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Problemområde: På senaste tid har media upptäckt alltfler företagsskandaler i näringslivet 
vilket har resulterat i skador på de berörda företagens renommé. Dessa 
skador har visat sig vara betydande för företag eftersom ett renommé är 
det omdöme de erhåller från intressentgrupper och kan, för företaget, 
utgöra en konkurrensfördel. Eftersom området renomméhantering är 
relativt nytt och speciellt dess koppling till en krissituation anser vi ämnet 
intressant att studera. 

Syfte: Vårt syfte är att utifrån ett internt perspektiv analysera hur företag arbetar 
med sin renomméhantering i samband med en kris, i syfte att öka 
förståelsen för hur de skador som uppkommer på ett företags renommé 
kan minskas. 

Metod: Vi har valt att genomföra en fallstudie med ovannämnda företag. Den 
empiriska studien består av intervjuer med personer på olika nivåer inom 
fallföretagen samt ett antal intervjuer med externa personer som har gett 
oss ett bredare perspektiv på hur företag kan handla i en kris. Denna 
fallstudie har föregåtts av en litteraturstudie där vi sökt av befintlig 
litteratur.  

Slutsatser: Vi har i denna studie dragit slutsatsen att media har en central roll som 
intern informatör gentemot företag som befinner sig i en krissituation och 
dess anställda. Vidare har vi uppmärksammat att media oftast är den som 
först uppmärksammar oegentligheter inom företaget och tenderar att sätta 
igång företagskrisen och få företaget att reagera. Vi har kommit fram till 
att de anställda är en viktig intressentgrupp att speciellt uppmärksamma 
och informera i samband med en kris, så att företagets enhetliga bild 
förblir intakt. Vi har även observerat fördelen för företag att internt 
tillämpa ett proaktivt tankesätt samt en unikt framarbetad plan, för att 
kunna applicera detta i en krissituation. Ovanstående anser vi vara av 
betydelse för att minska skadorna på ett företags renommé under en kris. 
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Area of problem: Media has tended to discover more and more company scandals lately which 
obviously has effected and damaged companies involved. These damages have 
been shown to greatly affect their reputation, which from a companies 
perspective, can be seen as a great competitive advantage. Reputation 
Management can be looked upon as a relatively new discovered discipline, 
especially its connection to crisis, whereby we find the subject interesting to 
study. 

Purpose: Our purpose is from an internal perspective analyze how companies work with 
their reputation during moments of crisis, in order to increase knowledge of 
how damages on their reputation can be minimized. 

Methodology: We have chosen to conduct a case study with the recent mentioned companies. 
The empirical study is made up of interviews with employees working in 
different levels in the companies as well as interviews with persons having an 
external perspective and thereby given us an a wider understanding on how 
companies act during crisis. This case study has been preceded by a literature 
study where existing theories in the area have been studied.  

Conclusions: Based on this study we have drawn the following conclusions. Media plays a 
vital role as an internal source of information toward employees working in 
companies in crisis. Besides this we have found that media, in most cases, also 
is the one who tends to discover “problems” within companies and thereby 
mainly is responsible for the starting point of crises which also tend to put the 
company in a reactive position. We have also reached the conclusion that 
employees are an important stakeholder to pay even more attention to during 
crisis to make sure the homogenous image stays intact. It has also been shown 
that companies should apply a proactive way of thinking and put together a 
unique manual which can be followed during crisis. All of the mentioned 
conclusions have, according to us, large effect on minimizing the damages 
made on a company’s reputation. 
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1. INLEDNING 

Nedan följer en kort presentation av varför vi valt studera hur företag internt arbetar med sin 
renomméhantering under en kris. Efter detta följer vår problemdiskussion, vilken sedan 
övergår i uppsatsens syfte. Syftet leder sedan vidare till avgränsningar och som slutligen följs 
av kort redogörelse för uppsatsens disposition. 

TIDEN LÄKER ALLA SÅR? 

Framgångsrika företag vet hur de ska hantera och vårda sitt företagsvarumärke (Ackerman, 
1998). Framgångsrika företag är medvetna om att ett företagsvarumärke är mer än bara 
företagsnamnet och framgångsrika företag har även insett konkurrensfördelen ett starkt 
företagsvarumärke innehar. 

Ett företagsvarumärke kan ses som en beskrivning av vem företaget är och kräver god insikt i 
företagets interna miljö för att växa sig starkt (Ackerman, 1998). Receptet på ett 
framgångsrikt företagsvarumärke grundar sig till stor del på att vårda interna relationer inom 
företaget eftersom goda relationer tar lång tid och tålamod att skapa. Eftersom ett 
företagsvarumärke är ömtåligt och lätt kan ta skada av vilseledande information i företagets 
omgivning (Schultz & de Chernatony, 2002), är hanteringen av detta av väsentlig natur och 
bör prioriteras högt på företagets agenda. Ett skadat företagsvarumärke tar lång tid att 
reparera.

Ett renommé kan ses som det allmänna omdöme ett företag erhåller från olika 
intressentgrupper (Nakra, 2000). Alla företag har ett renommé, vissa bättre än andra. I likhet 
med ett företagsvarumärke, byggs inte ett gott renommé upp över en natt, utan är beroende av 
sättet det vårdas på. Alla företag tvingas någon gång att bemöta prövningar av sitt 
företagsvarumärke, samt sitt renommé. Vare sig dessa prövningar beror på diverse 
förändringar i företagens omgivning eller om dessa prövningar grundar sig i en intern kris, 
kommer företagets varumärke och renommé att påverkas negativt. 

Media har under de senaste åren uppmärksammat allt fler ”företagsskandaler” och bland de 
senaste uppmärksammade företagen i svensk press återfinns Skandia, Systembolaget samt 
Stockholms Stadsmission. För oss och många andra konsumenter har ”skandaler” blivit 
vardagsmat för tidningar, vilket läsarna i sin tur tar till sig. Detta kan tendera att omgivningen 
generaliserar bilden av företagsskandaler och inte längre förvånas av vad tidningarna 
publicerar. Skrivelser om ”skandaler” hittas inte längre djupt begravda inne i tidningarna utan 
publiceras oftast på löpsedlarna. De uppmärksammade ”företagskriserna” orsakades inte 
längre av endast naturkatastrofer eller dylikt (Hampton, 2003), utan framkallas numera oftare 
av företagsanställda. Gemensamt för fallen som uppmärksammats av media har nämligen 
varit att företagets varumärke och dess renommé stått på spel. 

Vad finns det då för företag att vinna på att engagera sig i sitt företagsvarumärke och sitt 
renommé? Enligt vår åsikt har uttrycket tiden läker alla sår ingen tydlig förankring när det 
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kommer till uppmärksammade ”företagsskandaler”. Flertalet undersökningar (Alsop, 2004) 
visar att allmänheten numera har svårare att förlåta exempelvis förskingringar och bedrägerier 
inom företag, samtidigt som det inte längre handlar om en kris kommer att ske i företaget, 
utan när (Patterson, Nr 3). Detta gör renomméhantering i samband med en krissituation 
intressant att studera, särskilt ur ett internt perspektiv, eftersom det är inom företaget hela 
uppbyggnadsarbetet tar sin början, av så väl företagsvarumärke som renommé. Trots att 
renomméhantering fortfarande är ett relativt nytt och outforskat område, har företag numera 
börjat inse vikten av att ha ett gediget renommé och renomméhantering har därmed kommit 
att bli mer centralt för företag (Patterson, Nr 1). Ett gott renommé tenderar även att fungera 
som skyddsnät eller en buffert vid eventuella kriser eller ekonomiska nedgångar (Jones, Jones 
& Little, 2000).

Ett gott renommé kan även fungera som ett redskap för att bygga förtroende och skapa ett 
värde hos olika intressentgrupper. Dessutom förefaller det som om ett starkt förankrat 
renommé även är ett verktyg för att attrahera och bevara kompetens, öka avkastningen på 
investerat kapital samt kan, likt ett företagsvarumärke, fungera som en konkurrensfördel 
(Jones, Jones & Little, 2000; Hatch & Schultz, 2003).

Likt ett företagsvarumärke, är det även en långvarig process att skapa ett företagsrenommé. 
Däremot går ett renommé lätt att rasera och tar lång tid att återuppbygga. Begreppet renommé 
kan sammankopplas med historien om ”The Town Gossip” (Hemsida Meryl). Historien 
handlar om skvaller som sprids hos invånarna i en by. Mannen som startat ryktena känner sig 
en dag ångerfull och går därför till stadens präst för att bikta sig. Prästen förlåter mannen om 
denne först utför följande uppdrag: 

”Take a feather pillow, cut it open and scatter the feathers to the winds. …Now, go 
and gather the feathers because you can no more make amends for the damage your 
words have done than you can recollect the feathers.” 

Vi anser att denna berättelse sammanfattar vikten av vad vinklad, vilseledande eller felaktig 
information kan åstadkomma för skada på ett företags renommé, samt hur svårt det kan vara 
att reparera de skador som då att inträffar. På samma sätt som felaktig information externt 
påverkar företaget och dess anställda, kan detta även uppkomma internt. Företaget måste 
därför alltid arbeta med att skapa en miljö där alla anställda strävar mot samma mål och på ett 
likvärdigt sätt kommunicerar företagets grundvärderingar. Detta eftersom även till synes 
obetydligt skvaller, i likhet med historien ovan, kan leda till irreparabla skador på företagets 
renommé.  

1.1 Problemdiskussion 

Nu för tiden kan allt runt omkring oss konstateras utgöras av varumärken, allt från 
frukostflingor och tandborstar till hela universitet och t.o.m. personer. Allt är märkt. Ett 
varumärkes immateriella värde kan i vissa fall t.o.m. överstiga värdet av de konkreta 
tillgångarna. Ett tydligt exempel på detta fenomen är Coca-Cola, vars varumärke idag svarar 
för över 95 % av företagets totala värde (Schmitt, 2000). För att undvika att endast vara en i 
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mängden, arbetar företag med att skapa ett mervärde dvs. att varumärket inte endast ska ha en 
funktion eller ett syfte. Varumärket har kommit att bli en livsstil, där även de anställda antas 
vara en del av varumärket och förväntas ”bli ett med företaget” dvs. ”living the brand”. 

Företag bakom ett framgångsrikt företagsvarumärke har i merparten av fallen även ett gott 
renommé (Fombrun & van Riel, 2004). Begreppen renommé och företagsvarumärke förefaller 
vara närbesläktade och kan sägas spegla olika sidor av samma mynt, samt kräver stort 
engagemang från de anställda för att nå framgång. Att företag har mycket att vinna på att 
arbeta med sitt företagsvarumärke, samt försöka uppnå ett gott renommé har redan 
diskuterats, men ibland inträffar det händelser som kan förstöra dessa två. I många fall 
uppkommer kritiska situationer som en blixt från klar himmel, där företag ofta inser faktum 
när det är för sent.

Eftersom media har en central funktion som central informationsspridare utifrån ett 
samhällsperspektiv kan funderingar uppkomma kring huruvida media även har betydelse för 
spridningen av information till anställda inom företagen. Utifrån denna diskussion är det 
intressant att ställa frågan, vilken effekt har media på företaget och de anställdas uppfattning 
om vad som skett inom företaget?

Företag strävar oavbrutet mot att försöka framstå i god dager gentemot sina intressentgrupper 
bl.a. med hjälp av löften, vilka om de inte infrias, tenderar att leda till problem. Brutna löften 
och det svek gentemot intressenter det kan resultera i, kan leda till att media förvandlar 
situationen till en ”kris” eller ”skandal”. När en kris väl drabbar företaget kan detta liknas vid 
”a moment of truth” för företagets renommé och varumärke, eftersom det visar hur stor 
påfrestning dessa kan klara av (Fombrun & van Riel, 2004).

Om företaget redan innan krisen lyckats förmedla en enhetlig bild av sina värderingar till de 
anställda, som i sin tur sprider denna till företagets intressenter, kan detta resultera i att ett gott 
renommé uppnås hos omgivningen. Detta erhållna renommé kan i krisartade situationer 
fungera som en buffert och dämpa ett eventuellt minskat förtroende hos intressentgrupperna. 
Något som verkar vara en viktig förutsättning för att uppnå denna enhetliga bild hos 
företagets medarbetare, är att internkommunikationen fungerar på ett tillfredställande och 
effektivt sätt. Speciellt viktigt torde detta vara i extraordinära situationer. I och med denna 
diskussion anser vi det intressant att fördjupa sig i frågan på vilket sätt information skall 
kommuniceras under krisen för att nå ut till medarbetarna och därigenom minska skadorna 
på företagets renommé och varumärke?

Likt ordspråket ingen rök utan eld, uppkommer inte kriser ur tomma intet utan är vanligtvis 
ett resultat av någon form av oegentlighet eller felaktighet inom företaget (Hemsida; 
Communication First, White). Däremot finns det ofta någon eller några som varit informerade 
om bristerna, må vara ledning eller övrig personal, men som valt att inte föra fram denna 
information. Då kriser numera även tenderar att beröra händelser utöver naturkatastrofer, 
bränder och dylikt förefaller det som om begreppet kris har utvidgats. Kriser tenderar 
nuförtiden i större utsträckning orsakas av faktorer som kan kopplas till individens strävan 
efter självförverkligande. Likt de flesta kriser oavsett krisens art, kan även ett företags initiala 
beteende kännetecknas av ett chockartat och handlingsförlamat tillstånd, eftersom en kris 
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oftast inte förväntas inträffa i det egna företaget (Patterson, Nr 4). Handlingskraft och 
initiativtagande förefaller därmed vara viktiga komponenter för att leda företaget ur krisen 
med så små renomméskador som möjligt. Utifrån denna diskussion är det intressant att fråga 
sig; vem eller vilka bär ansvaret för att driva företaget igenom en krissituation och därmed 
bevara företagets renommé?

Trots att företag börjat inse betydelsen av att ha ett gott renommé, lägger företag endast i liten 
utsträckning resurser på förebyggande åtgärder inför en eventuell kris. Att personalen tränas i 
krishantering är följaktligen inte vanligt förekommande i dagsläget (Melymunka, 2003). Ett 
skäl till detta kan vara att varje kris förefaller vara unik, vilket i så fall resulterar i svårigheten 
att använda en renodlad instruktionsmanual som är generellt applicerbar inom företag. Därför 
är det av intresse att diskutera huruvida företag överhuvudtaget kan förbereda sig för en 
kommande kris för att på detta sätt minska de skador som tillfogas ett företags renommé? 

1.2 Syfte 

Baserat på ovanstående problemdiskussion är vår ambition att från ett internt perspektiv 
analysera hur företag arbetar med sitt renommé i samband med en kris, i syfte att öka 
förståelsen för hur de skador som uppkommer på ett företagets renommé kan minskas.

1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer i enlighet med syftet analysera hur företag internt gått till väga för att 
skydda sitt renommé. Vi är medvetna om att ett renommé uppkommer externt, men är av 
åsikten att renommébyggandet börjar redan internt inom företaget, vilket kommer att 
presenteras i uppsatsen. Vi väljer därmed att avgränsa oss mot företagens externa omgivning. 
Vidare väljer vi att inte ta hänsyn till eventuella branschåtskillnader mellan företagen, eller 
om dessa är företag eller organisationer, då det är själva fenomenet renomméhantering vi 
ämnar studera. Vi avgränsar oss även till att endast studera företag som är i en kris, men tagit 
sig ur det mest akuta skedet, men som fortfarande har ett medialt intresse. Dessutom avser vi 
inte heller att behandla varumärken på produktnivå, utan fokuserar istället på 
företagsvarumärket och dess sammankoppling med företagets renommé. Slutligen kommer 
inte heller mätverktyg i relationen till renommé att inkluderas i denna studie, då detta kan ses 
som ett helt nytt studieobjekt. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en diskussion varför det är intressant att studera företags 
renomméhantering i samband med en kris och de problem som finns inom området. Detta 
följs åt av vårt syfte, val av avgränsningar samt en metodgenomgång. Därefter presenteras den 
teori uppsatsen grundar sig på som avslutas med en sammanfattande modell vilken visar hur 
vi anser presenterad teorin kan länkas samman. Påföljande empirikapitel inleds av en kort 
bakgrundbeskrivning av vad som skett i våra fallföretag, som efter detta övergår i en 
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presentation av insamlad empiri. I kapitlet därefter presenteras vår analys av det empiriska 
materialet, vilket följer en liknade rubrikstruktur som den som återfinns i empirikapitlet. Varje 
analysdelavsnitt avslutas med ett kort sammanfattade svar på varje problemdiskussionsfråga. 
Därefter presenteras den slutsats uppsatsen mynnat ut i och de kunskapsluckor vi under 
studiens gång funnit. Slutligen avslutas arbetet med ett reflektionsavsnitt för framtida 
forskning.



8

2. METOD 

I följande kapitel redogör vi för genomförda litteraturstudier, vilka teorier som haft central 
roll och var materialet som uppsatsen grundar sig på, är hämtat ifrån. Vidare ges en 
beskrivning av den empiriska datainsamling som fortlöpande skett under uppsatsens gång, 
våra val av företag samt valet av personer vi kontaktat för intervjuer. Detta följs av en 
beskrivning av vilket tillvägagångssätt som använts för att inhämta data. Avsnittet fortsätter 
därefter med en diskussion och redogörelse av faktorer som kan ha haft inverkan på studiens 
reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av 
empiribearbetning, samt det tillämpade analysupplägg som använts, samt en 
metodsammanfattning.

2.1 Litteraturstudie 

Initialt i en studie är det viktigt att reflektera över vad för typ av information som är önskvärd, 
samt vilka frågeställningar som ligger till grund för studien så att korrekt information 
inhämtas. Vi har försökt begränsa oss till att endast samla in uppgifter som är relevanta för 
vårt syfte. Genom att öka vårt informationsunderlag och skapa en djupare och mera 
fullständig förståelse valdes en kvalitativ undersökningsmetod (jmf med Holme & Solvang, 
1997). Då vårt syfte och vår problemformulering efterforskar svar på frågor av typen hur och 
varför, leder detta oss, i enlighet med Yin (2003), till en explorativ fallstudie, varför vi valt 
detta tillvägagångssätt. Eftersom en kvalitativ metod karaktäriseras av mångtydig och öppen 
empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994) är det vår uppfattning och tolkning av erhållen 
information som kommer att tillämpas, till skillnad ifrån kvantitativa metoder, vilka oftast 
omvandlar resultaten till siffror (Holme & Solvang, 1997). Vi anser att det även vore 
intressant att analysera syftet med hjälp av kvantitativa metoder, men detta är något vi valt 
bort i denna studie. 

Eftersom litteraturstudier bidrar till en bredare referensram, ett bättre förhållningssätt till 
empirin, samt underlättar tolkning och analys av empiriskt material (jmf med Alvesson & 
Sköldberg, 1994) har vi valt att före, samt under uppsatsens gång, genomföra diverse 
avsökningar av befintlig litteratur. Detta har hjälpt oss under studiens gång, och framför allt 
vid empiriinsamlandet. De litteraturstudier vi genomfört är främst inom 
marknadsföringsteorier som inkluderar renommé-, varumärkes-, krishantering samt Human 
Resource management (HRM). Dessutom nyttjas även psykologiteorier i syfte att återspegla 
individens agerande i en krissituation och kommunikationsteorier för att påvisa vikten av 
kommunikation i företaget. Vi har även berört organisationsteorier då vi även inom detta 
område vill visa att den hierarkiska strukturen har betydelse för informationsflödet i ett 
företag. Dessa teorier och dess inkluderade begrepp, har vi i den mån det varit möjligt översatt 
från engelska till svenska. För den engelska terminologin, se bilaga 4. 

Eftersom studiens syfte är att analysera hur företag i en krisartad situation arbetar internt för 
att skydda sitt renommé, grundar sig uppsatsen främst på marknadsföringsteorier, men 
parallellt kommer även ovanstående teoriområden i viss mån integreras. Studien kan därför 
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ses ur ett multidisciplinärt perspektiv och kan utgöra en länk mellan dessa koncept. Det 
föreligger även en begreppsförvirring inom områdena. Vår ambition är därför att teoretiskt 
tydliggöra kopplingen mellan begreppen då det finns en avsaknad av ett gemensamt språk. 
(Schultz, Hatch & Larsen, 2000) 

De teorier vi valt att använda oss av som referensram i denna studie är framförallt teorier 
kring fenomenet renomméhantering, dvs. vad som påverkar ett företags renommé och varför 
ett företag bör vårda detta. Vi har även valt att använda oss av teorier beträffande 
företagsvarumärken, dess uppbyggnad, samt dess betydelse för företag. Vi har endast i mindre 
utsträckning valt att använda oss av krishanteringsteorier i vår studie, då vi valt bort att 
studera själva krissituationen, utan istället fokuserar på hur företag hanterar sitt renommé i 
samband med en kris. Då studiens syfte berör det interna perspektivet i ett företag har vi valt 
att inkludera HR- teorier, eftersom den anställdes roll inte kan förbises utan kommer även de 
att påverkas av en kris. Dessutom kan nämnas att vi under arbetets gång uppmärksammat att 
även media har en viss inverkan på företagets interna renomméhantering vid en kris. Trots att 
vårt syfte har ett internt perspektiv väckte detta vårt intresse att även studera den eventuella 
påverkan media skulle kunna ha på ett krisdrabbat företag, detta är anledningen till att media 
omnämns mycket under arbetets gång. 

Vårt val av litteraturmaterial har till stor del varit av utländsk, akademisk forskningskaraktär, 
där artiklarna i största mån är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter med tillsynes hög 
trovärdighet. Vi har även försökt att erhålla en stor bredd i författarspektrumet, samt att i 
störst möjliga mån använda så aktuellt material som möjligt.  

Artiklarna är framför allt erhållna från olika databaser bl.a. ELIN (Electronic Library 
Information Navigator), Lovisa (Lunds Universitets databaskatalog) och Enesco (Malmö 
stadsbibliotek) samt fri textsökning över Internet (Alta Vista, Google). Vi har även använt oss 
av information som återfinns på respektive företags hemsidor på Internet. 

2.1.1 Källkritik 
Det är viktigt att i samband med insamling av data vara medveten om att felkällor kan uppstå. 
Därför presenteras här också eventuella brister våra källor kan uppvisa.

I den litteraturstudie som gjorts var vår ambition att använda sekundärdata från så aktuell 
akademisk litteratur som möjligt eftersom denna är granskad innan publicering. Vi är 
medvetna om att all litteratur vi använt oss av inte är av akademisk natur men vi har dock 
kritiskt bedömt att den har så hög kvalitet att vi valt att hänvisa till den i vår uppsats. Fakta 
har även hämtats från respektive företags hemsidor och med det är vi medvetna om den 
subjektivitet som kan återfinnas.  

