett 
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företag meddelar om en sammanslagning, en affär, ny produkt eller en nyanställning 
(Almqvist och Wilson 2000). Fill (2006) beskriver en pressrelease som ett sätt via en relation 
till media nå ut med information om förändringar i företaget. Almqvist och Wilson (2000) 
skriver att om en pressrelease ska få läsaren intresserad och vilja ta del av meddelandet 
måste rubriken först vara intresseväckande. Varje dag släpps ett 30-tal liknande 
meddelanden och det kan vara svårt att fånga allas uppmärksamhet. En pressrelease ska 
innehålla olika särdrag för att kunna väcka människors intresse. Informationen i ett 
pressmeddelande kan innehålla följande kriterier; 
 
 Relevans för läsaren 
 Kunna påverka och ha en betydelse läsaren i dess vardag 
 Timing, där ett företag måste kunna släppa en release i rätt ögonblick i förhållande 

till sina konkurrenter 
 Lokalt intresse, om inte nationell uppmärksamhet är möjlig kan ett företag generera 

positiv respons från lokaltidningarna 
 
Budskapet i en pressrelease varierar beroende på vad det innefattar. Några viktiga frågor 
som besvaras i releasen kan vara, vem, vad, var, när, varför, fördelar samt citat och liknande. 
Företag är väldigt måna om att uttalandet ska hållas kort och inte vara längre än en sida. Ett 
problem som kan uppstå för journalister när ett företag släpper en pressrelease är att den 
inte passar in hos alla. Ibland kan det vara en idé att faktiskt modifiera ett meddelande så att 
den matchar olika grupper. En annan svårighet som kan uppstå i en pressrelease är hur 
företaget valt att framhäva texten. Ord och benämningar och hur texten uttrycks kan 
uppfattas som osäkra för läsaren. Inleder företagen exempelvis med benämningen som 
syftar på att saken i fråga är; otrolig, oslagbar, idiotsäker kan detta uppfattas som mycket 
oseriöst. En annan fallgrop kan vara att jämföra sig med ett specifikt företag istället för en 
hel marknad vilket ger ett säkrare intryck (Almqvist och Wilson 2000). Enligt Fill (2005) har 
public relations en starkare trovärdighet och högre genomslagskraft till intressenter där 
ibland användandet av pressreleaser. Därav skulle man kunna använda sig av pressreleaser 
som en form av kampanj uppmanar han.  
 
3.3.4 Presskonferenser  

Fill (2006) tar upp betydelsen av att företag använder sig av mediala relationer i form av 
olika aktiviteter som har i avsikt att förse medias journalister och reportrar med information, 
främst i syfte att sedan spridas vidare till konsumenterna. En av de vanligast förekommande 
mediala relationerna är presskonferenser. Nilsson och Runsiö (2005) definierar begreppet 
presskonferens som en aktion som når en mindre men viktig grupp av medier och som ger 
ett visst inflytande över tolkning av fakta och budskap. De benämner även betydelsen av 
presskonferenser som ett redskap för att rätta och påverka mediebilden och omvärldens 
uppfattning. Enligt Fill (2006) används presskonferenser när en större händelse har inträffat 
och då ett vanligt tillkännagivande inte är tillräckligt för att ge en händelse den rätta 
betoning eller detaljering som krävs av organisationen i fråga. Användandet av 
presskonferenser är vanligast bland politiker men även organisationer vilka befinner sig i 
krissituationer samt individer som vädjar efter hjälp finner det effektivt att använda sig av 
denna sorts kommunikation.  
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En presskonferens kan för företaget ofta ses som en bra möjlighet att på en och samma gång 
möta ”alla” media i målgruppen (Eriksson 1996). De ges då ett tillfälle att samla sina ledande 
företrädare och kunna förklara sina komplicerade sammanhang och svara på frågor, menar 
Eriksson (1996). Företagen får även tillfälle att ge personliga utvikningar, presentationer och 
vinklingar av ett budskap. Presskonferenser kan vara ett sätt att framföra dementier vilka är 
en viktig del i ett företags kriskommunikation (Nilsson och Runsiö 2005). Uppenbara 
felaktigheter och fientliga tolkningar måste snabbt rättas till och bemötas, vilket kan göras 
genom dessa dementier, och genom att framföra dem via presskonferenser kan företagen 
kontrollera att de når alla nödvändiga redaktioner direkt. Eriksson (1996) menar att det är 
bra att ansikte mot ansikte få möjlighet att ge sin eller det egna företagets version genom en 
presskonferens vid konflikter av olika slag. En dåligt genomförd presskonferens som från 
företagets sida uppfattas som bortkastad tid kan allvarligt påverka företagets anseende. 
Detta kan även medföra försvårade framtida relationer med media och möjligheter att få 
intresse och närvaro av dessa nästa gång, då det kanske verkligen finns belägg för 
sammankallningen.  
 
3.3.5 TV-reklam 

Själva ordet reklam har sina rötter i latinet och härrör från ”reclamare”, vilket betyder 
”återkalla”, eller från franskans ”reclamé”, vilket betyder ”rop till någon att komma tillbaka” 
(Larsson och Mral 2004). Reklam har enligt Back (1983) i uppgift att kommunicera och är på 
så sätt en del i ett företags marknadsföring. Innan företag börjar utveckla sina 
reklamkampanjer bör de ha klart för sig vilken effekt de vill att kontakten med omvärlden 
ska ha. De bör dessutom välja ett medium som når den man vill ha kontakt med och på ett 
sätt som medför att det önskade resultatet av kontakten uppnås. Ytterligare ett önskemål är 
att det eftertraktade resultatet ska uppnås med minsta möjliga resursinsats.   
 
Enligt Larsson och Mral (2004) har marknadsföring och reklam växt ut till en dominant kraft i 
hela världen. Reklamen påverkar och präglar starkt vårt sociala, kulturella och politiska liv 
och reklambranschen har kommit att bli en ideologisk maktfaktor. Enligt reklamforskare har 
reklamen i form av kommunikationsfunktion blivit allt viktigare hos företagen, vilka lägger 
ner allt mer tid på att skapa dessa annonser och reklamer (Larsson och Mral 2004). 
Reklamutgifter ses mer som en investering än en kostnad och mätt som reklam i medier 
uppgick den svenska reklammarknaden år 2003 till mer än 50 miljarder kronor (Mårtenson 
2009). Den största delen av våra medier finansieras av just reklammarknaden, vilket enligt 
Larsson och Mral (2004) även kan påverka mediernas form och innehåll. Samtidigt går en 
stor del av det pris konsumenterna betalar för olika produkter till att bekosta 
reklamkampanjerna för desamma varor. 2003 var livsmedelsjättarna ICA och KF de två 
företag som hade störst reklamkostnader på den svenska reklammarknaden (Larsson och 
Mral 2004).  
 
Franzén (1999) menar att mediebruset idag har ökat till ett mediedån och att 
reklambesluten allt mer flyttats upp till VD-nivå. Insikten om betydelsen av en 
kommunikationsstrategi är väl känt och förekomsten av marknadsavdelningar är vanlig hos 
de flesta företag. I allmänhet är förtroendet för reklam i samhället väldigt lågt och enligt 
Larsson och Mral (2004) bedömer branschfolket själva att cirka 80-85 % av reklamen inte 
fungerar. Detta styrker även Korpus (2008) som menar att eftersom olika typer av reklam 
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visar sig ha olika typer av effekt så uppkommer en viss medvetenhet för vad som fungerar 
effektivt, detta hos både beställare av reklambudskapet och utförare av det. Vid större 
mätningar gjorda år 2000 uppgav sig mer än hälften av de tillfrågade vara negativt inställda 
till TV-reklam medan bara en sjättedel var positiva (Larsson och Mral 2004). Denna negativa 
inställning har under åren ökat samtidigt som den positiva alltmer har sjunkit. Gezelius och 
Wildenstam (2007) menar att TV som kommunikationsmedium räknas som ett passivt media 
där ingen större ansträngning krävs för att mottagarna ska kunna ta till sig budskapet. Även 
om vi slötittar på TV samtidigt som vi gör något annat, så matas vi här av information även 
om vi inte aktivt valt detta. 
 
Som reklamform menar Eriksson och Sundbäck att TV-mediet är speciellt på flera olika sätt 
(Larsson och Mral 2004). Det är detta som dominerar vår mediekonsumtion och utmärks 
särskilt genom dess audiovisuella egenskaper. TV-reklamer lämpar sig därför perfekt för 
budskap som bygger på känsla eller när en rörlig funktion ska beskrivas. TV kan nå många 
människor samtidigt och då speciellt ungdomar vilka använder mediet ofta. De flesta 
reklamfilmer är uppbyggda enligt ett eller flera olika kombinerade så kallade ”format”. De 
åtta vanligaste av dessa ”format” är; livsstil, produktpresentation, demonstration, 
problemlösning, talesman, vittnesbörd, dramatisering och musiken som bärare av budskapet 
Rönnberg (2003).  
 
Att använda sig av reklamfilmer som visas på kommersiella TV-kanaler är en effektiv strategi 
för företag som vill satsa stora resurser på att uppnå både räckvidd (att nå så många som 
möjligt med budskapet), frekvens (att nå mottagarna så många gånger som möjligt), impact 
(budskapets genomslagskraft och styrka) och tid (budskapets längd och kontinuitet). För att 
uppnå både hög räckvidd och frekvens är det då en vanlig metod att först under en period 
visa filmen i hela sin längd. Efter en tid då man anser att målgruppen har lärt sig att känna 
igen reklamfilmen och dess budskap övergår man till att sända en kortare nedklippt version. 
Hög impact uppnås fortfarande tack vare igenkännigheten av ursprungsfilmen men tack vare 
den kortare tid som nu krävs för exponeringen kan de även nå hög frekvens och stor 
räckvidd med en mindre och mer begränsad budget (Gezelius och Wildenstam 2007). 
 

”Du kan tjäna hur mycket pengar som helst och du kan göra hur 
mycket reklam som helst. Men din tid är aldrig förnybar.” 

(Franzén 1999;81) 
 
Franzén (1999) menar att det är i mediet som reklamen främst ska synas. Många medier 
lever helt på sina annonsintäkter och det är viktigt att dessa ständigt lockar in nya kunder 
och bygger långvariga relationer med dem som passar mediet i fråga. Reklamen följer 
samhällets värderingar och dess utveckling genom tiden (Larsson och Mras 2004).  
 

3.3.6 Budskap 

Effektiv kommunikation har blivit en viktigare del då det sker allt snabbare förändringar i 
arbetet. Det krävs mer krav på flexibilitet och delade visioner där även den personliga 
kommunikationen har kommit att få en allt större roll (McLagan och Krembs 1997). McLagan 
och Krembs (1997) skriver att varje individ själv är ansvarig för hur makten och 
informationen används där det krävs att man kan bli tvungen att sträcka sig över sina rädslor 
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och emotionella hinder för att återuppbygga en tidigare relation och även 
organisationskulturen. En viktig del för företaget är just deras budskap som Dahlén och 
Lange (2003) uttrycker är den del där de skapar ett innehåll och form på det som de vill 
associera budskapet med.  
 
Franzen (1999) förklarar att i ett budskap krävs det att man hittar sin USP (Unique Selling 
Proposition) och ESP (Emotional Selling Proposition). Detta menar han ska föras ut 
tillsammans med en relevant, trovärdig och bra motivering för att mottagarna ska kunna ta 
till sig det sagda och tro på det företaget vill föra ut till dem. Vidare påpekar han att om 
budskapet verkligen ska komma fram till mottagaren fordras det att man i samband med 
utformandet har valt rätt kommunikationskanaler som förmedlar det man vill säga till de 
man vill nå. Även Gezelius och Wildenstam (2007) instämmer i detta och tillägger att det 
även krävs av mottagaren att denne kan och vill ta emot det budskap som företaget sänder.  
 
Innan ett företag bestämmer sig för vilket budskap de ska använda sig av behöver de 
fundera över vilka argument och information som ska framhävas och om det är någon form 
av information som de bör utelämna helt. De måste även beakta varför de gör detta och 
vilken nytta det ger företaget och dess omgivning (Gezelius och Wildenstam 2007). Företag 
behöver överföra information som frambringar någon sorts av förändring för mottagaren 
där till exempel attityden, inställningen eller känslan ändras. Det är informationen som är 
själva budskapet enligt Gezelius och Wildenstam (2007) i kommunikationsprocessen och 
förbinder sig med mottagaren. De fortsätter med att det hela handlar om ett utbyte av 
information där båda parterna är inblandade i processen.  
 
Modellen nedan redogör för hur kommunikationsprocessen går till när ett företag försöker 
få ut sitt budskap till sin omgivning. Informationen som företaget vill bistå med till 
omgivningen går till sändaren som skickar vidare meddelandet via media som sedan når 
mottagare. Längs denna process kan störningar uppstå som påverkar sluteffekten. Dessa 
störningar kan både vara inre och yttre. De inre störningarna är mer subtila och svårare att 
handskas med medan de yttre störningarna kan vara i form av tekniskt fel vid överföringen 
av budskapet, buller etc. Vid processens slut sker en effekt, det är det resultat som uppstår 
av det budskap som företaget valt att sända till mottagaren och vid återkopplandet kan 
företaget sedan se hur pass bra budskapet har lyckats, om det har fått den effekt de hade 
hoppats på eller inte. Det är vid återkopplingen som företaget kan ta del av mottagarens 
gensvar, dens känslor, värderingar, attityder osv. (Gezelius och Wildenstam 2007). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1: Kommunikationsprocessen 
(Gezelius och Wildenstam, 2007;209) 
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Företag som sänder ett meddelande kan i budskapet använda sig av olika attraktioner för att 
uppnå olika känslor hos mottagaren. Fill (2006) hänvisar till de huvudsakliga faktorerna; 
rädsla, humor, animation, sex, musik samt fantasi och surrealism som en organisation kan 
använda sig av. Dessa attraktioner är viktiga, för använder företaget budskapet med rätt 
anspelning i kan det vara avgörande för hur pass lyckat kommunikationen av budskapet blir 
(Fill 2005).  
 
I ett budskap finns det enligt Nilsson och Waldemarson (2007) två nivåer, dessa nivåer 
består av vad som sägs och hur det sägs. Vad består av innehållet och dess informationsdrag 
medan hur grundar sig i relationen. De framhäver att hur någonting sägs yttrar sig i vilka 
rättigheter och skyldigheter de inblandade har i relationen. Vad vi säger är vi ofta medvetna 
om, däremot hur vi säger det är vi inte alltid lika medvetna om. Det ena är det verbala 
ordförrådet och det andra är mer känslomässiga och diffusa där kroppsspråket är en del av 
det. Vidare fortsätter de att förklara att samtidigt som vi uttalar oss om en sak är den 
handling som vi samtidigt gör en vidare förklaring på vad vi egentligen menar, exempelvis en 
blinkning med ögat för att visa på att det inte ska tas bokstavligen. Dessa två olika nivåer 
utgör tillsammans budskapet men kan även komma att skilja sig från varandra. När de inte 
sammanfaller blir det ofta missförstånd, oklarheter och även konflikter kan komma att 
uppstå.  Avslutningsvis klargör de även att en orsak till att de inte alltid överensstämmer är 
att sändaren inte är ärlig eller uppriktigt i budskapet som personen förmedlar.  
 
Som person måste man tänka på hur du ser ut men inte minst hur du talar. Detta bidrar 
nämligen till det budskap som förmedlas till omgivningen där det du säger har större 
betydelse än utseendet menar Werner (2007). Hon framhåller även att efter ett tag när 
omgivningen lär känna dig börjar handlingarna ta över som bärare av budskapet. Det gäller 
då att se till att budskapet i sin framtoning, vad man säger och hur man handlar 
överensstämmer med varandra. Dessa budskap som man förmedlar syftar hon på ofta är 
bundna till en situation i form av den position individen har i sitt arbete där de budskap som 
förmedlas kräver en förbindelse till de egna värderingar, oavsett om personen representerar 
en viss organisation. Är inte ens värderingar i samhörighet med budskapet kommer ens 
budskapet inte heller att upplevas som trovärdiga. 
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4. Empiri och analys 
Vi har valt att i detta kapitel att utgå från ett tidsperspektiv från det att en skandal uppdagas 
till återuppbyggandet av organisationens anseende. Vi har lagt fokus på första bemötandet 
gentemot media och hur deras budskap löd. Här vävs de olika intervjurespondenternas svar 
samman i kombination med de olika artiklar och litteratur som är centralt i vårt arbete.  
 
4.1 Skandia i skandalträsket 

Skandia är ett välkänt varumärke som följt med enda från år 1855 då företaget grundades. 
Idag existerar företaget i ett tjugotal länder på fyra kontinenter med sin bas i Europa. 
Affärsidén bygger på att leverera innovativa finansiella tjänster i samarbete med oberoende 
distributörer och fondförvaltare. Företaget är ett pensions och försäkringsbolag som 
ansvarar och förvaltar sina kunders pengar (www.skandia.se). Det är därför viktigt för dem 
att få sina kunder att känna trygghet och tillit till ett kompetent företag. Skandia vill att deras 
varumärke ska uttrycka följande löfte;  

 
”Enabeling intelligent investment choice” 

(http://www.skandia.se/hem/default.aspx) 
 
Några av Skandias huvudsakliga värderingar är att handla med integritet, visa ömsesidig 
respekt och att ta ansvar och ägarskap för alla sina handlingar (www.skandia.se). Dock har 
innebörden av detta löfte ifrågasatts då bolaget under de första åren av sekelskiftet blivit ett 
av de mest skandalomsusande varumärkena i Sverige (www.sr.se).  
 
Det väletablerade 150 åriga varumärket som Skandia byggt upp har fått sig en rejäl törn 
(www.e24.se). På Skandias bolagsstämma under våren 2003 bestämdes det att företaget 
skulle utsättas för en granskning vilket bidrog till att en av årets största skandaler avslöjades. 
Granskningen som gjordes genomfördes av advokat Otto Rydbeck och revisor Göran 
Tidström vilket kom att offentliggöras i en rapport (www.skandia.se). Det uppdagades då att 
toppchefer inom organisationen låtit företaget stå för renoveringar av deras egna 
lyxlägenheter samt utbetalningar av orimliga bonusar på cirka 4 miljarder kronor. Krisen var 
nu ett faktum. Lyxrenoveringarna, vilka uppgick till 17 miljoner kronor, gagnade bland annat 
dåvarande VD Lars-Eric Petersson, finansdirektören Ulf Spång och personalchefen Ola 
Ramstedt. Det uppdagades även att närstående tagit del av renoveringar, som vuxna barn till 
de uppsatta cheferna (www.dn.se). En av de ansvariga som pekats ut var Petersson som 
ansågs vara mannen bakom skandalen (www.expressen.se).  
 
Kundförtroendet som innan krisen varit uppe i över 80 % började sjunka efter avslöjandet, 
till att resultera i endast en tredjedel nöjda kunder. Förtroendet blev kört i botten vilket 
medförde upprörda kunder som uttalade sin irritation och missnöjdhet till medarbetarna på 
Skandia (www.dn.se). Att rädda detta förtroende och återfå trovärdigheten var nu för 
Skandia högst viktigt. Vid mötet med media gäller det för företag att ha kontroll från första 
början. Medierna, menar Skoglund och Olsson (1995), är dem som i första hand förmedlar 
bilden av ett företag och de inblandade i en krissituation till samhället. Fill (2006) fyller i med 
uppmaningen att använda PR som hjälpmedel för att öka trovärdigheten för omgivningen.  
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4.1.1 Krishantering – Skandia Come back 

Efter den uppdagade krisen valde Skandia att offentliggöra rapporten om deras granskning 
och redan samma dag, den första december 2003, göra den tillgänglig på deras hemsida 
(www.affarsvarlden.se). Av de slutsatser som framgick i rapporten valde bolaget att sparka 
Ulf Spång och Lars-Eric Petersson. Ett beslut som oftast är nödvändigt enligt Marie Lundin, 
VD på Bildväxlarna och Sundén Reklam. Hon hävdar vidare att de på sin byrå har märkt av att 
när det gäller just stora företag som drabbas av en skandal, som på något sätt kan komma 
att skada deras varumärke, utses ofta en syndabock som får ta det största ansvaret. När de 
sedan tar bort denna syndabock från organisationen upplevs problemet vara löst fortsätter 
hon, vilket även Magnus Bremefors, Art Director på Din Byrå, instämmer i. Ett 
krishanteringspaket var inget som fanns vid detta läge anser Rolf Linde, Företags- och 
privatrådgivare på Skandia i Kalmar. Han förklarar också att de, på lokal nivå, inte fick några 
direktiv för hur de skulle hantera denna situation. Den enda informationen de fick var den 
interna och att de skulle hänvisa folk vidare till informationsenheten om det var någon som 
ställde frågor angående situationen. Han fortsätter med att problemet med krisen låg i att 
ledningen sannerligen inte själva visste hur de skulle hantera detta eftersom det endast var 
de inblandade som styrde och de runt omkring visste egentligen ingenting.  
 
Efter att en ny ledning tillsats och alla korten under 2004 hamnat på bordet fick Odd Eiken, 
dåvarande kommunikationsdirektör, tillsammans med marknadschefen Helena Ruhmén 
uppdraget att sätta igång projektet ”Skandia Come back” (www.e24.se). Det var mitt i 
hetluften som Eiken anställdes för att hantera situationen, då främst på grund av hans 
specialkunskaper inom kriskommunikation (Nilsson och Runsiö 2005). Med hjälp av ett 
trestegsprogram som Eiken utformade skulle Skandia vinna tillbaka sina kunders, anställdas 
och allmänhetens förtroende (www.e24.se). Detta kan ses som en reaktiv process från 
Skandias sida där de efter den uppdagade skandalen valde att anställa en specialist för att 
inleda programmet som skulle verka i form av ett räddningspaket.  
 
Första steget gick ut på att informera alla anställda inom organisationen där de även fick 
kommentera den uppdagade skandalen. Det var också viktigt att påpeka för ledningen och 
cheferna att de hade en långsiktig plan att följa. I nästa steg, då först ett år senare, gick 
organisationen vidare och för att möta omgivningens missnöje. Detta sena yttrande 
kommenterades av Skandia som en mognadsprocess, de var inte redo för att möta media 
och omgivningen (www.e24.se). Hultman ansåg själv i egenskap av journalist att Skandia till 
en början inte gav ut tillräckligt med information och deras långdragna process kunde gjorts 
mycket kortare om de bara var ärliga från början.  Hon menar vidare att ett företag som 
uppfattas som om de sopar saker under mattan bara blir allt mer intressant i medias ögon 
och därmed inte slipper undan de granskande journalisterna.  
 
Det andra steget följdes upp med en reklamsatsning med temat ryktet, vilket var det första 
offentliga framförandet i detta projekt (www.e24.se). I och med denna trestegsprocess hade 
Skandia till syfte att visa att de ville ta tag i problemet och handla därefter. De ville visa att 
agerande är bättre än bara prat (Nilsson och Runsiö 2005). Detta styrker Kouzes och Posner 
(1994) som framhäver att trovärdighet uppstår när ord och gärningar överensstämmer. 
Fortsättningsvis ville Skandia också forma en policy för de förmåner som anställda är 
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berättigade till där de även ansåg det vara viktigt att låta medierna vara medvetna om vad 
de inom Skandia gjorde för att hantera krisen (Nilsson och Runsiö 2005).  
 
4.1.2 Budskap 

Skandias bonusprogram, vilket saknade tak, ledde till att hundratals miljoner kronor gavs till 
direktörerna på företaget. Detta var något som Petersson blev anklagad för att ha dolt. 
Denna kritik tillbakavisar han och menar på att det var dåtida styrelseordförande Bengt 
Braun som hade redogjort för att taken tagits bort (www.sr.se). Braun valde senare att avgå 
som en återverkning av utredningen. Han delgav att det finns ett ansvar inom 
organisationen och de som har begått dessa handlingar är de som bär skulden för det 
inträffade. Att han har godkänt besluten om bonusar är inget han hemlighåller, där han även 
uttrycker sin ilska och olust över att ha blivit bedragen. Han syftar vidare på att styrelsen har 
skyldigheten att se till att kontroll- och revisionsfunktionerna fungerar (www.sr.se). Detta 
var ingen enstaka händelse som skett menar han, att styrelsen sa en sak och ledningen 
gjorde en annan, där revisorerna inte uppdagade det inträffade och att ingen 
återrapportering till styrelsen kom. Detta var snarare ett mönster (www.sr.se).  
 
Denna skandal har artat sig på så sätt att de skyldiga skyller på varandra. Detta leder till att 
förtroendet för dessa ledare sjunker och de får ett fläckat anseende vilket Kouzes och Posner 
(1994) framhäver gör det svårare för andra människor att följa dem. De skyldiga på Skandia 
har mörkat att de gjort fel istället för att erkänna vilket enligt den teoretiska insynen gör oss 
förstådda med att detta tär på den respekt och trovärdighet de tidigare haft. 
 