2.2 Empirisk datainsamling 

Vår ambition med denna fallstudie är att studera hur företag i en krissituation, internt sett, 
hanterar och vårdar sitt renommé. Valet föll på tre svenska företag; Stockholms Stadsmission, 
Skandia och Systembolaget. Skälet till att vi valt dessa tre företag är att de för tillfället är 
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mycket aktuella och medialt uppmärksammade företag. Vidare är de alla välkända svenska 
företag som är på väg ur en kris, dvs. de har, enligt oss, passerat den akuta fasen i en kris. Vi 
har valt tre företag eftersom ju fler fallobjekt som studeras, desto större chans att erhålla ett 
relevant analysresultat (Yin, 2003). På grund av den snäva tidsramen i denna studie har vi valt 
att begränsa oss till tre studieobjekt, vilket ändå anses generera ett mer relevant analysresultat 
i jämförelse med endast ett studieobjekt. Ett större urval fallföretag anses även bidra till att 
lättare kunna identifiera likheter och skillnader (Yin, 2003), samt om intern 
renomméhantering fallit väl ut eller ej, i de olika fallföretagen. Däremot är vår ambition att 
dra paralleller mellan företagens handlande och visa hur deras interna hantering har påverkat 
dess renommé.   

I uppsatsen benämner vi kontinuerligt våra fallobjekt företag. Vi är dock medvetna om att 
Stadsmissionen inte är ett regelrätt företag, utan en frivillighetsorganisation. Skälet till att vi 
trots detta benämner våra fallobjekt företag, är av enkelhetsskäl samt att underlätta för läsaren. 
Vi kommer även att benämna våra företagssituationer vid kris, även om detta begrepp inte 
alltid stämmer överens med vad våra respondenters uppfattning om situationen.   

I uppsatsen nämner vi även genomgående media. Det finns olika nivåer av media, vissa mer 
seriösa än andra. Då vi nämner media, menar vi främst kvällspress och deras respektive 
nätupplagor. Kvällspressen i jämförelse med dagspress tenderar att mer vinkla sitt material för 
att öka lösnummerförsäljningen. Följaktligen är vi av åsikten att dagspress och affärstidningar 
i större utsträckning försöker att förmedla en mer sanningsenlig bild av vad som sker i 
företagen än kvällspress.

Att våra valda fallobjekt för tillfället befinner sig under stor medial uppmärksamhet kan vara 
både positivt och negativt ur vår studies perspektiv. Positivt är det i den bemärkelsen att 
tillgänglig information förhoppningsvis bör vara uppdaterad och aktuell. Däremot kan viss 
information vi söker vara svår att få ta del av, då det för vissa företag kan vara ”känsligt” att 
lämna ut specifika uppgifter, eller att vissa uppgifter kanske t.o.m. ännu inte blivit offentligt 
material för våra intervjuobjekt. Vi är även medvetna om att det är svårt för våra respondenter 
att lämna fullständiga svar på det vi söker, då krisen fortfarande är rådande och att företagen 
därför inte har möjlighet att lämna ut kompletta uppgifter. Trots detta och baserat på att vi 
med studien vill erhålla en djupinsikt, har vi valt att efterforska svar på våra frågor genom 
personliga intervjuer (jmf med Yin, 2003). En fördel med personliga intervjuer är att om 
något skulle te sig oklart eller om respondenten inte vill ge tydliga svar kan ytterligare 
förklarande frågor ställas, vilket ej hade varit möjligt om intervjun genomförts t.ex. via 
enkäter eller e-mail. I vårt fall har även alla respondenter gett oss möjligheten att återkomma 
till dem om ytterligare följdfrågor skulle uppstå. På samma sätt har våra respondenter getts 
möjlighet att granska vårt empiriska material för att undvika att felaktigheter eller otydligheter 
smugit sig in i texten. 

För att få ett så brett informationsunderlag som möjligt har vi valt att kombinera 
företagsintervjuer med information från olika experter inom näringslivet som borde ha vana 
att analysera företag och deras ageranden. Skälet till att vi valt våra intervjuobjekt är att de 
antingen besitter en speciell egenskap t.ex. kunskap inom området kris- och/eller 
renomméhantering, eller att de är anställda inom våra valda företag och därmed innehar 



11

kunskap om hur företaget internt har arbetat med sitt renommé under krisförloppet. Likaså har 
vi vid vissa intervjutillfällen erhållit vidare information och förslag på möjliga 
intervjupersoner (jmf med Yin, 2003; Körner & Wahlgren 2002). Det är möjligt att fler 
utförda intervjuer kunde ha breddat det empiriska materialet, men med våra val av 
intervjuobjekt anser vi att vi skapat den empiriska ram vi önskat, inom utsatt tidsram.

Vi har valt att dela in våra intervjupersoner i två grupper, anställda inom företaget och externa 
personer med kunskap om företags handlande i krissituationer. Dessa två grupper besvarar två 
olika delar av studien. I den första gruppen (anställda inom de utvalda fallföretagen), valde vi 
att intervjua anställda i olika positioner inom respektive företag. Detta val baserades på vår 
önskan att se hur den interna kommunikationen sett ut och hur informationsflödet fungerat. Vi 
har därför valt att genomgående kontakta personalchefer/HR-chefer, informationschefer, 
butiks/enhetschefer samt anställda längre ner i företaget (volontärer i Stadsmissionens fall). 

Naturligtvis skulle det vara intressant att få ta del av VD: s version av krisen och företagets 
handlande, men vi valde bort detta intervjuobjekt i vår studie, då vi kanske ej skulle få 
tillgång till intervjuer med VD:n i alla deltagande företag. Detta skulle i så fall förstört vår 
önskan att prata med likvärdiga personer inom valda företag. Med detta önskar vi alltså visa 
att vi varit konsekventa i våra intervjuer då våra intervjuobjekt befinner sig på motsvarande 
positioner inom företagen, även om de har olika titlar. Vi anser vidare att intervjuobjekten 
som ingår i vår undersökning ger ett brett internt perspektiv som stöd för vårt syfte med 
studien.

För att ytterligare belysa ämnet valde vi, i enlighet med ovan, att intervjua en annan grupp av 
respondenter, vilka kunde ge oss en bredare och mer objektiv inblick i företagen. Med andra 
ord försökte vi med denna intervjugrupp få ett externt perspektiv på hur företagen agerat 
internt. Vi har därför valt att kontakta konsultföretag samt personer inom näringslivet som på 
olika sätt har kunskap om våra fallföretag, oavsett om de direkt arbetat med företagen eller 
endast besitter gedigen kunskap om dem. Vårt val av dessa respondenter grundar sig även på 
en önskan om att erhålla professionella åsikter av personer som tidigare hanterat eller 
kommenterat kriser i affärslivet. Intervjuerna med dem vi benämner ”externintervjuer” har 
utförts eftersom vi anser att de kan motivera och identifiera nyckelkomponenter som är 
viktiga för företag att ta hänsyn till i samband med en krissituation. De kunde även ge oss en 
övergripande bild av hur de personligen anser att respektive företag har agerat utifrån ett 
externt perspektiv. 

Vi vill även belysa att alla våra respondenter har lika stor vikt i vårt empiriska material, vilket 
presenteras i kapitel fyra. Trots att vi väljer att referera till vissa respondenters åsikter samt 
illustrera vissa intervjupersoners citat mer än andra i uppsatsen, har alla respondenters åsikter 
värderat dessa lika högt. 
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2.2.1 Externintervjuer 
Bylund Anders: Arbetar som Managing Director, Market Leader på konsultföretaget Burson-
Marsteller i centrala Stockholm. Företagets främsta tillgångar är kunskap inom PR och 
krishantering. Då Bylund synes ha stora kunskaper inom området krishantering, ville vi höra 
hans syn på hur våra valda företag hanterat sina respektive kriser och vad som mer generellt 
är viktigt att tänka på vid krissituationer. 

Låftman Lennart; Valet att kontakta civilekonomen Lennart Låftman, grundar sig på att 
Låftman var en av tre oberoende utredare för Skandia Liv affären. Dennes anknytning och 
kunskaper om Skandia Liv och krisen de gått igenom ansåg vi vara av intressant karaktär. 
Vidare var Låftman, fram till år 1998, VD för femte AP-fonden samt har även innehaft rollen 
som VD för Affärsvärlden. Låftman är idag ledamot i flertalet styrelser och en välkänd 
kommentator/kritiker till händelser inom näringslivet. Denna källa erhölls genom privata 
kontakter. Vår motivering till vårt val, är att Låftman besitter kunskap om framför allt 
Skandia Liv, men även synes ha en stor kunskap om liknande affärer som skett inom 
näringslivet och vana hur kriser generellt brukar bearbetas inom företag. 

Nordlund Daniel; Anställd på konsultföretaget JKL Group i Stockholm. JKL Group arbetar 
som rådgivare åt såväl stora som mindre företag i strategisk kommunikation och arbetet är 
starkt knutet till Renomméhanteringsfrågor.  Nordlunds arbete i företaget är som konsult. 
Kontakten med Nordlund inleddes då vi via en personlig kontakt fick vetskap om att 
Nordlund haft en föreläsning på Stockholms Universitet, som bl.a. innehöll information om 
Skandia-krisen. Vår motivering av denna källa är att Nordlund har ett professionellt 
externperspektiv inom ämnet renomméhantering, samt även synes besitta kunskap om våra 
utvalda företag, i synnerhet Skandia. Vi ansåg det därför intressant att kontakta JKL och 
Nordlund för vidare diskussion då detta företag även anses ha gott renommé inom sin 
bransch.

Wennblom Lars-Ove; Wennblom arbetar som Operating Officer på Crisis Management 
Academy (CMA) i Stockholm, ett dotterbolag till Stockholms Handelshögskola. Affärsidén 
med företaget är allt från att undervisa och ge råd till företag om krishantering till att bedriva 
forskning inom området. Valet av denna källa baseras på att vi läst en artikel som behandlade 
ett kommande samarbete mellan Lunds Ekonomihögskola och Stockholms Handelshögskola 
rörande forskning kring renomméhantering. Därför ansåg vi att Wennblom hade 
externkunskap som kunde vara oss till gagn för att besvara uppsatsens syfte.

2.2.2 Företagsintervjuer 
SKANDIA

Håård Bertil; Anställd vid Skandias huvudkontor i Stockholm som HR-chef och ansvarar för 
HR-frågorna i Skandias svenska verksamhet. Skandia har i dagens läge omkring 2300 
anställda med huvudverksamhet förlagt till huvudkontoret i Stockholm, samt enheterna i 
Sundsvall och Göteborg. Vidare finns det försäljningsverksamhet på ett 60-tal kontor runt om 
i Sverige. Att vi valde att kontakta Håård grundade sig på hans stora personalkunskap om de 
anställda i Skandia och hur de upplevt och blivit involverade i den kris som företaget är i. 
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Lundahl Magnus; Arbetar som privatrådgivare på Skandiabanken mot privatkunder med 
privatrelaterade, finansiella och juridiska lösningar. Lundahl är anställd inom företaget sedan 
tio år tillbaka och har Lund med samtliga kranskommuner som upptagningsområde. Lundahl 
rapporterar till marknadsområdeschefen i västra Skåne. Valet att samtala med honom 
grundade sig på att han synes ha en stor kundkontakt. 

Osterman Charlotte; Arbetar inom den svenska HR-staben i en enhet som ansvarar för 
personaladministration och systemstöd inom HR-området. Osterman har varit anställd i 
Skandia i fem och ett halvt år och har under denna tid arbetat med Skandias HR-frågor på 
både operativ och strategisk nivå. Osterman rapporterar direkt till Bertil Håård. Motiveringen 
till att samtal med Osterman grundar sig på hennes till synes stora insikt i personalfrågor i 
Skandia.

SYSTEMBOLAGET

Agén Lennart; Anställd som informationschef på Systembolaget och arbetar på dess 
huvudkontor i Stockholm. Intresset att kontakta Agén baseras på dennes roll som 
informationschef och de kunskaper han borde besitta beträffande informationsspridning till 
anställda internt, samt angående den information företaget valt att ge media under krisen. 

Boman Göran; Anställd som försäljningschef för södra regionen och arbetar på 
huvudkontoret i Stockholm men spenderar även en stor del av sitt arbete på resande fot. 
Boman ansvarar för 28 områdeschefer vilka alla rapporterar direkt till honom. Vårt intresse att 
kontakta Boman grundar sig på en önskan att se hur han upplevt krisen. Vi önskar även se hur 
information uppifrån i företaget nått honom, hur han vidare har informerat anställda samt 
vilken feedback han har fått. 

Sandman Roger; Anställd som butikschef i en av Stockholms största butiker. Han ansvarar 
för samtliga butiksanställda och rapporterar i sin tur direkt till sin områdeschef. Anledningen 
till att vi valde att intervjua Sandman var att vi önskade tala med personer på företagets olika 
nivåer för att få en uppfattning om hur informationen beträffande åtgärder etc. 
genomströmmat företaget. Vidare önskade vi få en uppfattning om hur denne upplevt att 
företaget hanterat krisen, samt hur anställda under honom reagerat under denna tidsperiod. 

STOCKHOLMS STADSMISSION 

Lauthers Linus; Arbetar på Stockholm Stadsmissions som caféanställd i Grillska huset vid 
Stortorget i Gamla Stan, Stockholm. Lauthers har arbetat deltid inom Stadsmissionen sedan 
två och ett halvt år tillbaka och är sedan december 2003 fast anställd. Valet att prata med 
Lauthers grundar sig på vår önskan att se hur han som arbetar på en lägre position i 
företagsstrukturen, har upplevt krisen och hans tankar kring företagets interna 
informationsspridning.
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Lindeborg Stefan; Lindeborg är sedan fem år tillbaka anställd som personalchef på 
Stockholms Stadsmission och arbetar på huvudkontoret i Gamla Stan, Stockholm. Lindeborg 
ansvarar huvudsakligen för personalfrågor och erhåller kontinuerligt rapporter från alla 
enhetschefer för verksamhetens olika delar. Lindeborg rapporterar i sin tur till 
ledningsgruppen inom företaget. Vårt intresse att samtala med Lindeborg var hans synes stora 
kunskaper om övriga medarbetare i företaget, men även att få ta del av hur denne ansett att 
företaget handlat i krisfrågan. Vi önskade även höra Lindeborgs åsikt om hur anställda 
reagerat under krisperioden. 

Persson Eva; Arbetar som volontär (arbetar varannan fredag) sedan tre år tillbaka vid 
Stockholms Stadsmissions daghärbärge i Slussen, Stockholm. Persson har arbetat ideellt inom 
företaget sedan 1994 med att vara en allt-i-allo dvs. att hjälpa till med allt från att sortera 
donerade kläder, till att hjälpa till i kök, eller att lyssna på de hemlösa. Valet att prata med 
Persson är av samma anledning som valet att kontakta Lauthers. 

Wihlborg Daniel: Anställd som enhetschef för Stockholm Stadsmissions daghärbärge vid 
Slussen i Stockholm sedan två år tillbaka. Wihlborgs arbetsuppgifter består främst i att leda 
enheten, med allt ifrån ansvar för volontärer till att hjälpa till i kök och att lyssna på de 
hemlösa. Vårt intresse i Wihlborg är främst beroende på att han besitter information om hur 
medarbetare under honom upplevt krisen samt hur han själv upplevt att Stadsmissionen 
hanterat situationen samt få information om var ifrån Wihlborg själv erhållit sin information. 

2.2.3 Intervjuguide 
Till vår hjälp att genomföra intervjuerna användes intervjuguider (jmf med Yin, 2003) i vilka 
vi arbetat fram relevanta frågor att ställa under de olika intervjutillfällena (jmf med Lekvall & 
Wahlbin, 1993). Dessa återfinns i bilaga 1-3. 

Vi har använt oss av tre olika intervjuguider, en till externgruppen, en till anställda högre upp 
i företaget samt ytterligare en till anställd längre ner i detta. Anledningen till att vi använde 
oss av olika guider, är att vi med företagsintervjuerna upplevde oss kunna erhålla mer 
ingående och djupare information. Därför valde vi att ställa mer specifika frågor inom dessa, 
jämfört med frågorna till våra externa intervjupersoner som istället har ett bredare och mer 
generellt frågeperspektiv. Intervjuguiderna till de anställda på respektive position i företaget 
är i stort sett densamma bortsett från några småjusteringar. Grundstrukturen i de tre 
intervjuguiderna är även den densamma.  

Guiderna var utformade likt en tratt (jmf med Lekvall & Wahlbin, 1993), bredare frågor 
ställdes först, för att sedan följas av smalare och mer specifika frågor (se bilaga 1-3). Detta i 
syfte att arbeta upp ett förtroende hos respondenten och generera en diskussion, innan frågor 
av mer specifik eller av känsligare art ställdes. Intervjuguiderna testades även i en 
provundersökning, för att upptäcka och rätta till eventuella misstag som kan ha begåtts vid 
framtagandet av guiderna. Detta skedde vid ett tillfälle och vissa mindre korrigeringar gjordes 
i samtliga guider eftersom förtydliganden var nödvändiga för att öka förståelsen och för att 
den röda tråden skulle bli tydligare och enklare att följa. Frågorna är vidare formulerade så att 
de borde vara lätta att besvara. Vi har även försökt att undvika frågor av ledande art eller 
prestigeladdad karaktär.
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Det är viktigt att poängtera att frågorna i samtliga guider vanligen följs av ett ”om ja” 
respektive ”om nej” -frågor. Dessa är enbart konstruerade för vår skull i syfte att få ett 
flytande samtal så att vi inte skulle missa viktiga frågor. De är ej avsedda för att, som i 
exempelvis enkäter, hoppa till frågor längre fram i guiden om visst svar erhålles. 

2.2.4 Genomförande och dokumentation 
Samtliga intervjuer (med undantag av en) har genomförts inom loppet av fyra veckor på 
respektive persons arbetsplats samt på avtalad tid, som i merparten av fallen avtalats per 
telefon. Samtliga har i förväg fått information om studiens karaktär och syfte samt varför vi 
önskar träffa vederbörande. Intervjuguiderna har i förhand sänts över via e-mail till de 
intervjupersoner som önskat detta. Det är i första hand våra företagsrespondenter som bett att 
få ta del av guiderna innan intervjun ägt rum. En anledning till detta kan bero på att 
intervjuerna uppkommit med relativt kort varsel, samt att företagen önskat sätta sig in i vissa 
frågor innan mötet då frågorna kan beröra känsliga ämnen inom företagen. 

Dokumentering av de personliga intervjuerna har skett genom anteckningar under intervjuns 
gång, bandupptagning, samt stolpning av intervjun (jmf med Lekvall & Wahlbin, 1993). 
Stolpning innebar att vi omedelbart efter intervjun skrev ner samt läste in erhållna svar, för att 
undvika att information vi tagit del av under intervjun snabbt glöms bort (jmf med Lekvall & 
Wahlbin, 1993). För att arbeta fram ett bra analysunderlag har vi även valt att i stor 
utsträckning skriva ut intervjuer i text, för att underlätta senare bearbetning av denna.  Då vi 
är medvetna om att bearbetningsfel lätt kan uppkomma, försökte vi därför i så stor 
utsträckning som möjligt dokumentera samtalen ordagrant (jmf med Körner & Wahlgren, 
2002). Detta tillvägagångssätt användes för att senare kunna genomföra en så noggrann och 
rättvis analys som möjligt. Att vi fört anteckningar under intervjuns gång beror slutligen på 
den enkla förklaringen att vi inte vågat förlita oss enbart på teknologin. 

2.3 Metodkritik 

2.3.1 Validitet 
Validiteten i en studie indikerar huruvida studien undersöker det den är avsedd för att göra 
och i vilken utsträckning data representerar en ärlig och korrekt återgivelse av det aktuella 
ämnesområdet (Wiederheim & Eriksson, 1991). I en kvalitativ studie, i jämförelse med en 
kvantitativ, är det ofta svårare att uppnå hög validitet eftersom kvalitativa studier aldrig kan 
undvika att utsättas för viss subjektiv tolkning (Lekvall & Wahlbin, 1993) samtidigt som 
validiteten kommer att påverkas av om information inhämtas från rätt litteratur och relevanta 
personer (Wiederheim & Eriksson, 1991).  

Vi har i vår studie försökt öka validiteten genom att vi inledningsvis genomfört en omfattande 
litteraturundersökning av främst ämnesområdet renomméhantering och varumärkesbyggande 
samt kringliggande och för oss relevanta områden. Vid sidan av litteraturstudien har vi även 
genomfört intervjuer med personer som vi anser ha direkt koppling till vårt valda 
ämnesområde. Vi är således av åsikten att vi har insamlat material från relevanta källor vad 
beträffar litteratur samt val av intervjupersoner.
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Fallstudier utsätts ofta för kritik i samband med frågan huruvida det är möjligt att genomföra 
generaliseringar, detta speciellt påtagligt om endast ett fallobjekt väljs att studeras (Yin, 
2003). Vi har som redan nämnt valt tre fallföretag för att i dessa undersöka hur det interna 
renomméarbetet i samband med en kris har sett ut. Vi avser inte att försöka dra allmänna 
slutsatser utifrån de olika företagens agerande utan istället uppvisa ett mönster och ett 
förhållningssätt hos företagen som möjligtvis kan appliceras i liknande situationer (jmf med 
Yin, 2003). Vi har heller ej för avsikt att rangordna företagen då fallstudier även på denna 
punkt ofta erhåller kritik.  

Beträffande resultaten av de genomförda personliga intervjuerna anser vi det viktigt att belysa 
vissa felkällor som bör beaktas vid bedömning av vårt insamlade material. Det är av yttersta 
vikt att det finns en överensstämmelse mellan vad frågemanualen mäter och vad som faktiskt 
avser mätas (Körner & Wahlgren, 2002). För att öka validiteten har vi noga strukturerat 
intervjuguiderna så att alla frågor skulle vara relevanta för studiens syfte och har därefter valt 
att konsultera och visa intervjuguiden för personer med relevanta kunskaper och som kan 
bistå med kommentarer. Enligt Wärneryd (1990) ökar undersökningens validitet genom att 
testa intervjuguiderna innan själva intervjutillfället äger rum för att på så sätt få tillfälle att 
bedöma om frågorna kommer att fungera som tänkt (jmf med Lekvall & Wahlbin, 1993). 
Detta har även vi valt att tillämpa under ett tillfälle.  

Validiteten påverkas även av antalet intervjuer som kan erhållas inom varje företag och 
eftersom vi i samtliga fallföretag har haft tre personliga intervjuer eller fler, anser vi det 
korrekt att betrakta studien som en fallstudie. (Yin, 2003) Det kan även tilläggas att det vid 
personliga intervjuer kan förekomma att intervjuare genom sitt uppträdande kan påverka 
respondenten, speciellt om respondenten är osäker i sin roll, vilket kan resultera i att 
feltolkningar kan uppstå (Lekvall & Wahlbin, 1993). Vi upplever inte att vi haft sådan 
inverkan på någon av respondenterna att deras svar kan ifrågasättas. Istället bedömde vi att 
alla våra respondenter var professionella och kunniga inom sitt ämne, samt synes ha stor 
erfarenhet av att tala med och inför folk.  

Vad som även inverkar på en studies validitet är hur pass intresserade respondenterna är av 
ämnet, samt intervjutiden som kan avsättas för att diskutera ämnet (Lekvall & Wahlbin, 
1993). Vi anser att samtliga respondenter har visat ett stort engagemang och kunskap inom sitt 
område, men att vissa trots allt varit tidspressade i samband med intervjun vilket därmed kan 
ha påverkat studiens validitet negativt. Vidare upplever vi att vissa av respondenterna kan ha 
varit hämmade av sin yrkesmässiga roll och den tystnadsplikt gällande diskussioner kring 
inofficiellt material, vilket orsakat att vissa frågor heller ej givits fullständiga svar på. Att en 
bandspelare dessutom placerats på bordet under intervjutillfället kan, trots godkännandet, 
även den ha påverkat bekvämligheten samt spontaniteten hos respondenten, men detta är inget 
vi har upplevt som ett problem. Det kan även påpekas att inga direkta djupintervjuer har 
genomförts då samtliga respondenter gett oss begränsad intervjutid (mellan 30-60 minuter) 
vilket även det kan ha påverkat studiens validitet på ett negativt sätt.

Vad som också kan påverka intervjusituationen är om respondenterna feltolkar 
instruktionerna eller missuppfattar intervjuaren, eller vice versa (Körner & Wahlgren 2002). 
Vi har försökt undvika detta genom att ställa följdfrågor eller vidareutvecklat frågorna. Vid 
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frågor av mer känslig karaktär kan även prestigebias förekomma (Körner & Wahlgren, 2002), 
speciellt i samband med företagsintervjuer då anställda kan önska framställa företagets 
handlande i bättre dager än vad som egentligen förekommit. Med prestigebias menar vi att 
intervjuobjektet upplever prestige gentemot intervjuaren och svarar oärligt på frågan. Vi har 
försökt undvika detta genom att ställa öppna frågor av mer berättande karaktär. Vad som även 
kan ha inverkat negativt på studiens validitet anser vi vara det faktum att ingen av oss har 
genomgått grundläggande intervjuträning vilket kan ha påverkat sättet frågor ställts på samt 
karaktären på uppföljande frågor. 

Vi har, i största utsträckning, alla tre varit närvarande under intervjuerna, vilket kan ha 
bidragit till att våra tolkningar kan skilja sig åt. Vi anser dock att bandupptagningen 
minimerat denna felkälla samt därigenom istället styrkt validiteten då det gett oss möjligheten 
att i efterhand analysera data på ett djupare plan. 

2.3.2 Reliabilitet
En undersöknings reliabilitet kännetecknas av att mätningen inte ska påverkas av vem som 
utför undersökningen eller under de omständigheter som den utförs under (Lundahl & 
Skärvad, 1992) Inte heller ska undersökningen uppvisa skilda resultat om den genomförs 
upprepande gånger med samma respondent vilket gör att god reliabilitet synes svårt att uppnå, 
speciellt i samband med kvalitativa studier och fallstudier.

Ytterligare en orsak till att god reliabilitet är svårt att uppnå i kvalitativa studier baseras på att 
intervjuer inte är helt styrda vilket resulterar i att erhållet material alltid kommer att till viss 
del skilja sig från intervju till intervju. För att öka reliabiliteten har vi därför försökt att 
genomgående ställa samma frågor till samtliga respondentgrupper. Reliabiliteten är som synes 
underordnad validiteten i en kvalitativ studie men det viktiga torde vara att få sann och 
relevant information istället för att få samma resultat flera gånger på raken (jmf med Holme & 
Solvang, 1997). 

För att öka reliabiliteten har vi bokat intervjuer på förhand och redan vid detta tillfälle 
fastställt intervjutidens längd för att undvika att respondenterna inte kände tidspress. Vi har 
även under intervjuerna gång försökt att vara objektiva och inte ställa ledande frågor som 
också annars kan sänka graden av reliabilitet. Vid sidan av detta har dessutom klara 
definitioner givits på begrepp som nyttjats under intervjuns gång vilket enligt Svenning 
(1996), leder till ökad reliabilitet. Som tidigare sagt är vi även införstådda med det faktum att 
vissa intervjupersoner inte kunnat ge svar på alla frågor p.g.a. eventuella konfidentiella skäl är 
vi medvetna om att studien därför kan brista i reliabilitet. 

2.4 Analysupplägg och bearbetning av empiri 

Att intervjuerna skrevs ned i textform bidrog till att jämförelser lättare kunnat göras, så att vi 
kunnat studera våra fallföretags handlande och därför kunna utskilja vissa mönster av internt 
agerande (jmf med Yin, 2003). Eftersom varje företagskris är unik, är det som vi tidigare 
nämnt, inte möjligt att göra generaliseringar, utan vi har för avsikt att besvara denna studies 
syfte genom att belysa/identifiera ett förhållningssätt hos företagen.  
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Den information vi tagit del av under intervjuerna har vi tolkat och presenterat i form av en 
sammanfattande redogörelse. Vi återger även direkta citat från våra respondenter i avsikt att 
betona en specifik synpunkt som framkommit. Dock vill vi belysa att de utvalda citaten ej 
enbart valts för att stödja vårt syfte och problemformulering, utan även p.g.a. att vi ansåg att 
de förstärkte diskussioner och tydliggjorde specifika åsikter. Analysen av empiriinsamlingen 
följer liknande upplägg som den empiriska presentationen och problemdiskussionen, samt till 
viss del även teoriavsnittet. Anledningen till detta val är att det blir lättare att följa, samt 
underlättar läsning och jämförelser. Företagens agerande kommer att diskuteras parallellt i 
varje analyssektion, för att på detta vis belysa specifika ageranden hos företagen. Företagen 
kommer därmed inte att analyseras var för sig bortsett från bakgrunden till varje företagskris. 

2.5 Metodsammanfattning 

Vi har i vår studie valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod då denna metod 
fördjupar vår kunskapsbas samt bidrar till en ökad förståelse för fenomenet 
renomméhantering. Då vår ambition med denna studie har varit att besvara frågeställningar i 
form av hur och varför, valdes en explorativ fallstudie. Vi har valt att analysera hur våra tre 
fallföretag, Skandia, Systembolaget och Stockholms Stadsmission, internt har arbetat för att 
skydda sitt renommé i en krissituation. Vi har valt att kombinera företagsintervjuer med 
intervjuer av personer från näringslivet som synes ha god kunskap inom ämnet. Detta för att 
kunna ta del av både ett internt och externt perspektiv av hur företaget internt har handlat för 
att skydda sitt renommé. Vi har utfört våra företagsintervjuer med personer anställda på olika 
nivåer i företaget för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

Vår teoretiska referensram består av teorier från diverse områden, som kan länkas till vårt 
arbete om företags interna renomméhantering. I huvudsak består vår teori av 
marknadsföringsteorier; renommé-, varumärkes- och krishantering samt HRM. Vi har vidare 
valt att integrera psykologiteorier, då dessa behandlar individens handlingsförfarande i en 
krissituation, kommunikationsteorier, då dessa behandlar företagets internkommunicering, 
samt organisationsteorier. Detta då vi studerar företaget från ett internt perspektiv och det 
därför inte går att utesluta dessa teorier. Referensramen är till största delen insamlad från 
diverse databaser och synes således vara aktuell och valid. Teorin har hjälpt oss i våra 
empiriska studier och bl.a. guidat oss igenom våra intervjuer. 

Till hjälp att genomföra våra intervjuer har vi använt oss av tre intervjuguider; en till anställda 
i ledningsposition, en till anställda längre ned i företaget, samt en till externintervjuer. Detta 
då vi antog att vi kunde få ta del av mer djupgående information av de företagsanställda och 
en mer bred objektiv ram av våra externintervjuer. Guiderna var utformade som en tratt, 
bredare problemformuleringar först, för att sedan snävas in till mer specifika frågeställningar. 
Alla intervjuer har skett på respondenternas arbetsplatser på avtalad tid. Respondenterna har i 
förväg, då detta önskats, fått ta del av respektive intervjuguide, samt även givits möjligheten 
att i efterhand granska vårt insamlade och bearbetade material. Dokumentation har skett via 
bandupptagning, anteckningar, samt stolpning av intervjun. Vår bearbetning av empiri och 
vårt analysupplägg kommer till stor del att följa vår problemdiskussion och teori. Analysen 
presenterar tolkningar, utan att för den generalisera vårt material. 
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3. REFERENSRAM 

I kommande avsnitt behandlas den teori uppsatsen baseras på. Inledningsvis följer ett 
definitionsavsnitt där relevanta begrepps tydliggörs och förklaras. Vidare presenteras en 
beskrivning av hanteringen av företagsvarumärket (Corporate Brand Management), samt hur 
ett starkt företagsvarumärke skapas. Därefter följer en redogörelse för renomméhantering 
(Reputation Management), hur ett starkt renommé byggs upp, vilka som kan anses ha 
ansvaret för detta, samt varför vi anser renommé vara viktigt för företag att inneha. Detta 
återföljs av en kort redogörelse av krishantering, internkommunikation, den anställdes roll i 
ett företag samt hur denna tenderar att reagera under en krissituation. Kapitlet avslutas med 
en av oss teoretisk sammanfattningsmodell som visar hur vi anser presenterad teori kan 
sammanlänkas.

3.1 Begreppsdiskussion 

Sättet på vilket ett företag väljer att hantera relationer till intressentgrupper kommer att 
avspeglas och påverka styrkan i företagets renommé, liksom i dess varumärke. Att kunna leva 
upp till löften samt att leverera en enhetlig bild till de olika intressentgrupperna, är av yttersta 
vikt om företag önskar bli långlivade på marknaden (Cravens, Oliver, Ramamoorti, 2003). 
Eftersom ett starkt företagsrenommé kan hjälpa ett företag att lättare genomföra mål och 
visioner, har det resulterat i att allt fler företag har insett sambandet mellan ett starkt renommé 
och konkurrensfördelar (Rindova & Kotha, 1999).

Ordet fenomen definieras enligt Nationalencyklopedien (Hemsida Nationalencyklopedien);
företeelse, något allmänt iakttagbart, något märkligt eller ovanligt. Vi använder oss av denna 
definition, då begreppet faller väl in under diskussioner kring renomméhantering. 
Renomméhantering är ett allmänt iakttagbart fenomen som kommit att bli mer vanligt i 
framför allt större företag. (Hutton, 2002) 

Eftersom renomméhantering berör flertalet områden och begrepp är det viktigt att kort 
diskutera skillnader mellan begreppen. Detta för att undvika förvirring. Vad är t.ex. renommé
och hur är det relaterat till koncepten företagsrenommé och företagsvarumärke samt var 
kommer ett företagsvarumärkes renommé, image och identitet in i bilden?  

I stora drag associeras ofta renommé och renomméhantering med diverse områden där 
användning av PR-redskap är vanligt dvs. har en sammankoppling med 
kommunikationsområdet. Varumärke och varumärkeshantering förknippas däremot ofta med 
konsumenter och marknadsföringsredskap dvs. har en förankring inom 
marknadsföringsområdet. (Frost & Cooke, 1999) 

”A brand is all of the promises and perceptions that an organization wants its 
customer to feel about its products and service offerings.” 

   (Scott Davis hämtad ur Harris & de Chernatony, 2001) 
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För intressentgrupper är således ett varumärke summan av de upplevda emotionella och 
funktionella aspekterna av en produkt eller tjänst. Detta leder till att det monetära värdet av 
varumärket i högsta grad är beroende av det känslomässiga värdet olika intressentgrupper 
tillskriver det. Dock menar Ambler (hämtad ur Frost Rankins & Cooke, 1999) att ett företags 
varumärke inte bara byggs upp av de löften ett företag ger till sina intressentgrupper, utan är 
även mycket beroende av intressenternas tidigare möten med företaget. 

Länge har varumärken ofta associerats med konkreta produkter som t.ex. Yes, Ariel, Pampers. 
Samtliga av dessa nämnda produkter är alla starka och kända varumärken som ägs och sköts 
av Proctor & Gamble. Själva företaget Proctor & Gamble har dock aldrig betraktats som ett 
varumärke. Nu för tiden är det i många fall inte längre bara produkten som utgör varumärket, 
utan istället fungerar företaget som varumärke ett s.k. företagsvarumärke som t.ex. Coca 
Cola. Företagsvarumärket komprimerar alla de visuella och verbala element samt beteenden 
som utgör företaget (Hemsida; All about branding, Howard).

Corporate branding, eller byggandet av ett företagsvarumärke, handlar om att skapa tillit till 
företaget och inte enbart till produkter eller tjänster, som vid byggandet av ett vanligt 
produktvarumärke (Frost Rankins & Cooke, 1999). Byggnationen av ett företagsvarumärke är 
således starkt beroende av att varumärkets och företagets värderingar är överensstämmande 
för att på så sätt kunna förmedla en enhetlig bild till omgivningen. Företagets prestation går 
som synes hand i hand med varumärkets prestation (Harris & de Chernatony, 2001). 
Skapandet av ett företagsvarumärke kan vidare ses som den process som företag involverar 
sig i för att utmärka och skilja företaget från dess konkurrenter och för att få intressenter att 
välja ett företag framför ett annat. Harris och de Chernatony (2001) hävdar att om ett företag 
på ett framgångsrikt sätt hanterar och vårdar de interna resurserna, bl.a. de anställda, kommer 
detta resultera i ett fördelaktigt renommé av varumärket.  

I Svenska Akademiens ordlista (1998) lyder definitionen av renommé som följer; anseende,
rykte. Nationalencyklopedien (Hemsida Nationalencyklopedien) antyder dock att ordet 
”rykte” i denna bemärkelse i så fall har en positiv betoning vilket inte kan urskiljas i Svenska 
Akademiens ordlista. Termen renommé synes därför vara den benämning som bäst passar som 
översättning på begreppet reputation och är det vi kommer att använda oss av, då det innehar 
en mer positiv klang än exempelvis rykte.

Ett varumärkes renommé definieras av Fombrun och Rindova (1996) som: 

”…a collective representation of a brand’s past actions and results that describes 
the brand’s ability to deliver valued outcomes to multiple stakeholders”  

(Fombrun & Rindova, 1996, s. 444 ) 
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I kontrast till ett varumärkes image, vilket reflekterar rådande och föränderliga uppfattningar 
hos intressentgrupper, är ett varumärkes renommé mer stabilt och representerar 
sammanvägningen av flertalet images över ett tidsspann (Fombrun & van Riel, 1997). Ett 
varumärkes image kan definieras som (Hemsida; All about branding): 

”A unique set of associations within the minds of target customers which represents 
what the brand currently stands for and implies the current promise to customers.” 

Eftersom ett renommé väger ihop alla intressentgruppers omdömen av varumärket, ger därför 
ett varumärkes renommé en mer representativ bild av hur framgångsrikt ett varumärke är i 
jämförelse med varumärkets image (Harris & de Chernatony, 2001). 

Eftersom ett varumärke besitter ett värde som kan gå förlorat måste företag skydda, vårda och 
förstärka sina varumärken. Allt vad ett företag gör kommer på något sätt, positivt eller 
negativt, att påverka dess varumärke. Renomméhantering har därmed kommit att bli en 
naturlig förlängning av vårdandet av varumärken då ett gediget företagsrenommé bidrar till 
säljandet av tjänster och produkter (Schmitt, 2000), eller som tidigare uttryckts, kan hjälpa 
företag att lättare genomföra sina mål och visioner.  

På samma sätt som ett varumärke kan erhålla ett gott renommé kan som synes även hela 
företag inneha ett renommé. Ett företagsrenommé kan ses som det omdöme hela företaget 
erhåller av intressentgrupper efter utvärdering och byggs, liksom ett varumärkes renommé, 
upp med tiden. Ett företags renommé kan definieras som: 

”… a stakeholder’s overall evaluation of a company over time. This evaluation is 
based on the stakeholder’s direct experiences with the company and any other form 
of communication and symbolism that provides information about the firm’s actions”

(Gotsi & Wilson, 2001, s. 29) 

”Corporate reputation is the collective opinion of stakeholders towards an 
organization based on its past records”  

(Nakra , 2000, s. 35)

I enlighet med ovan är ett företags renommé och ett varumärkes renommé mycket 
närbesläktade begrepp och kan ses som olika sidor av ett och samma mynt. Ett 
företagsvarumärke är en del av ett företagsrenommé och ett företagsrenommé är en del av ett 
företags varumärke (Hutton, 2002). Var och en hjälper att skydda det andra, samt var och en 
kan skadas i samband med kris (Hutton, 2002). Båda begreppen bör genomsyra alla aspekter 
av ett företag då allt agerande från företagets sida kommer att avspeglas i dess renommé.  

Företagsvarumärket och renomméet måste uppvisa och identifiera de unika kännetecken hos 
företaget som kommer att resultera i att intressentgrupper skapar en positiv bild av 
företaget/varumärket. Företagsvarumärket och renomméet måste även försäkra sig om att 
intressentgruppers faktiska möten med företaget är positiva och att företaget lever upp till sina 
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löften. Dessa löften återfinns och utgör ofta grunden i företagets identitet (avser här 
direktöversättning av det engelska uttrycket Identity). (Frost Rankins & Cooke, 1999) 

Ett företags identitet är starkt kopplat till företagets grundvärderingar och kan ses som 
företagets personlighet dvs. vad som gör företaget unikt.

”Identity refers to an organisation’s unique characteristics which are rooted in the 
behaviour of members of the organisation.”

         (Riel & Balmer, 1997, s. 340) 

På samma sätt som det finns likheter, finns det även skillnader mellan de två koncepten 
renommé och företagsvarumärke. Framgång för ett företagsvarumärke ligger till stor del i att 
förmedla en noggrann och entydig mening till omgivningen. Exempelvis är det önskvärt att 
Disney ska förknippas av alla med ordet ”magic” men samtidigt måste det finnas en 
efterfrågan på meningen med detta dvs. att folk vill ha och söker ”magic”. Ett starkt 
företagsrenommé å andra sidan inkluderar att på ett vidare spektrum hantera intressenters 
förväntningar vilket givetvis inkluderar varumärket men sträcker sig över hela branschen. 
(Hemsida; All about branding, Bergstrom) 

Företagsrenommé och ett företags varumärke är alltså nära sammankopplade och båda 
representerar uppenbara företagstillgångar samt är starkt korrelerade till finansiell framgång 
(Hemsida; All about branding, Bergstrom). Var och en kräver noggrant omhändertagande om 
de ska kunna utnyttjas till fullo. 

Eftersom renommé är av stort värde för företag är det även viktigt att inse att det är ömtåligt 
och kan skadas. Som tidigare nämnts har det på sistone blivit mer uppmärksammat med 
skandaler och kriser inom affärslivet och det är inte längre en fråga om ett företag kommer att 
möta en kris under sin livslängd, utan istället när denna inträffar (Patterson, Nr 3).

Kris, som ekonomisk term, definieras enligt Nationalencyklopedin (Hemsida 
Nationalencyklopedien) som en plötslig och djupgående förändring av den relativa balans 
som råder i det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet. I jämförelse med kris får 
media ofta allmänheten att benämna kriser som skandaler, även om dessa av näringslivet inte 
alltid benämns på samma sätt. Begreppet skandal definieras enligt Nationalencyklopedin som 
allmän moralisk upprördhet över någon anstötlig eller uppseendeväckande händelse. 

I samband med diskussion vid krissituationer eller andra hot mot företagets renommé blir 
begreppet krishantering aktuellt. I enlighet med Patterson definieras krishantering enligt 
följande:

”Crisis Management is a plan of action to be implemented quickly once negative 
situation occurs.”

          (Patterson, Nr 1) 

Krishantering är ett fenomen som endast finns under en begränsad tidsperiod till skillnad från 
renomméhantering som pågår, eller bör pågå, året om dvs. ett förberedande tankesätt i 
enlighet med det hederliga scoutmottot ”Var redo – alltid redo”.  
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Forskare har dock de senaste åren börjat ifrågasätta om ovanstående två koncept verkligen är 
vitt skilda eller om de egentligen hanterar ett och samma område (Hemsida Meryl). En 
anledning till detta tänkande kan vara att ledningen lättare anammar en plan för 
renomméhantering, då detta koncept har bättre klang än krishantering (Patterson, Nr.1). 
Företagsledningar tenderar också ofta att tro att kriser är något som händer andra och inte ens 
egna företag (Patterson, Nr.4). Av denna anledning är det därför många forskare som väljer att 
inkludera begreppet krishantering i renomméhanteringen. Detta p.g.a. att begreppen berör och 
hanterar liknande frågor men att det konceptet lättare anammas än det andra. Detta tänkande 
kommer fortsättningsvis att tillämpas i uppsatsen. 

Då ett företags identitet baseras på de grundvärderingar som existerar inom ett företag är det 
mycket beroende på den interna företagsmiljön och handlandet inom denna. När identiteten 
sedan uttrycks till omgivningen skapas, utifrån företagets ageranden, ett företagsrenommé hos 
de externa intressentgrupperna (Massey, 2003). Ett företagsrenommé, liksom ett 
varumärkesrenommé, är dock som tidigare nämnt inte statiskt, men däremot mer stabilt och 
hållbart än konceptet image som istället kan ses som hur omgivningen tolkar och uppfattar 
kommunikationen av företagets identitet för stunden (Massey, 2003). 

“An image is a holistic and vivid impression held by an individual or particular 
group towards an organisation and is a result of sense-making by the group and 
communication by the organisation.”      

(Hatch & Schultz, 1997, s. 359) 

Sambandet mellan ett företags identitet, image och renommé fångas och summeras ihop av 
Stuart:

”Corporate reputation is the perception of the corporate identity built up over 
time, making it much more stable than corporate image.” 

(Stuart, 1999, s. 205) 

3.2 Företagsvarumärket - en dold tillgång? 

Byggandet av ett varumärke har, enligt ovan, historiskt sett involverat framförallt produkten 
som ett varumärke i kombination med ett ofta renodlat marknadsföringstänkande (Aaker, 
1996). Byggandet av ett produktvarumärke har stort fokus på produktkännedom dvs. i vilken 
utsträckning kunder, samt eventuellt blivande kunder, känner till produktvarumärket. 
Tyngdpunkten är således de unika kännetecken som associeras med en produkt i ett företags 
produktportfölj. En trend idag som sätter press på företag verksamma runt om i världen är att 
kunder tenderar att begära mer än bara produkten (Keller, 2000). Konsumenterna önskar 
högre värde än bara produkten, högre servicenivå, snabbare innovationsförmåga samtidigt 
som varumärkeslojaliteten visar tecken att sina ut (Keller, 2000). Detta öppnar dörrar för 
skapandet av företagsvarumärke och begreppet har nu på sistone fått stor uppmärksamhet från 
såväl praktiker som akademiker (Oliver, 1998). En anledning till det ökande intresset kan 
enligt Hatch & Schultz (2003) bero på att företagsvarumärken betraktas av företag som en 
möjlighet att öka dess synlighet, kännedom och renommé på sätt som inte kunnat 
åstadkommas med produktvarumärken. Företagsvarumärket bidrar enligt Hatch och Schultz 
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(2003) till att inte endast konsumenterna skapar bilder av företaget, utan att istället företagets 
alla intressentgrupper får en bild av företaget. Idag klassificeras skapandet av ett starkt 
företagsvarumärke som högsta prioritet av många företag (Keller, 2000). 