I en artikel från tidningen Affärsvärlden uttalar sig Skandias styrelse om händelsen i samband 
med offentliggörandet av skandalen i nationell TV. Genom denna framför de att det finns 
personer i den tidigare ledningen som handlat i strid med de regler och styrelsebeslut som 
funnits. Dessa personer har ignorerat de värderingar och den moral som krävs för god 
företagsledning säger styrelsen (www.affarsvarlden.se). Även Urban Bäckström, VD på 
Skandia Livs, meddelade strax efter att rapporten offentliggjorts att en omförhandling 
begärts av avtalet vilket innebar att förvaltningen av deras kunders pensionssparade pengar 
kom att tillhöra Den Norske Bank (www.sr.se). Som en del av företagets comeback åtog han 
sig även att skriva en rad kundbrev där han tydliggjorde för sina kunder att de fortfarande 
hade kvar sina pengar trots försäljningen av en del av verksamheten (www.dn.se). Linde fick 
även han ta del av kundernas förvirring där han fick förklara för dem att deras pengar var 
säkra och att de blandat ihop Skandia som aktiebolag och Skandia som försäkringsbolag. 
Detta belyser, vilket Nilsson och Runsiö (2005) hävdar, att det är viktigt att företag har en 
god kommunikation till sina intressenter. Kommunikationen gör det möjligt för företaget att 
nå ut med den information som omgivningen vill ha där båda parterna kan lyssna på 
varandra (Gezelius och Wildenstam 2007). Detta i Skandias fall medförde att deras kunders 
oro kunde dämpas och uppmanas till att stanna kvar istället för att låta dem förbli ovetandes 
om situationens läge och drivas mot att direkt byta till ett annat företag när skandalen 
uppdagades. Bäckström betonar även i sitt uttalande att bonusar ska komma att utgå till 
ledande befattningshavare och fortsätter med att säga att de måste överblicka händelsen 
och se att det verkligen är aktieägarnas pengar. Dock är det viktigast, fortsätter han, att vi på 
Skandia börjar tänka på framtiden, hur vi ska bygga företaget och att vi beaktar det som 
verkligen ska beaktas, det vill säga försäkringssparandenas pengar (www.sr.se).   
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Efter det att Hans-Erik Andersson tog över VD posten på Skandia framförde han i en 
presskonferens att detta skulle bli väldigt stimulerande och att förtroendebyggandet var 
något som han såg fram emot. Förtroendet som hade sjunkit en bra bit var på grund av den 
uppdagade skandalen (www.dn.se) och det är just avslöjanden av skandaler som medför 
minskat förtroende enligt Kouzes och Posner (1994). De menar även att pålitligheten hos 
ledningen är förbrukat när det anses att de agerar för egen vinnig och utan att de tar hänsyn 
till omgivningen. Andersson vill nu ändra riktningen för företaget där de istället ska 
koncentrera sig på att sälja produkter istället för att köpa och sälja bolag som han menar att 
de har gjort tills nu (www.dn.se). Enligt Bremefors är det viktigt att någon går fram och visar 
att de är medveten om vad som har hänt och visar att de kan hantera det. Detta kan vi se är i 
samklang med vad Andersson försökte göra, att skapa stabilitet i företaget igen och få med 
sig sina medarbetare i strävan mot återuppbyggandet av företagets anseende. Som vi i 
flertaliga artiklar samt intervjuer har införstått oss med är det av stor vikt för företag att 
återupprätta det förtroende och trovärdighet de hade innan en skandal uppdagats. Detta 
genom att ödmjukt och ärligt visa sin omgivning en strävan mot att lyckas kontrollera 
situationen. Slutar ett företag att kommunicera kan det innebära att de förlorar sin 
handlingskraft vilket gör det besvärligare för företaget att komma tillbaka (Skoglund och 
Olsson 1995). Om företag i skandalsituationer inte uttalar sig medför detta att de hörs ännu 
mera hävdar Nilsson och Runsiö (2005) och fortsätter att detta då leder till att skandalen 
fortsätter att blomma upp mer än nödvändigt. Detta kan vi relatera till det faktum att media 
tenderade att skriva allt mer om skandalen samtidigt som Skandia valde att inte komma med 
några större uttalanden, vilket vi även fick styrkt av Linde. Uttalandena ovan var några av de 
få som kom från Skandia i skandalsammanhanget. Egentligen kom det aldrig någon direkt 
förklarande kommentar från Skandias sida menar Linde. Han hade själv förväntat sig att de 
skulle bemöta pressen men att detta aldrig skedde. Han upplevde att det var mer som att 
ledningen stängde sina dörrar och lät dem vara stängda. Ännu idag funderar han på hur de 
skulle bemöta detta egentligen och vilken strategi de hade i det dåvarande läget.  
 
M. Lundin anser att de väntade allt för länge med att gå ut med en kommentar och det var 
detta som medförde till viss del att det blev ett sådant stort problem för dem.  Dock 
framhäver Linde att det var svårt för företaget att få en syl i vädret. De på Skandia sågs som 
banditer och vad tidningarna skrev om skandalen sågs som sanningen även fast det inte var 
det. Fortsättningsvis framhåller Linde att när de väl uttalade sig om något var det som att 
hälla fotogen på en eld, de märkte att det hade ingen betydelse om vad de sa och ansåg att 
det var därför de slutade kommunicera med media på central nivå. Detta var det enda rätta 
Skandia kunde göra i det läget menar han och att tyngdpunkten ligger i att hantera 
situationen på lokalnivå och värna om de kunder som de har kvar. Det faktum att inget 
uttalande eller agerande skedde från Skandias sida under den första perioden har i 
samförstånd med våra respondenter gjort oss införstådda med att detta i längden endast 
bidragit till allt mer förargelse från omgivningen. Erikson (2007) anför att då ett företag inte 
handlar snabbt nog måste deras motåtgärder vara kraftigare. Det är nämligen trovärdighet 
som grundar sig i hur pass snabbt ett företag förmår att korrigera det fel som begåtts. En 
övergripande åsikt bland våra respondenter har varit att Skandia fortfarande är drabbade av 
denna skandal vilket vi enligt teorins grunder kan se en viss insikt i.  
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I efterhand av denna skandal uttalade sig Ruhmén till DN angående deras då nyinförda 
reklamsatsning där hon framförde att de ville få sin omgivning att förstå att de i Skandia var 
minst lika upprörda som de var. Hon uttrycker att den då djupa krisen genom detta ska 
försöka vändas till en framgångsfaktor. Efter en allvarlig händelse som denna väljer de nu att 
gå i motsatt riktning och försöka få in en gnutta humor i deras reklam, för att visa att de fått 
distans till vad som drabbat företaget (www.dn.se). Joakim Lundin, inköpare på Bildväxlarna 
och Sundén Reklam, tror att ett sådant stort företag som Skandia är skyddade vid sådana fall 
och att skandalen i media ofta blommar upp mer än i det egentliga fallet då vi ser saker 
annorlunda nu än vad vi gjorde förr. Företaget tar bara skada under en kort period då det är 
som mest skriverier kring situationen och skyddar sig sedan genom att göra något åt saken 
genom exempelvis extra promotion eller dylikt. Att gå ut och säga kom till oss för vi är 
jättebra är inte aktuellt i ett sådant läge anser Linde. Istället bör företag få fram budskapet 
att de kunder som de fortfarande har ska stanna kvar och förklara hur det hela egentligen 
ligger till. Anledningen till detta dröjsmål från Skandias sida var att de inte var mogna att gå 
ut innan, de kände att de var tvungna att ha kontroll över händelsen och inte verka för 
arroganta (www.e24.se). Detta har vi sett att våra intervjupersoner har tyckt varit av negativ 
betydelse. De menar på att eftersom de väntade så pass länge har det medfört mer problem. 
Företaget borde egentligen ha gått ut med en gång för att deras anseende inte skulle bli lika 
nedsmutsat som det nu blev.  
 
Inför uppdraget att återfå kundernas förtroende anlitade organisationen reklambyrån 
Garbergs. I början hade de två tillvägagångssätt att välja mellan, den ena var att de skulle 
överge skandalen och åter börja arbeta in organisationen Skandia och deras styrkor med en 
gång eller att göra en pudel (visa offentligt att man gjort fel och be om ursäkt för det) 
(www.e24.se). Detta stämmer överens med den åsikt Bremefors under intervjun gav oss där 
han klargjorde att det finns två vägar ett företag kan gå. Antingen slätar företaget över 
situationen eller lyfter de fram problemet och visar upp krisen för att sedan åskådliggöra att 
nu går vi åt det här hållet, nu går vi framåt. Dessa alternativ var precis vad Skandia valde 
mellan där de tog den hårdare vägen ut och valde pudeln. De tog tag i problemet för att visa 
upp att de gjort fel och skulle fortsättningsvis göra allt för att rätta till det och vinna tillbaka 
deras kunders förtroende. Från våra respondenter och i samband med teorin har vi fått en 
insikt i att detta övergripande anses vara det bästa agerandet från ett företags sida, då de 
drabbats av en skandal. Skandias marknadsföring präglades i början av självironi och 
självkritik för att återfå kundernas förtroende. De ville visa att medarbetarna i företaget 
också var arga över det som hänt och införde även kampanjer med bilder från Strandvägen 
(där lyxrenoveringarna hade ägt rum) och reklamfilmer med ”ryktet” i en gestaltning av en 
gris (www.e24.se). 
 
Detta kampanjprojekt var en process som gick ut på att omgivningen skulle få reda på att de 
var medvetna om vad som hänt och att de själva inom organisationen inte tyckte att det som 
hänt var ok. Budskapet skulle upplevas att komma från de anställda och inte från själva 
bolaget. Dessa blev därmed en del av huvudpersonerna i marknadsföringen där bland annat 
de skildrade en arbetsdag i deras vardag och där de använda sig av gula post-it-lappar för att 
gestalta att händelsen alltid kommer att finnas hos dem. På lapparna stod det: 
 

”Vi vet att med vårat rykte har vi inte råd att göra fel” 
(http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_85837.e24) 
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Grisen Helga kom att användas i kampanj nummer två år 2005 där hon visades med ordet 
ryktet skrivet över hela kroppen (www.dn.se). Kampanjen var tänkt att ge uttryck och 
gestaltning av ryktet och även här spegla att skandalen som hade inträffat var något som de 
anställda alltid bär med sig i sitt arbete. Här ville de åskådliggöra Skandia och valde därför att 
utspela kampanjen i deras egna lokaler. Att ryktet valdes att visualiseras av just en gris 
förklarar Peter Westling, som var projektledare för kampanjen, på följande sätt: 

 

”Grisar är smutsiga och man kan inte ha dem i möblerade rum. Och så 
säger man ju kapitalistsvin. Vi funderade först på att ha en hund, men det 

blev för gulligt” 
(http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_85837.e24) 

 
 

För att mildra en kris krävs det enligt Haig (2005) att företag inte är själviskt utan ödmjuk 
mot dem som har påverkats av krisen. Det gäller även här att bestämma vem som ska stå för 
smällen och på så sätt även vem som ska vara ansiktet utåt för krisen. Användandet av 
grisen kan av oss tolkas vara en väg för Skandia att bjuda på sin möjligtvis tidigare stolta 
självbild och åskådliggöra att de inte är en perfekt kreation, samt att även på ett sätt visa 
denna ödmjukhet Haig talar om. Detta i ett försök att vinna viss sympati från samhället. 
Fortsättningsvis verkar syftet att låta grisen Helga agera skandalens ansikte utåt ha lyckats 
sätta sina spår i samhällets medvetande. Detta då vi i dialoger med våra respondenter och 
övriga, samt efter egna uppfattningar, har fått insikten att denna kampanj är en av dem som 
många även idag minns. Denna kampanjs innebörd verkar dock inte ha varit något som gått 
ut till de anställda inom företaget då vi av Linde fick veta att han och hans medarbetare 
personligen blev förbannade då de såg reklamen för första gången. Det tog ett tag innan de 
och, enligt Linde, även kunderna förstod vad Skandia menade med detta. Han ansåg först att 
det var han som var tänkt att föreställa den svarta grisen som hade missköt sig. Ruhmén 
förklarar i en intervju att det är just ryktet kring Skandia som kunderna ogillar och inte deras 
rådgivare eller produkter. Eftersom ett rykte ses som diffust valde de därför att visualisera 
detta med hjälp av en gris (www.dn.se). Ryktet var tänkt som ett varumärkeslöfte där det 
skulle förespråka för att företaget kämpar hårt med kundens ekonomi.  
 
Även fem miljoner kronor satsades i samband med kampanjen på annonser på webben som 
en del i Skandias strategi att återfå sin tidigare trovärdighet (www.e24.se). Detta är något 
som Dahlén och Lange (2003) framhäver, att ju mer resurser man satsar på 
marknadsföringen desto lojalare blir kunderna och att det då även hjälper företaget ännu 
mer att ha ett så väl inarbetat varumärke som möjligt. De kunder som har stannat kvar hos 
Skandia under denna kris är de som visat sig vara lojala säger Linde och fortsätter med att 
dessa, speciellt i de mindre städerna, då främst har förtroende för just den person de har 
kontakt med inom organisationen och inte för själva företaget i sig. Det är vi som säljer 
förtroende, framhäver han och kan tänka sig att de på Kalmarkontoret agerar i form av en 
slags frontfigur för sina egna lokala kunder. I vårt samtal med Linde blev vi införstådda med 
att den egentliga innebörden av begreppet ryktet, enligt hur han själv har uppfattat 
situationen, var det faktum att media gick ut med så mycket spekulationer kring skandalen 
vilka i grund och botten inte var riktiga. Eftersom dessa inte dementerades av Skandias 
ledning ledde de till en mängd olika rykten där bland annat kunderna trodde att det var 
deras egna personliga tillgångar i Skandia som fick bekosta budgetarna och renoveringarna. 
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Detta kan vi relatera till Jacobsen och Strandstedts (2005) ståndpunkt att medier ofta 
förstorar upp en skandal vilket kan resultera i, som i Skandias fall, en mycket större 
upprördhet i samhället än vad som är befogat.  
 
Skandias tredje tillvägagångssätt för att återfå förtroendet var att gå vidare med reklam som 
nu innefattade mer energi, humor och framåtsträvande. Denna kampanj genomfördes våren 
2006 och innefattade sju olika reklamfilmer om pensionssparande där budskapet var gladare 
och hade en varmare ton än deras tidigare reklamfilmer (www.e24.se). Genom vetskapen 
om syftena bakom Skandias reklamhantering efter skandalens genombrott blir vi införstådda 
med att dessa var noga planerade att passa in med samhällets ståndpunkter för att 
budskapet skulle nå fram. Dessa kan vidare liknas vid en form av krishantering i syfte att 
reaktivt hantera situationen. Vi kan se hur dessa olika utformningar för att föra fram 
budskapet som användes i reklamerna spelade på olika typer av känslor under olika stadier 
av skandalens skede. Detta kan vi koppla till Fills (2005) teorier angående företags 
benägenhet att sända sina budskap genom olika attraktioner, känslor som ilska, humor och 
sympati, för att lyckas uppnå olika känslor hos mottagaren. Som vi och våra respondenter 
sammanfattningsvis kan tolka Skandias olika reklamkampanjer var att de som en inledande 
fas ville visa att de inom hela företaget i hög grad var medvetna om att de gjort fel genom 
gestaltandat med post-it-lapparna. Att de sedan gick vidare med att lyfta fram det som 
Skandia ansåg för dem var skandalens största problem, ryktet, vilket i sin tur fick gestaltas av 
grisen Helga. Att låta ryktet bli ett eget levande ting kan vi tolka som ett försök att lyckas 
lyfta bort detta och börja avskilja det från företagets kärna och värderingar. Som ett 
avslutande skede togs ett steg mot framtiden med en nystart genom gladare och positivare 
känslor som kan få samhället att börja associera Skandia med positivare uppfattningar igen.  
 
Problemet med Skandia under skandalen, anser Linde, var att det då inte fanns någon 
uppenbar aktieägare vilket de har nu. Detta underlättar väldigt mycket menar han vidare, 
vilket vi tolkar att Linde avser i förhållande till den kontroll som då kan disponeras över 
bolaget. Det positiva i allt som skedde nämner han dock var att det hela ändå drevs så pass 
långt i media som det gjorde vilket medförde att situationen upplevdes lite löjlig och 
nästintill absurd. Där anser Linde även att lite av räddningen för Skandia var att de 
företagskunder bolaget har förstod att situationen inte kunde vara så snedvriden som media 
påstod. Återuppbyggandet av Skandias förtroende är nu på god väg men Stefan Ölander, VD 
på varumärkesbyrån Rewir, är övertygad om att det kommer att krävas mer tid och jobb av 
företaget innan de hämnar på den nivå som de åter igen vill vara tillbaka på (www.e24.se). 
Även Hultman instämmer i detta och hävdar av egen åsikt att Skandia troligtvis fortfarande 
än idag lider av det som skedde. M. Lundin håller med om att många säkerligen tänker till ett 
par gånger innan de anlitar Skandia men både hon och J. Lundin tror ändå inte att företaget 
idag är allt för hårt drabbat av sitt förflutna. Ett skäl till detta tror sig J. Lundin vara det så 
pass starka och inarbetade varumärke som Skandia trotts allt bär med sig i grunden.  
 
4.2 AMF – utan gris 

AMF är ett pensions- och livförsäkringsbolag som grundades 1973 då verksamheten drevs i 
samverkan med SPP. 1992 lämnade AMF Pension SPP och ägarskapet kom att delas med 
Svenskt Näringsliv och LO gemensamt (www.amf.se). Som aktiebolag drivs företaget enligt 
ömsesidiga principer vilket innebär att allt överskott ska gå till aktiespararna (www.hd.se). 
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AMF arbetar främst med tjänstepensioner och då både på individ- och företagsmarknaden. 
Med sina 3,8 miljoner sparare där 289 miljarder kronor förvaltas, räknas AMF som ett av 
Sveriges ledande pensionsbolag och är även en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. 
Koncernen består av moderbolaget AMF, vilket drivs av VD:n Ingrid Bonde, samt AMF Fonder 
och AMF Fastigheter (www.amf.se). På hemsidan beskriver de organisationens vision enligt 
följande; 
 

”AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar 
med hög avkastning till låg kostnad.” 

(http://www.amf.se/templates/Page.aspx?id=2005) 
 
Företaget anser vidare själva att de har ett starkt varumärke som är ett av Sveriges mest 
välkända inom pensionssparande. Kärnan i varumärket hävdar de är omtanken om spararna 
och att Enkel, Trygg och Mänsklig därför är tre bärande värdeord i AMF:s företagsidentitet.  
 

”´Lite mer att leva för´ är vårt sätt att sammanfatta varumärket i ord” 
(http://www.amf.se/templates/Page.aspx?id=9435) 

 
Dessa förtroendeingivande värderingar sattes dock på spel när Dagens Industri den 14 mars 
2009 avslöjade att AMF året tidigare hade betalat ut 7,7 miljoner kronor i bonusar till cirka 
80 chefer inom bolaget. Dessutom fanns ytterligare 10 miljoner kronor avsatta för 
bonusutdelning (http://lotidninen.lo.se). Detta hade godkänts av styrelsen trots att 
pensionsbolaget samtidigt under 2008 minskat i avkastning och därmed sänkte pensionerna 
för 350 000 pensionärer (www.svd.se). Kommentarer som hördes i media från några av de 
gynnade var att dessa höga summor skulle vara berättigade dem eftersom de bland annat 
sitter på utsatta positioner, att de hade tjänats ihop under en längre tidsperiod samt att de 
följde det sagda kollektivavtalet och därför inte borde vara upprörande för allmänheten 
(www.expressen.se). Tre av de högsta cheferna avstod dock sina bonusar efter ett krismöte 
på AMF där bland annat vice VD Ingvar Skeberg valde att betala tillbaka 1,3 miljoner kronor 
(http://lotidninen.lo.se). Efter detta började skandalerna avlösa varandra då det 
fortsättningsvis framkommer att Skeberg hade flyttat sitt egna privata pensionssparande 
strax innan AMF beslutade att återta 8 % av sina sparares kapital. Det avslöjades senare att 
även Christer Elmehagen, AMF:s dåvarande VD, gjort detsamma och ilskan växte bland AMF-
sparare och LO-medlemmar (www.svd.se).  

 
”Våra medlemmar som blir arbetslösa får sänkta löner så det skriker om 

det. Men de här cheferna roffar åt sig hur mycket pengar som helst. Det är 
en girighet som är fruktansvärd.” 

Hasse Andersson, ordförande LO-distriktet Västsverige  
(http://www.expressen.se/ekonomi/1.1506707/lundby-wedin-pressas-av-amf-skandalen)  

 
Vad som under våren 2009 har kommit att väcka störst uppmärksamhet i media angående 
AMF blev de uppgifter som framkom av Svenska Dagbladet att AMF hade avsatt 62 miljoner 
kronor till Elmehagens pension. Denna tillsammans med utbetald lön uppgick till 
sammanlagt 104 miljoner kronor under de tio år han varit VD i organisationen. LO 
kritiserades för att inte leva som man lär då de tidigare har gått ut med kritik mot de höga 
ersättningar som många företagsledare erhållit. Samtidigt har de även betalat ut dessa höga 
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summor i AMF där de dessutom själva innehar cirka hälften av styrelseposterna 
(http://lotidninen.lo.se).  
 
4.2.1 Krishantering – av frånvaro 

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande och som även hon sitter med i AMF-styrelsen, gick ut 
i media först en vecka efter skandalens avslöjande och kommenterade då händelsen i TT; 
 

”Jag känner mig grundlurad. Jag har inte varit med och fattat några sådana beslut.” 
(http://lotidningen.lo.se/?id_item=22618) 

 
Det framkom dock snart att de årsredovisningar som gjorts inom AMF hade undertecknats 
av både Lundby-Wedin och de övriga medlemmarna i styrelsen och att det i dessa framgick 
tydligt hur mycket Elmehagens pension kostar varje år. Hultman drar vissa likheter i hur AMF 
hanterat pensionsskandalen med hur Skandia agerat i sin liknande situation, en diskussion vi 
även har kunnat uppmärksamma i diverse artiklar. Hultman upplevde att fakta även här 
försökte hållas dolt för omvärlden och att den ena händelsen bara följdes av nya avslöjanden 
där allt mer i efterhand kom fram i ljuset. Vi kan se kopplingar mot att om ett företag mörkar 
en skandal från början blir det mer intressant för medier som börjar gå djupare in i 
granskningen där ofta flera avslöjanden uppdagas. Detta i sin tur medför att ett företag 
försetts i en svårare situation där de måste få tillbaka sitt anseende, precis som Skandia 
fallet. Detta ”räddningsarbete” tar både tid och kraft.  
 
Även Bremefors instämmer i att det värsta ett företag kan göra är att försöka sopa saker 
under mattan. Han menar vidare att det inte finns någon egentlig manual att agera efter vid 
en krishantering, och att en stor anledning till detta är att vi som mottagare av information, 
och då främst den yngre generationen idag är allt mer kräsna. Att det kanske fungerade så 
förr i tiden, att företag slapp undan genom att neka men att detta inte längre biter på 
samhället. Varje individ inom en organisation får själva ansvara för hur de väljer att hantera 
den makt och information som flödar inom organisationen. De kan då bli tvungna att 
övervinna eventuella rädslor och emotionella hinder för att återfå den tidigare relationen 
som företaget hade innan skandalen samt för att återuppbygga organisationskulturen 
(McLagan och Krembs 1997).  
 
Hultman anser att Wanja Lundby-Wedins största fel i sitt agerande i AMF var att vänta med 
att kommentera händelsen och att hon då gjorde detta genom att hävda att hon blivit 
vilseledd, lurad och inte hade vetat om någonting av vad som beslutats. Hon hade även för 
en tid under skandalens skede varit oanträffbar för media vilket Hultman menar ha visat sig 
från tidigare fall att även detta vara ett mycket skadligt beteende för en skandalsituation. 
Samtliga respondenter anser däremot att när en kris väl har uppdagats är det bästa för 
företaget att träda fram så fort som möjligt och bemöta media, vilket AMF inte gjorde. 
Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) framhäver betydelsen för företag att lyckas hantera sina 
missnöjda kunder i syfte att bibehålla den lojalitet som finns hos dem. Om detta inte görs 
effektivt av ett företag vars värde har sjunkit för omgivningen är risken stor att denna 
lojalitet överges om ett annat företag kan erbjuda bättre alternativ. Företag bör visa att de 
är öppna för kommunikation med sina kunder samt att de reagerar och uppmärksammar 
missnöje (Dahlén och Lange 2003). Bremefors instämmer i detta och menar att företag och 
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dess insatta bör kunna bygga upp en viss kunskapsbank så de vet från början vilket agerande 
som inte fungerar och slipper göra samma enfaldiga misstag en gång till;  
 

”Det finns vissa vägar som folk redan har testat och dem fungerar, det finns 
även vägar som är testade som inte funkar, och det är jävligt dumt att då 

göra det en gång till. Sitta på grenen och såga av den funkar inte, bättre att 
såga bredvid nästa gång jag sågar.” 

( Bremefors)  
 
Lundby-Wedin har fått stor kritik från flera medier för att sammanlagt ha 24 olika 
styrelseuppdrag i en mängd olika organisationer. Kritiken grundar sig främst i yttranden att 
hon inte har tid att sköta alla uppdrag på ett ordentligt sätt och kunna sätta sig in i vilka olika 
beslut som tas (http://lotidninen.lo.se). Hultman instämmer i att detta är ett av skälen till att 
hon har varit speciellt intressant att granska i medias ögon och att detta gjort att hon har fått 
bli frontpersonen för skandalen. Det är inte endast Lundby-Wedin som har gjort fel utan hela 
styrelsen menar Hultman och fortsätter vidare att hon egentligen inte har större ansvar än 
de andra inblandade. Att hon har fått bära ansvaret beror på den position och det flertalet 
stolar hon sitter på och även på grund av sin dubbelmoral. Med detta syftar Hultman på att 
hon som LO-ordförande är moralisk i en av frågorna, säger sig vara emot höga bonusar, och 
sedan agerar på motsatt sätt i AMF genom att underteckna och godkänna 
megapensionsavtal. Nilsson och Waldemarson (2007) hävdar att en handling som vi gör 
samtidigt som ett uttalande är en vidare förklaring på vad vi egentligen menar, och att det 
ofta kan uppstå missförstånd, oklarheter och även konflikter om dessa två inte 
sammanfaller. Här kan vi se en koppling med denna teoretiska tankegång och det faktum att 
Wanja Lundby-Wedin har fått utstå så mycket kritik som hon gjort från både samhällets och 
medias sida. Nilsson och Waldemarson (2007) förtydligar vidare att en bidragande orsak till 
att handling och uttalande inte alltid är desamma är att personen i fråga inte är ärlig eller 
uppriktig i det budskap som förmedlas. Hultman hävdar dock att hon personligen inte tror 
att Lundby-Wedin har haft i avsikt att lura någon. Däremot måste en person som Lundby-
Wedin vara medveten om att det innebär både för och nackdelar i att sitta i en ledarposition 
menar M. Lundin. Hon anser att det är denna person som oftast får ta ansvaret när 
någonting går fel. Denne rosas när företaget går bra och risas vid det motsatta, vilket även 
hör till positionen man då innehar. Hon menar vidare att en ledare blir väldigt personifierad 
med en organisation men att denne egentligen bara är ett ansikte utåt med många andra 
arbetare under sig som de i vissa fall kan vara den egentliga orsaken till problemet. Eftersom 
ledaren bär på ansvaret har vi sett att det oftast är dem som pekas ut i en skandal. 
Omgivningen ser de som ytterst ansvariga för det inträffade och att dessa borde ha kontroll 
på det som sker. Detta kan i sin tur leda till att omgivningen vill se ledaren avsatt då de 
ansett att den misskött sitt jobb. Det är precis detta som skett i AMF-skandalen där Lundby-
Wedin blivit den skyldiga och en del i omgivningen helst ville se henna avgå.  
 