Ett företagsvarumärke kan utifrån ovan involvera ett större och vidare varumärkestänkande än 
det som omfattar skötseln av ett produktvarumärke. Detta främst baserat på att 
uppmärksamheten fokuseras på hela företaget och exponerar företagets alla delar, samt de 
anställda inom dessa, på sätt som sällan förekommer i samband med produktvarumärken 
(Hatch & Schultz, 2003). Beteenden på företagets alla nivåer, även dagligt agerande mellan 
anställda, blir synligt för omvärlden. Byggandet av ett företagsvarumärke involverar på så sätt 
hela företagets identitet och inte bara identiteten hos en produkt (Hatch & Schultz, 2003). 
Begreppet innefattar på så vis hela företaget, vad det står för, dess etiska principer, 
behandlingen av anställda, attityder till olika intressentgrupper osv. Enligt Kellers definition 
(2000) av ett företagsvarumärke beror dess styrka på intressentgruppers positiva och 
sammanhängande uppfattning av varumärket. 

”Corporate brand equity occurs when relevant constituents hold strong, favorable, 
and unique associations about the corporate brand in memory.”

(Keller, 2000, s. 115)

Konsumenter kräver således en sammanhängande bild av vad företag säger sig stå för och vad 
det faktiskt är. Då konsumenter kräver en enhetlig bild av företaget, utgör de anställda en 
viktig intressentgrupp för företaget eftersom de har en stor roll i att överföra denna enhetlighet 
till konsumenterna. Detta innebär att intern- och externkommunikationen inte skall skiljas åt, 
då både konsumenter och anställda är intressentgrupper (Balmer, 2001). All form av 
kommunikation från företagets sida måste därför vara konsistent så att företagets identitet 
(vad företaget står för/är) sammanfaller med dess image (vad andra tror företaget står för/är) 
samt dess renommé (vad intressentgrupper tycker om företaget) (Oliver, 1998). År 1960 skrev 
Theodore Levitt i sitt berömda verk Marketing Myopia:

”The entire organization must be viewed as a customer-creating, customer-
satisfying organism.” 

(Levitt, 1960, s. 54) 

Ur detta kan det hävdas att Levitt redan på denna tid syftade på att företag först måste förstå 
sitt varumärke, vad det faktiskt är och står för. För om detta inte kan åstadkommas, hur ska 
företaget då på ett framgångsrikt sätt kunna förmedla detta till andra? Samma tankesätt 
framhävs av Olins (1991): 

”The most important audience for any company is it’s own staff. I cannot 
understand how people can say that the most important audience they have is the 
consumer. Because if you cannot train your own staff in what you are, in what you 
think, in how to behave and in what your moves and precepts are, how can you 
expect to train your customers?”

(Olins, 1991, s. 17) 
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Aktuell och tillgänglig litteratur inom området, byggande av företagsvarumärken, tenderar att 
belysa konsumenter och aktieägare som de primära intressentgrupperna, medan ytterst lite 
uppmärksamhet ges åt de anställda inom företaget (Morsing & Kristensen, 2001). Då det till 
området kommit mera organisationsteorier har utmaningen nu blivit att få hela företag 
involverade i byggandet av företagsvarumärken dvs. – Bringing the corporation into 
corporate branding (Hatch & Schultz, 2003). De Chernatony och Harris (2000) hävdar även 
de, att de anställda inom företaget utgör en betydande funktion för skapandet och vårdandet 
av ett företagsvarumärke. De Chernatony och Harris menar vidare att anställda utgör den mest 
betydande skillnaden mellan produktvarumärke och företagsvarumärke. Hatch och Schultz 
(2003) poängterar likaså vikten av de anställda i skapandet av ett starkt företagsvarumärke.  

Styrkan av ett företagsvarumärke härstammar och kräver således stöd från hela företaget, från 
de anställda ”på golvet” till ledning samt mellan olika avdelningar. Skapandet samt 
hanteringen av varumärket inkluderar och involverar samtliga i företaget (Ackerman, 1998). 
Vidare kräver byggandet av företagsvarumärken ett mera komplicerat och avancerat 
handlingssätt än det som fordras i samband med produktvarumärket, där oftast 
marknadsföringsavdelningen har kontrollen (Hatch & Schultz, 2003).  

Samtidigt som ansträngningarna för företaget blivit större i hanteringen av ett 
företagsvarumärke, är fördelarna många. Produktvarumärken har en relativt kort livslängd och 
lever i nutid, i jämförelse med företagsvarumärket som istället enligt Hatch och Schultz 
(2003) kan sägas leva både i dåtid och i nutid. Detta baseras enligt Hatch och Schultz på att 
efter ett tag upplever konsumenter att produkter måste uppdateras och ”fräschas” upp, medan 
företagsvarumärken istället associeras med arv och släktskap, samt indikerar vad som komma 
skall, dvs. mer stabilitet och soliditet. Den vision och kultur som präglar verksamheten kan 
även integreras i de unika försäljningstaktiker som används inom företaget och fungera som 
en magnet att attrahera samt vägleda intressentgrupper (Hatch & Schultz, 2003). Samtidigt 
som byggandet av ett företagsvarumärke kan ses som ett sätt för företaget att differentiera sig 
gentemot konkurrenter är det även ett sätt att förmedla samhörighet. Denna samhörighet 
uppkommer tack vare att företaget lyckats förmedla värderingar som attraherar 
intressentgrupper och som skapar en aktiv relation (Hatch & Schultz, 2003). 

3.2.1 Vad skapar ett starkt företagsvarumärke? 
Trots att företag allt mer uppmärksammar den potential som starka företagsvarumärken har, är 
det dock inget som kan skapas över en natt. Det tar tvärtom lång tid och mycket tålamod att 
åstadkomma (Vincent & Campbell, 1999). Hatch & 
Schultz (2001 samt 2003) menar att 
företagsvarumärken måste skötas och hanteras i 
relation till framför allt tre element som utgör 
grunden i byggandet av företagsvarumärken, 
nämligen strategisk vision, företagskultur samt 
företagets image. Enligt dessa författare är ett 
framgångsrikt och starkt företagsvarumärke 
resultatet av det samspel som finns mellan dessa tre 
element, eller som Hatch och Schultz själva vill 
kalla dem för, strategiska stjärnor. Figur 1: Element som skapar ett starkt  företagsvarumärke. 

(Hämtad ur Hatch & Schultz, 2003, s. 1047)
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Strategisk vision är den nyckelidé som hela företaget vilar på och vad företaget vill 
åstadkomma i framtiden med sin existens. Visionen ska genomsyra och inspirera hela 
företaget. För att detta ska ske måste hela företaget förstå och dela de värderingar företaget 
grundar sig på. Skapas en vision som är för ambitiös för anställda att uppnå till, så är det ofta 
de anställda som får skulden om detta inte uppnås. Detta menar Hatch och Schultz (2001) kan 
äta upp ett företagsvarumärke inifrån.  

Samtidigt som visionen kan leda företaget mot nya mål genomsyras den hela tiden av 
företagskulturen som existerar vilket indikerar att de två är väldigt tätt sammankopplade och 
att det ena ständigt måste stödja det andra. Eftersom kulturen präglar hela företagsbeteendet 
kommer värderingar och löften baserade på företagets kultur att lättare sammanfalla med 
företagets uppträdande. Detta visar återigen på det faktum att anställda inom företaget är 
nyckelkomponenter i skapandet av ett starkt företagsvarumärke. 

Aaker resonerade på liknade sätt i Building strong brands (1996), med andra ord, först när 
varumärkesvärderingar sammanfaller med företagskulturen, kommer en trovärdighet att 
skapas hos olika intressentgrupper.

Utöver detta hävdar Hatch och Schultz (2003) att ju mer företagsbilden stämmer överens med 
företagskulturen, desto tydligare kommer de olika intressentgrupperna att veta vad företaget 
är och vad det står för. Därigenom anses företagets attraktivitet öka och därmed dess 
renommé. Finns inte denna röda tråd kommer det att skapa förvirring hos intressentgrupperna 
över vad företaget står för, vilket ofta grundar sig på att företaget inte lever som det lär (Hatch 
& Schultz, 2001). 

På samma sätt som företagsbilden hos intressentgrupper måste stämma överens med 
företagets kultur, bör även den röda tråden finnas mellan bilden och företagets vision. Det vill 
säga erbjuder och lever företaget upp till intressenternas förväntningar och kommuniceras 
företagets vision på ett effektivt sätt till rätt intressentgrupper? 

Arrangerar företaget dessa tre stjärnor i ett triangelformat stjärntecken som illustreras i bilden 
ovan, har företagsvarumärket fått en stor chans att bli ett starkt märke hos interna samt 
externa intressentgrupper (Hatch & Schultz, 2001). 

3.3 Hur skapas ett gott renommé? 

Ett flertal olika faktorer, både externa och interna, är viktiga att ta i beaktande då ett företags 
renommé behandlas. Dessa påverkar företagets renommé, både positivt och negativt, samt 
avspeglar hur det uppfattas av olika intressentgrupper. En viss synkroniserad bild av de olika 
faktorer som har betydelse för ett gott renommé kan identifieras. En del faktorer framhålls 
mer frekvent av olika forskare i byggnationen av ett gott renommé och ges större tyngdpunkt i 
den akademiska litteraturen. Nedan följer en presentation av sju faktorer som ständigt 
återkommer.  
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3.3.1 Interna faktorer
Tillgången de anställda utgör i ett företag är en faktor för byggnationen av ett gott renommé. 
Det sätt de anställda agerar på är av betydelse, speciellt då stora delar av denna grupp har en 
ansenlig kundkontakt och interagerar med de olika intressentgrupperna. Dessutom innehar de 
en nyckelroll i kommunikationen med externa intressenter. Att de anställda har goda 
kunskaper om företaget och vad det står för är även det av essentiell natur. Detta då de kan 
identifiera sig med företaget och förmedla rätt bild, inte bara till företagets intressentgrupper 
utan även till vänner och bekanta. (Gotsi & Wilson, 2001) 

Samtidigt som anställda är viktiga i företagets externa kommunikation, utgör de även en 
viktig grupp att uppmärksamma i internkommunikationen. De anställda bör, för företagets 
framgång, dela de värden, visioner och den företagskultur som ligger till grund för företagets 
existens (Gotsi & Wilson, 2001). Skulle anställda sprida missvisande signaler, medvetet eller 
omedvetet, kan detta på lång sikt skada ett företags renommé (Kartalia hämtad ur Nakra, 
2000).

”The most powerful influence on our image of the company is what we hear from 
someone who works for it.”        

(Lewis, 2003, s. 361)

Att attrahera och kvarhålla kompetent personal, samt skapa en gedigen arbetsmiljö är också 
betydande värden för byggnationen av ett gott renommé (Marken, 2002). Detta baseras på att 
det ofta är mycket kostsamt för företag att ha en hög personalomsättning, både ur 
utbildningssyfte samt administrativa personalomkostnader (Schlesinger & Heskett, 1991).  

Ledningen och VD:ns roll tillskrivs även en stor betydelse för ett gott renommé (LaSage, 
2002). Donlon (2001) hävdar dock att VD:n helt och hållet har ansvaret att bära ett gott 
renommé. Dennes image och personliga anseende har stor inverkan på hur sedan ett företags 
renommé uppfattas av de olika intressentgrupperna. Ledningen måste agera på ett sätt som 
inger tillit och förtroende hos intressenterna.

En förutsättning för företags existens är att uppvisa positiva finansiella resultat t.ex. 
kostnadseffektivitet och lönsamhet, vilka också är grundläggande villkor för företagets 
överlevande på den rådande konkurrensintensiva marknaden (Nakra, 2000). Denna aspekt är 
särskilt relevant för investerare och andra aktörer inom företagets finansiella arena och övriga 
som har ett ekonomiskt intresse i företaget. Dock hävdar Lewis (2003) att företag som följer 
det traditionella tillvägagångssättet och mestadels fokuserar på finansiella aspekter, tenderar 
att förbise andra essentiella faktorer, exempelvis vikten av företagets samhällsansvar. Det är 
även vitalt för intressentgrupper att ha insyn i hur företaget allokerar sina tillgångar, dvs. vart 
det investerade kapitalet tar vägen (Marken, 2002). Exempelvis Skandias etagelägenhet på 
Strandvägen i Stockholm! 

3.3.2 Externa faktorer
Gruppen av konsumenter har på senare tid blivit allt mer samhällsmedvetna och fått större 
kunskap samt insyn i olika företag. Den vidgade insynen kan sammankopplas med de 
teknologiska framsteg, som har bidragit till en ökad informationstillgång. Detta har gjort att 
konsumenter fått ökade förväntningar på företagen, utöver produkt- och servicekvalitet. (Frost 
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Rankins & Cooke, 1999) Att leva upp till konsumenternas olika krav är faktorer som är 
viktiga för byggandet samt bevarandet av företagets renommé (Frost & Cooke, 1999). Företag 
bör heller inte underskatta konsumenternas förmåga att engagera sig i ”word-of-mouth”, då 
konsumenter sätter stor tillit till vänner och bekantas åsikter (Hoyer & MacInnis, 2001). Trots 
detta är många konsumenter ej tillfredställda med att endast erhålla sekundärinformation, utan 
söker i många fall aktivt efter egna uppgifter, vilket tvingar fram ett samhällsansvarstagande 
hos företagen (Lewis, 2003) 

Forskare inom området återkommer ofta till vikten av företagens samhällsansvar (Lewis,
2003). Dessa hävdar att det är av stor betydelse för företagets renommé, att visa ansvar 
gentemot samhället och dess invånare. Företagen måste visa att de är goda medborgare, ”good 
citizenship”, genom att stötta samhället, samt ta ett socialt ansvar (Frost & Cooke, 1999). För 
företag skulle detta innebära en möjlighet att aktivera kunderna i företaget och att tillsammans 
skapa bättre förutsättningar utifrån t.ex. miljö- och samhällsperspektiv (Lewis, 2003). Lewis 
menar även att detta kan leda till konkurrensfördelar och hävdar vidare: 

”The proportion of consumers who say it is (social responsibility) very important to 
them has almost doubled in the period 1998-2002.” 

     (Lewis, 2003, s. 358) 

Företagets etiska och moraliska handlande är också en allt mer betydande faktor (Frost & 
Cooke, 1999). Att ta miljöansvar genom att t.ex. miljöanpassa sin produktion, har även det en 
inverkan på företagets goda renommé (Nakra, 2000). Det räcker inte längre att bara ha en 
”billig produkt” eller ”hög servicekvalitet”, företagen måste även titta på det ansvar de har 
mot samhället och dess invånare (Frost & Cooke, 1999). Att t.ex. nischa sin produktion ur en 
miljöaspekt torde vara en lämplig strategi att vinna kunder genom, uttryckt med andra ord, 
vinna konkurrensfördelar på marknaden (Nakra, 2000). Glömmas bör ej att företag trots allt är 
vinstdrivande och om företaget med denna strategi vinner nya kunder, samtidigt som de kan 
göra något gott, är det en ”win-win situation”.

Genom den teknologiska utvecklingen och främst Internetanvändandet, har transparangen 
inom företagen ökat då information lättare sprids (Frost Rankins & Cooke, 1999). 
Möjligheten finns nu för konsumenter att på ett mera påtagligt sätt komma över information 
och erhålla en större insyn i de företag de önskar (Nakra, 2000).

Även företaget i sig gynnas av teknologiska framsteg, då nytänkande och innovationsförmåga 
ökar gällande att följa utvecklingen och förmåga att agera på eventuella trender i omgivningen 
(Nakra, 2000). Att vara uppdaterad avspeglas sedan i företagets renommé. Ytterligare bidrar 
teknologiframsteg till en mer lättillgänglig och effektiviserad kommunikation inom företaget 
exempelvis via intranät, databaser och trådlösa nätverk. Företagen ser inte längre nationellt på 
kommunikationen, utan gränser har suddats ut och teknologin kan sägas bidragit till den 
ökade globaliseringen vi observerar. Dock innebär ökad globalisering att företag i olika mån 
måste anpassa sig till nya marknader och acklimatisering till skilda förhållanden t.ex. tullar 
och lagar (Nakra, 2000). Slutligen innebär den ökade konkurrensen, som kan ses som resultat 
av globaliseringen, att företagen ständigt måste vara uppdaterade på förändringar i omvärlden 
för att kunna bibehålla sin position på marknaden. 
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3.4 Renomméhantering – betydelsen av ett gott renommé 

Renomméhantering kan sägas vara ett relativt ungt koncept som inte fick ordentligt fotfäste 
förrän i början av 1980-talet (Trantowski, 2002). Fram till denna tidpunkt dominerade ett 
annat affärstänkande som inte på samma sätt koncentrerade sig på att företag hade en 
samhällsplikt. Stora företag sågs ofta på med vördnad och respekt (Hutton, 2002) och att 
företag skulle engagera sig i samhällsfrågor var under denna tid utan förståelse. 
Nobelprisvinnaren Milton Friedmans uttalande år 1970 karaktäriserade mycket av denna tids 
affärstänkande:

”The business of business is making their businesses.”  
    (Hemsida PCC, Trantowski K, 2002) 

Att företag skulle vara socialt ansvarstagande ansåg Friedman vara ett hot mot den fria 
marknadskapitalismen och att ekonomiska frågor skulle vara skilda ifrån politiska. Oktar, 
Erdo an och Saltik (2003) benämner denna typ av affärshantering ”Ortodoxa modellen” 
vilken belyser relationen mellan de olika aktieägarna i ett företag. Företagens syfte och 
genomgripande strävan under denna tid var främst att tillfredställa de olika aktieägarnas 
finansiella förväntningar. Dock har det nu under de senaste två årtiondena blivit alltmer 
accepterat och väsentligt för företag att inta ett vidare perspektiv och även inkludera sin 
omgivning i affärstänkandet.  

Dagens företag har av olika anledningar tvingats till ett mer utpräglat socialt ansvarstagande, 
där goda relationer till företagets olika intressentgrupper är väsentliga för att skapa ett gott 
renommé. Företag måste nu, mer än förr, försvara sina handlingar och ageranden gentemot 
intressentgrupper samt aktivt och kontinuerligt jobba på att förtjäna, likt en licens, att agera på 
marknaden (Hutton 2002). Alan Greenspans, chef för USA:s centralbank, uttalande år 1999 är 
ett tydligt exempel på att ett skifte i affärstänkande har ägt rum:

”In today’s world, where ideas are increasingly displacing the physical in the 
production of economic value, competition for reputation becomes a significant 
driving force, propelling our economy forward. Manufactured goods can be 
evaluated before the completion of a transaction. Service providers, on the other 
hand can offer only their reputations.” 

   (Greenspan A, hämtad ur Oktar, Erdogan & Saltik, 2003, s. 5) 

Renomméhantering har därmed, enligt Greenspan, erhållit alltmer uppmärksamhet och 
anledningarna är många. Konsumenter är nuförtiden mer skeptiska mot fördelarna hos 
framgångsrika företag än under 70-talet (Hutton, 2002), då folk till stor del ansåg att 
resultatrika företags vinningar även skulle gynna samhället i stort. Konsumenter har idag en 
inställning och attityd till att industrin och handeln inte tar det sociala ansvar i samhället som 
de borde (Hutton, 2002). Detta har gjort att konsumenter lägger större vikt vid företagens 
renommé i samband med sitt konsumtionsval (Hutton, 2002). Framför allt har allmänheten 
börjat ifrågasätta företagens aktiviteter bl.a. beträffande barnarbete och minimilöner i 
samband med produktion, vilket gjort att företagen numera agerar under tryck från olika 
intressenter att framstå som ansvarsfulla och visa på ett gediget samhällsengagemang.  
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Omgivningens makt över företagen har även blivit mera påtagligt i samband med framväxten 
av det rådande informationsdrivna samhället (Oktar, Erdo an & Saltik, 2003). Eftersom 
information har blivit alltmer lättillgänglig har detta även bidragit till att företag kommit att ha 
ökad transparang mot sin omgivning. Idag är det mer vanligt att oetiskt handlande upptäcks, 
vilket givetvis påverkar ett företags renommé i intressenternas ögon. 

Uppkomsten och tillväxten av serviceekonomin, samt vikten av köptillfället, har även det 
genererat ytterligare uppmärksamhet på konceptet eftersom även immateriella tillgångar nu 
värderas och integreras i företagets tillgångslista (Wilhelm, 2002). Ett renommé är i högsta 
grad en immateriell tillgång, men påpekas bör att dylika tillgångar är mycket svårare att 
värdera till skillnad från materiella.  

Hur viktigt är det egentligen för företag att faktiskt besitta ett gott renommé hos 
intressentgrupperna? Fombrun (2002), liksom flertalet andra forskare inom området, hävdar 
att ett företags renommé är bland de få resurser ett företag har vilket utgör en bestående 
konkurrensfördel (Rindova & Kotha, 1999). 

”…a perceptual representation of a company’s past actions and future prospects 
that describe the firm’s overall appeal to all of it’s constituents when compared with 
other leading rivals…” 

     (Fombrun, 1996, s. 72) 

Konkurrensfördelen uppkommer i samband med att ett renommé är komplicerat att skapa, 
byta till sig eller kopiera. Samtidigt som ett gott renommé tar lång tid för företag att etablera 
och bygga upp kan det dock förstöras snabbt, eller uttryckt som Patterson:

”30 years of hard work can be destroyed in 30 seconds.”        
 (Patterson, Nr 1)

3.5 Krishantering 

Kriser uppkommer inte ur tomma intet, utan är ofta ett resultat av någon form av oegentlighet 
eller felaktighet inom företaget (Hemsida; Communication First). Även en liten detalj som 
företaget internt kan uppleva som acceptabelt, kan skada företagets renommé och skapa en 
kris (Hampton, 2003).  

Krishantering har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, till stor del på grund av 
terroristattacken mot USA, den 11 september 2001 (NyBlom, Reid, Coy & Walter, 2003). 
Krishantering har idag fått nya utmaningar och utgör inte längre endast kidnappning, bränder, 
jordbävningar eller dylikt (Hampton, 2003).  

Termen krishantering är ett komplext begrepp, då krisen får olika betydelse för olika företag. 
Detta har lett till att varje kris är unik. Begreppet kris har idag kommit att inkludera även 
kriser som orsakats av människor, oavsett om dessa är av misstag, slarv eller av ren 
brottslighet (Hampton, 2003). Företags krishantering idag är helt enkelt inte tillräcklig längre, 
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då den till stor del endast berör kriser som orsakats av naturkatastrofer och inte nyare former 
av kriser, exempelvis ekonomiska kriser eller renommékriser. Företag är därmed mottagliga 
för fler kriser idag än för trettio år sedan. (Melymunka, 2003)  

Likt en individs beteende vid chock kan även ett företag uppvisa liknade mönster i sitt 
uppträdande. Den första fasen, av fyra, i ett krisförlopp är chockfasen vilken varar i några 
timmar eller dygn. Denna innebär att förmågan att tänka är störd och handlande sker på ett 
näst intill automatiskt sätt. Efterhand avlöses denna fas av reaktionsfasen, då smärta upplevs 
vilket brukar ge sig tillkänna i form av sömn- och ätstörningar samt att de dagliga sysslorna 
blir svåra att klara av. Denna fas kan vara i dagar eller upp till veckor. Den tredje fasen, 
bearbetningsfasen kan ses som en läkningsperiod som kan bestå i månader eller år beroende 
på krisens natur. Den sista fasen, nyorienteringsfasen, är då såren blir till ärr och beteendet 
börjar återgå till det normala. (Smith, 1993) 

Trots att företag har kommit att inse att det inte längre är en fråga om en kris kommer att 
hända i företaget, utan när, planerar fortfarande många av världens största företag endast för 
krissituationer de tidigare upplevt, inte för eventuellt nya (Melymunka, 2003). Mitroff 
utvecklar resonemanget i Melymunka (2003) och menar: 

”If you think you're prepared to handle crises in today's business environment, you may be 
kidding yourself.”

     (Mitroff, 2003, s. 40) 
Mitroff menar att det inte är krisen 
som varit som förstör ditt 
företagsrenommé, utan att det är 
krisen du inte känner till. Vidare 
hävdar Mitroff, att skälet till att 
vissa företag är mottagliga för att 
hamna i en risksituation är att de 
endast är reaktiva, dvs. att krisen 
måste vara ett faktum för att de 
skall agera. 

Istället menar Mitroff att företagen skall kunna förbereda sig, i likhet med scoutmottot ”Var
redo - Alltid redo”. För att kunna göra detta har Mitroff utvecklat ”The Wheel of Crisis”, 
vilket är ämnat att hjälpa företag planera för det otänkbara. (Melymunka, 2003)  

Figur 2: “The Wheel of Crisis” 
Detta verktyg är tänkt att hjälpa företag att 
förutspå det oväntade. Hjulet snurras och 
utifrån vart det stannar utvecklas 
scenariolaner för vad som kan inträffa 
(Hämtad ur Mitroff, 2003 s. 40) 
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3.6 Den anställdes roll och betydelse i företaget 

Det är väsentligt för individen att veta och känna att den är behövd. Att bli behandlad med 
respekt och känna värde har en stark inverkan på vårt psyke och bidrar till ökad livsglädje. 
Detta gäller både i vänskapskretsar och i arbetslivet. Likaså vill en anställd kunna känna 
tillhörighet och uppskattning, vilket ofta är något som mynnar ut i att denne har en 
ansvarspost i företaget i någon bemärkelse. (Bruzelius & Skärvad, 1990) 

”En människa som inte har information kan heller inte ta ansvar. En människa som 
har information kan inte undgå att ta ansvar.” 

 (Bruzelius & Skärvad, 1990, s. 205) 

Som vi tidigare diskuterat har en trend på senare tid varit att företag alltmer flyttat fokus från 
produktnivå till företagsnivå, vilket har medföljt att varumärkestänkandet inom företag 
utvidgats (Oliver, 1998). Detta skifte av fokus har bidragit till att företag är mera synliga för 
allmänheten, samt är mer sårbara ifall störningar skulle drabba företaget. Eftersom företag, 
som tidigare sagts, har blivit mer transparanta leder detta till att de anställdas beteende på alla 
nivåer i företaget i större skala blivit mer synligt utåt. Detta har gjort att en sund 
företagskultur kommit att värderas allt högre hos företag än tidigare (Bruzelius & Skärvad, 
1990). För att kunna förmedla en enhetlig bild till marknaden betonar Hatch och Schultz 
(2003) att ledningen bör lägga större intresse på medarbetarna. Att få de anställdas 
värderingar att stämma överens med företagsvarumärke, då det återspeglar företagets 
identitet, är väsentligt (Hatch & Schultz, 2003). 

Harris och de Chernatony (2001) upplever likaså att de anställda utgör en nyckelfunktion, 
samt en viktig roll i skapandet av företagsvarumärke. Harris och de Chernatony (2001), 
liksom Hatch och Schultz (2003) anser att varumärkets grundvärden vägleder de anställdas 
beteenden och betonar att ledningen har ansvaret att se till att dessa värden överförs på de 
anställda.

Rekryteringsprocessen är således av stor betydelse för företaget, då de bör välja ut de personer 
som anses passa in i företaget utifrån hur väl deras personlighet sammanfaller med 
företagets/varumärkets värden. Balmer och Grey hävdar att personalen även har en viktig 
funktion när det kommer till den tidpunkt då varumärket ska kommuniceras till marknaden 
dvs. att de anställda fungerar som en brygga mellan den interna och den externa miljön. 
(Balmer & Grey, 2003) 

De anställda kan vara lika viktiga för företaget som t.ex. kunderna och den finansiella sfären, 
vilket leder till att kompetent personal behandlas som en bristvara på marknaden av företagen. 
Uppmärksamheten kring de anställda har för företagets framgång gjort att flertalet forskare 
börjat se tendenser till ett ”krig” om kompetensen på marknaden. Ett företags goda renommé, 
likväl som dess starka företagsvarumärke, vilket tidigare nämnts, är även centralt beträffande 
bibehållandet av de anställda inom företaget. De anställda utgör således en investering från 
företagets sida. (Einwiller & Will, 2002) 
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Ledningens roll inom företag ses av många som den styrande handen då den övervakar, 
utvecklar, koordinerar och kontrollerar diverse olika funktioner inom företagets olika delar. 
Att de ses som den styrande handen, grundar sig på att ledare tidigt utbildas till att vara 
experter, samt tränas i att ta kommando och att leda de anställda. Den roll som ledningen 
intar, bidrar ofta till att de inte alltid är medvetna om den makt som de har.  Eventuellt 
missnöje hos de anställda uppfattas inte alltid av ledningen vilket kan bidra till splittringar och 
motstånd inom företaget, dvs. internkommunikationen fungerar inte som den borde. 
(Alvesson & Willmott, 1996) 

Lasch (1997) vidareutvecklar detta och menar att ledningens makt kan leda till att viktig 
information inte alltid genomströmmar företaget utan stannar i toppskiktet. Detta i sin tur 
resulterar i att de anställda inte känner den drivkraft och motivation som krävs för att göra ett 
gott arbete. 

3.7 Internkommunikation 

Företag består av människor. Många av dessa människor arbetar bakom ”stängda dörrar” 
vilket gör att de inte alltid är synliga från företagets utsida. Trots att dessa osynliga människor 
många gånger utgör betydelsefulla funktioner inom företaget kan de ibland t.o.m. av 
ledningen förbises, speciellt när det gäller informationsfrågor (Proctor & Doukakis, 2003).

Bra kommunikation är en nyckelfaktor i alla framgångsrika företag (Wood, 1999). Alla 
anställda, oavsett nivå i ett företag, är i behov av att erhålla information, dels för att kunna 
genomföra sina arbetsuppgifter, dels för att skapa motivation, arbetsglädje samt skapa 
engagemang i ett företag (Wood, 1999). Människor har likaså en önskan att känna tillhörighet 
och uppskattning samtidigt som många gärna vill ha kontroll över vad som händer i sin 
omgivning (Proctor & Doukakis, 2003). Detta gäller såväl i det privata livet som i arbetslivet. 
Anställda vill veta vad som försiggår i företaget och detta vill de oftast inte höra från media 
utan internt från företagets ledning eller annan person på högre nivå (Guth, 1995). En 
välinformerad anställd är en produktiv anställd (Gordon, 1998) 

Att endast dela med sig av information till resterande delar av företag är inte alltid tillräckligt. 
Bra informationsspridning är inte detsamma som effektiv kommunikation (Wood, 1999). 
Kommunikation är en tvåstegsprocess, dels att sända ett meddelande, dels att erhålla feedback 
på detta meddelande, dvs., det är en process med en sändare och en mottagare och avslutas 
därför inte alltid när information är given (Falkheimer, 2001; Fiske, 1997). Effektiv 
kommunikation kräver fullt stöd och engagemang från ledningen (Wood, 1999) och ju större 
och mer komplext ett företag är, desto större behov av en välfungerande intern 
kommunikation (Gordon, 1998). 

Trots att företag mer och mer börjat inse vikten av att sprida och dela med sig av information 
är det fortfarande många människor som ser information som en form av makt (Gordon, 
1998). Men ensam är inte alltid stark. Människor som inte delar med sig av information till 
sina medarbetare har ofta svårt att ro i land och uppnå mål. Folk som får ta del av information 
och ta ansvar, samarbetar och arbetar också hårdare för företagets bästa (Gordon, 1998). Detta 
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i sin tur är mer påtagligt i samband med olika former av kriser. När företag befinner sig under 
press eller i dåliga tider genomsyrar detta även humöret hos de anställda vilket i sin tur 
kommer att förmedlas till företagets olika intressentgrupper. Att i svåra tider likt denna 
utforma ett enhetligt meddelande till media samt delge och förbereda de anställda med 
information samt åtgärder är essentiellt i beskyddandet av företagsvarumärket samt företagets 
renommé (Dubinsky, 2003). 

Internkommunikation har förr förlitat sig mycket på interntidningar och informationsblad men 
tack vare teknologiska framsteg med bl.a. Internet har nya möjligheter nått företagen att på ett 
snabbare och mera påtagligt sätt nå ut till fler anställda på kortare tid. Detta har resulterat i att 
s.k. Intranät har blivit mera förekommande i företag (Gordon, 1998). Trots fördelarna med 
teknologin ska, enligt Wood (1999), ledningen inte lita alltför mycket på dessa intranät samt 
elektroniska informationsmeddelanden. Anställda har fortfarande ett stort behov av att prata 
och diskutera ansikte mot ansikte vilket förstärker vikten av att vid större informationsnyheter 
eller förändringar inom företaget bör det traditionella sättet med fysiska möten fortfarande 
tillämpas (Wood, 1999). Dessa kan i sin tur, för maximal effekt, enligt Klein (1994) följas av 
skriftliga dokument. Viktigt, enligt Wood (1999), att ha i åtanke är även att anställda inte 
alltid hör och tolkar saker och ting på det sätt ledningen önskar. Detta knyter åter an till vikten 
av att ledningen förstår de anställda och sättet de tänker på samt vice versa dvs. att det finns 
en gemensam och utpräglad organisationskultur där alla anställda delar företagets mål och 
visioner och pratar ett ”gemensamt språk” (Wood, 1999). 

3.7.1 Hur påverkas de anställda psykologiskt vid en kris? 
De flesta människor anställda i företag idag tillbringar mycket tid på arbetet. Det är därför 
vanligt att anställda på arbetsplatsen skapar en bekantskapskrets och att en familjär vi-känsla 
etableras där alla (i en perfekt värld) på arbetsplatsen känner sig hemma och bekväma.  
Anställda i ett företag som känner sig delaktiga i företaget tenderar även att vara mer 
produktiva, motiverade och nöjda (van Dick, 2001). Som i privata vänskapskretsar existerar 
det även i arbetsvänkretsar en form av uppskattning och stödkänsla där alla på något sätt 
arbetar mot gemensamma mål (Brenner, 1999). Denna samhörighetskänsla kan återfinnas i 
Maslow´s behovshierarki där människans behov, efter Elementära behov samt Säkerhets- och 
trygghetsbehov, följs av ett Socialt- och Samhörighetsbehov (Smith, 1993).  

Att känna denna samhörighetskänsla och uppskattning är viktiga drivmedel för anställda och 
medarbetare i alla företag oavsett syfte. Utan dessa skapas inte optimal arbetsglädje och 
motivation vilka i sin tur påverkar möjligheten att prestera bra och genomföra ett bra arbete 
samt känna välmående (Sparks et al, 2001). Dock ska denna motivationskälla inte endast 
finnas hos medarbetarna utan bör finnas hos ledningen och filtreras ut till alla medarbetare så 
att de känner uppskattning även från toppskiktet i företaget (Brenner, 1999).

Förändringar sker ständigt i företag, ofta i syfte att skapa förbättringar och öka företagets 
effektivitet. Samtidigt som flertalet av dessa förändringar som regel är tänkta att bidra till 
något positivt kan de även resultera i negativ utkomst, framför allt på anställda långt ner i 
företaget. Bristfällig internkommunikation i förening med ovisshet och osäkerhet inför 
framtiden är många gånger återkommande begrepp när anställda ges möjlighet att uttrycka sin 
åsikt beträffande större omstruktureringar eller förändringar som skett i företag. Samma 
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osäkerhet och ovisshet är även förekommande hos anställda i företag som av olika skäl 
tvingats in i någon form av kritisk situation t.ex. konkurshot eller andra form av intern eller 
extern kris. (Marks, 1988) 

Krissituationer har således inte endast inverkan på ledningen i respektive företag utan präglar 
och påverkar ofta hela företaget t.o.m. anställda i bottenskiktet. Eftersom ledningen många 
gånger under svåra tider även de känner stress och bekymmer, tenderar informationen som 
sprids under sådana tider ofta vara av bristfällig karaktär samt av typen ”need-to-know”-
information (Marks, 1988). Denna brist i internkommunikation kombinerat med ovissheten 
och oroligheten hos medarbetarna kan enligt Marks (1988) ha stor inverkan på medarbetarna 
psykiska välmående som i sin tur ger sig till känna i deras motivation och arbetsresultat. Att 
det existerar en bra kontakt mellan anställda och ledningen kan generera ett bättra förtroendet 
hos de anställda gentemot VD/ledningen, öka deras välbefinnande samt även förbättra 
effektiviteten för hela företaget (Sparks et al, 2001). 

3.8 Vem ansvarar för företagets renommé i samband med en kris? 

Krishantering kan som tidigare diskuterats inkluderas i begreppet renomméhantering. En 
önskan från företagshåll är naturligtvis att slippa hantera en kris, men plötsligt händer det och 
utanför entrén står reportrar från tv och radio och kräver svar. Det är viktigt i stunder som 
denna att ha en för företaget unik och utarbetad krisstrategi, samt veta vem inom företaget 
som ansvarar för vad. (Patterson, Nr 3)  

Enligt Patterson är det media som fastställer bilden av hur företaget kommer att uppfattas av 
samhället redan under de första timmarna efter en kris uppdagats. En god relation till media, 
både före, under och efter krisen, är därför essentiell. Patterson hävdar även att problemet kan 
ligga inom företaget, med andra ord att de anställda inte vet vem som ansvarar för 
renomméhantering vid en krissituation. Ofta hävdar ledningen att det är Public Relations (PR) 
problem, medan PR hänvisar tillbaka till ledningen. (Patterson, Nr.3) 

Som tidigare nämnts, hävdar Donlon (2001) att ansvaret för ett företags renommé, faller helt 
och hållet på VD:n. John LaSage (2002) hävdar istället att knappt hälften av ansvaret faller på 
VD:n. Den synkroniserade bilden inom den akademiska litteraturen är i varje fall att VD:n har 
en stor betydelse för företagets renommé. Missköter sig denne, minskas därmed företagets 
”buffert” av renommé (Jones, Jones & Little, 2000) 

Då VD:n personifierar företagets värderingar och anses ha en stor del i byggnationen av ett 
renommé, finns det ingen förlåtelse för eventuella misstag. En nödväg för företag ut ur en kris 
är möjligheten att låta VD:n agera syndabock. Detta är naturligtvis inte alltid den bästa 
lösningen, men kan i vissa fall ”rädda” företaget. (Trout, 2001) 

Patterson rekommenderar företag att det skall finnas personal ansvariga för 
renomméhantering, vilka ska arbeta med företagets renommé året om och som sköter 
kontakten med media (Patterson, Nr 1). Vid en eventuell kris bör svaren hållas korta och 
koncisa dvs. att aldrig svara med orden ”ingen kommentar”, ljuga eller missleda reportrar 
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(Patterson, Nr 2). När allt kommer till kritan får reportrarna trots allt sista ordet och vill de, 
kan de också i allra högsta grad, skada företagets renommé. Vi får, som tidigare sagt, inte 
glömma att ett gott renommé kan ta trettio år att bygga, men endast trettio sekunder att 
förstöra (Patterson, Nr 1). 

3.9 Teoretisk sammanfattning 

Nedan följer en kort sammanfattning av hur ovan presenterad teori kan länkas samman så att 
inga otydligheter eller missförstånd uppstår. Anledningen till denna teoretiska 
sammanfattning grundar sig på att vi är medvetna om att begreppen är många och att 
definitioner gärna flyter in i varandra (vilket till viss del, beträffande somliga begrepp, även är 
tänkt från vår sida för att påvisa dess nära sammankoppling). Med illustrationen nedan hoppas 
vi kunna ge läsaren en sammanfattande och förenklad bild av den presenterade teorin och hur 
begreppen kan ses stå i relation till varandra under en krissituation. 

Modellen illustrerar en krissituation och kan ses starta från företagets mittpunkt, ”The Core”. 
Detta är kärnan i hela företaget och här återfinns företagets grundvärderingar som i sin tur står 
i stark relation till företagskulturen. Den kultur och grundvärderingar som råder bör prägla 
och genomsyra hela företaget, allt ifrån medarbetare till strategibeslut och andra beteenden 
som äger rum innanför företagets väggar. Alla anställda ska veta vad företaget är och vad det 
står för. Anledningen till att detta är essentiellt beror på att om inte denna enhetlighet 
föreligger kommer anställda inom företaget att kommunicera och sända ut en felaktig bild av 
företaget till intressentgrupper, oavsett om detta sker medvetet eller omedvetet.  

Figur 3: Teoretisk sammanfattande modell av hur vi upplever teorin kan sammanlänkas. 
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För att en enhetlig bild ska uppstå krävs att det råder en effektiv och tillfredställande 
internkommunikation inom företaget, dels mellan ledning/VD och anställda, dels mellan de 
anställda själva. Detta är i nedanstående bild illustrerat som en spiral. Utbyte av information 
är således viktigt för att på ett bra sätt genomföra arbetsuppgifter men även ur den aspekten 
att det ger individer en känsla av motivation, engagemang och arbetsglädje. Detta kombinerat 
med uppskattning och feedback från ledning samt kollegor genererar således en välmående 
arbetsstyrka som dels arbetar effektivt, dels känner trivsel och upplever arbetsglädje. Detta är 
i figuren nedan illustrerat som en spiral för att visa på den återkommande växelverkan mellan 
givandet och tagandet av information och uppskattning samt feedback som återfinns mellan 
ledningen/VD och de anställda. Således är internkommunikation en förutsättning för att en 
enhetlig bild ska uppstå och kräver en gedigen interndialog för att åstadkomma detta.  

Skapas utifrån detta en enhetlighet inom företaget kommer således alla anställda 
kommunicera företagets identitet, om inte exakt, åtminstone på ett liknade sätt. Företagets 
identitet är följaktligen vad som gör företaget unikt och har en stark koppling till företagets 
grundvärderingar som återfinns i figurens nedre del. Identiteten är således en återspegling av 
företaget som helhet och ger, när den kommuniceras ut till intressentgrupper, en bild av hur 
företaget vill uppfattas. Lyckas företaget med att förena alla anställda och få dem att med 
samma värderingar verka mot samma mål, dvs. bli ett med företaget, kommer utifrån detta ett 
starkt företagsvarumärke att skapas. Detta kräver således stöd från minsta lilla hörn i 
företaget. Eftersom ett företagsvarumärke kan fungera likt en magnet för att attrahera samt 
vägleda intressentgrupper har vi valt att i figuren påvisa detta med en pil riktad mot 
intressentgrupperna.

Eftersom företag ständigt kommunicerar, medvetet eller omedvetet kan identiteten föras ut på 
en rad olika sätt. Vad företag tillverkar/erbjuder, agerar, gör, säger eller inte säger är en form 
av kommunikation vilket gör att identiteten är helheten av företagets alla 
kommunikationskanaler. Då identiteten återspeglar hela företaget är istället ”image” en bild 
av varje intressents uppfattning och tolkning av företagets identitet. Detta indikerar givetvis 
att alla företagets intressenter omöjligen kan ha en och samma uppfattning av ett företag då 
varje människa är unik med komplex tankeverksamhet. Företag har följaktligen flertalet 
”images” vilka alla är lättpåverkade och ständigt förändras. Dessa förändringar kan vara 
resultat av missnöje med eventuell kontakt med företaget eller att en tjänst/produkt upplevdes 
vara över förväntan. Vi har valt att i figuren belysa detta med att rita in tre stycken ”image” 
som får representera mångfalden av intressenters uppfattningar av företaget. 

Media har som vi alla vet, vare sig vi vill erkänna det eller ej, en stor inverkan på oss 
människor. Vare sig media för ut sitt budskap i form av skrift, tal eller illustration påverkas 
människan, vissa mer, andra mindre. Media har således en central och inflytelserik roll i 
informationsspridningen till samhället i stort vilket illustreras i figuren med pilar riktade mot 
image-bilderna. 

Görs en sammanvägning av alla de image-bilder som finns av ett företag skapas ett renommé. 
Renommé uppvisar det gemensamma omdöme ett företag erhåller av sina intressentgrupper. 
Renommé till skillnad från ”image”, tar längre tid att byggas upp och är även starkare och 
mera stabilt än begreppet ”image”. Ett renommé anser vi ger en mera rättvisande bild av 
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företagets omdöme hos omgivningen än endast en intressents personliga image. Med detta 
menar vi naturligtvis inte att ett renommé är statiskt utan att det kräver kontinuerlig 
omvårdnad och omsorg för att bevaras och kunna nyttjas som den konkurrensfördel det 
faktiskt kan utgöra. Slutligen vill vi påpeka att bara för att allt må vara frid och fröjd inom ett 
företag för stunden, ska inte garden för den skull läggas ned. Utan företag bör tillämpa 
scoutmottot: ”Var redo - alltid redo!” 
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4. EMPIRI 

Vi inleder kapitlet med en kort bakgrundbeskrivning av fallföretagen och deras 
verksamhetsområde samt återger hur själva krisen uppstått i respektive företag. Detta följs av 
en redogörelse av den empiri som erhållits rörande företagets interna renomméhantering. 
Empirin presenteras genomgående med citat från de olika företagen i kombination med citat 
från våra externintervjuer för att tydliggöra vad som hänt och hur företagen valt att handla.

Vi hänvisar genomgående under presentationen av empiri endast till respondenternas 
efternamn. För vidare information hänvisas till intervjuförteckning eller metodavsnitt 2.2.1 
samt 2.2.2.

4.1 Fallföretagens bakgrund

Samtliga fallföretag har gemensamt att de, enligt oss, har passerat den akuta fasen i ett 
krisskeende samt att de alla varit under stor bevakning av media. Orsaken till att respektive 
fallföretag har cirkulerat i media skiljer sig åt, likaså på vilken nivå krisen har startat på inom 
företaget. Exempelvis började det i Systembolagets fall på butiksnivå medan krisen i Skandia 
och Stockholms Stadsmission (Stadsmissionen) startade på ledningsnivå. Det finns dessutom 
en tudelning av krissituationerna, då delar av kriserna kan bestå av ren brottslighet, medan 
andra delar består av oetiskt eller omoraliskt handlande som strider mot företagens 
värderingar. Våra tre företag beskrivs ytterligare nedan. 

4.1.1 Stockholms Stadsmission 
Stadsmissionen är en frivillighetsorganisation som sedan 150 år tillbaka arbetar för utsatta i 
samhället. Verksamheten är indelad i tre områden - hemlöshet, stöd/behandling och 
ungdom/utbildning. Stadsmissionen bedriver hjälpverksamhet för de hemlösa i Stockholm 
och driver bl.a. natthärbärgen, dagverksamhet samt boende för hemlösa. Stadsmissionen 
uppger sig vara fristående från stat, kommun och kyrka. (Hemsida Stadsmissionen)  

Utöver driften av sex second handbutiker, äger Stadsmissionen sedan början av 1900-talet 
fastigheten Grillska Huset i Gamla Stan i Stockholm, där företaget bedriver olika typer av 
verksamheter - café, butiksförsäljning samt konferenser. Tolv lägenheter i huset hyrs 
dessutom ut (Hemsida Stadsmissionen, nr 625). Trots dessa verksamheter kommer företagets 
största intäkter ifrån donationer, vilka framför allt sker vid jultid (Hemsida Dagens Industri). 