J. Lundin kan även han se likheter med AMF:s situation och hur Skandia agerade under sin 
företagskris där dessa då pekade ut specifika människor som fick ta skulden i syfte att 
avdramatisera det hela. Bremefors trycker även här på vikten av att någon måste kliva fram 
och ta ansvaret för en krissituation och visa att de har kontroll, även om de egentligen inte 
har det. Denna åsikt fick vi även från Hultman som åter igen tar upp vikten av att alltid vara 
tillgänglig som ansvarig förespråkare av en krissituation. I fallet med AMF menar Bremefors 
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att hela styrelsen borde ha stigit fram och tagit kontrollen eftersom alla ”satt i samma båt”, 
men anser att ingen vågade, utan Lundby-Wedin fick plötsligt sitta ensam kvar i fronten. Att 
situationen för AMF till en början var så pass turbulent tror han berodde på denna ovilja från 
ledningens sida att ta ansvar, men spekulerar samtidigt i att det i grund och botten inte är 
mer än mänskligt att vid kritiska situationer försöka fly och gömma sig.  
 
Likt fallet med Skandia har vi i samspråk med våra respondenter upplevt att även AMF-
skandalen medfört att både samhället och de inblandade företagen har velat utse en 
syndabock som kan ta det övergripande ansvaret. Denna syndabock kan vi dessutom, med 
relativt stor insikt, säga ha fått bli Wanja Lundby-Wedin. Hon har dock i skrivandets stund 
inte avskedats från någon av sina poster vilket var ett beslut som Skandia tog angående de 
inblandade Spång och Petersson. Bremefors är den av våra respondenter som inte anser att 
Lundby-Wedin borde sparkas utan tror i motsatts att hon kan komma att gå stärk ur 
skandalen om rollen som syndabock istället lyckas överlåtas till Elmehagen. Han belyser dock 
vikten i att visa från företagets sida att de är medvetna om att de har gjort fel, förstått vad 
problemet var, att misstaget aldrig ska göras om och visa att man går vidare genom att lyfta 
bort problemet i form av denna syndabock. M. Lundins personliga åsikt var att detta 
agerande med syndabockar i dessa skandalsituationer är fegt men dock vanligt 
förekommande. Hon tror även att en bidragande orsak till de stora företagens agerande 
enligt detta vis är att de har gott om pengar och viss makt på marknaden att handla efter, 
vilket för dessa gör att det blir lättare att lyfta bort en människa än ett varumärke. Smartaste 
agerandet av företag i krissituation anser Bremefors är att vara ärlig och försöka lyfta fram 
vad som gjorts fel istället för att dölja det. Den signal man sedan måste försöka sända ut är 
att från företagets sida göra allt för att rätta till felet, hävdar han och tillägger; 
 

”Visar man att man försöker så vinner man respekt och trovärdighet av 
samhället. Det visar att man menar vad man håller på med och vad man säger.” 

(Bremefors) 
 
Även Kouzes och Posner (1994) poängterar vikten av att en organisation kan stärka sin 
trovärdighet genom att erkänna att man gjort fel snarare än försvaga den. En ledare som 
handlat fel eller begått misstag kan genom ett erkännande lyckas behålla sin plats i 
organisationen. De menar vidare att ingen då förväntar sig att personen ska lämna sin plats 
på grund av ett felsteg. Många av de aktiva i LO hävdar enligt efterfrågningar gjorda av 
Expressen att de fortfarande har kvar förtroendet för sin ordförande Lundby-Wedin men att 
de tar avstånd från höga bonusar och superpensioner. Urban Dahlgren, ordförande för LO-
distriktet i Västerbotten, menar i ett uttalande att ansvaret istället ska läggas på dem som 
har beslutsmajoritet och på de som tagit emot pengarna (www.expressen.se). Bremefors 
delar åsikten om att Lundby-Wedin inte borde hoppa av sin post, och tror inte heller att hon 
kommer att göra det. Även J. och M. Lundin stämmer in i detta och J. Lundin hävdar även att 
utomstående möjligen inte har så stor förståelse för den svåra position en ledarroll 
egentligen innefattar i form av ansvar för både verksamhetens, de anställdas och övriga 
intressenters bästa. En annan åsikt som i Expressen hörts ifrån ordföranden för LO-distriktet 
i Mellersta Norrland, Karin Näsmark, var att hon hade svårt att se hur Lundby-Wedin ensam 
hade kunnat stoppa det beslut som togs angående pensionen (www.expressen.se), en åsikt 
som M. Lundin anser sig dela angående ordförandeposten. Hon säger sig tro att personer i 
en ledarroll på stora företag har väldigt svårt att hålla koll på allt som sker och alla de beslut 
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som tas i organisationen med tanke på att det då ofta kan finnas flera andra på liknande 
poster samt även underchefer som har befogenhet att fatta beslut. Vi frågar oss om syftet 
med detta uttalande från Näsmark var ett ursäktande för Lundby-Wedins möjliga misstag att 
ha godkänt jättepensionen och om tanken var att förmildra skulden. Vi kan inför detta även 
relatera till den hårda kritik som i media, och via vår intervju med Hultman, framförts att 
Lundby-Wedin suttit på allt för många poster vilket varit en ytterliga bidragande del till 
bristen av kontroll.  
 
Alla är dock inte lika stöttande utan ett flertal parter kräver Lundby-Wedins avgång som LO:s 
ordförande, bland andra pensionssparande och enskilda medlemmar. I en artikel skriven av 
Lars Törnman, ordförande i Kirunapartiet, och vilken är publicerad på debattsajten Newsmill 
argumenteras starkt för Lundby-Wedins avgång och hennes agerande kallas för en kränkning 
mot det som en gång hette ”hederligt arbete” (www.expressen.se). Enligt en 
Synovateundersökning som gjordes under våren 2009 visade det sig att så mycket som 
hälften av svenskarna ansåg att Wanja Lundby-Wedin borde avgå. Nilsson och Runsiö (2005) 
hävdar att de skandaler som medier avslöjar ofta tenderar att väcka starka reaktioner hos 
samhället och att dessa med stor sannolikhet kommer att höra av sig till organisationen för 
att visa sitt missnöje. Vidare anser Erikson (2007) att det är just den enskilde individen i en 
organisation som bär skulden för det inträffade som kommer att pekas ut som skyldig. Precis 
som många andra går även Mona Sahlin, Socialdemokraternas partiledare, ut i media och 
kritiserar Lundby-Wedin. Hon bedömer att det fanns mycket som talade för att Lundby-
Wedin borde lämna AMF-styrelsen, vilket så även skedde dagen därpå efter ett krismöte 
mellan LO:s styrelse och Wanja Lundby-Wedin (www.svd.se). Hon lovade även att avsäga sig 
fler av sina styrelseuppdrag och att prioritera bland de hon har störst befogenhet att agera i. 
Som en del i hanteringen av situationen planerade även LO att ta fram riktlinjer för hur 
styrelsearbetet i fortsättningen skulle gå till. Representanter i bolagsstyrelser ska i 
fortsättningen utbildas och varje år ska det tydligt redovisas för hur LO:s företrädare har 
agerat i styrelsen (http://lotidningen.lo.se).  J. och M. Lundin delar uppfattningen att det 
troligtvis kommer dröja en längre tid innan AMF åter igen accepteras av samhället och ges 
förlåtelse för de fel som begåtts. Detta mycket beroende på att lojaliteten till kunderna 
upplevs som skadad då ansvariga inom organisationen agerat själviskt och främst tänkt på 
sitt eget bästa. Lojalitet är a och o, fortsätter M. Lundin. Relevansen i denna åsikt kan vi se 
genom att relatera till det i Skandiafallet redan nämnda ställningstagande att det blir svårare 
för en person, eller identitet, att få människor att följa denne om ett fläckat anseende ligger i 
det förflutna (Kouzes och Posner 1994).  
 
4.2.2 Budskap  

”Ska kommunikationsstrategier användas för att legitimera och försvara affärsmål 
som av publiker uppfattas som oetiska, icke-önskvärda eller till och med farliga?” 

(Larsson 2002;140) 
 
Hultman anser att den som är bäst lämpad att förespråka en organisation i krissituationer är 
den som är ytterst ansvarig, vilket då i regel blir VD:n. Vidare menar hon att det är oetiskt att 
gömma sig bakom någon form av informatör som då istället får gå ut i media och möta en 
mängd frågor som denne kanske inte ens kan besvara på ett riktigt sätt. M. Lundin 
instämmer i att det är den person som är ansiktet utåt för organisationen som bör ta 
ansvaret eftersom denne i sig kan ses som varumärket personifierat. J. Lundin däremot anser 
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att en VD inte alltid behöver hantera kontakten utåt mot samhället utan att detta istället kan 
läggas på en informationsansvarig, vilka återfinns på många stora företag och anställs i just 
dessa syften. Dessa menar han är även utbildade i att hantera krissituationer på ett 
professionellt sätt. Beroende på om ett företag har ett personifierat varumärke eller inte, 
kan vi se vem som är bäst lämpad att för företag att välja för att förmedla sitt budskap till 
intressenterna. Vi kan se paralleller till Kronfågel (som tas upp i kapitlet 4.4) som inte har 
något personifierat varumärke och där den informationsansvarige bemötte media istället. 
Nilsson och Runsiö (2005) hävdar att de som är drabbade av krisen inte bör ingå i den 
krishantering och kommunikation som sedan följer. Som nämnt tidigare har Wanja Lundby-
Wedin fått stor kritik för att inte ha gått ut med kommentarer i media tidigare och mer än 
vad hon gjort. Det uttalande hon sedan efter en tids tystnad gjorde där hon menade att hon 
kände sig lurad, resulterade som nämnts i kritiseranden från ett flertal olika håll och bidrog 
mer till att skada situationen än att mildra den. Detta har vi kunnat urskilja i en stor mängd 
artiklar samt fått en överensstämmande åsikt från de flesta av våra intervjurespondenter. 
Både i Skandia och AMF fallet kan vi se att de i ledningen som varit inblandade i skandalen 
tenderar att skylla ifrån sig ansvaret av att de var skyldiga. De lägger istället ansvaret på de 
andra vilket resulterar i, som vi blivit införstådda med, ännu mer irritation från omgivningens 
sida som blir förargade över att ingen kan ta det ansvar de borde och stå upp för det som de 
gjort.  
 
När beslutet togs att Lundby-Wedin lämnar sin post i AMF-styrelsen samt ett flertal andra 
poster, som exempelvis i AFA och Aftonbladet, valde hon att använda sig av 
pressmeddelande istället för att träda fram i ett offentligt uttalande. I pressmeddelandet 
framförde hon att fokus för hennes fortsatta verksamhet skulle ligga i fackföreningsrörelsens 
arbete med att hantera den ekonomiska krisen (www.aftonbladet.se).  Detta kan upplevas 
vara ett försök från Lundby-Wedins sida att visa en förändring, att större ansvar nu kommer 
tas med fokusering på endast ett fåtal poster. Hon framför även betydelsen av att skandalen 
nu ska försöka glömmas för att alla inblandade ska kunna gå vidare och att AMF ska kunna få 
en nystart. LO gick även ut med kravet på att all fakta angående skandalen ska läggas fram, 
samt att Elmehagen återbetalar alla pensionspremier som betalats ut felaktigt 
(www.aftonbladet.se).   
 
I ett uttalande i SR:s radioprogram Upplandsnytt, 4 april 2009, framförde återigen Mona 
Sahlin åsikten att det i hög grad ligger på Lundby-Wedins ansvar att reda ut situationen i 
AMF. Sahlin ansåg även att Lundby-Wedin i samverkan med LO måste visa hur de ska vinna 
tillbaka förtroendet hos samhället (www.sr.se). Även socialdemokraterna som parti beskrivs 
visa sitt missnöje för Lundby-Wedin och kräver hennes avgång (www.expressen.se). 
Bremefors anser att människor i dagens moderna samhälle i högre grad sorterar den 
information som når oss och inte heller tolererar lika mycket felsteg från organisationers 
sida. Detta gör att företag när de ska kommunicera efter en skandal måste tänka ett steg 
längre på vad de ska säga, hur de ska säga det och när det ska sägas. Enligt Nilsson och 
Waldemarson (2007) består ett budskap av de två nivåerna vad och hur. Att 
socialdemokraterna uttrycker sitt missnöje över Lundby-Wedin beror på den nedgång bland 
väljarstödet som partiet mött under samma tid som hon och AMF oavbrutet synts i media. 
De övergripande medlemmarna i partiet delar åsikten att denna nedgång är ett resultat av 
oroligheterna kring skandalen då kopplingen mellan partiet och LO är djupt rotad och även 
att Lundby-Wedin tillsammans med Sahlin sitter med i socialdemokraternas högsta ledning, 
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det verkställande utskottet. De budskap en person förmedlar är också ofta bundna till den 
position denne har i sitt arbete menar Werner (2007), där de förmedlade budskapen även 
kräver en förbindelse till de egna värderingarna oavsett om personen representerar en viss 
organisation.  Överensstämmer inte budskapet med värderingarna kommer personen i fråga 
inte att upplevas som trovärdig. Då Lundby-Wedins egna värderingar att höga pensioner inte 
borde accepteras stred mot hennes agerande då hon ändå godkände dem. Vi kan 
återkopplat detta till teorin och få en viss förståelse för varför socialdemokraterna ansåg att 
situationen upplevdes att den kunde skada den egna organisationen. Under en 
presskonferens upplevdes Sahlin ta de första stegen mot att distansera sitt parti från AMF-
skandalen (www.expressen.se). Vi kan genom denna aktion även urskilja 
socialdemokraternas oro att dras med ner i det dåliga rykte som skandalen omges av. Trots 
att en organisation har drabbats av en skandal anser dock M. Lundin att detta inte behöver 
betyda att samhället ifrågasätter dess kompetens inom vad de är verksamma i. Kanske kan 
de försöka vrida från det negativa som har varit och få det att utvecklas till något positivt i 
ett försöka att återskapa förtroendet, fortsätter hon. Bremefors instämmer och anser även 
att det svenska samhället ofta nöjer sig med att få en ursäkt när fel gjorts och att de godtar 
den utan större protester eller demonstrationer. Däremot blir det svårare, fortsätter han, att 
få en ursäkt godtagen om företaget har begått misstag tidigare; 
 

”Du kan ju inte fastna med händerna i syltburken igen.” 
 (Bremefors) 

 
Hultman anser att när ett företag som råkat ut för en skandal går ut och möter media är det 
viktigt att dessa har mycket fakta att komma med och kan ge svar på frågor. Vid krismötet 
som ledde till Lundby-Wedins avsägande av diverse poster uppges det enligt Expressen att 
ett större antal journalister fanns på plats men att ingen av de närvarande vid 
sammanträdandet ville ge kommentarer eller på något sätt uttala sig. Media hänvisades 
istället till den presskonferens som gavs efter mötets avslut (www.expressen.se). 
Användandet av presskonferenser i syfte att nå ut med information och budskap anser 
Hultman inte uppskattas av media då dessa upplevs som tråkiga och ointressanta i sin 
utformning. Hon framför också att det är svårt att få ut behövlig information då även många 
andra aktörer inom medievärlden finns på plats, där alla delar samma vilja att vara först med 
en nyhet eller ett uttalande. Detta genom fenomenet presskonferens som Nilsson och 
Runsiö (2005) menar på är en aktion i syfte att ge ett visst inflytande över medias tolkning av 
fakta och budskap. Vidare benämner de betydelsen av presskonferenser som ett redskap för 
att kunna rätta och påverka omvärldens uppfattning samt den offentliga mediebilden. 
Hultman hävdar även att en journalist uppgiften är att driva på hårt mot skandalomsusade 
företag för att dessa inte ska komma undan med de misstag de kan tänkas begå och att 
detta är ett generellt agerande bland medier. Detta styrks även av Nilsson och Runsiö (2005) 
som menar att en journalist inte endast har i uppdrag att spegla vad företag gör utan att 
även granska dem.  
 
Bremefors ser media främst som en kommersiell verksamhet vilka inte avser att agera 
samhällsinformatörer, utan menar på att de istället gärna förstorar upp situationer i syfte att 
sälja lösnummer. Även Linde och J. och M. Lundin instämmer i denna åsikt där M. Lundin 
fortsätter med att media gärna sätter sin prägel på saker vilket är viktigt att komma ihåg som 
mottagare av information. Hon anser att man borde ta både TV och tidningar med en nypa 



 
47 

 

salt och skulle råda alla att tänka till en extra gång innan de själva skapar sig en åsikt om vad 
som sker. Hultman instämmer i att de flesta människor säkerligen inte litar på kvällspress 
som Aftonbladet och Expressen men tror samtidigt att morgontidningar som de själva 
fortfarande har relativt stor trovärdighet. Utifrån våra respondenter kan vi se en trend mot 
att kriser inte har samma genomslagskraft som förut. Detta har märkts genom att media 
gräver djupare i skandaler som läsaren redan börjat lägga bakom sig. Vi skulle kunna se det 
som att media drar i trådar som inte finns. De reagerar allt snabbare på dramatiska 
händelser understryker Olsson och Skoglund (1995). Detta innebär att företag som är 
föremål för händelsen får positionera sig som mediernas viktigaste källa, i ett försök att 
kontrollera den information som sprids. Till skillnad från många företagare är journalisterna 
tränade i att agera i krissituationer, menar de. Hultman framför, i egenskap som journalist, 
att de alltid försöker ha läsarnas bästa för ögonen och att deras ambition är att presentera 
så stor informationsmängd som möjligt så dessa sedan själva kan skapa sig en åsikt om de vill 
ha sina pengar i AMF eller inte.  
 

”Det är lätt att överreagera när man känner sig påhoppad, men det är 
ytterst sällan det går att vinna en formell strid, då media alltid har 

möjlighet till sista ordet.” 
 (Eriksson 1996;43)  

 
Linde anser att media idag har fått en väldigt stor makt att påverka samhällets åsikter om 
företag och även de olika situationer som kan uppdagas. Bremefors instämmer och hävdar 
att vi som folk är väldigt lätta att manipulera och lockas av avslöjande skandalliknande 
nyheter. Detta styrks av Almqvist och Wilsons (2000) åsikt att artiklar som bland annat berör 
uppmärksammade avslöjanden och skandaler är vad som säljer bäst i pressen. Bremefors 
tror även att det för media är roligare att fälla ett stort förtroendegivande företag som då 
AMF eftersom detta ger större effekt i samhället. Skulle det vara ett okänt eller redan 
befläckat företag skulle folk troligtvis inte bry sig lika mycket. Att nu AMF däremot, vilka har 
hand om de svenska arbetarnas löner, handlar oetiskt och blåser dem i sitt eget led är 
ohyggligt smaskigt för journalister att sätta tänderna i, fortsätter han. En annan orsak till att 
människor känner sig blåsta menar Linde är den oroliga tid vi lever i nu. Han förklarar att en 
skandal som denna i en lågkonjunktur gör att media gärna förstorar upp det hela. Människor 
i omgivningen reagerar när de själva har det ekonomiskt svårt och andra blir tilldelade stora 
bonusar, vilket gör att man känner sig bedragen och förlorar trovärdigheten för företaget. 
 
Fill (2006) trycker på betydelsen att ett företags trovärdighet grundar sig i att samhället 
upplever expertis och pålitlighet från densamme. Hultman tillägger att det är extra 
intressant att granska personer i ledarposition vilka bär stort ansvar i samhällets ögon. Hur 
pass stora resursinsatser som sedan bör göras av ett granskat skandalutsatt företag, i syfte 
att bearbeta denna form av uppmärksamhet, beror på hur pass allvarlig ledningen anser att 
attacken från media kommer att vara. En grundlig informationsinsats kan dock spara 
resurser i den kommande tidens utveckling (Nilsson och Runsiö 2005). 
 
Den TV-reklam som AMF hade förut, där de utsåg sig själva att vara ”bästa förvaltaren”, 
stoppades efter skandalens uppdagande. I ett inlägg i en blogg, kallad Mediebloggen, vilken 
återfinns på Dagens Nyheters hemsida, argumenterar Jonas Leijonhufvud, medie- och 
reklamreporter på Dagens Nyheter Ekonomi, för om AMF i framtiden kommer kunna återgå 
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till att använda sig av denna eller om de möjligtvis kommer behöva börja om med något helt 
nytt (http://www.dn.se/blogg/mediebloggen). Deras kommande reklambudskap kan 
diskuteras hur de bör utformas, där Bremefors anser att det inte är en omöjlighet att AMF 
kan komma att agera liknade Skandias reklam med ”grisen och ryktet”, vilket även Hultman 
instämmer i. Leijonhufvud spekulerar också i dessa banor och tror att det rent av kommer bli 
en nödvändighet om skandalen tenderar att sträcka sig över en längre tid. Han anser då att 
det kan vara nödvändigt att förmedla en reklam som kan besvara de frågor som många i 
samhället säkerligen kommer ställa sig inför framtiden; varför de ska pensionsspara i ett 
pensionsbolag som inte ens tycks ha koll på hur pass stora pensioner de betalar ut till sina 
egna chefer (http://www.dn.se/blogg/mediebloggen).  
 
TV-reklamer är i sin utformning perfekta för att sprida budskap som bygger på känslor 
(Larsson och Mral 2004). M. Lundin instämmer i att det under dessa stormiga situationer är 
särskilt viktigt att företag hittar sina kärnvärden och jobbar på att lyfta fram dessa, i syfte att 
argumentera för varför man ska fortsätta att välja just dem. Dessa åsikter styrks även av 
Franzen (1999) som menar att ett företag bör hitta sin USP och ESP. För att mottagarna 
sedan ska ta till sig budskapet samt tro på det hävdar han vidare att det krävs att det förs ut i 
samband med en bra, relevant och trovärdig motivering. Hultman delar J. Lundins åsikt att 
AMF troligtvis kommer drabbas hårt av vad som skett och vilket kommer resultera i indragna 
pensionsförvaltningar från kundkretsen. Hon anser även att AMF nu måste försöka 
överträffa den tidigare reklamkampanjen på ett smart sätt, vilket skulle kunna vara att just 
uppmärksamma vad som hänt. En annan väg de skulle kunna gå är att, som Bremefors 
utrycker det, köra vidare på ett helt annat spår och hoppas på att folk i slutändan bara 
kommer ihåg namnet AMF.  
 

”Om 10 år så kommer folk inte komma ihåg just den här skandalen utan 
bara namnet AMF.” 

(Bremefors) 
 
Som vi har sett var Skandias reklamkampanj efter deras skandal väldigt lyckat och har i 
enlighet med våra respondenter förstått att detta sätt att visa upp sitt missnöje offentligt 
över en skandal är ett bra sätt att återfå sin trovärdighet för omgivningen. Att göra liknande 
Skandia är därför ingen omöjlighet för AMF, där vi kan se att detta har hjälpt dem i deras 
fortsatta arbete att återuppbyggas.  
 
4.3 ICA - ett nermalt varumärke 

Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag är ICA-koncernen med cirka 2230 egna butiker i 
Sverige, Balticum och Norge. ICA ägs till 40 % av Hakon Invest AB och till 60 % av 
nederländska Royal Ahold NV. Förutom dagligvaror erbjuder även ICA de svenska kunderna 
finansiella tjänster genom ICA Banken. På företagets hemsida visar de tydligt att de tar 
hänsyn till miljö och samhällsfrågor och deras senaste samt största satsning innefattar att 
erbjuda kunderna ICA:s egna ekologiska varor, ”ICA I love eco”. Några av de ledord företaget 
framför innefattar att visa moral och samhällsansvar och de har därför myntat begreppet 
”ICA:s goda affärer”. Inom denna ram utgår de ifrån att bland annat främja hälsa, goda 
matvanor, att drivas med lönsamhet, god etik samt garantera produktsäkerhet och kvalitet. 
ICA vill att deras intressenter ska känna trygghet och förtroende för organisationen och den 
verksamhet de bedriver (www.ica.se ).  
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Bland några av de 1369 svenskägda butiker kom det dock här att visa sig att dessa 
organisatoriska riktlinjer inte var något som efterföljdes. I ett program gjort av Uppdrag 
granskning avslöjades det i början på december 2007 att fyra ICA-butiker i 
Stockholmsområdet fifflat med datummärkning av köttfärs. Reportageteamet som upptäckte 
fusket hade blivit tipsade om en butik i Haninge där detta uppgetts ha pågått medan de andra 
granskade butikerna i Nacka, Södertälje och Botkyrka var valda på måfå. Det framgår att det 
är ett systematiskt fuskande som pågått och precis innan jul har diskarna legat överfyllda med 
köttfärs med felaktigt datum (www.aftonbladet.se). På SVT:s hemsida kan man läsa om hur 
Uppdrag granskning avslöjade skandalen samt hur de med dold kamera kom innanför 
köttdisken och lyckades fånga på film hur chefen på köttavdelningen aktivt märkt om köttfärs 
med nytt datum. De utpekade butiksägarna Mats Nilsson i Nacka, Mikael Gadd i Haninge, 
Markus Lönnroth i Botkyrka och Jonas Berg i Södertälje, vilka bär det yttersta ansvaret, 
hävdar att de inte haft kontroll över händelsen och att deras rutiner brustit (www.dn.se). 
 
Reportaget om den uppdagade skandalen upprörde många och förtroendekrisen var ett 
faktum. Dagen efter avslöjandet, torsdagen den 6 december, gjordes en granskning av 
undersökningsföretaget GKF där det svenska samhället ställdes frågan om de litade på 
kötthanteringen i svenska livsmedelsbutiker. Av 581 tillfrågade personer svarade 51,8 % nej. 
Under den pågående juletiden kom skandalen att drabba försäljningen hårt och på vissa 
ställen minskade den med 50 %. Förtroenderaset hade påverkat kunderna stort enligt en 
rapport från DN Ekonomi (www.dn.se). Även anmälningar gjordes från kunder som i protest 
velat lämna tillbaka sina kundkort i de butikerna vilka var med i programmet 
(www.aftonbladet.se). I en artikel publicerad på Svenska Dagbladets hemsida 
uppmärksammas en rad olika kommentarer och åsikter som där gjorts av SvD.se:s läsare. En 
upprörd ICA-kund med signaturen D.E. namnger sitt inlägg med rubriken "Zombiekött?" och 
skriver; 

"Jag har sedan länge slutat köpa köttfärs i butik. Nu har jag börjat nyttja 
släktingar/bekanta för att få tag på vilt och kött direkt från gården istället. Dyrt? Jodå, 
men vad ska man göra då köttet i affärerna håller samma goda kvalité som en vecka 

gammalt road-kill?" 
                                                     (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_662337.svd) 

 
4.3.1 Krishantering – av intensiv art 

Drygt en vecka efter att skandalen som kom att skaka hela ICA-koncernen hade uppdagats 
samlades samtliga av de 1400 ICA-handlarna för ett krismöte. Detta gick ut på att informera 
och utbilda de närvarande i hur man ska hantera kött. ICA framhåller i ett uttalande att det 
inte går att utesluta att ytterligare någon av de resterande butikerna i landet har agerat på 
detta felaktiga sätt. De fyra butiker som avslöjats genomgår en process där deras 
medlemskap omprövas (www.aftonbladet.se). Koncernen beslutade även att en gemensam 
standard ska sättas in vilken kommer att gälla för samtliga butiker samt att de sedan tidigare 
frivilliga kvalitetskontrollerna ska ersättas med två oanmälda granskningar per år. Detta visar 
på tydliga sanktioner för de butiker som inte sköter sig i framtiden, skriver tidningen Dagens 
Nyheter (www.dn.se). 
 