Stadsmissionen har hittills haft en positiv medvind i opinionen. Den 9 december 2003 
ändrades dock denna bild då tv-programmet Uppdrag Granskning i SVT berättade att Staffan 
Hellgren, Direktor för Stadsmissionen, vid sidan av en månadslön på 62 500 kronor tjänade 
extra genom att hålla föredrag om etik och moral. Arvodena för föredragen gick inte till 
Stadsmissionen, utan var pengar som tillkom Hellgren privat då detta ingick i hans 
anställningsavtal. (Hemsida Svenska Dagbladet, Beck-Friis, 2004)
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I programmet uppmärksammades också Hellgrens pensionsvillkor, samt att lägenheter hyrts 
ut till anhöriga istället för att ställas till bostadsmarknadens förfogande (Hemsida Svenska 
Dagbladet, TT, 2004). Bland annat skall en bostadsrätt i Bromma ha testamenterats till 
Stadsmissionen och sedan sålts till den vice ordförandens dotter, utan att ha utannonserats till 
högstbjudande. Enligt TV-programmet Uppdrag Granskning fick dottern köpa lägenheten för 
300 000 kronor under marknadsvärdet. Dessa pengar hade istället kunnat användas för stadens 
hemlösa, i enlighet med önskemålen i donatorns testamente. Stadsmissionens ledning 
förlitade sig istället på en extern mäklarvärdering, istället för att låta lägenheten gå till 
högstbjudande. Att tillägga är även att i fastigheten Grillska i Stadsmissionens hus vid 
Stortorget i Gamla Stan, bor den före detta administrativ chefen och likaså styrelseledamot i 
Stadsmissionen samt sonen till förre chefen Per-David Eby. (Hemsida Dagens Industri, 
Hammarström, 2003) Då lägenhetsaffärerna uppmärksammats tog styrelsen beslutet att med 
privata medel kompensera företaget med drygt 400 000 kronor (Hemsida Svenska Dagbladet, 
TT, 2004).

Programmet påverkade bidragsgivarna. Som jämförelse kan nämnas att julen 2002 skänktes 
10 miljoner kronor till Stadsmissionen, medan endast cirka 8 miljoner kronor skänktes julen 
2003. (Hemsida Svenska Dagbladet, Beck- Friis, 2004) För Frälsningsarmén är bilden den 
omvända. Julen 2003 skänktes över 10,2 miljoner kronor, jämfört med 8,5 miljoner år 2002. 
Uppmärksamheten kring Hellgren som person och dennes affärer har lett till att Hellgren 
lämnade sin tjänst efter fyra och ett halvt år som Direktor för Stadsmissionen. Som ny 
tillförordnad Direktor har Marika Markovits utsetts. Markovits är, liksom Hellgren, prästvigd 
och har sedan ett år tillbaka varit prodirektor vid Stadsmissionen, samt under åren 2001-2003 
suttit i dess styrelse (Hemsida Svenska Dagbladet, TT, 2004). Tanken är enligt personalchefen 
Stefan Lindeborg, att Markovits ska återupprätta Stockholms Stadsmissions renommé samt 
återskapa förtroendet för denna. 

4.1.2 Systembolaget 
Alkoholmonopolet i Sverige ägs av Systembolaget. Det representeras via butiker i hela 
Sverige och bedrivs utan privat vinstintresse. VD för Systembolaget är Anitra Steen och 
försäljningen är uppdelad på ett södra och ett norra försäljningsområde med totalt 421 butiker 
i hela landet. (Hemsida Systembolaget) 

Den 27 januari 2003 lämnade Systembolaget in en anmälan mot ett antal butikschefer och 
leverantörer som de misstänkte har begått bestickning. Denna anmälan grundar sig på en 
intern utredning som genomförts av Systembolaget som visade att det förekom överträdelser 
mot företagets interna regler. Denna internutredning resulterade i att sju stycken butikschefer 
avskedades. (Hemsida Systembolaget)  

Det finns två delar i Systembolagets ”muthärva”. Dels är det en arbetsrättslig tvist, dels är det 
en brottsutredning. Den arbetsrättsliga processen drivs mellan Systembolaget och 
arbetsdomstolen och behandlar huruvida de avskedanden som gjorts i företaget har en saklig 
grund. Den andra delen, som drivs av polisen, ska utreda om det föreligger bestickning eller 
inte. I denna utredning har Systembolaget ingen insyn. (Lennart Agén, Informationschef) 
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De utpekade butikscheferna anklagades för att bl.a. ha gynnat vissa leverantörer. Detta har 
gjorts genom att stora kvantiteter köpts in och lagerförts, samt att varorna har fått en 
framträdande exponering i butiken. Anklagelserna handlade även om kontant ersättning, 
mutmiddagar, utlandsresor och ”flytande varuprover”. (Hemsida Dagens Nyheter, Kihlström, 
2004)

Då Systembolaget har en policy kring märkesneutralitet och likabehandling av alla 
leverantörer, dvs. ingen favorisering får förekomma, menar Systembolagets ledning att detta 
brott är mycket allvarligt. Det är vad kunderna efterfrågar som ska styra sortimentet hos 
Systembolaget. Detta sägs vara en förutsättning för dess existens gentemot EU. (Hemsida 
Systembolaget)  

4.1.3 Skandia 
Skandia är ett försäkringsbolag som tillhandahåller tjänster inom långsiktigt sparande både 
nationellt och internationellt. Skandia grundades 1855 och har varit noterat på Stockholms 
Fondbörs sedan denna grundades år 1863. (Hemsida Skandia)

År 1997 tog Lars-Eric Petersson över VD-posten i Skandia. Hans visioner för företaget 
började med en utrensning i ledningen vilket ledde till att en ny ledningsgrupp tillsattes. I 
denna ingick förutom Petersson själv, även Ola Ramstedt, personaldirektör, Ulf Spång, 
finansdirektör samt Jan Carendi, chef för American Skandia. Huvudlinjen var att göra 
Skandia till ett renodlat företag för långsiktigt sparande. ”Vi ska inte jämföra oss med den som 
är bäst. Vi ska vara bäst.” säger Ulf Spång i en intervju i Veckans Affärer år 1999. (Hemsida 
Svenska Dagbladet, Almgren, 2003) 

Aktien sköt i höjden och ökade från 20 kr till 248 kr mellan åren 1997 och 2000 (kursökning 
på 1200 %). Det var i samband med denna framgång som styrelse och direktörer tog fram de 
uppmärksammade stora belöningssystemen. Utöver Peterssons lön på 21 miljoner kronor 
erhöll han en bonus på totalt 75 miljoner för åren 1997-1999. (Hemsida Svenska Dagbladet, 
Almgren, 2003) 

Det var även nu som lägenhetsaffärerna uppmärksammades. Lyxlägenheter införskaffades för 
privat bruk och renoveringar bekostades av Skandia. Skandias affärer har fått stor 
uppmärksamhet av media och figurerat under en längre tid i såväl dagstidningar som tabloider 
och ”skvallerpress”. Enligt Bertil Håård, personalchef på Skandia, har krisen gått i vågor 
sedan år 2000 dvs. företaget har haft en lång turbulent tid i media där kulmen nåddes i 
december 2003 i samband med att Rydbeck-rapporten blev offentlig. 
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4.2 Medias effekt på företagen 

Något som tydligt framkommit under samtliga intervjuer, med såväl företagsanställda som 
externintervjuer, är att media har haft en stor effekt på företagets externa intressentgrupper 
och vilken uppfattning de skapar sig om vad som skett inom det krisdrabbade företaget. 
Versionen media sprider, korrekt eller ej, är enligt Nordlund den version som 
intressentgrupper i sin tur anammar, eller åtminstone ligger till grund för åsikter om företaget. 

”Det kanske inte spelar så stor roll om medias bild är sann eller inte utan det 
intressanta tycket jag är att konstatera att det är denna bild vi får av företaget.” 

 (Daniel Nordlund, konsult, JKL)

4.2.1 Media som informatör 
Vid sidan av att media har en stor effekt på företagets externa intressentgrupper har det under 
vår empiriska studie framkommit att media även har en väsentlig roll när det gäller 
spridningen av information internt i företaget. Många företagsanställda har i intervjuer 
berättat att informationen från företaget i flertal av fallen kompletterades med information 
från media och i de fall ingen information fanns att tillgå, tog de helt till sig medias bild. 
Många anställda beskriver t.o.m. att media i flera fall var först med att berätta för dem om vad 
som försiggått inom företaget. 

”Vi kompletterade absolut. Det var ju främst DI (Dagens Industri), som blev vår 
dagliga läsning, vilket var jobbigt och man blev ledsen av att läsa kommentarer som 
drog alla över en kam, att alla Skandiaanställda är ruttna och har dålig etik och 
moral.” 

(Charlotte Osterman, HR-staben, Skandia) 

Svårigheterna för företag att hinna före media med informationsspridningen till anställda är 
något som även personer i chefpositioner inom företagen vidhåller och anser vara olyckligt. 
Trots detta framkom det att många anställda insett, eller under krisen gång insåg, att det inte 
alltid fanns en sportslig chans för företaget att alltid ligga före media och deras ständigt 
aktuella Internetupplagor, men att detta ändå var att eftersträva. Nedan belyses denna 
problematik med citat från anställda på chefsposition i Systembolaget samt Skandia. 

”Det är viktigt att ligga steget före… Vi klarade inte att nå ut med information när 
det var som hetast. Det är ju väldigt illa. Oftast kan man hinna före tidningarna, men 
man hinner inte före deras nätupplagor.” 

(Göran Boman, försäljningschef, Systembolaget) 

”Det är ju bara att konstatera, vi har ju legat efter, inte hela tiden, men i huvudsak 
har vi legat efter informationsflödet.” 

(Bertil Håård, HR-chef, Skandia) 
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4.2.2 Är medias version korrekt? 
I samband med diskussionen kring medias inflytande i företaget, har det även framkommit i 
studien att fakta som återfinns i media vanligtvis inte är direkt felaktig, men ofta tenderar att 
vara vinklad och subjektiv. Som resultat av att anställda har haft två informationskällor, en 
skildring från företaget och en från media, har det under intervjuerna visat sig att många 
anställda upplevt frustration över detta. Som ovan sagt, erkänner anställda på högre poster 
problematiken med att ligga före media med informationsspridningen och svårigheten med att 
förmedla företagets egen bild av händelseförloppet till anställda likväl omgivning eftersom: 

”…media får ju brodera ut och töja på sanningen.” 
(Lennart Agén, informationschef, Systembolaget) 

Ovisshet och förvirring synes därför ha uppkommit inom samtliga företag eftersom anställda 
inte alltid känt till vilken information som egentligen är korrekt, medias eller företagets. 
Nedanstående citat från våra externa respondenter illustrerar problematiken med att medias 
bild inte alltid synes överensstämma med företagets syn på situationen och att den mediala 
bilden tenderar att framhäva det som ”säljer” hos allmänheten. 

”Medielogiken förenklar och förenklar för att berätta en aptitlig historia, tills 
nyanserna går förlorade och till slut kokas det ihop till en enda stor härva till exempel 
Skandiahärvan, där man gör en koppling i media mellan lyxrenoverade lägenheter och 
att stackars gamla Asta får sin pension sänkt, fast det inte finns någon sådan 
koppling.” 

       (Daniel Nordlund, konsult, JKL) 

”Media har ju en särskilt perception om vad de uppmärksammar... Det är ju så lätt 
att ta ett foto på en lyxrenoverad lägenhet på fashionabla Strandvägen. Det är så 
teatraliskt tacksamt. Men det är överbetonat i förhållande till exempelvis de 
fruktansvärt dåliga optionsprogrammen. Balansen är fel helt enkelt.” 

(Lennart Låftman, civilekonom) 

Eftersom media, utifrån ovan citerade externintervjuer, har en viss benägenhet att skriva 
nyheter som skapar uppmärksamhet är ”skandal” eller ”kris” ofta förekommande ord på 
löpsedlarna. Medias uppfattning att företagen ifråga alla befinner sig i någon form av kris har 
visat sig inte alltid delas av medarbetarna internt i respektive företag. Många anställda inom 
företagen uppfattar, utifrån intervjuerna, inte alltid den rådande situationen likadant som 
media men heller inte alltid på samma sätt som deras kollegor. Nedan illustreras detta med 
fallet Systembolaget beträffande om företaget befinner sig i en kris eller ej. 

”Ja, det är naturligtvis en kris.”  
      (Lennart Agén, informationschef, Systembolaget) 
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”Nej, jag kan inte kalla det en kris… Det är ett mycket starkt ord, jag skulle hellre 
kalla det en förtroendeutmaning, en kraftig turbulens.” 

(Göran Boman, försäljningschef, Systembolaget)  

”Det vet vi ju inte ännu…, då fallen inte kommit upp än (dvs. att åtal ej blivit 
offentligt), men jag tror inte att vi kan kalla det en kris…. Nej, jag tycker inte att vi 
befinner oss i någon kris, det tycker jag inte.”

(Roger Sandman, butikschef, Systembolaget) 

4.2.3 Möjligheten att agera istället för att reagera 
Som tidigare påpekats startade den turbulenta tiden för Stadsmissionen då företaget 
kontaktades av tv-programmet Uppdrag Granskning ett par dagar innan 
granskningsprogrammet skulle sändas i tv. Media var således den kraft som satte bollen i 
rullning och gjorde att Stadsmissionen på kort tid tvingades reagera på vad media funnit om 
företaget och snabbt informera sina medarbetare om det kommande reportaget. Lindeborg 
utvecklar detta i följande citat: 

”Det var ju bara att informera, informera, informera, så mycket man orkade och 
kunde - hela, hela tiden. Det vi hamnade i tyvärr, var ju hela tiden att media låg före 
och berättade det ena hårresande efter det andra. Det var ju bara att ligga i försvar, 
att bara returnera servar hela tiden.”

(Stefan Lindeborg, personalchef, Stadsmissionen) 

I fallet Systembolaget var det tvärtom inte media som uppmärksammade oklarheter inom 
företaget, utan detta uppkom internt via ett tips från en anställd. Detta ledde till att 
Systembolaget fick möjlighet att agera, innan media fick tillgång till uppgifterna och företaget 
valde att tillsätta en intern granskning för att reda ut den uppkomna situationen. I anslutning 
till att granskningsrapporten blev offentlig, gick enligt informationschef Agén, informationen 
snabbt ut till media och efter detta skede intog media positionen som ”förste 
informationsspridare”. För att bl.a. underlätta informationsspridningen internt i Systembolaget 
upprättades även en kommunikationsgrupp bestående av sex personer där samtliga 
gruppmedlemmar besatt specifik kunskap och kompetens som kunde vara till nytta i 
situationen.

Även i fallet med Skandia, har media hela tiden legat i spetsen med informationsspridningen. 
Under våra intervjuer med anställda i Skandia har det tydligt framkommit att 
internkommunikationen i företaget har varit bristfällig. De anställda har även här tvingats 
använda sig av media som informationskälla, då det endast var denna information som fanns 
tillgänglig eftersom företaget tvingades, enligt våra respondenter på Skandia, att reagera 
snabbt och instinktivt vilket nedanstående citat belyser. 

”Nej jag tror att det (krisagerandet) blev ett ad hoc skapande.” 
(Charlotte Osterman, HR-staben, Skandia) 
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”Inget företag tror jag är beredd på den massiva hetsjakt som uppstod på Skandia 
och vi har ju ingen avdelning som är anpassad för att möta det motståndet. Jag tror 
man fick fullständig panik.” 

(Magnus Lundahl, privatrådgivare, Skandia)  

4.3 Internkommunikation 

Att företagen alla är överens om att det är viktigt att informera anställda är något som tydligt 
framkommit under våra företagsintervjuer, men även under våra externintervjuer. Att dock 
endast ge ut och sprida information internt är, enligt Låftman, inte tillräckligt som vidare 
menar att det måste finnas en efterfrågan av information. Ett företag kan vara hur skickligt 
som helst på att delge information till sina anställda men om de anställda inte har ett intresse i 
att ta del av denna information kommer således inte önskad effekt att uppstå.

”Det räcker inte med att det finns ett behov av information utan det måste även 
finnas ett sug efter denna.” 

 (Lennart Låftman, civilekonom)

Wennblom menar att förutom att endast sprida information är det även viktigt att företagen så 
tidigt som möjligt identifierar tydliga budskap i denna information så att ett lugn kan skapas 
inom företaget. Wennblom anser vidare att luckorna i företagens renomméhantering under en 
kris i dagsläget ligger inom internkommunikationen.  

”De stora bristerna idag ligger på kommunikationen internt, speciellt till de 
anställda. Ofta är det ju så att de anställda får sin information från tidning, radio 
eller Internet och här behövs det betydligt tidigare komma ut information gentemot 
personalen.” 

(Lars-Ove Wennblom, Operating Officer, CMA) 

4.3.1 Informationsåtgärder 
Under studiens gång har vi uppmärksammat att företagen på olika sätt försökt nå ut med 
information samt bistå med stöd till de anställda. Beroende på hur brådskande eller viktig 
informationen har varit, har företagen använt sig av olika kanaler. Dessutom kan även nämnas 
att företagen genomgående anlitat externa konsultfirmor. 

Systembolaget använde sig i de mest brådskande situationerna av fax som gick direkt ut till 
alla företagets butiker i Sverige. Dessa faxmeddelanden sattes i sin tur upp på anslagstavlor i 
butikernas personalutrymme av respektive butikschef, för att alla anställda på ett lätt sätt 
snabbt skulle vara uppdaterade på det allra senaste som skett. För mer utförlig information 
hänvisades de anställda till företagets intranät, som under det mest kritiska skeendet 
uppdaterades i stort sett varje dag. Nedanstående citat illustrerar fördelarna med åtgärden: 

”Det går väldigt snabbt att nå ut via multifax, då alla får det samtidigt. Men är det en 
information som inte är så brådskande, utan den ska förpackas och anpassas, ja då går 
det via mig.”

  (Göran Boman, försäljningschef, Systembolaget) 
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Eftersom företaget har många deltidsanställda som inte arbetar regelbundet och för att nå ut 
till eventuella sjukskrivna skickades vid sidan av detta även brev hem till de anställda. Utöver 
skriftliga meddelanden har företaget även använt sig av personliga informationsmöten samt 
att någon i ledningen eller VD även har besökt samtliga butiker i landet. Ingen kritik från 
anställda mot informationsspridningen i Systembolaget har framkommit under 
intervjutillfällena. Sandman belyser detta tydligt i nedanstående citat; 

”Jag kan faktiskt inte komma på något jag skulle gjort annorlunda” 

(Roger Sandman, butikschef, Systembolaget) 

Skandia har i största mån förlitat sig på intranätet där information om vad som skett 
fortlöpande har publicerats. Företaget har även haft regelbundna informationsträffar i 
Stockholm samt på motsvarande sätt, t.ex. avdelningsmöten runt om i Sverige. Ledningen i 
företaget har även samordnat ett s.k. ”come back”-projekt där anställda inom ledande 
positioner samlats för att diskutera hur de anställda ska kunna behålla eller få tillbaka 
motivationen då detta visat sig vara ett problem i företaget. Vid sidan av dessa åtgärder har 
enligt Håård, anställda i chefspositioner även besökt de tre kundcentra som finns i Sverige 
(Sundsvall, Göteborg och Stockholm) för att vidareinformera dessa. Under genomförda 
intervjuer inom Skandia har det även uppkommit viss kritik mot företagets 
informationsspridning, vilket nedanstående citat illustrerar: 

”Man hade naturligtvis information på våra intranätsidor, som var för att lugna oss 
anställda. Det är min egen uppfattning, men jag tycker att vi har varit dåliga på 
information, både till oss och till våra kunder.” 

(Magnus Lundahl, privatrådgivare, Skandia)

Vår empiriska studie visade att även Stadsmissionen förlitade sig på intranätet och valde att 
skicka mycket information via e-mail. Ett informationsblad, i vilket företaget berättade vad 
som hänt, skickades även ut till alla medarbetare, antingen hem till var och en eller till arbetet. 
Även personaltidningen som skickades ut till alla medarbetare innehöll likaså den information 
om vad som hänt.  Det har även framkommit att informationsmöten hållits men att det under 
dessa inte alltid gavs något tillfälle för diskussion och frågor. Ett flertal av våra respondenter i 
Stadsmissionen har istället upplevt ett missnöje med informationsspridningen. Wihlborg 
kommenterade Hellgrens besök som följande: 

”När Staffan var här gavs det inga möjligheter att ställa alla de frågor vi hade, utan 
han kom hit och förmedlade en bild av sig själv som offer.” 

(Daniel Wihlborg, enhetschef, Stadsmissionen) 
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Det har således visat sig att alla företagen vidtagit åtgärder som att t.ex. ledning träffade de 
anställda på informationsträffar eller att ledningen skickade ut informationsprotokoll hem till 
medarbetarna för att på detta sätt informera dessa. Enligt intervjuer på lägre nivå i företagen 
ansågs många gånger dessa tillvägagångssätt märkliga då dessa inte tidigare varit vanligt 
förekommande. Nedanstående citat belyser detta: 

”Jag har av någon anledning fått protokoll hemskickat från huvudkontoret. Det har 
jag aldrig fått tidigare.” 

(Eva Persson, volontär, Stadsmissionen)

Genomgående har således våra företag valt att informera sina medarbetare genom att skicka 
brev hem till dessa. Detta tillvägagångssätt har tydligen varit speciellt viktigt för 
Stadsmissionen eftersom de, som tidigare nämnts, har många deltidsanställda. Brev har enligt 
Lindeborg haft en betydande roll för att informera medarbetare. 

”Det kan vara svårt att nå alla medarbetare på en gång, men vi har goda kanaler. Vi 
använder oss av såväl e-mail som ett informationsblad som vi skickar direkt hem till 
alla medarbetare eller till arbetet så fort det är någonting.” 

(Stefan Lindeborg, personalchef, Stadsmissionen) 

Samtliga av våra företag har i ett tidigt skede i krisen anlitat extern hjälp i form av 
konsultfirmor. Den externa hjälpen har vid sidan av informationsspridning gett möjlighet för 
de anställda att diskutera vad som hänt samt bidragit med stöd. Till skillnad från 
Stadsmissionen, har Skandia och Systembolaget i samband med anlitandet av konsultfirmor, 
även valt att anlita konsulter vilka fungerat som psykologiskt stöd för de anställda. Detta 
belyses med nedanstående citat från Skandia och Systembolaget:  

”Vi hade psykologhjälp på alla stora arbetsplatser. I Stockholm, Sundsvall och 
Göteborg fanns det psykologhjälp och på arbetsplatser ute i landet har vi redan ett 
avtal med kriscentrum, så vi har ett psykolognätverk i hela landet så vem som helst 
kunde ringa dit anonymt.”

         (Charlotte Osterman, HR-staben, Skandia) 

”Det fanns ju vissa telefontider där man antingen kunde ringa Visavi 
(konsultföretag) eller till Anitra Steen, eller vice VD. Det gick att ringa och att ha en 
diskussion, på valda tider.” 

(Roger Sandman, butikschef, Systembolaget) 

Genomgående har alla våra företag även valt att gå ut med information i form av 
informationsbladet ”Frågor & Svar”, vilken innehöll de mest förekommande frågorna och 
framarbetade svar till dessa. Detta har enligt företagen gjorts i syfte att underlätta för de 
anställda vid situationer som t.ex. om en kund eller media börjar ställa ingående frågor. Dock 
har det framkommit att vissa anställda har missuppfattat detta (i synnerhet inom 
Stadsmissionen) som en form av svarsmall och att andra åsikter inte får föras fram än det som 
står i det tillhandahållna materialet. Dock framkom det under studien att materialet från 
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företagets sida endast var menat som ett underlag till vad som har hänt och för att föra ut vad 
företaget stod för och inte som en ”munkavel”. Parallellt med detta har de anställda dessutom 
givits möjligheten att hänvisa till presschefen om de inte velat svara på frågor eller känt sig 
osäkra på vad de skulle svara.

Systembolaget och Skandia har båda under situationerna som rått valt att uppdatera sin 
företagspolicy. Systembolaget skickade i samband med detta tillfälle även ut dokument till de 
anställda för underskrift, så att alla inom företaget skulle vara väl införstådda med vad som 
gällde och vilka regler som fanns att följa. Viktigt att poängtera är att själva policyn i sig 
aldrig ändrades utan bara var föremål för uppdatering. Genom att ha klara regler och riktlinjer 
för vad företaget står för kan, enligt Wennblom, oegentligheter i stort sett undvikas och 
därmed förhindra uppkomsten av en utpräglad kris. 

”Jag tror det måste finnas en tydlighet. Vad är rätt och riktigt, vad är etiskt och 
moraliskt riktigt? Då vågar man stå upp och säga; - Det här är vår policy inom 
detta och vi har slagit fast det här och kan tala öppet om det, så man kan inte 
smyga med det.” 

 (Lars-Ove Wennblom, Operating Officer, CMA) 

4.3.2 Holding statement 
Att företag i ett tidigt skede bör komma fram till ett s.k. ”holding statement” som det sedan 
kan hålla sig till under hela händelseförloppet menar Nordlund är viktigt i samband med en 
kris. Det har inte genom våra företagsintervjuer tydligt framkommit att detta varit något 
centralt i våra valda företag. Dock har det under intervjuer med företagsanställda på nivåer 
längre ner i företaget, bl.a. i Skandia, visat sig att funderingar funnits kring huruvida företaget 
försökt skapa ett ”holding statement” bl.a. genom den information som placerades ute på 
företagets intranät. Nedanstående citat belyser detta: 

”Informationen (från intranätet) kan tas emot på olika sätt. Antingen så köper man 
det som står eller granskar man det kritiskt och frågar sig: varför läggs 
informationen ut? Är det för att vi ska säga en viss sak eller för att vi ska tycka som 
företaget? Jag tolkar det som att den ska vara likriktad.” 

(Magnus Lundahl, privatrådgivare, Skandia) 

Våra intervjupersoner i ledande positioner i företagen svarar istället nekande på om de haft ett 
”holding statement” under situationens mest turbulenta period. De anser att 
informationsbladet ”Frågor & Svar”, som givits ut till anställda fungerade som ett stöd för de 
anställda. Låftman menar vidare att ett ”holding statement” är vanligt förekommande i 
företag, i enlighet med nedanstående citat: 

”Man ber dem att till viss del ha ett standardsvar… Anitra Steen och de hade 
bestämt sig för huvudbudskapen A, B, och C. Detta är vad vi vill och alla anställda 
ska veta dessa tre saker.” 

(Lennart Låftman, civilekonom) 
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4.3.3 Behovet av uppmuntran
Det har inte framgått att någon direkt uppmuntran och liknande ”peppning” från ledningen 
eller VD till de anställda har förekommit i våra företag. Istället har vi fått indikationer på att 
detta ansvar till stor del har fallit på respektive chef vilket belyses av nedanstående citat:

”Jag fick inga direkta order, men det ligger ju alltid på mitt ansvar att peppa 
personalen och se till att de mår bra. Vi är mycket mån om personalen inom 
företaget.” 

 (Roger Sandberg, butikschef, Systembolaget) 

Dock har vi funnit material som visar på att ledningen faktiskt har vidtagit direkta åtgärder för 
att uppmuntra de anställda. Ett exempel på detta är att Skandia gav samtliga anställda i 
Sverige två dagars extra betald ledighet i samband med den mest turbulenta perioden under 
krisen december 2003. Vidare avlastades Skandias kundtjänst i Sundsvall med en egen enhet 
som endast besvarade frågor rörande krisen, så att övriga anställda kunde fokusera på det 
dagliga arbetet. 

4.3.4 Ett syndabockssyndrom? 
Enligt våra externa intervjuer kan avskiljandet av personen eller personerna som orsakat 
krisen i företaget till viss del visa att företaget är handlingskraftigt. Åsikterna från våra 
externa respondenter skiljer sig däremot åt huruvida denna åtgärd är positiv för företagets 
renommé eller inte. Nordlund hävdar att detta sätt är bra för att skydda företagets renommé, 
då personen som orsakat krisen är den som ofta också förknippas med denna. Nordlund menar 
vidare att avskeda den ”skyldige” kan innebära att företaget på detta sätt distanserar sig från 
krisen. Låftman hävdar däremot att vederbörande person istället för att avskedas från arbetet 
bör omplaceras, då denne likt andra anställda kan utgöra en värdefull kunskapsresurs för 
företaget. Låftman förtydligar även vikten av att styrelsen tar sitt ansvar i situationen, vilket 
han inte anser föreligga då företag endast pekar ut en syndabock och avskedar denne.

4.4 Vem är informationsansvarig? 

Att informationschefen och pressansvarige bär det huvudsakliga ansvaret för företagets 
externa informationsspridning är något som tydligt framkommit under intervjuerna med 
företagens medarbetare. Dock har respondenter på lägre nivå i företaget inte alla varit lika 
överensstämmande och på det klara med vem som bär detta ansvar internt. Att veta vem som 
ska ta kommandot i en krissituation anser Låftman är viktigt för de anställda att ha klart för 
sig. Genom att medarbetarna vet vart de ska vända sig för att få information och vilken 
information de ska lyssna till, menar Låftman vidare, kan underlätta och på ett smidigt sätt 
leda företaget ut ur en oönskad situation. 

”Man skall inte överskatta generalerna men någon form av betydelse har de väl just 
när man skall peka med hela handen vart man skall gå. Det tar åtminstone längre tid 
utan general.”  

(Lennart Låftman, civilekonom) 
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Från intervjuer med personer på högre poster i företagen har det däremot visat sig att de anser 
att ansvaret för den interna informationsspridningen vilar hos VD och ledning samt att 
informationen därifrån tenderar att uppvisa ett hierarkiskt spridningsmönster. Med andra ord 
ska enligt dessa, VD och ledning sprida information till dem som står närmast i hierarkin och 
dessa in sin tur informera de anställda under dem osv. Detta är även vad som synes ha föregått 
i företagen men med undantaget att det vid brådskande ärenden är vanligt att budskapet går 
direkt ut till alla anställda, utan att följa något hierarkiskt mönster. Citatet nedan kan belysa 
informationsspridningens gång: 

”Ledningen hade högsta ansvaret för informationsspridningen och såg till att 
områdescheferna fick info som sen skulle förmedla denna vidare till butikschefer som 
i sin tur skulle delge anställda i butikerna.” 

(Lennart Agén, informationschef, Systembolaget) 

4.4.1 VD och ledning skapar trygghet? 
I vår studie har det visat sig att Skandia och Stadsmissionen under situationens gång även har 
genomfört en omorganisation i företagen. Detta har enligt våra intervjuobjekt även det lett till 
ovisshet om vem som är den drivande faktorn i företagen och vem som ansvarar för vad i 
krisen. Det har dessutom även visat sig att ledande positioner inom Skandia heller inte under 
krissituationen var tillsatta vilket ytterligare varit en faktor för ovissheten hos de anställda.

”Vi är fortfarande ganska ledarlösa. Just i Sverige saknar vi en del ledande 
befattningshavare och det ger ju upphov till en viss oro och funderingar.” 

(Charlotte Osterman, HR-staben, Skandia)  

Under intervjuer i företagen har det visat sig att en stark ledare som anställda känner tilltro till 
och kan se upp till upplevs som viktigt för medarbetarna. Det är betydelsefullt, enligt 
Lindeborg, ur det perspektivet att ledaren är företagets ansikte utåt och den som personifierar 
företaget. Utifrån intervjuer med företagsanställda har de visat sig att den tilltro, samhörighet 
och lojalitet som anställda borde känna dels till ledaren, dels till företaget i stort, tenderar att 
under en krissituation utsättas för stark påfrestning. Samtliga anställda respondenter i våra 
företag framhävde alla den stora ansträngning som perioden orsakat och hur jobbigt det 
stundtals känts att gå till jobbet. Det visade sig även att vissa anställda t.o.m. började 
ifrågasätta förtroendet till VD/ledning samt huruvida personerna där fortfarande kunde 
figurera förebilder. 

”Det var jobbigt och jag funderade på att sluta. Jag tyckte inte längre han (Staffan 
Hellgren) var den moraliska förebild jag önskade.”

(Daniel Wihlborg, enhetschef, Stadsmissionen) 

”Min bild av Skandias medarbetare generellt sett, både nu och tidigare, är att man 
är väldigt lojal mot sitt företag. Men i höstas när det var som värst, så ställdes det 
verkligen på sin spets. Det blev både en förtroendekris och en lojalitetskris.” 

(Bertil Håård, HR-chef, Skandia) 



51

4.5 Ett förberedande tänkande

Det har genomgående under samtliga intervjuer framkommit att våra företag inte har tränat sig 
i någon form av krishantering. Vid diskussion kring huruvida det funnits någon plan för 
företagen att följa, har samtliga intervjusvar med de anställda i företagen varit nekande, vilket 
har lett till att företagen synes ha handlat instinktivt och ”på känn”. Vi har dock 
uppmärksammat att Systembolaget nu har arbetat fram en scenarioplan där de försöker 
förbereda sig på hur de ska uppträda om det eventuellt inträffar något oväntat när krisen 
återigen blir aktuell i samband med att åtalen mot butikscheferna kommer upp i domstol och 
blir offentliga. Ett scenarioexempel, enligt Agén, som tas i beaktande är om någon av de 
anklagade butikscheferna t.ex. skulle begå självmord eller liknade. 

Att kriser tenderar att gå i vågor med perioder av både mindre och större medial 
uppmärksamhet anser Boman är normalt förekommande och menar vidare att även han skulle 
vilja se ett slut på Systembolagets kris men att det antagligen skulle ta flera år innan 
slutpunkten nås. Låftman instämmer likaså i diskussionen att det tar lång tid innan en 
slutpunkt i kriser kan nås och menar vidare att:

”Någon form av slutpunkt är väl det om man om fem år sitter och säger; - Ja 
Systembolaget, det var väl nåt trassel om… Annars hoppas väl företag att det ska 
plana ut och hoppas naturligtvis på att det ska komma någon annan saftig skandal 
någon annanstans så att fokus plötsligt ändras.” 

(Lennart Låftman, civilekonom) 

Scenarioplaneringen kan enligt Wennblom ses som ett steg på vägen till ett förberedande 
tänkande. Han menar även att det faktiskt är möjligt för företag att på ett bredare plan 
förbereda sig och träna sig i krishantering och på så vis undgå och slippa dra lärdomar från 
sina eventuellt tidigare misstag. 

”Det finns egentligen två sätt att bli bättre på krishantering. Det ena är att man varit 
med om en situation i verkligheten och det givit en erfarenhet, en kunskap. Det andra 
är att man kan träna och förbättra sin krishanteringsförmåga.”  

  (Lars-Ove Wennblom, Operating Officer, CMA)
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5. ANALYS 

Under detta avsnitt kommer vår analys av det empiriska materialet att presenteras. Analysen 
följer i stort sett samma upplägg som empirin och våra problemformuleringar kommer 
successivt att analyseras. Vidare kommer vi att lyfta fram paralleller som kan dras mellan 
empiri och teori, samt föra en diskussion kring dessa. Vi kommer även genomgående i kapitlet 
argumentera kring åtgärder och förhållningssätt vi anser ha varit fördelaktiga för företagens 
renommé och varumärke i samband med krisen. 

5.1 Medias effekt på företagen 

I uppsatsens problemdiskussion reflekterar vi över att media inte bara fungerar som 
informationsspridare utifrån ett samhällsperspektiv, utan även antas ha stor betydelse för 
spridningen av information till företagets anställda. Detta är även något som vår empiriska 
undersökning framhävt vara gällande i samtliga fallföretag. En anledning till medias centrala 
roll kan, enligt oss, sammankopplas med medias möjlighet att på ett snabbt sätt uppdatera sitt 
”nyhetsmaterial” via sina ständigt aktuella nätupplagor, samt att nyhetssammanfattningar 
sänds kontinuerligt i både radio och tv.

Vårt empiriska material indikerar dessutom att media ofta är den förste att berätta för 
företaget och dess anställda om vad som inte ”gått rätt till” inom företaget. Makten som media 
har i informationsspridningen tenderar att skapa problem för företaget och dess försök att 
sprida sin version om vad som skett. Medias makt över informationsspridningen externt 
återfinns stöd för i teorin (Patterson Nr. 3) som bl.a. anser att media redan under de första 
timmarna efter att en kris uppdagats, är den som fastställer bilden av hur företaget kommer att 
uppfattas av samhället. Medias inflytelserika roll gentemot de externa intressentgrupperna är 
väl omdiskuterat i teorin, men litteratur kring medias roll som intern informatör, dvs. hur 
media påverkar de interna förhållandena i företaget och hur de anställda i sin tur påverkas av 
detta, lyser enligt oss däremot med sin frånvaro.  

5.1.1 Är medias version korrekt? 
Utifrån vår empiriska studie förefaller det således som om media innehar en betydande roll 
även som intern informationsskälla gentemot de anställda. Nackdelen, enligt oss, med att 
företagets medarbetare tar del av medias information istället för, eller i kombination med 
företagets, förefaller vara att anställda således tar del av en felnyanserad version. Detta 
eftersom vårt empiriska material indikerar att media vinklar historien så att den ska underlätta 
för gemene man att läsa. Baserat på detta, har folk ofta en personlig referenspunkt exempelvis 
till löner och lägenheter, vilket enligt oss inte existerar i samma utsträckning för exempelvis 
företagens ofta invecklade bonusprogram. Media förefaller således ha tendens att framhäva 
det som deras läsare lätt kan relatera till och det som ”säljer” hos allmänheten.  
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Media kan genom sin vinklade och ibland direkt felaktiga bild, medföra att de anställdas 
motivation, tilltro och engagemang i företaget stundvis kan sjunka. Detta eftersom de 
anställda tar del av dubbla budskap - ett från företaget och ett ifrån media. Speciellt förefaller 
detta i vår studie vara påtagligt gentemot anställda längre ned i företaget då informationsflödet 
till dessa kan vara bristfällig, eller till de medarbetare som arbetat nära krisen. Förvirringen 
och motivationsnedsättningen hos medarbetarna tenderar, enligt vår studie, i värsta fall leda 
till en förtroendekris där medarbetarna upplever att ledning/VD faktiskt inte velat, eller brytt 
sig om, att dela med sig av information om vad som hänt till dem. Konsekvenserna av skilda 
budskap anser vi kan leda till att de anställda inte sprider ut en enhetlig bild av företaget 
gentemot intressentgrupper och omgivningen i stort. Detta är även något som teorin (Hatch & 
Schultz, 2003) framhäver och menar kan skada företaget och dess renommé, samt även kan 
leda till splittringar inom företaget. En splittrad bild tenderar enligt oss att leda till en 
förtroendekris som kan påverka företagets renommé negativt, då denna i sin tur har en 
benägenhet att leda till ett mer utdraget krisförlopp och som därmed kan åstadkomma 
ytterligare skador på företagets renommé. 

Att de anställda p.g.a. dubbla budskap upplever osäkerhet och tenderar att förlora motivation 
till sitt arbete i samband med en kris, överensstämmer även med den teoretiska bild som 
presenterats inom området (Wood, 1999; Klein, 1994; Proctor & Doukakis, 2003) som menar 
att individer är i behov av att känna kontroll över situationen och få klara budskap om vad 
som sker i dess omgivning. Det kan diskuteras om detta varit fallet i våra företag då, som 
tidigare sagt, även media fungerat som informationskälla för de anställda och att det i 
merparten av företagsintervjuerna framkommit att de anställda känt av en motivationssvacka 
och bristande förtroende till ledning/VD. Vad vi upplever ha blivit en förtroendekris förefaller 
ha varit mest påtaglig i Skandia och Stadsmissionen, där många respondenter tydligt uttryckt 
missnöje mot den interna hanteringen av krisen och även flertalet respondenter uttryckt 
funderingar kring att sluta på företaget. Dock har det framgått att Systembolagets medarbetare 
har varit nöjda med informationsflödet inom företaget och det har inte heller framkommit att 
någon av respondenterna funderat på att säga upp sig från företaget. 

Utifrån empirin verkar det således vara fördelaktigt för företag att i första hand på ett snabbt, 
ärligt och öppet sätt informera sina medarbetare om vad som händer under en kris, vilket även 
teorin lyfter fram vikten av (jmf med Patterson Nr.6). Genom att informera företagets 
medarbetare delar dessa företagets visioner och dess företagskultur (Gotsi & Wilson, 2003) 
och upplever därmed, enligt oss, en känsla av att de är uppdaterade och insatta i den rådande 
situationen och därför inte känner sig förbisedda. Är detta inte möjligt, exempelvis p.g.a. 
skyddande börsregler beträffande kurspåverkande information, är vi av åsikten att det 
förefaller rimligt att medarbetarna i företaget åtminstone får ta del av information samtidigt 
som media och övriga intressentgrupper kan nå den. Vi anser däremot att problematiken för 
företag att hinna till den anställde med information före media kan underlättas genom att 
företaget tillämpar en öppen strategi och ”lägger korten på bordet”. Genom att vara ärlig mot 
media anser vi att media i sin tur kommer att förmedla en mer korrekt och verklig bild till 
omgivningen och de anställda. Eftersom vi tidigare sagt att de anställda tar till sig mycket av 
medias information kommer således denna, något mer ”korrekta bild”, även de anställda 
tillhanda. Så länge informationen som sprids är ärlig och korrekt minskas de anställdas 
förvirring och frågor om vad som skett inom företaget, vare sig informationen går direkt från 
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företaget till de anställda eller omvägen via media. Vi vill dock belysa att vi åter igen anser 
det vara svårt för företag att förekomma media med information, men att företag ändå bör 
eftersträva detta som det optimala.  

Något som även förefaller påverka den enhetliga bilden internt är att det under vår studie har 
visat sig att åsikterna skiljer sig åt huruvida företaget verkligen är inne i en kris eller inte. 
Även detta kan enligt oss leda till splittringar hos de anställda inom företaget eftersom 
upplägget av handlingsplaner kan gå isär. Osäkerhet om företaget befinner sig i en kris eller 
inte anser vi kan påverka agerandet hos de anställda och hur allvarligt de i sin tur ser på 
situationen. Vi är av åsikten att om medarbetarna inom företaget inte tar rådande situation på 
lika fullt allvar kan detta leda till betydande skador på företagets renommé och varumärke, 
eftersom bilden som sänds ut från företaget kommer att visa på skilda signaler till företagets 
intressentgrupper och därmed kommer olika omdömen att skapas.

5.1.2 Möjligheten att agera istället för att reagera 
Eftersom det har visat sig vara media som uppmärksammade oklarheterna i Stadsmissionen 
och Skandia tvingades enligt oss företagen att handla instinktivt. Om företagens handlande 
var lärdomar från tidigare kriser eller om det var baserat på sunt förnuft har vi svårt att 
avgöra, men intressant i samband med detta är diskussionen att de båda företagen därmed 
tenderade att reagera istället för att agera. Att företag initialt tvingas att reagera eller får 
möjlighet att själva agera, är något vi inte funnit vara omnämnt i genomsökt litteratur kring 
krishantering.

I Systembolaget var det dock företaget själv som satte bollen i rullning genom avskedandet av 
de sju butikscheferna, samt polisanmälningarna som gjordes. Till skillnad från Skandia och 
Stadsmissionen fick således Systembolaget tillfälle att i ett första skede agera och själva ta 
initiativet. Detta upplever vi som att företaget visade sig ansvarsfullt och handlingskraftigt
redan i ett tidigt skede och som även kan ha lett till ett ökat förtroende hos omgivningen och 
hos de anställda. Efter det att media tagit del av vad som skett, försattes enligt oss 
Systembolaget även de, i likhet med Stadsmissionen och Skandia, till slut i en reaktiv 
position.

Utifrån det empiriska material vi tagit del utav, synes det vara så att media ofta är den som 
först upptäcker att det finns oklarheter inom företag. Medias upptäckt och den information 
som framkommit gör att företaget i fråga tvingas att reagera. Att företag försätts i en reaktiv 
situation tenderar leda till att företaget själv aldrig är först med att sprida information till 
exempelvis de anställda utan resurser tvingas istället att läggas på att förklara, försvara sig och 
korrigera den information som redan cirkulerar bland de anställda. Det förefaller således som 
att renommé och varumärke i större utsträckning kan skadas om företagets handlande endast 
blir av reaktiv karaktär då två versioner om vad som hänt kan cirkulera bland anställda. 

Medias roll som ”upptäckare” är inget som vi funnit att litteraturen, vi tagit del utav, har 
diskuterat. Det verkar, enligt oss, som att rollen media i dagsläget har i näringslivet inte bör 
underskattas och att företagens relationer till media omsorgsfullt bör vårdas. 
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Sammanfattningsvis, utifrån ovan diskussion, anser vi således att media har en betydande 
inverkan på ett företag under en krissituation och avgör huruvida företaget får möjlighet att 
agera eller tvingas reagera. Att media följaktligen intar dels en roll som krisupptäckare, dels 
rollen som informatör till företagets anställda bidrar därigenom till att förmedla en, inte alltid 
en felaktig bild, men ofta subjektiv utsaga. Detta anser vi kan splittra de anställdas 
uppfattning om den rådande situationen samt sänka motivationen och engagemanget i 
företaget som annars är betydande faktorer för företagets framgång. Meningsåtskillnader inom 
företaget och sjunkande tilltro förefaller ha betydande inverkan på anställdas välmående och 
på den bild de i sin tur sprider till intressentgrupper. Kan inte den enhetliga bilden identifieras 
tenderar detta enligt oss skada företagets renommé ytterligare. 