En tid efter skandalen har butiksägare blivit åtalade för fusket och riskerat dryga böter 
(www.svt.se). Utöver att rutinerna stärks har även Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i de 
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aktuella kommunerna kontaktats. Butikerna ska tvingas genomgå utbildning för att bli 
certifierade på vilka regler som gäller, berättar Peder Larsson VD för ICA Sverige 
(www.svd.se).  
 
ICA tvingades i och med skandalen till snabb krishantering där deras mest konkreta åtgärder 
inrättades. Förutom utbildning och kontroll av hygienhantering valde ICA att i samband med 
sändandet av köttfärsavslöjandet i Uppdrag granskning möjliggöra det för kunder att ställa 
frågor till dem. Detta skedde då genom förlängda öppettider för kundkontakt per telefon 
samt att det gavs möjlighet för Internetbesökare att chatta med ICA:s ledning mellan klockan 
21:15-22:15 samma kväll (www.dagensmadia.se). Enligt Erikson (2007) tyder ett agerande 
liknande detta på en form av reaktiv öppenhet där omgivningen kan ta del av information via 
Internet och där de även har möjlighet att ställa frågor till företaget.   
 
Avslöjandet drabbade hela ICA-koncernen och samtliga butiker i landet fick bära det 
nedsmutsade varumärket. Catharina Grundström som är butiksägare på ICA Maxi Kalmar 
berättar om hur de hanterade krisen på lokal nivå. Hon upplyser först att de står med ryggen 
fri från detta och att de alltid har skött sig. Hon påpekar sedan att det inte finns några 
riktlinjer för hur man som butiksägare skall agera vid en krissituation. Det finns dock möjlighet 
att vända sig till ICA centralt för att få hjälp med bland annat pressmeddelanden och få goda 
råd och tips om hur man ska bemöta media. På central nivå hanterades krisen med stor 
beredskap upplyser Grundström då de har en ordentlig apparat i syfte att hantera en kris, 
nämligen ett eget presscenter. Fortsättningsvis påpekar hon att det inom ett stort företag i 
realiteten är svårt att inte hitta något fel, att det är svårt att vara ofelbar.   
 
När Grundström tillsammans med sin man, vilka driver butiken ihop, såg reportaget i Uppdrag 
granskning insåg de att det skulle bli en jobbig tid framöver. Under samma natt bevakade de 
debatten genom bloggar för att kunna vara så redo som möjligt. Relevansen i detta agerande 
kan vi relatera till Nilsson och Runsiös (2005) hävdande att det viktigaste för att lyckas 
hantera en kris är att man är förberedd och påläst. Författarna menar även att ett krisdrabbat 
företag bör använda kommunikationskanaler av hög kvalitet och då gärna i så hög grad som 
möjligt via nära personliga kontakter. Då alla medarbetare på ICA Maxi Kalmar samlades på 
morgondagen efter avslöjandet informerades samtliga om vad som hänt då alla inte sett 
programmet. Gemensamt förbereddes även frågor som kunder kunde tänkas ställa under 
dagen och den kommande tiden så att alla i personalen skulle kunna besvara dessa. 
Grundström berättade att detta gjordes då alla inte känner till varandras rutiner. Skulle en 
kund ställa en fråga angående butikens köttfärs till en ansvarig ur personalen på frukt och 
grönt har han eller hon egentligen ingen aning om hur de arbetar på köttavdelningen, 
fortsätter hon. Detta agerande ger oss en förståelse för hur viktigt ICA Maxi i Kalmar ansåg att 
det var att alla i personalstyrkan var engagerade och insatta i den aktuella situationen. De var 
här genast på det klara med att de behövde agera direkt och som en enad grupp i arbetet att 
försöka bemöta sina kunders oro och upprördhet kring det inträffade. I detta kan vi även se 
en koppling till Lindes handlande för Skandias Kalmarkontor där han ansåg att det bästa de 
kunde göra under deras pågående skandal var att personligen bemöta sina lokala kunders 
frågor och främst rikta in sig på att lyckas behålla dessa inom företaget.   
 
4.3.2 Budskap 
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Första mötet ICA fick med media var just via Uppdrag granskning då de utpekade butikerna 
ställdes till svars för vad journalisterna grävt fram. I programmet vilket leddes av den hårt 
samhällsgranskande programledaren Janne Josefsson fick man följa en intensiv intervju med 
de anklagade butiksägarna samt VD:n för ICA-koncernen.  
 
Genom att via Internet observera det gamla inslaget kan vi se hur reportageteamet spelar 
upp den dolda inspelningen från butiken i Södertälje för dess butiksägare. Inspelningen visar 
hur köttfärsen paketeras om med nytt datum. Vidare kunde vi bevittna hur den svettiga och 
aningen förstummade ägaren Berg uttryckte sig att avslöjandet är mer än vad han visste om. 
Han försöker därefter hävda att datumommärkningen inte stämmer och skulle det trotts allt 
vara gjort på detta sätt är det naturligtvis fel. Kontinuerligt under uppspelningen av den dolda 
filmningen kommenterar Berg vilken underbar entré hans butik har samt berömmer hur 
snygg den är varefter Josefsson snabbt kontrar med att; 
 

”det handlar ju om bedrägeri och då spelar det ingen roll om hur 
snygg butiken är” 

(http://www.youtube.com/watch?v=5kf1Zq_ZCS0) 
 
Berg hävdar att det som visas på filmen inte styrker att de har gjort fel. Vidare säger Nilsson, 

butikschef i Nacka, att han är stolt över sin butik och sin personal där han bara kan beklaga att 
de gjort fel. Till den första anblicken kan vi se hur några av de berörda butikerna agerade som 
om de var klanderfria men hur de sedan efter en kort tids förnekelse snabbt erkände sina 
misstag. Vi kan fråga oss om resultatet i slutändan kanske hade varit annorlunda om 
förnekandet hade pågått en längre tid, som i fallet med Skandia. Detta hade då kunnat 
resultera i att ICA inte överlevde skandalen så pass bra som de ändå gjorde. Vi kan i teorin 
finna stöd för våra reflektioner genom Kouzes och Posner (1994), vilka understryker vikten av 
ett erkännande att man gjort fel vilket på längre sikt kan ge större respekt från omgivningen 
än om ett fel mörkas och sedan uppdagas. Vidare bedömer Grundström hur viktigt det är att 
bemöta media och att alltid handla i ärlighetens namn. Efterföljs inte detta gör man sig själv i 
längden bara en björntjänst. Även detta bekräftas av Kouzes och Posner (1994) som trycker 
på att trovärdighet uppkommer från ärlighet.  

I programmet deltog även Peder Larsson, VD för ICA Sverige, som uttryckligen berättar hur 
besviken och arg samt ledsen han är. Med sina 28 år i branschen känner han att förtroendet 
för honom är sviket och hur detta svider i hjärtat. När koncernen fick ta del av 
informationen, fortsätter Larsson, agerade de genom att genast ta in de fyra ansvariga 
handlarna, ta dem i örat och läsa livsmedelslagen för dem. Vidare kan vi i reportaget dock 
urskilja hur Josefsson visar sig skeptisk till att Larsson beskyller ICA-handlarna för det 
inträffade samt hur han ska ha sparkat människor nedåt i företaget och skyller på de 
anställda. Josefsson tvivlar på att den personal som paketerat om köttfärsen har gjort detta 
på eget bevåg. De måste ju vara instruerade menar han. Larsson fortsätter och menar att det 
är den egna företagaren som har skyldighet att ansvara över sina respektive butiker samt att 
följa de förordningar och anslag som finns.  

Fortsättningsvis framgår hur Larsson i programmet markerar att de snabbt tog kontakt med 
livsmedelsverket samt kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar för att komma till 
rätta med krisen. I samband med att uppdrag granskning visade programmet släppte ICA en 
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pressrelease på företagets hemsida. Där uttryckte sig Larsson för ICA:s sida hur det som skett 
strider mot lagen och är oacceptabelt (www.dagensmedia.se). Han betonar även att de 
butiker som fuskat med datummärkningen inte är förenliga med det ansvar ICA-handlarna har 
mot sina kunder (www.ica.se). Även i reportaget kan vi uppmärksamma hur han talar om 
detta och hur han som ansvarig för ICA lovar att det inte är i enighet med en ICA-kultur att 
agera på det här sättet. Enligt Kouzes och Posner (1994) ska personer eller företag som 
strävar efter att återvinna ett förtroende handla enligt faktorerna acceptans, erkännande, 
ursäktande, handling, kompensation och observation. Genom ICA:s agerande mot de 
ansvariga butikerna, införandet av de olika hygien- och kontrolleringsreglerna samt VD:ns 
uttalande kan vi göra oss införstådda med att detta tyder på en förståelse för begreppen ovan 
från koncernens sida. För att ingiva ännu större förtroende menar Fill (2006) att en person 
med expertis skall framföra meddelandet. I fallet med ICA kan vi se hur VD:n trädde fram för 
att kommentera och beklaga vad som hänt. I dessa krissituationer hävdar M. Lundin att man 
kan se hur långt en skada är skedd beroende på vem organisationen skickar fram. Ju mer 
omfattande en kris är desto vanligare är det att en person med högre befattning 
kommenterar eller möter media, fortsätter hon. Med hjälp av en kombination av de 
ovanstående sex faktorerna samt användandet av en spokesperson menar Kouzes och Posner 
(1994) i enighet med Fill (2006) att man ska kunna uppnå ett återvunnet förtroende. Som vi 
sett i de två tidigare fallen angående Skandia och AMF har det även där varit någon av 
respektive företags högre uppsatta som gått ut och talat för skandalen. Vi har nu dessutom 
med oss vetskapen att skadan kring skandalerna varit hyfsat stor även i dessa situationer. Vi 
kan känna oss införstådda med J. Lundins åsikt att det kan vara en viktig del i en 
kommunikationsprocess att just högt uppsatta syns och hörs när företag fastnat i en svår 
situation.  
 
Till övriga ICA-handlare i landet, vilka inte varit inblandade i köttfärsavslöjandet, gick 
ledningen ut med information om det inträffade samt uppmanade dessa till att delta i ett 
krismöte. Inrättandet av detta krismöte ansågs vara både viktigt och nödvändigt då det 
förmedlar utåt att krisen tas på allvar, säger ICA:s presschef Staffan Ekengren i ett uttalade till 
Aftonbladet (www.aftonbladet.se). En ICA-handlare som äger ICA Nära Trofast i Degerhamn 
ansåg i en kommentar till Dagens Nyheter att krismötet visade ett viktigt budskap; 
 

”Det är bra att vi samlas. Vi visar att vi är enade och jobbar på 
för att återvinna förtroendet”  

(http://www.dn.se/ekonomi/ica-handlare-hoppas-pa-upprattelse-1.755948) 
 

Vi kan i diverse tidningsartiklar uppfatta hur även många andra ICA-handlare uttalade sig 
under den första kritiska perioden och där de visade sitt missnöje över det inträffade. På 
lokalnivå hanterades situationen med hjälp av att alltid vara tillgänglig berättar Grundström. 
Eftersom de inte själva hanterar nymalet kött i sin butik stod de med ryggen fri i detta. De var 
ändå noga med att finnas på plats och som butikschef stod hon två dagar efter TV 
programmet vid köttdisken för kundernas räkning. Det var viktigt för kunderna att kunna få 
svar på sina eventuella frågor och att hon som butikschef fanns där för att förhindra att 
felaktiga rykten spreds. Även köttansvarige fanns på plats då denne i butiken representerar 
en välkänd profil och är igenkännbar hos de flesta kunderna. Detta gör oss införstådda med 
hur viktigt det är för individer att kunna relatera till någon man kan känna tillhörighet till. Att 
när ett viktigt budskap ska nås ut vill dessa åhörare hellre lyssna till någon som är likbördig 
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och som förstår dem på ett närmare sätt än vad kanske en högre uppsatt i hierarkin skulle 
kunna göra. Det är viktigt att låta ett ansikte utåt kommentera en stor händelse understryker 
Grundström, vilket som tidigare nämnt även Bremefors anser. Grundström antyder vidare att 
användandet av en spokesperson kan i dessa förhållanden vara ett smart drag. Hon 
exemplifierar detta med Lotte Knutsson på fritidsresor som vid tsunamikatastrofens 
inträffande själv tog tag i situationen och trädde fram då ingen i regeringen ville uttala sig. 
Detta ledde till stor popularitet för Knutsson som enligt Grundström blev något av en 
världskändis. Människor behöver någon som visar att de bryr sig samt att tillgängligheten är 
viktigt i dessa situationer. Fill (2006) liknar en spokesperson vid en verkställande direktör eller 
annan förtroendeingivande person vilka har stort inflytande och framkallar trovärdighet. Hans 
Mosesson, som genom sin medverkan i ICA:s populära reklamfilmer blivit hela svenska folkets 
ICA-Stig, gick ut och mötte media personligen. Här kommenterade han avslöjandet som 
bedrövligt och att det inte var acceptabelt att det gick till på detta vis (www.expressen.se). 
För Mosesson i egenskap av ICA-Stig var det personligen viktigt att kommentera händelsen för 
sin egna fiktiva butik;  

 
”Jag tro att kunderna märker det. Ica har visat agerande och slagit fast 

att de inte tolererar fusk i butikerna. Man kan lita på ICA” 
Hans Mosesson  

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1478287.ab)  
 
Bremefors kommenterar att Stig, eller rättare sagt Mosesson, har kommit att bli ICA och 
fungerar som en spokesperson. Han anser samtidigt att inget annat företag har fått samma 
genomslag som ICA fått med sin Stig. Dock är det på både gott och ont, tillägger han, att 
bygga upp ett varumärke kring en person. Skulle Hans Mosesson personligen köra ihjäl en 
annan människa i onyktert tillstånd skulle detta sticka ICA rakt i hjärtat. Dock tonar 
Grundström ner betydelsen av ICA-Stig och hävdar att hon tror att verklighet är viktigare än 
TV-reklam för de flesta människor. Hon fyller i att det är på plats i butikerna som slaget kring 
skandalen utkämpas och att det främst är upplevelsen i butiken som är det avgörande. 
 
Grundström tror dock att kunderna inte påverkats speciellt mycket av händelsen tack vare 
ICA:s välkända varumärke. För ett varumärke som innehar hög lojalitet redan från början blir 
fallet inte lika hårt som för ett svagt varumärke som snarare störtdyker när en skandal 
inträffar, hävdar Grundström. I hennes butik har hon sammantaget endast upplevt två samtal 
från oroliga kunder samt två diskussioner, det vill säga ingen större påverkan. Keller (2003) 
styrker att om kunder utsätts av en negativ upplevelse från ett företag de är lojala mot 
kommer den för företaget upplevda påverkan av händelsen mildras tack vare denna lojalitet 
och förtrogenhet dess kunder har till organisationen. Dahlén och Lange (2003) klargör att ju 
mer pengar som läggs på marknadsföringen desto lojalare blir kunderna. Tidigare har man 
sett att ICA lagt ut näst intill en miljard kronor i reklamkostnader varje år. Dessa utgifter ses 
dock inte som kostnader utan resulterar mer i en investering för företaget (Mårtensson 
2009). Då ICA i slutändan klarat sig bra ur skandalen har man kunnat konstatera att de 
fortfarande har kvar lojala kunder och att den otroliga satsning som gjorts på reklam har lönat 
sig. Under skandalens uppdagande drogs all TV-reklam in då denna inte ansågs vara aktuellt 
innan dess att organisationen fått grepp om skandalen (Mårtensson 2009). ICA-Stig fick, som 
den väl inarbetade symbol han är för organisationen, återigen inta rutan och agera 
förespråkare till ICA:s nya TV-reklam. Denna sändes i slutet av samma månad som 
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avslöjandet. I Aftonbladet diskuterar Hans Mosesson sin roll i den nya men identiskt 
utformade reklamfilmen och berättar hur de fortsättningsvis ska lägga köttfärsskandalen 
bakom sig, samt markerar att de vidtagit åtgärder. Han berättar även att konsumenterna 
kommer framöver hänvisas till företagets hemsida där de kan ta del av de åtgärder ICA valt 
att göra för att förebygga fler fuskanden. Att ICA valde att fortsätta sina reklamkampanjer 
som tidigare beror på att det är dessa som folk är vana att se, säger ICA:s marknadschef 
Magnus Wikner (www.aftonbladet.se). Genom att granska den reklamfilm som var först ut 
efter avslöjandet blir vi än mer införstådda i hur viktigt ICA ansåg det vara att uppmärksamma 
och be om ursäkt för det som hänt. Karaktärerna i reklamfilmen diskuterar själva hur de ska 
hantera köttfärsskandalen för att kunderna ska förlåta, glömma och gå vidare. Vi får även en 
känsla av att ICA troligen har känt sig relativt säkra på att lyckas gå ur situationen med 
kunders förtroende i behåll då de valde reklamfilmens utformande.  

ICA har tack vare att de är ett starkt varumärke lyckats ta sig ur den otroligt stora 
skandalomsusade situationen på ett professionellt sätt anser J. Lundin. Även Hultman 
framhäver att ICA hanterat situationen bättre än övriga krisdrabbade företag trots att de 
faktiskt till en början förnekade situationen. Hultman fortsätter och konstaterar att de 
troligen insåg att det var lönlöst att förneka det som hänt och istället försökte framhäva att 
det inte är organisationen i sig som agerat fel utan de utpekade butikerna. Från att ha utgått 
från ett förnekande av händelsen tog de istället tag i situationen och införde regler. Den 
sammanfattade bilden av ICA:s köttfärsskandal kan ses som en övergång från ett förnekande 
till ett erkännande där de öppet och ärligt förklarat situationen under tidens förlopp. De har i 
slutändan bestämt uttryckt hur fel de själva anser att agerandet har varit och tryckt på att de 
ska se till att detta aldrig upprepas.  

4.4 Kronfågel - varumärket utan vingar? 

Med hög acceptans på sin hemmamarknad samt kvalitetscertifierade produkter är Kronfågel 
Sveriges största kycklingslakteri där ca 40 miljoner kycklingar slaktas varje år. Konsumtionen 
av kyckling har i Sverige fördubblats bara under en 10 års period. Denna uppgång anser 
företaget har varit ett resultat av framgångsrik marknadsföring samt en aktiv produkt- och 
receptutveckling från deras sida. Kronfågel strävar efter att ha ett nära samarbetet med sina 
återförsäljare för att kunna ge dem en så bra utgångspunkt som möjligt för ökad försäljning. 
Detta samarbete syftar att leda till anpassning och ytterligare förbättringar av 
organisationens produkter, logistik och marknadsåtgärder (www.kronfagel.se).   
 
De värderingar som Kronfågel har och ämnar följa behandlar engagemang, tillit, förändring 
och matglädje. Organisationen hävdar att den framgång de haft på marknaden bland annat 
har att göra med deras ambitioner att se till kundernas behov, skapa en trygg arbetsmiljö 
och ge matupplevelser för både kropp och själ. Kvalitén på deras produkter har även en 
minimumgräns i form av att inget får vara sämre än högsta kvalitet. Under åtskilliga år har 
Kronfågels arbete resulterat i ett starkt förtroende hos sina konsumenter, men efter den 
inträffade glasskandalen, som fick sitt utbrott i mars månad 2009, kan detta förtroende ha 
kommit att påverkas (www.kronfagel.se). 
 
Det var den 20 mars detta år som en av Kronfågels konsumenter upptäckte en bit glas i en av 
företagets frysta kycklingprodukter. Kronfågel var inte sena att reagera utan återkallade 
partiet av det sortiment som glasbiten hade funnits i (www.aftonbladet.se). Under den 
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kommande tiden fortsattes dock glasbitar att hittas i Kronfågels frysta kycklingsortiment 
runt om i landet. Endast sex dagar efter den första händelsen hade sammanlagt åtta 
personer hittat glas i sina kycklingprodukter (www.svd.se). Detta medförde att Kronfågel 
drog in mer och mer av det sortiment vilket det kunde tänkas finnas glas i. Totalt 
återkallades omkring 900 ton kyckling (www.dn.se), allt för att ta det säkra före det osäkra 
och skydda konsumenterna från eventuella skador. Denna stora återkallning är antagligen en 
av Sveriges största inom livsmedelsbranschen (www.kronfagel.se). 
 
Händelsen sågs som allvarlig och undersökningar drogs igång för att försöka få fram vem 
eller vilka som kunde ligga bakom denna förödelse. Bland annat spekulerades det i om det 
var någon från personalen som hade förstört kycklingsortimenten (www.svd.se) eller om det 
möjligtvis handlade om sabotage från yttre grupper (www.aftonbladet.se).  Detta skulle då 
kunna kategoriseras vara en kris vilken uppstått till följd av illvilja. Detta är något som 
Nilsson och Runisö (2005) betecknar som en situation där en eller flera individer komplicerar 
organisationens arbete på grund av olika handlingar. 
 
4.4.1 Krishantering – med snabb insats 

Återkallandet var Kronfågels första åtgärd när skandalen framgick att glas upptäckts i deras 
frysta kycklingsortiment. Detta var ett bra ingripande för företagets konsumenters säkerhet 
betonar Bremefors. Han fortsätter att detta sätt att agera säkerligen redan var en planerad 
strategi för hur Kronfågel skulle ingripa ifall de hamnade i en skandal, vilket de nu gjorde. 
Redan samma dag som upptäckten inträffade beslutade Kronfågels VD, Jan Henriksen, att 
företaget skulle se över sina rutiner på nytt (www.dn.se). Att Kronfågel fortsatte att dra in 
sitt sortiment då nya upptäckter gjordes var något som J. Lundin framhäver som en smart 
åtgärd istället för att chansa att det inte skulle finnas mer glas. Om det skulle upptäckts nya 
fall av glasbitar samtidigt som det visat sig att Kronfågeln inte gjort något åt saken skulle 
detta ha skadat varumärket, vilket även Hultman instämmer i. Här kan vi se en tydlig skillnad 
mellan Kronfågel och AMF beträffande deras sätt att hantera en skandal, där AMF i motsatts 
till Kronfågel inte agerade snabbt vilket vi har upplevt att de fått stor kritik för från både 
media och samhället.  Vidare kan vi uppfatta hur AMF förargat många av sina intressenter 
genom att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att gottgöra det fel som begåtts. Detta kan 
i sin tur komma att skada deras varumärke.  
 
Bremefors påpekar däremot att Kronfågels snabba hantering kan sända ut både positiva och 
negativa signaler. Positiva i den bemärkelsen att de i första hand visar att de bryr sig och har 
kontroll över situationen men negativt genom att skandalen då blir ett faktum och att de 
visar att någonting faktiskt är fel. Vi kan göra oss införstådda i att syftet med Bremefors 
resonemang är att upptäckten av glasbitarna kanske inte skulle ha blivit så uppmärksammat 
som det faktiskt blev om Kronfågel istället agerat mer i det tysta och att om så krävts sänt ut 
lugnare signaler till samhället att de skulle vara uppmärksamma på eventuella glasbitar. 
Hanteringen av en kris kräver att man är förberedd på den situation som uppstår och fordrar 
tillgänglighet och öppenhet (Erikson 2007). Skoglund och Olsson (1995) förklarar ytterligare 
att företaget snarare blir kritiserat hur de sköter krisen än för vad det var som orsakade den. 
Vi kan förmoda att folk utan tvekan blir upprörda över att glas har upptäckts i produkter de 
vanligen använder, och att detta möjligen är särskilt upprörande då det rör sig om livsmedel 
och där människor kan skära sig och skadas. Tack vare Kronfågels snabba hanterande av 
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situationen kan de dock ha lugnat folk om dessa uppfattar företaget ha kontroll över det 
som hänt och att de sköter detta på ett smidigt sätt. Genom teorin kan vi då göra oss 
införstådda i att Kronfågels snabba agerande mer har varit till en fördel för varumärket än till 
nackdel.   
 
Efter att ytterligare fler glasbitar upptäckts gjordes även en polisanmälan av händelsen för 
att reda ut hur det inträffade hade kunnat ske (www.dn.se). Detta resulterade i att polisen 
valde att förhöra företagets ledning (www.aftonbladet.se) samt att de anställda på 
anläggningen i Valla i Södermanland, varifrån det första fallet av glas kom, utfrågades 
(www.svd.se). Kronfågel valde även att koppla in SÄPO (svenska säkerhetspolisen) i 
utredningen. Detta eftersom misstanke om sabotage fanns vilket om så var fallet skulle 
kunna komma att skada en stor mängd människor. Detta räknades då som en form av 
systemhotande brottslighet vilket oftast medför att just SÄPO förbinds till utredningen 
(www.aftonbladet.se).  
 
Det råder dock delade meningar bland våra intervjupersoner om varför SÄPO kopplades in. 
Bremefors menar att detta var ett PR knep från Kronfågels sida då detta än mer tyder på att 
de tog saken på allvar. Frågan sköts då från att ansvaret skulle ligga på företaget till att 
övergå till ett sabotageläge, vilket då innebar att Kronfågel inte kunde göra mer än vad de 
redan hade gjort. J. Lundin tror dock inte att det var menat som något PR knep utan ett 
nödvändigt agerande eftersom folkets säkerhet stod i fokus. Han menar på att detta snarare 
skulle kunna handla om tuff konkurrens och M. Lundin tillägger att det i fallet med Kronfågel 
egentligen inte är någon som vet vad det är som har hänt. Det kan i slutändan vara så att 
Kronfågel lämnar detta bakom sig och samtidigt ytterligare stärkt sitt varumärke. Detta ger 
oss en insikt i att en skandal därmed inte enbart behöver vara av ondo utan kan även 
medföra något gott. Det är en fråga om subjektiva åsikter hur man uppfattar ett företags 
agerande vid en kris. I detta fall med Kronfågel råder det som nämnts skilda meningar om 
SÄPO:s inkoppling i fallet, en nödvändighet eller ett PR-knep. Däremot kan vi likna 
sammankopplingen av skandalen och SÄPO vid ett försök att inge en känsla av trygghet för 
individerna som kan uppleva att saken nu ligger i trygga händer. Det arbete som krävs för att 
reda ut en skandal får ta den tid det behöver uppmanar Kouzes och Posner (1994) då de 
syftar på att de handlingar ett företag gör är tydligare än ord. Med denna teoretiska insyn 
kan vi ytterligare finna tyngd för att Kronfågels direkta agerande var av större vikt än om de 
endast hade trätt fram med uttalande och beklaganden för vad som inträffat. 
 
Efter mer än en vecka och ytterligare glasfall upptäckts, beslutades det om att ett möte 
skulle äga rum där flera stora kedjor var med för att diskutera och få information hur de ska 
hantera sådana fall och vem man ska rapportera det till. Mötet  
 
Denna incident som skett har nu medfört att Kronfågel har valt att se över sina gamla rutiner 
och vidtagit åtgärder där det ansåg behövas. De tidigare passerkort och koder som 
transportföretagen haft har blivit spärrade vilket betyder att personalen på anläggningarna 
nu sköter övervakningen av de in- och utpasseringar som sker. Företaget har även valt att 
införa scannerutrustning som en säkerhetsåtgärd för att upptäcka om glas skulle finnas i de 
färdigförpackade varorna. Främst har de valt att testa denna nya teknik i just 
kycklingfabriken i Valla. (www.kronfagel.se). Vid ett möte som hölls samlade Svenska Handel 
en mängd stora livsmedelskedjor för att diskutera och ge information angående hur liknande 
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fall ska hanteras samt vem man ska rapportera till. Detta kan vi tolka som en proaktiv 
ställning tagen av Svenska Handel i anledning med den situation som inträffade hos 
Kronfågel. I en artikel från Dagens Nyheter framgår att även övriga livsmedelsföretag 
drabbats av glasbitar i sina produkter och att mötet då även hade till avsikt att undersöka 
om det kunde urskiljas någon gemensam nämnare som skulle kunna bidra till att leda 
utredningen vidare (www.dn.se). 
 
Under skandalens gång har även oroliga konsumenter hört av sig till Kronfågel med frågor 
angående hur pass säkert det var att äta deras kyckling (www.svd.se). Företaget har även 
gett ut riktlinjer till de lokala butikerna beträffande hur de bäst skulle hantera situationen, 
berättar Grundström. Konsumenterna har dessutom haft tillgång till dagligen uppdaterad 
information på Kronfågels hemsida för att veta vilka produkter glasfynd har gjorts i och vilka 
produkter de har rätt att lämna tillbaka till affärerna (www.kronfagel.se). Denna form av 
skriftlig redovisning menar Nilsson och Runsiö (2005) är att föredra då de personer som 
behöver längre tid att ta till sig det inträffade eller de som vill ha tillgång till basfakta lätt kan 
få tag i denna information. Även att de har upplysningar på deras hemsida tyder på att de tar 
krisen på allvar. Kronfågel kan liknas vid ICA:s hantering av information gentemot kunderna 
där vi sett att även dessa valde att agera mot konsumenterna på lokal nivå samt hålla dem 
informerade via Internet. Det gäller däremot enligt Johan Ekerot, som är marknads- och 
försäljningschef på Guldfågeln i Mörbylånga, att den information som man väljer att släppa 
till offentligheten måste vara faktabaserad så att företaget genom detta inte skapar sig några 
problem genom ryktesväg. Han fortsätter med att informationen bör komma ut tidigt och 
gärna med så mycket upplysningar som det möjligen går utan att det äventyrar den 
eventuella utredning som pågår.  
 
Grundström framförhåller att samhället börjat tröttna på de skandaler och varningsgrejer 
som nu för tiden inte sällan blossas upp. Hon anser att de börjar ta dessa skandaler med en 
nypa salt och fortsätter med att om det är en allvarlig situation som skett tar butikerna sitt 
ansvar och lyssnar på den information som det skandaldrabbade företaget ger ut, och detta 
vet då konsumenterna om. Vi vill här förtydliga att Grundström främst relaterar till den egna 
upplevda situationen i egenskap av en mindre butik som till viss del dras med in i ett större 
företags krissituation. I relation till Grundströms hävdande menar även Bremefors att de 
personer som verkligen har något konkret att säga om den inträffade händelsen oftast inte 
kommer till tals förrän den största hysterin har lagt sig. Det är först då media inte har något 
nytt att skriva om som kan få fart i skandalen igen som sanningen kan få komma fram och då 
kanske visa sig att det inte alls var så farligt som händelsen först i media föreställdes att vara. 
Här kan vi se en koppling med detta uttalande och vad Almqvist och Wilson (2000) hävdar 
att samhället främst intresserar sig för artiklar vilka rör bland annat skandalsituationer och 
uppmärksammade avslöjanden. Genom att ha granskat en mängd olika artiklar beträffande 
de fyra skandalsituationer som varit av intresse för vårt arbete har vi uppmärksammat att 
just fallet med Kronfågel inte har varit lika uppmärksammat i media som de tre övriga fallen 
och att detta inte heller har figurerat under en lika lång tidsperiod. Anledningen till detta kan 
vi med stöd av nyss nämnda teoretiska aspekt göra oss införstådda i att ha orsaken att media 
inte kunnat hänga ut en syndabock i detta fall då det visat sig att Kronfågel i sig inte bär 
skulden samt att inga spår efter en eventuell sabotör kunnat finnas. Möjligen har det funnits 
mer information angående det fortsatta undersökning som gjordes men att denna då inte 
var av tillräckligt stort intresse för media att bevaka. I de resterande tre företagsskandalen 
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har orsaken till dessa händelser kunnat läggas på organisationen och dess anställda vilket då 
skulle ha väckt medias intresse mer.  
 
En dryg månad efter skandalens inträffade kan polisen dock utesluta att det skulle röra sig 
om ett samlat sabotage, trots att analysen inte är helt klar, och avbryter därmed 
insamlandet av polisanmälningar (www.dn.se). Denna spekulation har även Bremefors talat 
om och syftade på att när väl undersökningarna gjorts så kan det mycket väl visa sig att det 
rört sig om helt olika fall i olika fabriker och där det inte finns någon egentlig koppling 
sinsemellan.  
 
4.4.2 Budskap  

VD Jan Henriksen på Lantmännen Kronfågel och informationschef Jenny Fridh var de 
personer som omedelbart gick ut och talade med pressen om den uppståndelse som skett. 
Det var just i samband med denna skandal som företaget valde att dra tillbaka sitt 
kycklingsortiment. Skälet till detta var enligt Henriksen att de inte ville att deras 
konsumenter skulle kunna komma till skada, och att de därför valde att ta bort sortimenten 
så fort det första glasfallet upptäcktes (www.expressen.se), något som även våra 
respondenter har trott varit orsaken till återkallelsen av produkterna. Att sätta 
konsumenterna i säkerhet och utom risken för att möjligen få en glasskiva i halsen eller 
dylikt var högsta prioritet (www.expressen.se). Detta anser Hultman har varit ett bra 
agerande av företaget, för ifall en sådan incident hade inträffat skulle varumärket verkligen 
ha kommit att skadas och det skulle framstå som om de inte brydde sig om sina 
konsumenter. Vi kan här uppmärksamma att Kronfågel lät en av sina högst uppsatta inom 
företaget träda fram och bemöta media vilket flertalet av våra respondenter redan uppgett 
att de anser är den rätte personen att göra så. Man kan spekulera i om det inte hade räckt 
med att endast informationschefen Fridh uttalat sig då situationen egentligen i grund och 
botten inte var så allvarlig. Dock kan vi förstå att Kronfågel själva i stundens hetta såg mycket 
allvarligt på det inträffade och att då ingen riktigt kunde säga säkert vad som skett var det 
bästa att behandla situationen med högsta prioritet. Positivt för Kronfågel anser vi var att de 
självmant och snabbt trädde fram för att bemöta samhällets frågor. Något vi inte riktigt kan 
säga att vi fått uppfattningen skedde i de övriga fallen där personerna i fråga till en början 
upplevdes ville hålla händelsen dold samt att ”hellre fly än illa fäkta”.  
 
Vidare fortsätter Henriksen med att i media beklaga sig över händelse som drabbar inte bara 
deras konsumenter utan även medarbetarna, uppfödarna och hela branschen 
(www.expressen.se). Även Fridh uttalar sig och menar på att de tar denna händelse som 
ytterst allvarlig och att de prioriterar sina konsumenters säkerhet först. Där av skälet, som vi 
tidigare nämnt, att Kronfågel valt att återkalla deras sortiment ute i affärerna och uppmanar 
deras konsumenter att lämna tillbaka de berörda produkterna och klargör även att de inte 
behöver ha med sig något kvitto för återlämnandet (www.nyhetskanalen.se). Genom att 
sätta konsumenternas säkerhet först tyder detta på uppvisad empati vilket är en viktig del i 
arbetet att ha kvar eller återfå ett förtroende (Erikson 2007). Kronfågel ville även få kontakt 
med alla de konsumenter som fått glas i sina produkter för att kunna gå vidare med detta till 
polisen och skicka in glaset på analys (www.aftonbladet.se).  
 
Henriksen säger även i en intervju med expressen att de lägger allt krut på att komma till 
rätta med detta problem och samarbetar i största mån de kan med polisen för att klargöra 
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vad som skett. Han framhäver även att i och med detta stora återkallande kan de komma till 
botten med problemet utan oro över att fler glasfall ska dyka upp. Fridh förklarar också att 
deras produktionsmiljö är helt glasfri och att glas inte får förekomma alls. Det var delvis 
därför som de kopplade in polisen i fallet (www.nyhetskanalen.se). Polisens stöd och hjälp, 
likaså branschorganisationens stöd, i liknande fall som Kronfågeln nu råkat ut för framhäver 
Ekerot behövs.  
 
Angående påverkan av Kronfågels varumärke säger Fridh till aftonbladet att; 
 

”Vi vet att Kronfågel är ett oerhört omtyckt varumärke och att det är känt för 
att ha hög kvalité. Vi hoppas att kunderna kommer att ha fortsatt förtroende 

för Kronfågel.” 
(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4714397.ab) 

 
Hon uttrycker vidare att säkerheten kommer allra först och att de inte vill skada den 
trovärdighet de har, och försöker därmed skapa en dialog med samhället. Fortsättningsvis 
meddelar hon att de har gjort allt de kunnat och att det nu är upp till konsumenterna om de 
fortfarande anser att Kronfågel inger samma förtroende och trygghet för dem som de 
tidigare haft (www.svd.se). Någon skada av varumärket anser M. Lundin inte har inträffat 
utan snarare stärkts, dels på grund av deras agerande. Det är bättre att gå ut så fort som 
möjligt när en skandal har skett istället för att vänta. Väntar ett företag så visar det bara på 
att de är fega och att de förbereder sig för hur de ska gå ut och vilka åtgärder de ska ta, 
säger J. Lundin. Hultman instämmer i detta och anser att företag delvis är proaktivt 
förberedda för om något skulle hända deras produkter eller varumärke. Hon pekar även på 
att genom att Kronfågel återkallade sortiment med en gång påvisar detta tydligt att 
företaget tar sitt ansvar och att detta även inbringar en viss tillförlitlighet. Vidare säger hon 
att ett välkänt varumärke som har levererat bra kvalité under en längre tid inte tappar 
förtroendet så lätt hos konsumenterna, när allt väl sen har lagt sig kommer dessa troligen att 
återkomma. Dahlén och Lange (2003) betonar att ett starkt varumärke har en tendens till att 
klara av och uthärda en kritisk situation som drabbat organisationen i fråga. Även Kouzes och 
Posner (1994) understryker att förtroendet påverkas av anseendet som ett företag tidigare 
har haft och om det har vårdats väl genom åren är det mer sannolikt att det finns kvar. 
Däremot anser Bremefors att denna glasskandal har kommit att påverka företagets 
varumärke relativt mycket och även andra företags varumärken, som då exempelvis 
Guldfågeln, eftersom han anser att denna skandal har kommit att utvecklas till att det är 
kyckling som är problemet och inte är förknippat med något särskilt varumärke.  
 
Kronfågel meddelar till sina konsumenter via sin hemsida att de är väldigt tacksamma över 
det stöd de upplevt ha fått under denna svåra tid som de anser både de och konsumenterna 
har genomlidit. De rapporterar även att de känner en stor sympati från dem och uppskattar 
det förtroendet som konsumenterna har för organisationen och att de nu ska göra allt i 
deras makt för att inte förlora detta (www.kronfagel.se). Här påpekar Bremefors att när vi 
får en ursäkt av det inträffade som känns äkta och att de verkligen har försökt att rätta till 
problemet godtar vi företaget och kan förlåta dem bättre än vad vi kunnat innan ursäkten. 
Han menar även att företag och personer som strävar efter att bli trovärdiga igen måste visa 
detta genom den kommunikation de väljer att sända ut sitt budskap med till samhället. Vi 
har upplevt att Kronfågel har försökt anspela mycket på känslor och empati i de budskap de 
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velat förmedla ut. Kundfokuset har vi tydligt kunnat se från företagets sida under skandalens 
gång och vi kan inte annat än instämma i Bremefors resonemang att de troligtvis har vunnit 
mycket nu i efterhand på att ha arbetat så intensivt och kundprioriterande i sin krishantering 
som de ger sken av att ha gjort.  
 
Dålig bevakning är ett av de diskussionsområden som tagits upp angående denna kris. Att 
det skulle vara på det viset är dock något som Fridh tillbakavisar och menar på att det är 
väldigt osannolikt. Produkterna är nämligen frysta och paketerade i plast och kartong vid 
utlastningen. Även de besök som sker hos Kronfågels anläggningar måste anmälas för att 
personerna överhuvudtaget ska kunna komma innanför grindarna (www.kronfagel.se) Något 
hot eller tidigare skadegörelse mot Kronfågel har heller inte skett. Fridh säger att 
produktionen kommit igång som vanligt men att de har ökat övervakningen till en början. 
Produkterna kommer därmed tillbaka ut i affärerna igen (www.svd.se).  
 
I början av året 2009 tillsattes en ny marknadsdirektör, Marie Håkansson, för Lantmännen 
Kronfågel. Henne uppgift var att stärka varumärket och se över den roll varumärket ska ha i 
framtiden. Även en ökad satsning på marknadsföring och kommunikation skulle till att göras 
(www.newsdesk.se). Efter att de uppdagade fynden av glasbitar i kycklingsortimentet 
påträffats bestämde sig företaget för att marknadsföringen skulle hållas på is tillsvidare 
eftersom de satsningar som senast gjorts berörde just den produkt som de hade återkallat. 
De stoppade därmed den egentligt tänkta reklamkampanjen för sin djupfrysta kycklingfilé 
och lade istället kraften på att försöka komma till rätta med problemet som uppstått 
(www.dagensmedia.se). Ekerot anser att valet att istället jobba med information och vänta 
med reklamen är rätt sätt att göra och att när företaget sedan sätter igång med reklamen 
igen bör den upplevas som trovärdig.  
 
Budskapet i Kronfågels tidigare reklamer har enligt Bremefors gått från att vinkla att kyckling 
från början var en fest till att ha övergått bli mer vardagsmat som man kan äta vilken dag 
som helst. Ledorden måste dock vara ödmjukhet, tillgänglighet och ärlighet i Kronfågels 
hantering nu efter denna kris menar Ekerot. I kommande reklamkampanjer dock ser 
Bremefors att humor med glimten i ögat kan vara ett bra sätt för företaget att komma på 
fötter igen. Han framhäver att detta sätt att använda sig av reklam visar på öppenhjärtighet. 
M. Lundin tror att de kommande kampanjerna kommer bestå av ett användande av denna 
skandal som uppstått och att på så sätt spela på folkets förtroende där de talar om att 
omgivningen fortfarande kan lita på dem, att de har kontroll, tar sitt ansvar och att de tänker 
på miljö och hälsa. Företag får dock inte glömma att de kan vända en skandal till något 
positivt hävdar Bremefors än en gång. Den uppståndelse som medförs av en skandal skapar 
ett surr hos folket och Andrea Bilic, grafisk formgivare och orginalare på Din Byrå, 
poängterar att dålig publicitet inte alltid behöver vara dålig, för när den orosamma tiden väl 
har passerat kan skandalen vara ett minne blått och att det då endast är varumärket som 
man kommer ihåg. Företag får heller inte glömma, vilket Erikson (2007) skriver, att det 
mediebrus som uppstår vid uppblossandet av en skandal är gratis PR för företaget. Sköter 
företaget skandalen på ett ypperligt sätt kan de vända det till något positivt där varumärket 
inte alls behöver komma till någon större skada. Däremot tror Hultman att ett företag inte 
kan gå vinnande ur en skandal utan det enda de kan göra är att jobba vidare med sitt 
varumärke och göra något bra åt saken.  
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5. Slutsatser 

Via valda teorier till empiriskt insamlat material har vi kunnat bilda ett avslutande kapitel 
innehållande de slutsatser vi kommit fram till. Även tankar och framtida funderingar kommer 
att presenteras i detta kapitel. Vi kommer här att besvara uppsatsen syfte och 
frågeformuleringar. Följande kapitel kan beskrivas som en manual och rekommendationer 
för företag i kris.  
 
Nedan följer de frågor från problemdiskussionen som vi ämnat besvara i denna uppsats. 
 
 Hur kan ett företag utröna PR som användande för att vinna tillbaka sin trovärdighet? 
 Hur kan ett företag utröna budskap för att vinna tillbaka sin trovärdighet? 
 Hur kommer företagens framtida reklambudskap att framställas efter en skandal? 

 
5.1 Handlingsplan för skandalutsatta företag 

Vi har sett prov på att företag som hamnat i en skandal kan ta flera olika vägar. Genom 
användandet av PR och budskap som de tillger omgivningen försöker de återfå trovärdigheten 
för dem igen. Nedan kommer vi att redogöra för de viktigaste delarna i hur ett företag borde 
beakta medias påverkan och hur de bör framställa sig själva i dem.  
 
5.1.1. Företagets hantering av PR 

När en skandal inträffat har det stor betydelse för hur stora följderna för företaget blir 
beroende på om de har agerat proaktivt eller reaktivt. I de skandaler som vi tagit upp i vår 
uppsats har vi märkt att de företag som agerat proaktivt har klarat sig relativt bra från att ta 
skada på anseendet än för dem som handlat reaktivt. Som vi kan konstatera, vilket även 
Nilsson och Runsiö (2005) framhäver, att ett företag faktiskt klarar sig bättre ur en kris då de 
har en krisplan innan den bryter ut, det vill säga att de reagerar proaktivt.  Detta i sin tur kan 
leda till att ett företag kan hantera krisen på ett bättre sätt än om de varit oförberedda. 
Organisationen blir nämligen bedömt utifrån hur de hanterar den uppkomna krisen snarare 
än för vad som orsakat den (Olsson och Skoglund 1995). 
 
Skandia och AMF var de företag som vi tydligast kan se var reaktiva i sin hantering av krisen. 
Båda företagen hade få och sena uttalanden där vi kan se att de egentligen inte hade någon 
plan och visste inte hur de skulle hantera skandalen. Resultatet av ett reaktivt agerande 
innebär en okontrollerbar situation. Som Bremefors antydde att ett företag som agerar som 
att de har kontroll vinner i längden både trovärdighet och respekt. Denna kontroll har vi sett 
att både ICA och Kronfågel förmedlade till sin omgivning. Båda företagen tog snabba 
åtgärder när skandalen blev ett faktum där trovärdigheten för företagen återgick snabbt.  
 
En öppenhet gentemot media hjälper även ett företag att återfå sitt anseende. Medan 
media är mer granskande och kritiska mot ett företag som sluter sig, vilket vi kan se på 
Skandia som inte öppnade sig förrän ett år senare. Detta kan vi se sammanfaller med 
tidigare teorier där dessa understryker betydelsen av att företagets handlingskraft kan gå 
förlorad om företag inte kommunicerar med omgivningen från början (Olsson och Skoglund 
1995). En paradox som innebär att ju mindre som sägs från organisationen desto mer hör 
omgivningen (Nilsson och Runsiö 2005). Dessa följder blir för företag att oavsett om de inte 
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har något att säga rekommenderar vi företag att ändå uttala sig och göra sig synlig för 
omgivningen. Detta för att inte förlora den kontroll företag möjligen har. Som resultat av 
denna handling kommer omgivningen inte bli lika förargade över att ingen tar ansvar.  
 
Ett annat exempel på hur trovärdighet kan påverkas negativt genom media är hur AMF 
hanterade situationen. Deras mörkande och oanträffbarhet har påverkat många människors 
trovärdighet för dem. I motsats till AMF har vi genom ICA:s snabba erkännande av sina 
brister sett prov på hur detta resulterade i att deras erkända fel faktiskt på sikt gav dem 
större respekt. Denna insikt överensstämmer med den teori vi använt oss av genom Kousez 
och Posner (1994). En slutsats vi kan dra av detta är att inte mörka, utan var öppen och 
tillgänglig från början. Vi har sett att om företag agerar snabbt i en skandal förlåter 
omgivningen företaget bättre än om de varit sena i sitt handlande.  Något som ligger utanför 
ett företags kontroll kan vara viljan att uttala sig men att inte kunna. Vissa företag kan 
besväras av företagspolicys som innebär sekretess för vad de får och inte får säga. Detta i sig 
innebär att de kan framstå som att de inte bemöter omgivningen tillräckligt. Detta är bortom 
företagets önskan, då de anses som otillgängliga och har därmed större risk att inte bli 
betrodda.  En annan opåverkbar faktor som gör det svårt för företag att styra utvecklingen 
av en skandal kan vara makrovariabler. Exempelvis kan en lågkonjunktur förvärra en skandal 
när det rör sig om människor pengar. När samhället, vilka befinner sig i en svår ekonomisk 
kris, uppfattar att chefer och högt uppsatta gynnar sig själva med bonusar, vilket AMF 
gjorde, så leder detta själviska agerande till större vrede än att man skulle uppfatta det som 
moraliskt fel. Detta kan ha förvärrats i och med en lågkonjunktur då människorna tog mer 
illa vid sig än om det skulle ha varit högkonjunktur. 
 
Vi har också sett en viktig tendens till att det har en stor påverkan på omgivningen beroende 
på vem företaget väljer att skicka fram för att förmedla ett budskap via PR. I en krissituation 
kan det vara väldigt viktigt att företaget har en profil som fungerar som en medlare till 
företagets intressenter. Denna profil eller spokesperson som Fill (2006) menar är ett bra sätt 
att förmedla ett trovärdigt budskap. Det är lättare att ta emot ett budskap ifrån någon som 
personer kan relatera till, som i sin tur är en stark representant för organisationen. I ICA:s fall 
ser vi att deras anseende räddades mycket av att deras spokeperson, ICA-Stig, gick ut och 
talade för deras organisation. Människor vill ha något bekant och familjärt att förtro sig åt, 
en slags ikon som fungerar som ansiktet utåt för företaget. Dock är inte alla företaget 
införstådda i betydelsen av en spokeperson. Skandias ledning som i stort sett satt och 
tryckte bakom stängda dörrar hittade istället räddningen hos sina lokala kontor. Deras 
kunder hade kontakt på lokal nivå där försäljarna var ansiktet utåt för dem. Det enda de 
vann på detta var att behålla sina nuvarande kunder medan anseendet mot resten av 
omgivningen var fläckat. AMF som inte är helt olik Skandia i sin skandal har heller inte 
förstått betydelsen av ett ansikte utåt som talar. Lundby-Wedin som syndabock teg länge i 
början, vilket gjorde att hennes förtroende och även förtroendet för organisationen kom att 
sjunka i samhällets ögon. Hennes högt uppsatta position där hon hade flera olika poster i 
styrelsen och bar ett stort ansvar gav desto större anledning till att hon behövde uttala sig. 
Samhället vill se en person som agerar när det är någonting som har gått fel.  
 
Nedan har vi valt att konstruera en modell som visar vem som är bäst lämpad att förespråka 
ett skandalutsatt företag. Beroende på skandalens omfattning och hur pass personifierat 
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varumärke företaget har kan vi se olika representanter som på bästa sätt kan nå ut med 
företagets budskap och återfå anseendet och trovärdigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Egen modell över lämpade förespråkare för företag i skandalsituation 
 

De variabler vi har valt att använda oss av är skandalens omfattning samt grad av 
personifierat varumärke. Den första variabeln som ses på vänster sida beskriver hur pass 
allvarlig skadan är, det vill säga hur långt gången den är samt hur stor risken är att anseendet 
kommer att ta stor skada. På den övre sidan av matrisen beskrivs hur pass personifierat och 
folkligt ett företag och dess varumärke är i omgivningens ögon. Ett företag har möjlighet att 
beroende på skadans omfattning utse den spokesperson mest lämpad att förmedla sitt 
budskap; 
 
Folkkär person: När en högt omfattande skandal drabbar ett företag som har ett 
personifierat varumärke av hög grad, är en folkkär person bäst lämpad att trovärdigt 
förmedla ett budskap. Som folkkär person innefattar att denne är ett ansikte utåt som 
omgivningen kan relatera till som i sin tur är relaterade till företaget och dess ståndpunkter. 
Denna förespråkare kan upplevas som mer personlig likt en vän eller bekant. Här kan vi se 
ICA som ett gott exempel vilka förespråkades av sin ICA-Stig som inger en hög grad av 
trovärdighet.  
 
VD: Vid en hög omfattning av skandalen där företaget har ett lågt personifierat varumärke är 
VD:n den som behöver ta tag i situationen och träda fram i media. Omgivningen ser denne 
som en person med hög handlingskraft och den med det yttersta ansvaret. Människor har en 
mer avhållsam och formell relation till de företag som bäst passar in här. AMF och Skandia är 
båda bra representanter i denna ruta. Företagen har en lång utdragen skandal bakom sig där 
det nu krävs ansvar och handlingskraft från en högt uppsatt person för att återvinna 
omgivningens trovärdighet. Då de inte har någon folkkär person är därför VD:n deras 
främsta förespråkare i en hög omfattande skandal.  
 
Lokal personal: I denna kategori kan vi se att samhället har en nära relation till 
organisationen på lokal nivå, där företag är mer personifierade än på ett rikstäckande plan. 
Personliga kontakter likt rådgivning är vanliga här, där personalen fungerar som 
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organisationens ansikte utåt. Dessa personer lämpar sig bäst att förmedla trovärdigheten i 
budskapet då skandalen är låg i sin omfattning.  
 
Informatör: Här återfinns de företag vars skandal inte har någon högre grad av omfattning 
samt där organisationen saknar ett personifierat varumärke. Detta medför att en för 
omgivningen obekant person, vilken även inte behöver innefatta någon högre position inom 
företaget, har tillräcklig befogenhet att förmedla budskapet mot samhället. Då Kronfågels 
situation inte varit lika allvarlig likt de tre övriga fallen samt i avsaknaden av personifierat 
varumärke hade det varit tillräckligt för företaget att bemöta media genom endast 
informationsansvarig.  
 
Som tidigare klargjorts är det viktigt att företag syns och hörs genom många olika 
kommunikationsvägar. Vi rekommenderar företag att integrera i denna ovannämnda strategi 
både innan samt efter dessa befinner sig i en skandalsituation för att kunna förespråka 
situationen på bästa möjliga sätt. Vidare vill vi även påvisa möjligheten att kombinera flera 
av de olika kategorierna enligt den situation som bäst passar respektive företag. Framförallt 
användandet av nära personal borde utnyttjades på de eventuellt lokala platser där 
organisationerna är aktiva, för att förstärka relationen och trovärdigheten. ICA samt Skandia 
gjorde i sin kriskommunikation på detta sätt då de främst framförde budskapet via folkkär 
person respektive VD och samtidigt förstärkte detta genom att förmedla och informera via 
personliga kontakter i butikerna och lokala kontor.  
 
Skandaler som fenomen har börjat få en annan betydelse än vad det hade förr. Grundström 
ser antydningar mot att människor inte längre uppmärksammar samt uppfattar skandaler på 
samma sätt. Detta ser vi genom våra olika fall där Skandia- och AMF-skandalerna har blåst 
upp mer än ICA och Kronfågel. De två förstnämnda rörde företagens kunders pengar som de 
skulle förvalta och ta hand om. I de andra två fallen hade konsumenterna själva valmöjlighet 
att utesluta inköpet av deras produkter. Detta indikerar på att om det ska bli en stor skandal 
krävs det att situationen är allvarlig och påverkar konsumenterna på ett sätt de inte kan 
styra över. Företagsskandaler idag som berör människors förvaltade egendomar, vilket 
innebär ett större förtroende till företag än ett vardagsköp, resulterar därmed i ett mer 
sargat förtroende.  
 
5.1.2 Företagets hantering med budskap i reklam 

I vår analys har det diskuterats kring om all publicitet är bra publicitet? Där kom vi fram till att 
utnyttjandet av gratis PR kan vara effektivt. Ett företag som råkar ut för en omfattande 
skandal kommer att kunna ha ett väl ihågkommit varumärke efter en sådan händelse. Även 
Erikson (2007) styrker att företag inte får glömma detta mediebrus som då uppstår och som 
blir just PR utan kostnad. Vidare menar han att om företaget sedan lyckas sköta skandalen på 
ett förstklassigt sätt har de möjlighet att vända det till något positivt som kan komma att 
främja varumärket mer än att skada det.  
 
Vad som främst avgör om företaget kan gå vinnande ur en skandal beror på hur de väljer att 
bemöta sin omgivning med budskap efter att situationen blivit verklig. Det gäller därför att 
kunna bemöta media med förtroendeingivande budskap där vi fastställt att ärlighet, 
ödmjukhet samt agerande är tre av de viktigaste nyckelorden ett företag måste anamma i 
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framtida budskap. I Skandias fall valde de inblandade att göra en pudel och visade i efterhand 
öppet och ödmjukt med glimten i ögat att de gjort fel och var ledsna över det. Skandias 
reklambudskap efter skandalen blev därav lyckad för företaget. Vi kan även se att ICA:s 
reklambudskap löd på liknande sätt med ödmjukhet samt ett uppvisande att de var villiga att 
hantera situationen vilken inte ska komma att upprepas. Frågan vi ställer oss nu och vilken vi 
ämnar försöka besvara är; finns det en ICA-Stig för Kronfågel?  
 
Vi resonerade att i detta läge har Kronfågel ingen tydlig profil med organisationen utåt mot 
samhället. Däremot tycker vi att de har lyckats hantera krisen på ett bra sätt där det tydliga 
agerandet visade omgivningen att de tar ansvar och bryr sig. SÄPO:s inkoppling kan 
ifrågasättas ha varit ett strategiskt drag, då de i vilket fall som helst signalerade en trygghet 
för konsumenterna att de tog krisen på allvar och gjorde allt för att hitta felet. Eftersom de då 
just inte har någon tydlig profil som ICA anser vi att de borde se över om de kan finna någon 
liknande ikon att företräda företaget i framtiden. Detta skulle då underlätta om en ytterligare 
kris drabbar företaget vilket då skulle medföra att intressenterna har ett igenkänt ansikte de 
litar på. Tack vare ett snabbt agerande från Kronfågels sida har de goda möjligheter att 
smärtfritt lämna skandalen bakom sig. De behöver med andra ord inte göra en pudel som 
Skandia gjorde. Vi konstaterar att Kronfågels goda relation till PR samt agerandet har 
möjliggjort för företaget att gå vidare och koncentrera sig på framtiden. Till skillnad från 
företag som själva begått ett misstag kan en kombination av budskap i PR och reklam vara 
nödvändig. Vi ställer oss därför den andra frågan; har AMF också en ”gris”? 
 
Vårt svar beträffande detta blev att krisen borde uppmärksammas i AMF:s kommande 
reklambudskap. De borde vara införstådda med att budskapet tillkännager ett misstag och att 
de borde fokusera på att förmedla hur ledningen idag har kontroll. Detta eftersom det främst 
var i kontrollen som det brast vilket resulterade i skandalsituationen. Vi kan även se att ju 
större en skandal har blivit och ju mer intresse den har fått, desto mer uppmärksammas fallet 
i media. En stor skandal är inget omgivningen förlåter med en gång utan de behöver oftast 
någon form av ursäkt för att vilja gå vidare och lägga företagets misstag bakom sig. Vi finner 
det därför klokt av AMF att de i sin kommande reklamkampanj uppmärksammar denna 
skandal som skett i likhet med Skandia. De borde dock betänka om humor eller en seriösare 
ansats bör vara till grund för budskapet.  
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Bilagor 
I denna del kommer vi att presentera de bilagor som ligger till grund för den sammanställda 
empirin i analysavsnittet. Följande sex intervjuer kommer att redovisas i den ordningsföljd de 
är gjorda. 
 
Bilaga 1 
Intervju med: Johan Ekerot Marknads- och försäljningschef på Guldfågeln i Mörbylånga 
2009-04-20 

Vad är viktigt att tänka på när en skandal har inträffat?  
Det gäller att snabbast möjligt skaffa sig en överblick av situationen och sedan försöka skaffa 
så mycket fakta som möjligt. Tror att varje händelse är så unik att den måste hanteras 
utifrån just sina förutsättningar. Det är viktigt att inte låta sig ryckas med känslomässigt utan 
försöka utgå från fakta. Det är också viktigt att informera alla medarbetare om vad som hänt 
och hantera situationen med mycket stor ödmjukhet. 

Vilka medier anser ni är bäst lämpade att använda vid en skandal?  
Först är det viktigt att konstatera att i dagens samhälle är det inte vi som väljer media - det 
är media som i så fall väljer oss. Om man fick välja (osannolikt) så skulle det bero på vilken 
typ av händelse det rör sig om och vilken riktning den allmänna mediarapporteringen går åt. 
Om man vill nå mesta möjliga genomslag med sin information får man ju vända sig till de 
större etermedierna som radio/TV men även deras sajter har vi märkt har stort genomslag. 
Tror dock att det är viktigt att all media som önskar får samma uppmärksamhet & 
information. 

Har ni ett färdigt krishanteringspaket, hur ser det ut? Vad är viktigt att tänka på?  
Vi har en krisgrupp med en bred intern kompetens som ska hantera allt ifrån olyckor till yttre 
hot. Detaljer kan vi dessvärre inte lämna ut. Återigen är det faktainsamling, rätt 
informationsspridning (undvika felaktiga rykten) och ödmjukhet inför uppgiften som är 
viktigast. 

Anser ni det är viktigt att ha en krishanteringsgrupp? Varför?  
Ja, för att man snabbast möjligt ska skaffa sig ett grepp om det som hänt och att man 
gemensamt och tillräckligt brett fattar ett beslut om åtgärder. 

Om ni hade varit utsatt för glasskandalen, hur hade ni agerat gentemot media/reklam?  
Det är otroligt svårt att svara på då vi inte känner till konkreta fakta i målet. Vi lider verkligen 
med Kronfågel i detta läget trots att de är våra största konkurrenter. Det enda jag kan säga 
är att det gäller att vara ödmjuk inför uppgiften och se till att man uttalar sig baserat på 
fakta. Ödmjukhet, tillgänglighet och ärlighet måste vara ledord för hantering av media. Tror 
att man behöver både branschorganisationens stöd, Polisens stöd/hjälp liksom stöd från 
andra myndigheter. Reklam bör man nog ligga lågt med utan istället jobba med information. 
Reklamen får komma i ett senare skede när skandalen är över men den måste då upplevas 
som trovärdig. 

Hur mycket delar ni med er till omgivningen när en kris uppdagas? När ger ni 
informationen?  
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Så tidigt som möjligt och så mycket som möjligt utan att det äventyrar en eventuell 
utredning. Det viktiga är dock att man inte släpper ut info som inte är faktabaserad för då 
kan man ju själv skapa ett problem genom felaktig ryktesspridning. Ja, så mycket mer än 
ovanstående tror jag inte att jag kan bidra med. Vi är som sagt väldigt ödmjuka inför att 
hamna i en sådan här situation som beskrivs ovan. Det är bland det svåraste och mest 
otacksamma man kan råka ut för samtidigt som man måste vara medveten om att varje 
situation är unik och måste hanteras därefter. 

Vem skulle förespråka Er i den situationen? 
Antar att du menar företräda. Vi har ingen informationschef eller presstalesman utan viktiga 
mediakontakter sköts vanligtvis av vår VD. 
  
Har lojalitet en stor inverkan? Inarbetat varumärke har en tendens att klara sig bra ur en 
kris. 
I tisdags var jag på marknadsdagen i MIK´s regi. Där var det bl.a. en intressant föreläsning 
som i princip gick ut på att det inte finns några lojala kunder så om detta lär de lärde tvista. 
Rent generellt tror jag personligen att välkända och positivt laddade varumärken har lättare 
att klara en kris under förutsättning att de hanterar den på ett bra sätt. 
  
  
Har ni märkt av någon påverkan hos Guldfågeln när det är konkurrenten Kronfågel som 
drabbats? 
Vi har haft en del telefonsamtal från oroliga konsumenter som vill försäkra sig om att vi inte 
också har glas och några som har blandat ihop Guldfågeln och Kronfågel. Man märker att 
ganska många bara läser rubrikerna i tidningarna. Försäljningsmässigt har vi inte sett någon 
nedgång ännu men rapporterna från butik säger att kycklingförsäljningen har varit lite lägre 
än tidigare när rapporteringen i media var som mest intensiv. Nu när det har lugnat sig 
verkar försäljningen åter ta fart men det dröjer nog ett tag innan vi ser om alla som gjort ett 
uppehåll åter börjar köpa och äta kyckling. 
  
Hur skulle ni hanterat er reklam om ni drabbats av glasskandalen i framtiden. (likt ICA-stig 
och köttfärsskandalen?) 
Det har vi ingen färdig reklamstrategi för - reklam måste man nog vara lite försiktig med i en 
sådan situation och när man väl gör reklam så måste den upplevas som trovärdig. Uppriktigt 
sagt kan jag idag inte minnas hur Ica gjorde med sin TV-reklam i samband med 
köttfärsdebatten men hur de än gjorde så lyckades det eftersom såväl köttfärs och Ica har 
ökat sin försäljning sedan dess. 
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Bilaga 2 
Intervju med Magnus Bremefors och Andrea Bilic på Din Byrå (reklam & mediebyrå)  
2009-04-22    
 
Berätta lite kort om dig själv och ditt yrke 
Jag heter Magnus Bremefors 39 år och är utbildad sedan 1991 i Stockholm som AD (Art 
Director) och har jobbat med reklambyrå och tryckeri och haft egen byrå sedan 1999 i olika 
konstellationer. Har sedan förra åter arbetat på Din byrå som jag startade upp i låg skala och 
i år är den stora satsningen. Andrea Bilic 21 år arbetar på Din byrå som grafisk formgivare 
och orginalare. 
 
Hur ska ett företag hantera media vid skandal? 
Det finns ju ingen manual på hur du ska göra, det sämsta är dem som försöker soppa 
grejerna under mattan. Det har väl nästan alltid visa som Mona Sahlin att det går undan och 
säger att de inte har gjort det vilket det har konstaterats att det inte funkar. Så funkade det 
säkert innan, anledningen till att det inte finns något facit är att vi som mottagare av 
information, vi som är yngre, är mer och mer kräsna. Vi sorterar mycket mer, tolererar inte 
lika mycket och det gör att man måste tänka till lite innan vad du ska säga, hur du ska säga, 
när du ska säga. Jag tror inte på begreppet på att sopa undan grejerna. 
 
Hur ser du på krishanteringspaket där företag agerar proaktivt eller reaktivt? 
Det finns visa vägar som folk redan har testat och dem funkar, det finns även vägar som är 
testade som inte funkar och det är jävligt dumt att göra det en gång till. Sitta på grenen och 
såga av den, det funkar inte. Bättre att såga bredvid nästa gång jag sågar. Så det är ju klart 
du kan ju bygga upp en bank av kunskap så de redan vet att det här ska vi inte göra. Då är ju 
klart då ligger kanske redan 50 % på vägen och då har du redan kommit en bit så du behöver 
inte haka på det där igen det vill säga samma dumma misstag.  Kommer du sedan med exakt 
samma grej som Mona Sahlin gjorde, eller någon annan gjorde då blir det så här; det här har 
vi sett, är det då trovärdigt? Du måste ju bli trovärdig igen, då måste du ju säga det på ett 
trovärdigt sätt. Någon som har begått ett misstag tidigare och gör det igen blir det svårare. 
Du kan ju inte fastna med händerna i syltburken igen. Politiker som har gjort något dumt får 
ju en helt annan approach, dem blir ju ödmjukare, lågmäldare, dem verkligen går in 
personligt och ber om ursäkt. Det här var ett personligt fel av mig. De första betraktar nog, 
mottagare som vi är, ja det var bra och vi har fått en ursäkt. Ett land som frankrike jag har 
inte belägg för det. Om du då säger att jag ber om ursäkt så de skiter de fullständigt i det. 
Kommer de stå här utanför i alla fall och kasta skit på väggen. De tolererar inte det på 
samma sätt. Vi svenskar är inte på samma sätt, vi går inte ut o demonstrerar utan vi godtar 
en ursäkt.  
 
Vad är det i ursäkten som vi uppskattar?  
När vi får känslan av att den är äkta, en äkta ursäkt eller att de verkligen har försökt att rätta 
till ett problem. Som det här med Kronfågel att dem kopplar in SÄPO till exempel. Det är en 
sånt PR-knep givetvis, jag tror dem egentligen vet att det var ingen katastrof, det är ingen 
katastrof. Det är en katastrof för varumärket och för branschen är det en katastrof men 
egentligen var det ingen katastrof att det kom glas i maten. När man väl börjar lyssna nu när 
de äntligen börjar prata, media trycker på och de som verkligen har något att säga hamnar 
längst bak. De som vill säga någonting kommer alltid fram i media och när det börjar sansa 
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sig och det inte skriv något längre då får de som verkligen hade något att säga komma fram 
och säger att de kunde ha sagt det här för två veckor sedan. Det vill ju ingen skriva om för 
det är ju inte roligt. Det har man ju konstaterat lite nu på SÄPO att nu när de har kollat på 
det så är det inte på samma fabrik som det har inträffat. Det går inte heller att säga var 
någonstans i Sverige det har hänt det har varit alltifrån Skellefteå till Malmö. Sabotage är 
jävligt svårt, inte har en kille i Sverige sprungit runt och lagt glas lite här och var. Media 
förstorar upp för de vill sälja lösnummer. De är en kommersiell verksamhet de är inte där 
som samhällsinformatör.  
 
Hur ser du på trovärdigheten i media? 
Om du frågar gemene man, Tror du på aftonbladet expressen? Så säger mer än hälften, nej 
jag tror inte på det, men likt förbaskat när det står på löpsedlarna att något har hänt köper 
alla likt förbannat. Även att de inte tror att det är sant tycker de att det är intressant att läsa 
det, det blir hysteri. Vi som folk är lätta att manipulera. Om hela massmedia säger att det är 
rätt så är det, ytterst svårt att stå bredvid och säga; det tror inte jag.  
 
Hur ska ett företag bemöta media? Hur ska de rädda sig själva? 
Så länge det finns ett upphov till hysterigrejen är det svårt att stoppa, det späs på men till 
exempel att försöka dölja det att inte ta fram alla kort på borden med en gång, det älskar 
massmedia för då kan dem hitta något nytt de kan ta fram. Då driver drevet på en vecka till 
och kan sälja lösnummer ännu en vecka. Det är ju klart det är det sämsta du kan göra, sen är 
det här lättare sagt än gjort. För om du sitter där på AMF och vet hur det här kontraktet ser 
ut och så kommer massmedia på att det är här, och säkert förstorar upp det och att de 
blåser upp att det är en superskandal. Sen kan man ju tycka vad man vill om det är en 
skandal eller inte. Det smartaste är att man är ärlig och försöker lyfta fram vad har vi gjort? 
Där man nu ska vi göra allt för att rätta till det. Det är den signalen man vill sända ut från 
företaget. 
 
Andrea inflikar; man får ju ändå en reklamplats och måste utnyttja den på ett positiv sätt 
även att den är negativ sammanhang. Du får gratis reklam och marknadsföring. Dålig reklam 
behöver inte vara dålig för flera år senare kommer man inte komma ihåg den skandalen. 
Varumärket kommer fortfarande att nämnas och det är det som sitter fast. Flera skandaler 
kommer ändå att uppkomma. 
 
Det är lätt för oss att säga att man ska vara ärlig och lägga alla korten på bordet men man 
vet ju inte hur mycket styrelsen sitter och vrider på sig. Hur mycket de ska lägga fram, vad 
kan folk få reda på. Det är viktigt att visa att man bryr sig och att man i alla fall spelar som att 
man vill hjälpa till i början. Företag vill få tiden att gå att den här hysterin kan lägga sig vilket 
är av taktik de hoppas på att någon annan skandal kan uppkomma eller att folk har tröttnat.  
 
Har ett inarbetat varumärke någon betydelse för intressenter? 
Ett stort företag har troligen byggt upp en förtroendebank och för media är det roligare att 
fälla ett stort förtroendegivande företag för det ger mest effekt. Om det är någon mer okänd 
eller ett företag med skandaler eller dålig bakgrund bryr sig folk inte lika mycket eller på 
samma sätt. Däremot AMF som har hand om arbetares löner blir ännu mer utstickande och 
är ohyggligt smaskigt för journalister att sätta tänderna i. 
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Här sitter arbetare som får sparken medan hon sitter med pengarna och detta blir hysteri 
bland folket. Hur de hanterar detta och hävdar att de hade ingen aning och visste ingenting 
samt försöker sopa under mattan. Dock med facit i hand höll de väl stången rätt bra som inte 
vek sig, de visste väl att de hade rätt innerst inne. Det är när det blåser som värst som det är 
fruktansvärt svårt givetvis. Det blir viktigare ju större företag är, att de inte har gamla skelett 
i garderoben. Speciellt inte för de som är inblandade för de letas ju upp så småningom. 
Exempelvis hände detta inte förut förrän den första uppmärksammade skandalen med 
Toblerone-affären. För första gången då det uppdagades att det användes bolagets 
kreditkort vid sidan om och köpte Toblerone. Detta blev då en megaskandal som ledde till 
att Mona Sahlin fick avgå. Då var detta en skandal som människor smaskade sig i. Idagens 
läge skulle folk troligen skita i en sådan liten sak. Nu är det istället större skandaler som ska 
ske, som exempelvis glas i mat som gör att du kan dö, eller att AMF blåser dem i sitt eget led.  
 
Gjorde AMF bra ifrån sig? 
Svårt säga vad de kan och inte kan göra när man inte har deras fakta. De har säkert saker de 
velat säga som de inte kan säga på grund av sekretess och sådant de inte vill öppna upp för 
alla. Det kändes som att det blev lite panikartat i början och sen slutligen kändes det som att 
de fick någon slags struktur på allt och behandlade det bättre. Det krävs att man måste stiga 
fram och försöka visa att man har någon slags kontroll, även att man kanske inte har det, 
men man ska inte ljuga. De måste kunna stå för att jag gjorde mitt bästa nu och kunde inte 
ha gjort något bättre. Visar man att man försöker vinner man respekt och trovärdighet av 
samhället och visar att företaget menar vad de håller på med och vad de säger.  
 
Skandia hade grisen, tror du att AMF kan göra på liknande sätt? 
De kommer nog förmodligen att göra det. Antingen tar de fram det här att; de vet om att de 
gjorde fel och kör på det här; att nu lär vi oss av våra misstag, nu är vi tillbaka, nu är det 
ordning och reda i ledet igen. Det är det man vill utstråla då. Eller så kör man vidare på ett 
helt annat spår så man hoppas att folk bara kommer ihåg AMF-namnet, som vi sagt all 
reklam är bra reklam.  Det finns en viss sanning i det, om 10 år så kommer folk inte komma 
ihåg just den här skandalen utan bara namnet AMF.  
 
Det finns nog två vägar att gå där, antingen så kör du igång lite fint och försöker softa över 
det på ett snyggt sätt eller så uppmärksammar du det och lyfter fram det som att här har vi 
krisen det var det här som var det nu slänger vi det och nu går vi framåt. Att visa att vi vet 
om att ni vet, och visar att det här var jävla dumt. ICA har ju fått en klockren grej med ICA-
Stig, det finns ju ingen egentligen som har fått samma genomslag som ICA-stig. Han fungerar 
som en spokesperson. Han har blivit ICA och kommer alltid att vara ICA. Det han säger och 
gör påverkar dem. Det värsta för ICA skulle vara att just han; Hans Mosesson, skulle 
personligen som exempel köra över en liten unge rattfull. Detta skulle sticka rakt in i ICA. Det 
finns i och för sig en fara i detta att de har byggt upp sitt varumärke kring en vanlig person, 
han har egentligen inget med ICA att göra.  
 
Det finns olika paket och olika vägar man alltid kan gå när det blir är en skandal. Det finns 
olika PR-knep för hur företag ska göra, det här är rödflaggsgrejen, nu tar vi och betar av de 
här stegen. De är givetvis proaktiva och har en plan för hur de ska göra och vad som ska 
lösas. Sedan har de ju givetvis nästa plan och då kommer reklamvärlden in och börjar prata 
tillsammans med de här PR-strategerna som har sagt att det här måste upp på detta sätt. 
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Det är upp till kreatörerna att komma på något genialiskt sätt att då lyfta detta. Hitta något 
nytt budskap eller någon ny slogan eller nytt bildspråk som då förmodligen är förlåtande. 
 
Hur ska man forma ett förtroendeingivande budskap? 
Först måste man veta vem som är din målgrupp vilket är svårare ju större företaget är och 
desto bredare målgruppen är. Det första är att det måste finnas ärlighet och en genuin 
känsla i det du tar fram och sen om den tonen alltid ska vara ödmjuk och förlåtande eller om 
den ska vara kaxig och visa att nu fan har vi ryckt upp oss är väldigt svårt att säga. Det beror 
på vilken målgrupp du vänder dig till. Vissa vill kanske visa att de gör lite jävla anamma och 
tar tag i det här och visa vart skåpet ska stå. Det kan funka lita bra som att man går den här 
ödmjuka vägen och kör reklamfilmsmässigt att det är dovt och sen tänds ett ljus längre fram 
i filmen, att det finns ett hopp för oss fortfarande. Vi kämpar vidare, vi håller på, vi har inte 
dött, glöm inte bort oss. Samtidigt som man även kan visa att vi är som fågeln Fenix vi reser 
oss rakt upp direkt. Nu jävlar tar vi oss igenom detta. Det går tyvärr inte att säga rakt upp 
och ner vilket agerande som är rätt, det beror på situationen, vilket budskap man vill nå ut 
med till mottagarna.  
 
Kronfågel och deras budskap hur ser du på det? 
Budskapet de sedan tidigare har försökt lyfta fram har genom tiden successivt ändrats lite 
från kyckling är fest till att kyckling är även vardagsmat som kan ätas jämt. Deras reklam har 
påverkat osannolikt mycket. Det kan bli intressant att se hur de ska gå ut och tala om att det 
inte är något problem eller kris, om de nu efter glasskandalen kommer att behöva lyfta fram 
något annat budskap eller ändra detta.  
 
Kommer de att fortsätta pumpa samma sorts reklam?  
Användandet av humor är alltid bra, humor med glimten i ögat. Det visar även att man är lite 
folklig och öppenhjärtig på så sätt funkar humor. Sen har ju det också varierat genom tiderna 
vilken sorts humor som funkar, det är ju en fingertoppskänsla, men att säga något med 
glimten i ögat är ju alltid mycket bättre. För då kan man ifrågasätta om de verkligen sa vad 
de gjorde, menade vad de sa, eftersom man lindat in det i humor och även sprida fram andra 
budskap, som ett dolt budskap genom humorn.  
 
Vad tycker du om Kronfågels krishantering? 
De tog aktion för konsumenternas säkerhet. Kan tänka mig att de redan har en strategi för 
hur de ska agera om deras företag skulle råka ut för skandaler. Att agera pang på (dra in 
sortimentet) finns för och nackdelar med detta. Visar de i första hand att de bryr sig, men 
skandalen blir då även ett faktum då de visar att de vet om att det finns ett fel. Detta kan 
sända ut negativa signaler till samhället. Det är på vinst och förlust. Om det verkligen hade 
inneburit en fara är det bra men om det inte var så stort som det var så kanske de drog på 
stora trumman för hårt. Hela krishanteringsbiten inleddes väl först då Olof Palme sköts, då 
visste man inte hur man skulle hantera denna kris det fanns ingen strategi även samma sak 
hände vid tsunamin. Det är bra med en strategi/krishantering både ur ett personalmässigt 
och ur ett marknads/pr-hanterings hänseende så man nästa gång är förberedd och inte står 
där med skägget i brevlådan. Alla vill att någon stiger fram och säger att jag har kontroll, det 
värsta folk vet är att ingen agerar och gör något vid ett krisläge. Någon måste ta klivet fram 
och ta kontrollen, även att man inte har kontroll får företagen inte visa detta. Det måste se 
ut som att man har kontroll för då följer alla de andra efter. Samma sak när det blir en 
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skandal, Kronfågel visade att vi har kontroll, vi drar tillbaka sortimentet. Det är att tala om 
att de vet vad de ska göra, de har rutiner. I AMF var egentligen hela styrelsen inblandad och 
borde stigit fram och visat att de har kontroll men ingen gjorde detta. Alla satt i samma båt, 
de hade säkert någon slags krishantering där förmodligen Wanja skulle stiga fram och helt 
plötsligt sitter hon själv i båten. Då föll ju hela grejen och det var säkert därför det var 
turbulent under första tiden. Händer nåt kritiskt är det inte mer än mänskligt att fly och 
försöka gömma sig, och att man efter en tid ofta tar sitt förnuft till fånga och förstår att man 
borde agerat annorlunda. Vissa kan träna på att hantera en krissituation, då ett bra exempel 
Göran Persson som var extremt duktig på detta lugnt och sansat. En journalist som märker 
stressen i en person vid krissituation kör på i 120, spinner vidare på detta.  
 
Det har pratats mycket om att Wanja ska avgå, men vem har egentligen sagt det? Hon har 
troligen aldrig påstått själv att hon ska göra det. Media däremot har uppmärksammat hur 
arbetarna förväntas vilja skaka om en ledare och att de vill ha Wanja att avgå. Media har stor 
makt och de vill ha en syndabock. De röster som är negativa när en kris uppstår är lätta att få 
fram och även de som är intressanta att visa, inte lika intressant med positiva. Därför är det 
mycket viktigt att ha bra relationer till media. Jag kan tänka mig att i AMF fallet hamnade 
problemet för högt upp och det blir värre då. Kycklingdelen var de smarta trots allt, då de 
gick ut och sa detta att det var en kris, hur löser vi det? Då var nästa PR-steg att sätta in 
SÄPO. Betydelsen av SÄPO var att det togs på allvar och folket vet att SÄPO kopplas inte in 
om det inte är något allvarligt. Frågan ligger inte längre på företaget utan det är någon som 
gjort ett sabotage mot dem och de kan inte göra mer. Lyfts från ett kycklingproblem till ett 
sabotageproblem där någon försökt skada svenska människor. Det har ändå påverkar 
kronfågels varumärke osannolikt mycket och även alla andra företag som Guldfågeln. Folk 
ser kyckling som ett stort problem. Då var det bra att de tog in en extern och visade att man 
tog itu med problemet men det var ändå just kyckling som folket avskräcktes ifrån.  
 
Glasbitarna i Kycklingen var inte Kronfågels fel, hur ser du på de andra företagen?  
Då är det ju svårare, då blir det ju deras sak att lyfta fram och ta problemet på allvar att de 
har ett rötägg inom deras organisation. Då är de dem de måste få ut att det är denna 
människans fel och ta bort han. Kanske till och med att överväga att avgå hela styrelsen som 
alternativ att återfå förtroendet. Det gäller att alltid hitta en syndabock, att hitta problemet 
och lyfta bort det. Vi har förstått vad vårt problem var, vi ska aldrig göra om det, förlåt, nu 
går vi vidare. Det är jätteviktigt, men jag tror inte att Wanja hoppar av. Hon kanske till och 
med går jättestarkt ut ur detta om det visar sig vara hans fel. Media kan förvränga och lyfta 
fram fel problem och det svåra är att få ut hur situationen egentligen är. Skulle det inte 
finnas något intresse av det från medievärlden så skrivs det inget om det. Har man bra 
kontakt med media så kan företag när skandalen sedan har lagt sig något få chans att tala ut 
i debattprogram och press och kunna ge sin syn på saken. När det brinner som mest måste 
man ändå vara framme och inte gå och gömma sig. Även om en organisation skulle vilja gå ut 
med information så får de faktiskt inte alltid det på grund av sekretess och policys, oavsett 
vilken PR-taktik de har. Efteråt har de nytta av att vara en känd person och att ha ett känt 
varumärke. Det är värre av dem som drabbas och sen inte får komma och prata ut om det 
utan att media skiter i det och bara går vidare till nästa grej. De kan inte ens få upprättelse. 
Det är ju inga påhittade händelser utan det har ju ändå hänt. Alla företag har inte råd att få 
upprättelse. Intressant att se hur kycklingindustrin ska gå ihop och bearbeta detta. Vi är 
väldigt duktiga på att glömma. Det som har hänt har hänt. 
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Det krävs en omfattande kampanj för att vända folks men det går alltid att vända alla men 
det kostar ju pengar, alla företag har ju inte råd att få upprättelse. Det intressanta ska ju bli 
som sagt kycklingindustrin hur dem nu förhoppningsvis går ihop. Som de gjorde ett tag, det 
var det de började med. Det gick ihop med svensk kyckling, det var ju liksom det som dem 
marknadsförde, Kronfågel och Guldfågeln, det var ju fenomenet kyckling. Det var hela 
industrin som gick ihop och lade ut pengar och det kan jag tänka mig att det är något sådant 
de måste göra igen för att få råd. Det handlar om att nöta och nöta.  
 
Hitta ett budskap som funkar, trycka in det, då glömmer vi fort. Vi är extremt duktiga på att 
glömma. Som med tsunamikatastrofen, det tog inte lång tid förrän alla var tillbaka där igen, 
om inte ens mer. De blev hetare än någonsin. Allting går att vända även om det är en 
katastrof, allt går att vända till sin fördel, men som sagt det kostar på, det kostar pengar.  
 
Finns inget facit för marknadsföring och man lär sig av andras misstag men samhällets 
utveckling går fortare och fortare vilket gör att vi blir mer kritiska. Människor tar idag till sig 
saker fortare och uppfattar det. Det som funka 10 år sedan skulle inte funka lika bra idag. 
Det gäller att man tänker utanför ramarna, det man gjorde förr kanske inte funkar nu. Bara 
för att man alltid annonserat betyder inte att det är ljudet det som gör att det går bra för 
företaget idag. Kan inte marknadsföra sig på samma sätt utan måste ständigt förändra sig 
och förändra sig eftersom samhället blir mer kritiskt, framförallt den nya generationen.  
 
En skandal kan vända tills något bra. Det skapar ett surr som gör att ändå folk pratar om det.  
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Bilaga 3 
Intervju med Birgitta Hultman som nyhetschef på Barometern i Kalmar 
2009-04-22  
 
Berätta lite kort om dig själv och ditt yrke 
Jag är utbildad på journalisthögskolan där jag gick ut 1977. I mitt arbete har jag hand om det 
yttersta ansvaret för dagliga nyheterna i Kalmar och mot lokalredaktionerna. 
 
Hur tyckte du Skandia bemötte media?  
Längesedan det hände svårt att minnas helt. Eftersom vi är en lokal tidning och arbetar med 
de frågor som uppkommer här och detta skedde i Stockholmsregionen så var inte detta 
något vi uppmärksammade så, även att Skandia är ett varumärke som existerar överallt.   
 
Hur ska man bäst bemöta media för att klara av en krissituation? 
Främst ska man ju vara ärlig och tala sanning, och inte försöka dölja en massa saker. Det är 
ju sådana tips som sådana här mediatränare ger då. Skandia var ju en jättelång affär och där 
gjorde man inte såhär. Det blev det ena efter det andra och så var det nu med AMF också att 
skandalerna bara utlöste varandra och allt mer kom fram i ljuset. När en situation eller 
skandalliknande händelse uppdagas och företaget går ut och kommenterar och förklarar 
detta så vet jag av min erfarenhet att det oftast aldrig är slut efter den här grejen utan det 
kommer ofta fram mer och mer och i regel händer det att om man från mediernas sida får 
uppfattningen att det här företaget försöker sopa under mattan och säga att det inte var 
vårt fel, vi har inte gjort något fel då slipper de inte undan, så är det bara. Jag tror att media 
ofta är väldigt pålästa och känner av det här. Som i fallet med Skandia så handlar det om 
väldigt stora summor pengar som även är folkets pengar och Skandia är inte vilket företag 
som helst utan ett företag där människor satsar mycket av sina försäkringspengar. Så detta 
är viktigt och det är medias uppgift att granska detta. Det är inte vilket privat företag som 
helst. 
 
Kan du se paralleller till AMF-skandalen? 
Nu är ju varken denna eller Skandia-historien helt slut än, AMF är ytterst aktuellt. AMF-
historien är för medias sida lite extra intressant på det sättet att det var LO:s ordförande 
som var en av deltagarna i styrelsen som då i ena fallet går ut och kritiserar näringslivet för 
att ta stora bonusar. Medan man samtidigt själv sitter och säger ja till de här avtalen, det gör 
ju att det hela blir mer intressant. En företrädare som liksom står och är moralisk i en av 
frågorna och sedan agera på motsatt sätt det är ju sådant som medierna tycker är intressant, 
vad vi kallar dubbelmoral. Det Wanja Lundby-Wedin försökte göra i AMF var att säga att hon 
hade blivit lurad och vilseförd, att hon ingenting visste. Sen gick hon under jorden och var 
inte anträffbar och detta är det absolut sämsta man kan göra, det vet alla nu för tiden men 
ändå gör de det och det gjorde hon också. Då fick ordföranden Tunhammar föra ordet 
istället. Det är helt värdelöst alltså. Med detta menar jag och är helt säker på att det bästa är 
att gå fram och möta pressen med en gång när något inträffar, i alla lägen. Wanja gjorde fel 
som sa att hon inget visste och blev vilseledd för allmänhetens åsikt var att man inte kan 
säga så när man sitter på en ledarposition för man har ett ansvar. Jag tror ändå att dessa 
personer som försvara sig själva i tryckta situationer ändå oftast säger så. För att de anser att 
så är fallet och inte för att luras utan att dem upplever det så. Jag tror inte att Wanja Lundby 
Wedin försöker luras utan att hon upplever det så. Det ligger stor vikt på att någon 
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förespråkar situationen och tar kontrollen över händelsen och främst att man alltid är 
tillgänglig. Det var inte bara Wanja som gjort fel utan hela styrelsen men hon får bära 
ansvaret på grund av den position hon har, sin dubbelmoral och de flertalet olika stolar hon 
sitter på. Hennes specialläge och denna dubbla position gör henne extra intressant för media 
men egentligen har hon ju inte större ansvar än alla de andra. Wanja har fått bli 
frontpersonen. Det LO även gjorde stort fel i är att de skyllde på varandra vilket verkligen 
inte är bra. 
 
ICA:s köttfärsskandal? 
Jag ser inte likheter mellan ICA och Kronfågel eftersom ICA hade då som företag själva gjort 
fel medan Kronfågel, om det ens är något eftersom jag tillåter mig själv att tvivla på det, där 
är det ju någonting utifrån som orsakat glasbitarna och inte företaget självt. Det är klart att 
om det skulle visa sig att de hade slarvat med sin hygien eller sin arbetsmiljö som gjort att 
det ramlat ner glasbitar från taket, hade vi säkert fått läsa om det, men jag tror inte att så är 
fallet. Båda företagen, ICA och Kronfågel, får ändå lida för vad som hänt. Jag anser att ICA 
skötte situationen lite bättre än de övriga företagen då de uppdagade situationen och 
medverkade i uppdrag granskning. När det hände var det väldigt allvarligt och jag tror att de 
försökte säga att det var just den ICA-butiken som gjort fel och inte organisationen, ICA i sig. 
I det stora hela försökte de väl förneka situationen men att de ganska snart insåg att det inte 
skulle fungera och då vände i sitt agerande och införde massa regler och tog tag i 
situationen. Jag tror att de fick ordning på det rätt så fort. Användandet av ICA-Stig som fick 
gå ut och göra uttalanden var nog ganska smart och hade stor betydelse för ICA eftersom 
det är en reklam som är ganska välkänd och folkkär. Han innefattar nog en stor trovärdighet 
för samhället som reklam.  
 
Kronfågel, kan de agera liknande som ICA? 
Detta fall skiljer sig från ICA på så sätt att där vet vi inte riktigt vad som har hänt, om det nu 
är djurrättaktivister eller om det bara är folk som vill göra sig märkvärdiga och säga att de 
också hittat glas i sin kyckling, det vet man ju inte hur det ligger till. Det har lett till stora 
ekonomiska skador för Kronfågel då de fick dra in en massa produkter. Skälet att de agerade 
som de gjorde och drog in kyckling tror jag var att de helt enkelt var rädda att folk skulle bli 
skadade, det tycker jag är bra. Om vi säger att ett barn skulle få i sig en glasbit och skadas av 
detta då skulle det verkligen skada varumärket och se verka som att de inte hade gjort 
någonting åt saken. Detta visar verkligen att de tar sitt ansvar och agerar, som ett strategiskt 
tänk från företaget. Jag tror att det är såhär; som Skandia och AMF inte är ett bra exempel 
på, att man vill göra den här smärtsamma delen av processen så kort som möjligt. Man vill 
inte dra ut på det hela utan agera snabbt och det tyckte jag att Kronfågel har visat. 
Betydelsen av att ett företag agerar snabbt är stor och att de i viss mån försöker agera 
proaktivt och är beredda på om något skulle hända med deras produkter eller varumärke så 
att de då kan agera innan någon kanske tar skada. Om en skandal eller olycka inträffar och 
det skulle komma fram att dessa visste om hur det låg till och inte gjort något åt det, då 
skulle de åka dit och skadas ordentligt. Det handlar om att lyckas inbringa en viss 
tillförlitlighet mot företaget att om det skulle hända något så tar de sitt ansvar och försöker 
rätta till det. Det allra värsta man kan göra är att erkänns att man visste om att de gjort fel 
men inte gjort något för att rätta till det. Jag tror att det främst är sådant som gör att folk 
tappar förtroende för en organisation. Anser att det finns en betydelse av att ha ett välkänt 
varumärke om en skandal inträffar, om man levererar bra produkter under en längre tid så 
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har man byggt upp ett bra varumärke som gör att när det här går över så fortsätter folk 
återkomma till organisationen. ICA var nog lite värre ute med sin köttfärs men det verkar 
idag ha gått över. En orsak till detta tror jag kan vara att de var så pass snabba att efter den 
första förnekelsen ta sitt ansvar och gick ut med att de skulle anstränga sig ordentligt. Om 
det däremot skulle visa sig att fler butiker beter sig såhär och skandalen skulle 
inträffa/uppdagas igen och ICA skulle försöka lägga locket på, då hade det varit riktigt illa. 
Numera är det ju så att allting idag sprider sig med blixtens hastighet om någon hittar 
glasbitar i kyckling eller vad som helst då är ju de nyheterna ute med en gång, det går väldig 
fort nu.  
 
Om nu ICA skulle visa sig råka ut för samma skandal igen, hur kan de agera då? 
Det skulle de säkert klara men vad man måste göra är att visa i varje enskilt fall att man tar 
problemet på allvar. ICA är ju så väldigt stort också, det innefattar väldigt många butiker. Det 
är kanske inte konstigt om det finns någon butik som inte sköter sig men jag tror att de 
skulle klara sig.  Det viktigaste är att man i varje enskilt fall som dyker upp agerar och att 
man exempelvis säger åt dessa personer att man inte levererar varor till denna butik. Säger 
att de inte får tillhöra ICA eller säger upp avtalet om det visa sig att de inte sköter sig. Det är 
det som jag tror det handlar om, i alla de här fallen att man får inte luras. För det går inte 
folk med på nu för tiden, man köper inte det. 
 
Möjligheten att vända en skandal till något positivt, om att en skandal ändå är gratis 
publicitet? (all reklam är bra reklam?) 
Nej jag tror inte att ett företag kan gå vinnande ur en skandal. Då tror jag att man när allt har 
lagt sig måste jobba vidare på det bygga upp det igen och göra något bra av det. Jag tror 
faktiskt det är så att Skandia fortfarande lider av det som hände. Konkurrensen är ju stor och 
konsumenterna är nog fortfarande skeptiska. AMF kommer troligtvis drabbas hårt av detta 
nu med indragna pensionsförvaltningar i dessa dåliga tider. Anser inte att AMF har gjort 
något särskilt för att underlätta situationen. Skulle rekommendera att de lagt pappren på 
bordet mycket snabbare än det gjorde. Nu befinner de sig i en tvist med den här före detta 
direktören som fick de här pensionspengarna. Detta måste de göra upp om sinsemellan och 
därför kan de inte riktigt komma ur det här ännu. AMF som har haft jättemycket reklam och 
tv-reklam, ”bästa förvaltaren”, jag tror det är rätt skamfilat nu och dom får nog hitta på nåt 
bättre. Som Skandia som gjorde en smartare kampanj efter sin skandal, där de använde sig 
av det och uppmärksammade det. Det föreföll sig som lite smartare som samhället är nu, 
reklam ser ju ofta ut så, den är lite negativ, lite annorlunda mot hur den såg ut förr. Möjligen 
skulle AMF kunna använda sig av något liknande. Att som Skandias kampanjer där de sa att 
”ja vi vet att vi har burit oss jävligt illa åt”, och det kan ju vara lite smart tror jag. Att de tar 
sitt ansvar ändå. Men detta var ju i form at betalda annonser och var inget som media skev 
om, det tror jag inte. Våra läsare vill helst veta vad som har hänt, vi sitter inte här för att 
sätta dit någon. Det vi vill veta det är ju vad som har hänt och naturligtvis om det handlar om 
människor som sitter väldigt högt upp i en organisation som tjänar mkt pengar och som 
berikar sig på ett kanske tvivelaktigt sätt så är det klart att vi skriver om det. Allra helst om 
det handlar om att folk blir lurade och fel behandlade. Som i ICA-fallet där folk blir lurade att 
köpa för gammal köttfärs och AMF och Skandia där folkets egna pengar används på fel sätt. 
Om det berör många människor på något sätt då blir det ju för oss mer intressant att skriva 
om än om ett enskilt privat företag har strulat till det. Och som i LO:s fall där det handlar om 
förtroende, människor som innefattar stort förtroende av olika själ.  
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Anser ni att media har stor trovärdighet?  
Det är väldigt olika. Det finns massor av undersökningar som visar på att folk inte litar på 
Aftonbladet och Expressen på samma sätt som de litar på en morgontidning eller liknande. 
Jag tror att det fortfarande är så att morgontidningar har en ganska stor trovärdighet. Jag 
tror att våra läsare litar mer på vad vi skriver än vad de läser i aftonbladet. Samtidigt som de 
tidningarna är bra på att ta fram de här grejerna och skandalerna.  
 
Kan företag som har bra relationer av media dra nytta av det? 
Ja det tror jag, man försöker ju i alla fall hela tiden. Jag får själv som nyhetschef hundratals 
pressmeddelanden om dagen där man på olika sätt försöker marknadsföra sina företag som 
en nyhet. Alla vet att vi här i Kalmar är intresserade av det lokala och då försöker man vinkla 
sig på olika sätt med bland annat meddelandena och göra det mer intressant redan från 
början för oss. Jag tror inte att företag kan vinkla sina meddelanden på sitt sätt via media. 
Med goda relationer menar jag att man visar öppenhet när det händer olika saker, positiva 
eller negativa, att om vi ringer ett företag och frågar om det så svarar de. Det är att ha en 
god relation tycker jag och att man vet vilka det är man företräder och att de är öppna. Sen 
tror inte jag att man kan dra fördelar av det i någon större utsträckning, det tror jag faktiskt 
inte. Inte mer än att vi i förväg kan veta att vissa företag och personer är lätta att få tag i 
medan andra är näst intill omöjliga att få tag i och det är klart att vi då inte ringer dem. Man 
ska aldrig som företag räkna med att man inte ska bli attackerad av en tidning bara för att 
man har goda relationer med dessa. Journalister är inte så glada i företags användanden av 
presskonferenser. Det blir tråkigt, ointressanta bilder för fotograferna, då sitter det några 
gubbar bakom ett bord med ett papper, det är inget kul. Om vi ska skriva om ett företag så 
föredrar vi att hellre åka ut till företaget och få en uppfattning om hur det är. Ibland funkar 
presskonferenser på så sätt att man vet att de finns tillgängliga just där och då, men då får 
däremot alla medier tillgång till detta samtidigt och det tycker inte vi är kul. Vi vill ju vara 
först med det här. Jag tror att man väl kan få lika stor genomslagskraft om man ringer till 
tidningarna och informerar om en händelse och frågar om de skulle vara intresserade av att 
göra ett reportage om detta.  
 
Vem är bäst lämpad att förespråka ett företag vid en skandal? 
Det är ju egentligen den som är ytterst ansvarig och då blir det ju i regel VD:n. Det tycker jag 
att de helst inte ska skjuta någon stackars informatör framför sig som ska få gå ut och ta en 
svärm av frågor som man kanske inte kan besvara. Jag tycker att det ska de ansvariga ta 
hand om själva. Om man tar AMF frågan om exempel så är det ju styrelsen som sitter där 
och har betalt för det här, det vet ju vi om. Då tycker inte jag att de ska gömma sig bakom en 
presskontakt eller liknande. Sen beror det ju på hur allvarligt det är. Om det är en stor 
allvarlig sak i ett stort företag så får de ju ta det. Även bra med användandet av 
debattprogram där de ansvariga får grillas då det för människor ger ett konstaterande att de 
ställer upp inför att få tuffa frågor, att de ställer upp helt enkelt. Det tror jag ökar deras 
trovärdighet, att dem försöker svara på frågorna att de inte försöker sätta på högre stolar än 
de har, jag tror det ger jätte mycket cred. När ett företag som råkat ut för en skandal ska gå 
ut och möta media gäller det att de är väl pålästa. De ska ha mkt fakta att komma med och 
ha svar. Sen ska de inte ljuga, och de ska inte försöka förminska sin egen betydelse utan det 
är myckt bättre att säga att ja vi har gjort fel här och vi tycker det är jättetråkigt. Det är nog 
rätt generellt bland medier att man driver på rätt hårt mot skandalomsusande företag så att 
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de inte försöker komma undan. Det tycker jag bara är bra, det är vår uppgift. Sen kan det 
vara värre att driva på enskilda personer än hela företag. Det vi känner är att vi alltid måste 
ha våra läsares bästa för ögonen. På vilket sätt är dem intresserade av det här? Vad ska vi ta 
reda på för att våra läsare sedan utifrån detta själva ska kunna avgöra vill jag ha mina pengar 
i SE-banken, ska jag välja AMF, är Skandia ett bra bolag? Vi vill presentera så stor 
informationsmängd som möjligt sen får man välja själv, det är vår ambition.  
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Bilaga 4 
Intervju med: Marie Lundin, VD inriktning marknad och Joakim Lundin inriktning inköp och 
försäljning. Bildväxlarna och Sundén reklam  
2009-04-24 
 
Vad ansåg ni om Skandia-skandalen? 
J: Tyvärr är det mycket vanligt att skandaler som innefattar pengar är vanligt inom stora 
företag idag som blommar upp detta på grund av att man ser det annorlunda idag än vad 
man gjorde förr, alltså djupet när man får nys om sådana här saker. De är alltid skyddade när 
ett sådant fall kommer upp, de är skyddade ändå på ngt sätt. Kommer inte exakt ihåg hur de 
hanterade detta men de klarade sig i alla fall. Men det är inte bra att det kommer upp 
sådana saker. 
 
Hur påverkas varumärket? 
J: Varumärket är så pass stort att jag inte tror det påverkas i längden, det är bara under en 
kort period när det är som störst som nyhet att man skadas under en tid sen gör man 
någonting som Skandia även gör att gå ut med någon extra promotion med någonting för att 
skydda sig eller skärpa upp sig på så sätt, men jag tror inte att det skadas i längden, inte på 
ett sådant bolag.  
 
M: det var katastrof när det hände och de satte en syndabock i media direkt som fick ta 
smällen. Sen avskedade dem henne, plockade bort henne från företaget. Det var egentligen 
bara för att avstyra problemet. Jag tror inte heller i längden att de kommer att drabbas eller 
har drabbats hårt av den skandalen för de gjorde någonting positivt strax efter för att 
återgällda problemen, men visst det är klart man tänker säkert en eller två gånger innan man 
anlitar Skandia, det gör man säkert. Att de klarar sig är att de är lite för stora för att påverka 
dem så mycket de har lite för mycket kapital i botten, det är lätt att vända och så har de 
väldigt starka marknadsmänniskor som jobbar just med detta. Det vi har märkt när det gäller 
stora företag vad som händer om deras varumärke skadas på något sätt då utser de ofta en 
syndabock och sen så tar man bort denna syndabock så är problemet löst. Detta sätt att 
hantera problemet tycker jag är fegt, men det är så de jobbar. De har mycket pengar och det 
är det som det handlar om, hur mycket pengar har dem och vad kan du göra. Då är det 
mycket lättare att ta bort en människa än ett varumärke och så jobbar man mycket tyvärr. 
 
Hur ska man jobba med en skandal? 
J: man ska jobba som ett litet företag, en marknadsledare eller företagsledning inom ett litet 
företag, det är så de ska känna. Som är noga med hur allting fungerar hur det är tänkt och 
om det är ett sådant stort företag som Skandia då ska dem ska kännas som ett familjeföretag 
att de är väldigt mån om personalen och hur de beter sig utåt mot marknaden. Klara de att 
tänka så då är de blir den största vinnaren. Än att bara passa på när det finns så mycket 
kapital, man kan göra fula saker. Det är så stort att ingen kan se de stora kulisserna bakom. 
Det är det som är farligt. Så företagsledningen bör tänka om att man ska vara rädd för det 
man har, så snabbt kan det bara försvinna. Det går så snabbt idag också. Konkurrenter och 
nya från olika europeiska länder som tar marknadsandelar. 
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Vad ansåg ni om AMF-skandalen? 
M: De har egentligen gjort likadant som Skandia, pekat ut specifika människor som de har 
lagt skulden på för att avdramatisera det hela. Det är egentligen precis lika fegt att göra så, 
men det verkar ju vara den trenden idag att man gör så.  
 
J: jag tycker inte att man gör som dem gjorde 
 
M: jag tror att allt egentligen handlar om pengar. När det gäller både det här att stärka 
varumärken, branding och skandaler och allting. Vare sig det gäller stora eller små företag så 
har man ett varumärke som man jobbat in under flera år; Skandia, AMF, Kronfågel och Ica 
alla dem är starka varumärken, de har funnits länge. För dem tror jag inte att namnet är 
viktigt utan man vill ha bort skadan, ha bort skandalen och då det är lättare att ta bort 
personer, utse personer och plocka bort dem. Därav tror jag inte att namnet skadas, utan 
det handlar mer om ryktet, så att varumärket på något sätt blir ju ändå skyddat.  
 
Wanja som syndabock ska hon avgå? 
J: det är svårt, vissa saker gör man bara som ledare. Det är också svårt för det är en sådan 
stor bit som de står och ansvarar för och det är så många människor under dem som de ska 
försöka hjälpa på alla sätt. Det jag tycker ska alla tycker om, det är jättesvårt i den positionen 
hon har. Sen är det väl inte bra det heller det dem gör när de är så pass starka som de har 
blivit, det är lite svårt gjort kan man tycka. 
 
M: Problemet är väl många gånger. Det finna både fördelar och nackdelar att vara VD på ett 
stort bolag dels får du allt det här positiva när det är positiv kring företaget, men sen så får 
du även allt det negativa när det är negativt kring företaget. Det blir så väldigt personifierat. 
En VD har oftast 50-100 människor under sig de sitter ju egentligen bara som ansiktet utåt 
och tar ansvaret medan de har medarbetare under sig som gör själva jobbet. Jag tror som VD 
på ett väldigt stort företag är det väldigt svårt att ha koll på läget, eftersom de har 
underchefer under dig men det är deras ansvar på ngt sätt att vara ansiktet utåt och ta 
positiv och negativ kritik så självklart är det ju lättast att göra sig av med den människan men 
det kanske inte är den bästa lösningen, men det är så man gör idag tyvärr. 
 
J: Felet sker under vd posten, och sen har ju den personen haft koll under felen som gjorts. 
Sen går de angrepp mot den högst upp och då ska den försvar felen och kanske inte vet om 
felen egentligen utan det är en annan som ar gjort felen. 
 
M: Den som är ansiktet utåt är den som får ta ansvaret och det är den som är varumärket 
kan man säga.  
 
Deras reklam och budskap hur ska de lyda? 
M: Det gäller att de hittar sina kärnvärden, det är det som de får jobba med.  
 
J: Det dem är starkast på, det är det dem måste få ut. Vad är de störst på och vad är det dem 
kan. 
 
M: Vad är det som gör att dem är unika, varför ska man välja dem. Fast man har haft en 
skandal kanske man ändå är väldigt bra på det man gör. Då får man försöka hitta det unika 
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med sitt företag och använda det i sin marknadsföring. Kanske att försöka vrida från det 
negativa som har varit och få till något positivt. Det är väl så man får försöka återskapa 
förtroendet.  
 
Hur ser ni på ICA:s köttskandal? 
J: där gick de ut ganska brett inom ICA olika ICA inom Stockholm, ICA här nere. Många 
annonserade direkt eller syntes på ett annat sätt där de stod för det. Där förpackningen var; 
hos oss är det en daglig förpackning. Där var de väldigt rädda för att bli angripna. Även i de 
små lokala butiker. Även fast det var någon annan som började med det så blev alla 
smutskastade. Jag tror de hanterade detta ganska professionellt ändå. De har inte så svaga 
länkar utan är rätt så starka och jag tycker det gick bra. Men visst, var det så eller inte. Var 
det så var det ju fruktansvärt. Det är ju bara för att vinna pengar, det är ju det, det handlar 
om att vinna pengar en gång till istället för att kasta det, det säljs för lite, konkurrensen är 
för tuff man får för mycket i lager, ut med det en gång till. Det är det, det handlar om att 
tjäna ännu mer pengar.  
 
M: rent generellt gjorde dem en väldigt bra grej eftersom de gick ut och varna de innan 
konsumenterna visste om problemet på något sätt känns det som om de tog ett större 
ansvar gentemot sina kunder och stod för det som hade hänt och hanterade det lite mer 
professionellt. ICA skötte det bättre än både Skandia och AMF. Jag tror inte att det har 
skadat deras rykte så mycket. Hanterandet av att använda ICA-stig var smart, det var roligt. 
Det är sådant som alla människor kan känna igen sig i. Han har ju blivit lite av en ikon figur 
för ICA så de har ju använt honom väldigt, väldigt smart i sin marknadsföring.  Alla de 
människor som har varit med i reklamen. Sen har de varit återkommande, samma personer 
hela tiden man har inte bytt det har varit ungefär samma personer och budskap hela tiden, 
det har blivit som en följetång. Så nu förväntar sig folk att det ska komma någonting nytt 
hela tiden. Så de har varit väldigt smarta och framgångsrika i sin marknadsföring på senaste 
tiden. Det har blivit som en såpopera och det gillar vi, det är bra, smart. 
 
Vem ska agera ansiktet utåt vid skandal? 
J: Informationsansvarig har man ofta på stora företag som tar den biten och förklarar vad 
som har skett och inte. Vad som är bra och inte bra. VD behöver egentligen inte ha den 
biten, det är därför man anställer informationsansvarig för just hantera sådana 
intervjusituationer, och det går de också utbildningar på att hantera professionellt, 
avslappnat så att säga. 
 
M: Information och marknad är det oftast som man använder sig av vid skandal fall om det 
inte är lika grovt som Skandia, då angriper man VD:n direkt för det är det ju svårt att hitta 
någon annan.  
 
J: har man en presstalesmansansvarig som ändå har diskussion med VD-posten så är det 
dennes ansvar och VD:n behöver inte kopplas in i det läget. Ibland är det givetvis bra att 
VD:n syns, att ha kan titta fram och försvara sig. Men det beror på vilket bolag, marknad och 
vad som har skett. Vid flygolyckor är det ju oftast informationsansvarig som tar hand om det.  
 
M: Det beror även på hur man angriper problemet och hur stor skadan är. När man tittar på 
ICA och Skandia kan man ju se att på ICA skickade de kanske ut informations eller 
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marknadsansvarig därför att där föregick de skadan. Det var ingen människa som hunnit dö 
eller så, det var ju ingen jättegrej. Utan de gick ut innan det här att de visste om problemet. 
På Skandia där hade de redan gjort det här och det hade ju på gått i flera år och skadan blev 
jättestor. Då skickade de fram VD:n, så man kan ju lätt se hur långt skadan har gått hur stor 
skadan har blivit och vem man då skickar ut i det här läget. Är det en jätteallvarligt grej som 
påverkar varumärket skickar man ut VD:n och sedan avskedar den. Är det en grej som man 
upptäcker och tar ansvar för så skickar man fram informationsavvarig/marknadschefen. Så 
det är väldigt lätt att se hur drabbat företaget är också i marknadsföringen i det läget om 
man tittar på vem dem skickar fram. Vem man skickar fram beror alltså på hur stor skadan 
är.  
 
Berätta om hur Kronfågel hanterade glasskandalen? 
J: Det största ansvaret de tog var att plocka bort all mat för så mycket pengar de handlade 
om. Det tycker jag är otroligt starkt än att chansa. De vågade inte chansa. Det tycker jag är 
ett oerhört starkt ansvar de tog, professionellt. Det är en stor konkurrensgrej säkerligen som 
ligger bakom för att vill få dem smutskastade. Skada deras varumärke. Även där är det även 
pengar igen som styr, jag tycker att de hanterade detta jäkligt bra. 
 
M: Jag tror inte att det har skadat deras varumärke, snarare tvärtom. Där kan man ställa sig 
frågan, är det en konkurrens grej eller är det en grej man har gjort för att ytterligare stärka 
sitt varumärke, det är det ju ingen människa som vet. Jag tror att de kommer att använda 
denna ”skandal” i sin reklam. 
 
J: Jag skulle aldrig göra det som en humorgrej, om man ska använda sig av glas ordet. 
 
M: Jag tror mer att om de använder det i sin marknadsföring som kommer de att spela på 
folks förtroende. Det är väl det smartaste sättet. De går då ut och talat om att man kan lita 
på dem, att de har starka kontroller, gör uppföljning, tar sitt ansvar, tänker på miljö och 
hälsa.  
 
SÄPO:s inblandning? 
J: Det är smart. Det går åt mycket folk att bevaka de ställena de lägger produktionen på. 
SÄPO går in undercover, de går in och spanar. SÄPO är ett strakt varumärke likt CIA styrka 
kan man säga. Det är en sådan stor grej och mycket pengar och mat det handlar om och 
folks säkerhet, då måste Säpo gå in i den rollen, de kontrollerar och ser vad de kan hitta. Det 
tycker jag är skitbra. Tro inte att det är någon form av PR-knep, snare en skada som sker från 
tuff konkurrens. Det kan i och för sig komma utomlands, det är ju ingen som vet.  
 
Hur ska de hantera media? 
J: Fort som möjligt ska man gå ut. Väntar man för länge då är man för feg, då vet de att de 
förbereder sig med vad de ska gå ut och göra, istället för att ta det med en gång. Då visar det 
sig med en gång hur proffsigt det är att hantera sådana saker. Det är bättre att ta det medan 
det är hett, att stå sitt kast.  
 
M: beroende på vilken typ av företag och vilka de vänder sig till styr vilket budskap de bör 
ha. Är det företag som vänder sig till privatpersoner så arbetar man ofta med känslor. B2B 
arbetar man ofta med konkurrenssituationer och hur strak de är. Är det typ som Kronfågel 
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och ICA så är det ju jättesmart med dem att gå ut innan problemet egentligen har drabbat så 
många människor. Skandia väntade lite för länge, de skulle ha gått ut när de upptäckte det 
och säga att det här har hänt och nu gör vi det här och det här som åtgärd. Det är väl deras 
problem egentligen att det väntade alldeles för länge.  
 
Lojalitet för organisationen? 
M: Lojaliteten är a och o.  
 
J: Ser man på AMF är det så mycket folk som tänker på sig själva. Jag tror det tar längre tid 
att acceptera AMF i det sammanhang som skedde då. Att de verkligen tycker att det har 
hanterar det bra eller inte bra, i en sådan situation. Däremot kronfågel där accepterar man 
det mycket snabbare, där förlåter man dem kanske, eller förlåter och förlåter, det är ju något 
som de inte kan hantera. Det är två olika saker. 
 
Är media pålitliga till exempel Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet? 
J: de är definitivt inga att lita på. Det är mest bara för att de ska få ökad försäljning 
 
M: sälja lösnummer. Media sätter också gärna sin prägel på saker,. Det ska man vara väldigt 
klara över. Media tjänar ju pengar på lösnummer och det är klart att de vill ju gärna göra 
skandaler större än vad den egentligen än och då skriver de ju upp dem. Både tidning och tv 
skulle jag vilja säga att man ska ta med en nypa salt. Man ska nog tänka till själv en eller två 
gånger innan man själv skapar sig en åsikt om det som händer.  
 
Krishantering inom företaget? 
J. krishantering är alltid bra 
 
M: det har alla skulle jag vilja säga. Till 99,9 % så finns det en sådan krishanteringsgrupp om 
något sådant skulle inträffa. Man kallar nog in en krishanteringsgrupp ganska omgående i 
sådana fall. Om man tar tag i det eller inte det är väl en annan sak.  
 
Andra viktiga faktorer? 
M. det viktigaste är nog att både chefer och personal vet vad företaget står för. Att man 
snabbt och enkelt kan återgå till de kärnvärdena i bolaget och kanske plocka fram dem igen 
och titta över dem och fundera på om man fortfarande kan ha dem kärnvärdena eller ska vi 
tänka om, hitta något nytt. Oftast har de oftast kommit långt i sin marknadsföring och 
strategi och hur de ska jobba i alla lägen, så det där har de nog väldigt klart för sig. Men 
kärnvärdena går de nog tillbaka till, styrkan i bolaget.  
 
Man kan se en rätt tydlig bild om man kollar på företag som vänder sig mot andra företag 
eller företag som vänder sig mot privatpersoner. Företag som jobbar mot företag tar det 
oftast lite längre tid för där vill man skydda så många personer som möjligt inom företaget. 
Medan företag som ICA som jobbar mot privatpersoner går gärna ut innan och försöker 
skydda dem utanför företaget. Så får kan man se en väldigt tydlig bild på hur man jobbar 
med sitt varumärke och vad som är viktigt. Alltså skydda sina egna eller skydda sina kunder.  
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Bilaga 5 
Intervju med: Catharina Grundström Butiksägare ICA Maxi Kalmar  
2009-04-24    
 
Hur agerade ICA kring köttskandalen, har ni något krispaket? 
Nej, det är ju olika för att vara ICA på lokal nivå eller ICA centralt, vad som händer är om 
någon butik missköter sig så drabbar det även mig. Om jag skulle göra något dumt skulle 
mina kolleger bli putta på mig och det är namnet som dras i smutsen. Rent lokalt här har vi 
ingen beredskap för det men vi kan nämligen vända hos till ICA och få hjälp av dem och 
skriva pressmeddelanden och tips till lokala media, med goda råd och stöd. ICA centralt har 
en ordentligt apparat för det här då de har ett eget presscenter.  
 
Hur agerade ICA när köttfärsskandalen uppdagades? 
Vi förstod på kvällen när vi såg programmet att detta skulle bli jobbigt. Jag och min man som 
driver butiken ihop satte uppe hela natten och höll koll på debatten och följde den via 
bloggar, för att vara så redo som möjligt. På morgonen samlade vi alla och gick igenom vad 
som hänt för dem som inte sett programmet. Vi gjorde frågor och svar till våra kunder vad 
de kommer att undra över, eftersom alla i butiken inte är så insatta. Frågar man någon på 
frukt och grönt kanske de inte har någon aning om hur de jobbar på köttavdelningen eller 
någon kille i kassan känner till vad färskvarorna gör.  
 
Hur löd budskapet utåt? 
I detta fall kunde vi stå med ryggen helt fri eftersom vi inte hanterar färdigpackad köttfärs i 
vår butik. Det var skönt vi kunde tydligt berätta för kunden att vi inte hanterar köttet själva. 
Det var ett enkelt budskap, vi hade även tydliga skyltar om detta vid köttavdelningen. Sen så 
stod jag själv personligen under de två dagarna efter programmet för att prata med 
kunderna. 
 
Varför valde ni att göra detta? 
Jag ville ha dialog med kunderna så att det inte själva hittar på ryktet sprider sig om något 
som inte är korrekt. Jag ville bemöta det på en gång, även vår köttansvarig stod där, då han 
är en profil eftersom han jobbat där i så många år och våra stamkunder vet vem det är. 
 
Hur bemötte ni media? 
Jag pratade med våra två lokaltidningar Smålandsnytt och TV4-nyheterna samt Sveriges 
radio. Det jag sa i detta fallet har vi ingen inbladning vi hanterar inte kött. Jag är rätt 
övertygand om att skulle man granska oss eller syna oss hade man säkert hittat ngt fel vi gör 
också. För denna gång klarade vi oss, jag kände mig otroligt stolt men jag är helt övertygad 
om att tittar man på ett företag i den här storleken så hittar man saker som är fel. Det går 
inte att slå sig för bröstet och säga att vi är ofelbara för det är vi inte.  
 
Kundernas lojalitet? 
Vet att har man en hög lojalitet från början och ett välkänt varumärke som har en stor 
respekt blir inte fallet lika djupt. Är man långt ner från början störtdyker du om en sådan här 
sak inträffar. Detta märkte vi eftersom detta inte påverkade oss alls, endast två 
telefonsamtal och två diskussioner med kunder.  
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Hur var det med medias påverkan? 
Det blev otroligt stort men det märktes inte ens på försäljningen inte ens de drabbade och 
upplyfta i media. Kunderna är ändå ett stort förtroende för dem de handlar hos och ingen 
blev skadad. 
 
Hur tror du ICA-Stig hade för roll i detta och hur tror du TV-reklamen hade för betydelse i 
efterhand. 
Jag vet inte men jag vill gärna tro att verkligheten är viktigare än tv. Man ville bemöta denna 
kritik på olika plan och TV-reklam är ett av dessa plan och det är ju media som vi använder 
för att få ut olika budskap. Jag tror att butikerna ändå är den plats där slaget står. Där 
kunderna upplever verkligheten och ICA-Stig kan ju vara hur gullig som helst men kundens 
verklighet i butiken är det viktigaste.  
 
Vad är det man ska tänka på när man bemöter media och kunderna? 
Att vara ärlig absolut och säga som det är. Annars tror jag man gör en själv en björntjänst 
såvida man krånglar in sig. Vara ärlig och berätta hur det är och har man gjort fel så erkänner 
man det och visar upp en handlingsplan för hur man ska åtgärda det. 
 
Vi har ju råkat ut för obehagliga saker som gjort att jag känt att jag mått dåligt av det att 
kunder känt sig orättvist behandlade och anmält oss till diskrimineringsombudsmannen och 
ringt till tidningar och det har jag har tagit illa vid mig. Vi vill att kunderna ska gilla oss. Ibland 
har de olika uppfattningar om saker och ting man talar inte samma språk då kan det uppstå 
en kris. Då är det bara försöka vara ärlig och sen ställa saker till rätta och informera 
personalen så det vet vad som hänt. 
 
Har du något råd till Kronfågel? 
De har hanterat det som vi skulle ha gjort. Först hur allvarligt det är och hur omfattande och 
de vidtog åtgärder och drog tillbaka alla sina artiklar. De markerade för konsumenterna att 
det var allvarligt. De gav även ICA information om hur det skulle hantera situationen. Alla 
varningsgrejer som kommer ut i media märker man knappt av. Som det här med chips och 
att man skulle få cancer.  Media har stor påverkan men folk orkar inte med kriser.  De flesta 
inser/tror att varularm inte är farligt och sedan så tar butiken vårt ansvar när det är en 
produkt som är tokig och vi får information om det på direkten.  
 
Är människor mättade på skandaler eller är der en kombination med att folk litar på att 
företag/butiker tar sitt ansvar? 
Skulle tro det, människor litar på att kontrollen är stark att man litar på att leverantören tar 
sitt ansvar. Vi märker att varularm har mindre och mindre påverkan.  När jag ställde mig i 
köttdisken då kunde folk träffa mig. Den butiken i Haninge som blev drabbad de öppnade ju 
direkt en blogg där de satt och svarade på folks frågor hela natten. De vidtog olika strategier.  
 
Hur viktigt är det med en spokesperson? 
Tror det är oerhört viktigt Titta på Lotte Knutsson på fritidsresor med tsunamikatastrofen 
hon blev världskändis när regeringen inte ville uttala sig till människor hemma i TV- soffan.  
Människor behöver stöd och ett ansikte och vill veta att dem som bryr sig.  
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Bilaga 6 
Intervju med: Rolf Linde Företags- och privatrådgivare Skandia 
2009-05-08 
 
Hur reagerade Skandia på den uppdagade skandalen? 
Det mest märkbara var vad det var som hände och vad det var som stod i tidningen och 
skillnaden där emellan. När en journalist får tag i någon tråd så drar dem i den vilket kan leda 
till en skev bild av händelsen. Centralt ifrån funderar jag fortfarande på vad de hade för 
strategi, hur de skulle möta det här. Spontant tyckte vi att tidningar kom ut och påstod; jaha 
nu har de skaffat sig lägenheter på företagets bekostnad och skaffat sig bonussystem. Det 
kom aldrig någon kommentera från Skandia, man förväntar ju sig att de skulle bemöta det 
här mot pressen men det hände aldrig. Det var som om de stängde in sig, stängde dörrarna, 
de satt i en bunker ungefär.  
 
Vi har ju kontakt med kunderna och de ringer ju mig när de är sura och undrar var som har 
hänt och yttrar sin upprördhet. Nu har du tappat det på grund av dålig service, så enkelt var 
det ungefär. Medan så enkelt är det inte. Det vi sysslade med egentligen, jag och mina 
kollegor under två-2,5 år var att tala om hur det här fungerar med dina pengar kontra 
Skandia som aktiebolag, för det är en viss skillnad. Kunderna har blandat ihop Skandia som 
aktiebolag och Skandia som försäkringsbolag.  
 
Det man lärde sig var det som stod i tidningarna fick man ta med en nypa salt. Skandia och 
skandalen präglades på första sidorna under nästa hela år 2003 och att journalisterna 
vinklade detta väldigt negativt för Skandia. Det som stod i tidningarna det är ju alltid ”rätt” 
och det spelade egentligen ingen roll vad Skandia egentligen sa, de sågs som banditer. 
Allting var svart eller vitt, men allting var ju svart. Det gick nästan inte att bemöta det. Man 
hade ju några uttalande sådär men det var nästan som att hälla fotogen på en eld vad de än 
sa så insåg dem att det spelar ingen roll vad vi säger, så tillslut slutade dem att kommunicera 
med dem (media) på central nivå.  
 
Vad de gjorde (i Kalmar) var att bemöta kunderna på lokal nivå där jag förklarade hur det låg 
till med deras pengar.  
 
Tittar man på det juridiskt har de faktiskt inte gjort något fel där den ena personen ur 
ledningen, Lars-Eric Peterson blev frikänd. De kunde inte sätta dit honom för att han gjort 
något felaktigt. Rent etiskt kanske det inte var rätt men rent juridiskt och enligt lagen fanns 
det inget att anmärka på. Jag tror att i grund och botten är det så här att har man ett 
aktiebolag har man rätt att disponera sina pengar hur man vill. Detta skadar ju i och för sig 
varumärket en del.  
 
Allmänhetens uppfattning av ett bolag styrs mycket av det som kommer ut i media. Nu i 
början av 2000 var det en finanskris vilket gjorde att det spär på det hela. När man läser om 
bonusar och lägenheter i media blir det en direktkoppling med finanskrisen vilket förargar 
människor. Det blir fruktansvärt negativt och exakt samma är det för AMF nu. Att media 
sänder ut vilket gör att folk får uppfattning av AMF att de är världens sämsta 
försäkringsbolag.  
 



 
95 

 

Det är inte lätt att bemöta media för pressen har oerhört mycket makt i dag och det som 
sägs av dem är ju det som är ”rätt”. Det enda sättet man kan bemöta på är som jag bemötte 
kunderna att jag förklarade hur det egentligen låg till med deras pengar och att deras pengar 
inte hade något att göra med styrelsens bonusar. 
 
I tidningar och kan man inte styra det som sägs men det kan man i pressreleaser. 
 
Varför gjorde inte Skandia detta? 
Det spelar ingen roll vad de gjorde. Allmänheten tror på det media säger och spelar därmed 
ingen roll vad företaget sade. I ett sådant läge går man inte ut och säger; kom till oss vi är 
jättebra. Istället ser man till att hålla kvar de kunder som de har. Där hans budskap löd; 
stanna kvar hos oss för såhär är det, det är inte dina pengar som använts till det här. 
 
I Kalmar fick de endast intern information men inga direktiv av hur de skulle hantera det som 
skett. Problemet låg i att de nog inte visste själva hur de skulle hantera händelsen. Det var ju 
de gubbarna som var inblandade som styrde, de utanför visste egentligen ingenting. Skandia 
hade heller någon klar aktieägare vilket medförde ett problem, det blev en nackdel i 
verkligheten. Det som var positivt var att detta gick så pass långt att det blev nästan löjligt, 
det blir ju absurt tillslut. Företagskunderna däremot vet och de rör sig i verkligheten och 
insåg själva att såhär snett kan det inte vara. Det funkar inte på det viset och det insåg 
företagen själva. Det var ju lite av räddningen.  
 
Som ett exempel stod det på löpsedlarna att Skandia förlorar 276 miljoner kronor av 
försäkringstagarnas pengar. Det som hände var att man förvaltade 300 miljarder kronor i 
säkra halvosäkra och osäkra och det är dem pengarna i toppen som man har gått ut och 
satsat. Det var ju en sådan satsning som inte gick hem. 276 miljoner kronor är mycket för 
den enskilda människan men ser man det i förhållandet till 300 miljarder kronor är det ju 
ingenting. Det är ju som att börsen går upp eller ner någon procent bara.  
 
Skandia bemötta egentligen media genom oss som har den direkta kundkontakten. Det blev 
som en spiral att det som sades i kvällstidningar hörde även i rapport samma kväll. I 
nyheterna och sådant tror människor på det dem säger, men i själva verket vet de inte vad 
de snackar om, de vet lika lite som kvällspressen. Jag är väldigt skeptiskt till det som sägs 
idag i media är det något som verkar underligt funderar jag om det verkligen är möjligt att 
detta har hänt.  
 
Kan medias trovärdighet ifrågasättas? 
Om man läser det som står i media får man börja med att dela det i två. De ska ju sälja sina 
tidningar och vara framme. Tittar man nu så säger media att AMF är helt fel, men jag skulle 
placera mina pengar i AMF nu för de är ett sunt och vettigt bolag att placera pengar i just nu.  
 
Felet är som ett bra exempel Wanja, som sitter i styrelsen på 25 poster och hon har inte 
tillräckligt med kapacitet för att ha kontroll på allt som händer. Grundorsaken till Skandia 
och AMF är att det sitter personer i styrelsen som inte har koll på försäkringar.  
Jag tror att Skandia gjorde rätt, de kunde egentligen inte göra på något annat sätt. Det enda 
de kunde göra var att bemöta med några enstaka artiklar och kanske vara i TV. 



 
96 

 

Tyngdpunkten ligger i att behandla det internt och värna om de nuvarande kunderna. 
Företag behöver övervintra, stänga bunkerdörrarna.  
 
Hur ser du på betydelsen av lojala kunder? 
De kunder som är lojala stannar och Jag har haft kunder i över 25 år. Skillnad finns även om 
man sitter i Stockholm eller här i Kalmar, man har inte samma typ av kundrelation. Utanför 
de större städerna handlar det mycket om den personliga kontakten. De kunderna säger inte 
att de har försäkringar hos Skandia utan hos personen som de har kontakten med, det är 
den personen som de har förtroende för. Vi säljer ju egentligen bara förtroende. Tittar man i 
storstäderna där är det en annan struktur, där är de mer otrogna (kunderna) de går från det 
ena till det andra bolaget där de även har mindre personlig relation.  
 
Agerar du som en profil? 
Ja, kunderna får ju ett ansikte. I den skandalen som inträffade tror jag inte att de kunde göra 
något annat än att informera kunderna om vad som har hänt. Kunderna har ju förtroende 
för mig. Ledningen fungerar inte som ett ansikte utåt som jag gör. Den personliga kontakten, 
det är på den planen du ska möta.  
 
Hade Skandia någon krisplan? 
Jag tror inte att man hade någon krishanteringsplan innan denna skandal. Det har inte hänt 
något, ingen kris på de 150 år som vi funnits. Idag är människan helt annorlunda, mer 
medvetna om vad som händer. Idag finns det säkert ett sådant program. Jag vet inte helt 
säkert, men jag skulle bli förvånad om det inte skulle finnas.  
 
Om de har en krisplan tror jag inte att de skulle gå ut med den förrän det skulle inträffa. Vi 
har däremot fått riktlinjer om det är någon som barometern som kontaktar mig och vill ha 
information om Skandia hänvisar jag dem vidare till informationsenheten.  
 
Skandias reklam i efterhand, vad anser du om den? 
Första gången jag såg det där blev vi förbannade. Jag trodde att det var jag som var grisen 
och det var så jag upplevde det spontant. Där var en svart gris där är en jävla idiot som 
missköts sig och de springer omkring här men så var det ju inte. Jag tror dock att det var 
många kunder som uppfattade att det var vi som var de svarta grisarna. Vi som har 
kontakten med kunderna, att det var vi som gjort fel. Många kommer däremot ihåg grisen.  



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
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