5.2 Internkommunikation 

Som vi lyfter fram i vår problemdiskussion är det extra viktigt att informationsspridningen till 
de anställda sker på ett tillfredställande sätt i samband med en kris. Eftersom de anställda 
utgör en viktig intressegrupp för företaget, förefaller det enligt oss, att ett steg på vägen till att 
skydda företagets renommé och varumärke är att uppmärksamma de anställda mer under en 
krissituation. Vi anser inte på något sätt att våra företag tidigare har bortsett från de anställda, 
utan menar istället att medarbetarna kontinuerligt bör tillägnas mer utrymme och uppskattning 
året om, än vad vår empiriska studie har visat oss vara fallet idag. Vår åsikt faller därmed i 
linje med Gotsi och Wilsons teori (2001), som hävdar att det är av yttersta vikt att företagen 
väljer att uppmärksamma och lägga resurser på de anställdas välmående. Delar inte de 
företagets värderingar och visioner kommer således företagets enhetliga bild att påverkas 
negativt. Speciellt viktigt förefaller detta vara under en krissituation då företag tenderar vara 
extra starkt beroende av att den enhetliga bilden inte går förlorad. Bibehålles inte den 
homogena bilden tenderar det att direkt påverka renommé och företagsvarumärke negativt 
vilket vi anser har inträffat i samtliga våra fallföretag. 

5.2.1 Informationsåtgärder 
Vi är av uppfattningen att samtliga företag har varit införstådda med att kommunikation och 
spridning av information är viktigt, speciellt i samband med krisartade situationer, då 
företaget är inne i en mycket intensiv fas. Företag kan använda sig av alla tänkbara kanaler för 
att sprida information till de anställda, men det går naturligtvis inte att ha en dialog med 
någon som inte är villig att kommunicera. 

I likhet med teorin (jmf med Patterson, Nr 6) har vår empiri visat att våra företag försökt, att 
på ett mer eller mindre effektivt sätt nå ut med information till de anställda om vad som hänt 
inom respektive företag. Systembolaget använde sig i det initiala skedet av fax till alla landets 
butiker. Valet av denna kanal som initial kommunikation anser vi vara fördelaktigt ur ett 
snabbhetsperspektiv. Däremot anser vi inte att kanalen leder till en tvåvägskommunikation
som enligt teorin (jmf med Falkheimer, 2001; Fiske, 1997; Wood, 1999) är viktigt om 
otydligheter eller direkta frågor skulle uppstå.
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Det verkar således förefalla logiskt att information sprids i form av fysiska möten, då 
oklarheter därmed kan undvikas och de anställda ges möjlighet att få ställa eventuella frågor. 
Enligt företagsrespondenterna har det under situationen uppkommit mycket frågor och möten 
hade varit ett bra sätt att besvara dessa på. Dialogen som fysiska träffar ofta leder till kan även 
resultera i viktig och värdefull feedback för företagsledningen. Fördelen med att informera via 
fysiska möten, samt följa upp dessa med skriftlig information, vidhåller även teorin (Wood, 
1999; Klein, 1994) som likaså anser att det är en effektiv kommunikationskanal när 
informationen rör viktiga nyheter, som enligt oss, krissituationer starkt präglas av. 

Utifrån vårt empiriska material förefaller det som om fax var ett bra initialt tillvägagångssätt 
av Systembolaget. Strategin gjorde att företaget effektivt och snabbt nådde ut till sina 
medarbetare med viktig och brådskande information, för att sedan ytterligare kompletteras 
med uppföljande meddelanden. Det förefaller vidare att företagens intranät och e-mail likaså 
är effektiva och fördelaktiga verktyg att nyttja i informationsspridningen, då alla medarbetare 
i företaget vanligtvis har tillgång till dessa. Vår empiriska studie skildrar även att våra företag 
i en stor utsträckning har använt sig av dessa verktyg.

Vi anser att intranät och e-mail i likhet med multifax, tenderar att vara gynnsamma ur den 
aspekten att informationen relativt snabbt når ut till de anställda. Intranätets betydelse för 
företagen har även enligt teorin (Gordon, 1998) blivit ett vanligt verktyg att sprida 
information genom. En nackdel med intranätet anser vi emellertid kan vara att det av anställda 
kan verka omständligt att behöva logga in och ut från nätet för att få information. Ytterligare 
en nackdel med att använda sig av intranätet är att tillgången många gånger är begränsad till 
att endast kunna nås från sin arbetsplats. Detta leder till att om en anställd inte är på 
arbetsplatsen varje dag, erhålles således inte denna information direkt. Jämförs istället 
multifax med intranätet, har fax egenskapen att brådskande information snabbt når de flesta 
anställda som för dagen är närvarande på arbetsplatsen. Detta då faxmeddelandet kan placeras 
ut på strategiska platser i företagslokalerna där många kan läsa det, exempelvis i 
personalrummet.  

Det förefaller således att intranätet är ett effektivt informationsverktyg att nyttja i framför allt 
företag av större karaktär, t.ex. i Skandia, där de anställda i stort sett dagligen arbetar framför 
en dator. Däremot i företag som har många deltidsanställda, såsom Stadsmissionen och 
Systembolaget, är vi av åsikten att detta inte är ett lika effektivt sätt att sprida brådskande 
information på. Ett sätt att effektivisera intranätet är att antingen låta de anställda få tillgång 
till nätet hemifrån, eller genom att skicka information direkt hem till de deltidsanställda via 
deras eventuella privata e-mail. Ett informationsverktyg som inte uppmärksammats i empirin 
är möjligheten att upprätta en telefonlinje med telefonsvarare dit anställda kan ringa för att få 
uppdaterad information om vad som skett inom företaget. Detta kan dock endast fungera 
under förutsättning att de anställda själva har ett intresse av att få ta del av information.  

Visserligen synes även brev, personaltidningar och informationsblad vara gynnsamma 
tillvägagångssätt att få ut information på om händelser i företaget. Dessvärre kan denna 
information, när medarbetarna slutligen nås av denna, tendera att till viss del vara förlegad. 
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Vi har vidare under studiens gång uppmärksammat att företagen visat ansatser till att ge de 
anställda mer uppmärksamhet under krisen, än före denna. Vi observerade bl.a. att våra 
företag vidtagit åtgärder som inte tidigare nyttjats. I fallet Stadsmissionen skickades 
exempelvis styrelseprotokoll direkt hem till de anställda, för att på detta sätt sprida 
information. Ytterligare har ledning och VD i samband med krisen valt att besöka de 
anställda, något som inte ansågs vanligt enligt vår empiriska studie. Att visa sina medarbetare 
uppmärksamhet anser vi i likhet med teorin (Wood, 1999; Klein, 1994) skall vara ett naturligt 
inslag i ledningens arbete. Att året om aktivt arbeta med att ge medarbetarna bekräftelse för 
det arbete som utförts förefaller enligt oss vara viktigt och bör inte bara vara ett extrainsatt 
inslag i samband med en kris, för att när krisen sedan lagt sig återgå till vanliga rutiner. Att 
ledning och VD besökt sina medarbetare har enligt vår studie i stor utsträckning setts som 
positivt, men vi vill uppmärksamma att detta kan mottas negativt om förfarandesättet anses 
allt för utmärkande inom företaget. Att låta detta inslag vara en del av ledande 
befattningshavares rutiner, att någon gång per år besöka de anställda under sig, är något som 
istället verkar rimligt.   

Alla våra företag har, som vi nämnt, valt att anlita konsulthjälp. Detta synes ha hjälpt 
företagen i dess arbete att hantera krisen både internt och externt, men framförallt genom att 
arbeta fram tydliga budskap gentemot företagets intressentgrupper. Vi är även av åsikten att 
konsultfirmor inte har det emotionella och subjektiva engagemang som ledning och/eller VD i 
företag kan ha. Dessutom har konsultfirmor möjligheten att från ett externt perspektiv se på 
situationen och på ett rationellt och objektivt sätt bättre ifrågasätta företagets interna 
renomméarbete. Att tillsätta externa granskare belyser ytterligare att det funnits handlingskraft 
från ledningens sida i såväl Systembolaget, Stadsmissionen som Skandia. Att ta hjälp av 
externa konsulter anser vi därmed kan ha varit ett effektivt sätt att mildra skadorna på ett 
företags renommé i en krissituation och förefaller vara ett fördelaktigt inslag under en kris, i 
den mån ekonomiska möjligheter finns. 

Systembolaget valde i samband med krisen även att uppdatera sin företagspolicy. Detta anser 
vi vara ett steg i rätt riktning för att bevara sitt renommé då anställda även de uppdateras på de 
regler och riktlinjer som finns i företaget. Att få alla de anställda att skriva under att de tagit 
del av företagets policy, synes ha lett till att de anställda uppdaterades på företagets 
värderingar. Detta handlande kan i sin tur ha skapat en bättre grund för att alla anställda ska 
kunna sträva mot samma mål. Däremot menar vi att även detta borde ha skett kontinuerligt, 
dvs. redan innan krisen uppstod, eftersom agerandet hade ytterligare klarlagt vad företaget 
stod för och kan eventuellt ha lett till att de anställda hade kunnat tala öppet om möjliga 
felaktigheter.  

5.2.2 Holding statement 
Utifrån samtal med Nordlund har det framkommit att ett sätt att åstadkomma att de anställda 
har en klar bild av vad som sker i företaget är att skapa ett ”holding statement”. Detta enligt 
Nordlund är ett lätt och fördelaktigt sätt för att få till stånd att alla anställda ska veta vad 
företaget står för och sprida den viktiga enhetliga bilden som är speciellt väsentlig under en 
krissituation. 
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Samtliga företag har under krisens gång även valt att förmedla informationsblad i form av 
”Frågor & Svar” till anställda. Detta tillvägagångssätt kan ha underlättat för de anställda att 
kunna svara för sig, samt för att klarare se vad företagets policy var i vissa frågor. Dock anser 
vi att informationsbladet kan ha missuppfattas som att ledningen velat att de anställda ska 
svara på ett visst sätt för att undgå repressalier, vilket framkommit att det till viss del även har 
i vissa företag. Ett belysande exempel på detta är att Uppdrag Granskning i direktsändning 
intervjuade en anställd inom Stadsmissionen som på ett mycket negativt sätt uttalade sig om 
det repressalieklimat som rådde inom företaget. Detta inför flera hundratusen tv-tittare. 
Ledningen i Stadsmissionen menar däremot inte att de anställda belagts med ”munkavel” 
genom informationsbladet, utan har varit fria att uttrycka personliga åsikter. De menar vidare 
att de anställda har kunnat använda sig av svaren som ett stöd, men att medarbetarna alltid 
haft möjligheten att hänvisa till företagets presschef om de inte önskat uttala sig. Naturligtvis 
går det inte alltid att ordna så att alla medarbetare inom företaget sprider ut en positiv och 
säljande företagsbild. Dock menar vi att Stadsmissionens minskade bidragsintäkter julen 
2003, kan uppvisa en tendens på hur viktiga medarbetarna är som intressentgrupp, särskilt när 
media sätter företaget i strålkastarljuset.  

Har företagen spridit informationsbladet, ”Frågor & Svar”, i strävan att sprida en enhetlig bild 
till de anställda och därigenom till företagets intressentgrupper, förefaller informationsbladet 
vara ett enkelt och bra tillvägagångssätt för att skydda sitt renommé i samband med en kris. 
Är syftet istället att försöka tysta anställda och sätta ”munkavel” på dem anser vi naturligtvis 
detta vara felaktigt. 

5.2.3 Behovet av uppmuntran 
Vi har genomgående i analysen berättat om vikten av företagets anställda som 
intressentgrupp, samt att i likhet med aktuell teori (Einwiller & Will, 2002; Gotsi & Wilson, 
2001) visa sina medarbetare uppmärksamhet och uppmuntran på ett sätt som motiverar dem i 
sitt arbete, kris eller inte kris. I förhållande till vår empiri förefaller det som att ledningen i 
respektive företag inte på ett tillfredställande sätt nått ut till sina anställda och gett dem 
tillräcklig uppmuntran. Vi baserar vår åsikt på att det i vår empiriska studie visat sig att 
medarbetarna i framför allt Skandia och Stadsmissionen mått psykiskt dåligt och i vissa fall 
även funderat på att sluta hos företaget. Detta anser vi även kan kopplas samman med teori 
om de anställdas psykiska välbefinnande (Sparks et al, 2001; Brenner, 1999) som tydligt visar 
att anställda är i behov av att känna uppskattning och arbetsglädje, för att på så sätt skapa 
motivation och välbefinnande. Att de anställda längre ner i företaget under våra intervjuer 
berättat att de upplever krisen vara så påtagligt motivationsnedsättande att det har existerat 
tankar på att lämna företaget anser vi naturligtvis vara oroväckande. Då de anställda kan ses 
som en konkurrensfördel (Einwiller & Will, 2002) anser vi att företagets relationer till sina 
medarbetare året om och inte bara under en kris, måste vårdas och bibehållas för att minska 
skadorna på sitt renommé. Som tidigare nämnts återspeglas ett företags renommé externt men 
byggs upp internt. 

Under vår empiriska studie har vi sett en tendens till att medarbetarna i samtliga företag fått 
en bättre sammanhållning i samband med krisen som uppstått och att de tytt sig till varandra 
på ett sätt som de tidigare inte gjort. Vi anser det viktigt att företaget ger de anställda 
möjlighet att få ta stöd av varandra under kritiska situationer, med den restriktionen att det 
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inte i alltför stor utsträckning inverkar på det dagliga arbetet. Företagets affärer får således 
inte domineras av krisen. Skandia tillsatte resurser för att avlasta sina anställda genom att 
förstärka sitt kundcenter med en kommunikationsgrupp som endast koncentrerade sig på 
frågor av kriskaraktär. Detta anser vi kan ha underlättat det dagliga arbetet för de anställda på 
andra kundcentra och således även till viss del skyddat många av medarbetarna från att bli 
nedringda och utsättas av frågor som endast berörde krisen. Även om det förefaller som att 
krisen till viss del har tagit över Skandias dagliga verksamhet, anser vi sättet att avlasta 
kundcenter vara en positiv handling för att inte låta krisen i allt för stor utsträckning ta över 
den dagliga verksamheten.  

Vidare har både Skandia och Systembolaget anlitat extern psykologisk hjälp, dit de anställda 
anonymt kunnat ringa för att tala ut om hur de upplever krisen. Stadsmissionen synes inte ha 
vidtagit denna åtgärd, utan valt att låta ledning och mellanchefer istället ”vara nära” och 
”tillgängliga” för medarbetarna. Att finna en balans, där de anställda ges möjlighet till 
reflektioner och diskussioner med varandra eller att använda sig av den professionella hjälp 
som finns att tillgå anser vi förefalla nödvändigt. Dock får detta inte tendera att gå ut för 
mycket över det dagliga arbetet, men det verkar ändå vara fördelaktigt för medarbetarna att få 
”prata av sig” och kanske hitta en källa till motivation. Möjligheten att kunna vända sig till 
extern hjälp anser vi vara gynnsamt eftersom de anställda kan vara hämmade att uttrycka 
känslor offentligt till sina kolleger av rädsla för eventuella konsekvenser. 

Utifrån ovan analysavsnitt har det visat sig vara fördelaktigt för företag att nyttja olika 
informationskanaler beroende på typen av information som ska spridas. Det förefaller tydligt 
som om de traditionella personalmötena inte ska underskattas i en krissituation då detta ger 
tillfälle för tvåvägskommunikation samt feedback till ledningen. Fax som Systembolaget till 
en början nyttjade hade sin egenskap av att det gick fort och kunde läsas av många anställda 
på landets alla Systembolagsbutiker. Intranät och e-mail visade sig vara fördelaktigt när 
informationen var av mera utförlig karaktär. Bortsett från att endast delge anställda 
information är det även viktigt att lyssna på och uppmärksamma de anställda. Att 
genomgående under en kris bistå med en hjälpande hand, uppmuntran och intresse till de 
anställda kan ha lett till att eventuellt missnöje och dålig stämning i företaget kan minskas och 
att de anställda fortfarande orkar hålla skenet uppe. Återfinns, hos de anställda, inte viljan att 
stödja företaget och tillsammans arbeta sig ur krisen tenderar företagets renommé och 
företagsvarumärke att ta större skada än om en stark företagslojalitet hade existerat. 

5.3 Vem är informationsansvarig? 

I vår problemdiskussion reflekterar vi över problematiken kring att företag ofta försätts i ett 
chock- och handlingsförlamat tillstånd i inledningsfasen av en kris, vilket även en parallell 
kan dras med teorin (Smith, 1993) som diskuterar de fyra faser ett individ kan gå igenom, 
vilket vi även anser till viss del kan appliceras på ett företag. För att behålla kontroll över 
situationen synes, utifrån vår empiriska studie, handling och initiativtagande vara centrala 
komponenter för att driva företaget igenom en kris och minska de skador som kommer att 
uppstå på företagets renommé. Det förefaller således viktigt för anställda att veta vem eller 
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vilka som ska stå för denna handlingskraft och informationsspridning så att det inte uppstår 
missförstånd eller förvirring inom företaget.  

Under empiriinsamlingen har det framkommit att anställda är väl införstådda med att 
informations- och presschef ansvarar för den externa informations- och renomméhanteringen, 
vilket enligt oss inte förefaller vara förvånande. Något vi däremot uppmärksammat inom våra 
företag är att det råder en ovisshet om vem eller vilka inom företaget som internt ansvarar för 
detta, trots att teorin (Patterson Nr.3) tydligt påpekar vikten att veta detta under en 
krissituation. Merparten av våra respondenter på chefsnivå ansåg att ansvaret för den interna 
informationsspridningen låg hos PR- och/eller marknadsavdelningen. Däremot har intervjuer 
med anställda längre ner i företaget, i likhet med teori inom området, (Donlon, 2001; LaSage, 
2002) visat att de anställda oftast är samstämmiga över att det är VD och ledning som inom 
företaget bär det yttersta ansvaret för bl.a. informationsspridningen och initiativet till åtgärder. 
Under intervjuer har det dock visat sig att anställda tenderar att ty sig till närmsta chef och 
denne i sin tur tyr sig till sin chef osv. vilket synes logiskt eftersom en hel personalstyrka 
omöjligtvis kan vända sig direkt till VD/ledning. Detta indikerar att mellanchefer förefaller ha 
nyckelroller i denna hierarkiska informationskedja och att de måste vara införstådda med den 
viktiga roll de spelar i processen samt vart de ska vända sig för att få information, till 
VD/ledning eller till marknadsavdelningen?  

Utifrån vårt empiriska material synes det vara viktigt att anställda upplever att de kan känna 
tilltro och lojalitet till företagets VD/ledning och att de kan se dessa som förebilder. Under 
krisernas gång har det förefallit att denna tilltro stundvis har sviktat och att många anställda 
upplevt sig svikna och förda bakom ljuset. Detta synes enligt oss ha allvarliga konsekvenser 
då krisen kan utvecklas till en intern förtroende- och lojalitetskris som kan sätta hela 
företagets existens på prov. Känner inte de anställda en trygghet till VD/ledning kan detta leda 
till att inspirationen och företagsandan går förlorad vilket i sin tur kan resultera i en splittring 
inom företaget vilken kan ha en avgörande roll för den enhetliga bild företaget bör sända ut. 

5.3.1 Ett syndabockssyndrom? 
Som presenterats i empirin har våra företag som direkt åtgärd valt att avskilja de personer som 
”orsakat” krisen från sina uppdrag. Vi anser det vara viktigt att skilja mellan krisen som 
uppkommit i t.ex. Systembolaget från den som uppkommit i Stadsmissionen, där krisen i det 
förstnämnda fallet till viss del kan vara av brottslig karaktär. Krisen i Stadsmissionen kan 
istället ses som ett resultat av Direktorns löne- och pensionsavtal, som av media, samt en del 
av våra respondenter, ansågs vara skandalöst och oetiskt. Det förefaller enligt oss vara mer 
rimligt att skilja en person som står åtalad för en lagöverträdelse från sitt arbete, än en anställd 
som gått emot något som först i efterhand ansågs strida mot företagets policy, vilket var det 
som skedde i Skandia och Stadsmissionen men även till viss del i Systembolaget. Då vi anser 
att de anställda kan ses som en kunskapstillgång och utgöra en konkurrensfördel för företaget, 
anser vi i likhet med Låftman att omplacering av vederbörande istället kan vara en lämplig 
lösning som alternativ till uppsägning. Genom att tillämpa denna strategi anser vi att företaget 
kan behålla vederbörandes kunskap samt att företaget handlar på ett mer kostnadseffektivt sätt 
då företaget investerat resurser i de anställda. 
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Ett annat tillvägagångssätt för företag att ta sig ur en kris kan vara att låta VD:n eller annan 
ansvarig agera ”syndabock” och på så sätt visa på handlingskraft genom att ta bort ”det onda” 
och avskeda vederbörande. Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt kan enligt Nordlund få 
företaget att även distansera sig ifrån krisen då VD/ledning är den som ofta förknippas med 
krisen. Detta agerande är även i linje med teorin (Trout, 2001) som hävdar att detta mycket 
väl kan fungera som en snabb utväg för företag ut ur en kris. I fallet Stadsmissionen kan vi 
inte direkt påstå att Direktor Hellgren blev avskedad, eftersom denne själv hävdar att trycket 
blev för stort på honom och hans familj och valde därmed att lämna sin post i företaget. Detta 
handlande förefaller ändå ha bidragit till att den person krisen cirkulerat kring nu lämnade 
företaget och företaget kunde, i vart fall utåt sett, ta nya tag och gå vidare. 

Att benämna en person syndabock är allvarligt och hårt men kan enligt oss ses som ett lätt, 
och möjligtvis även fegt, sätt att köpa sig fri ifrån en kris. Det kan diskuteras huruvida 
avskedandet av en ”syndabock” innebär handlingskraft från företaget eller inte, men vi anser 
inte för den delen att detta alltid är en bra lösning att tillämpa. Istället argumenterar vi för att 
det kan vara bevis på att ledningen inte tagit sitt fulla ansvar för det som skett inom företaget. 
Exempelvis var det styrelsen i Stadsmissionen som arbetade fram Hellgrens numera 
omdiskuterade löne- och pensionsavtal och därmed var fullt införstådda med vad som gällde, 
däremot är det Hellgren som nu får bära skulden för att han accepterade detta kontrakt.

Utifrån ovanstående diskussion anser vi det förefalla som om det yttersta ansvaret och 
initiativtagandet för att leda ett företag genom en kris faller på VD/ledning inom respektive 
företag. Anställda har under vår studie tenderat att vända sig till sin chef för information 
vilket indikerar att denne i sin tur måste vara införstådd med sin roll i spridningshierarkin för 
att information ska spridas på ett tillfredställande sätt. VD/ledning har således högsta 
ansvaret i företaget men mellanchefer har även de en avgörande roll för att information ska 
nå ut till företagets alla nivåer. Vi är av uppfattningen att det verkar te sig som att ju snabbare 
ett företag kan ta sig ut en kris desto mindre blir skadorna på dess renommé. Detta eftersom 
det förefaller vara så att ett företags renommé tenderar att skadas varje gång ny 
uppseendeväckande information kommer fram.  

5.4 Kan ett proaktivt tankesätt upparbetas inom företag? 

Som vi i problemdiskussionen nämner synes det inte vara vanligt förekommande att företag 
tränar sig i krishantering och att endast lite resurser läggs inom detta område. Som vi även 
diskuterar kan varje kris ses som unik och att tillvägagångssätt bör skilja sig från fall till fall. 
Utifrån vårt empiriska material anser vi det föreligga en frånvaro av planering kring vad som 
ska göras under en eventuell kris. I likhet med den teori (Patterson, Nr 3) vi presenterat 
kommer kriser någon gång att inträffa i företag, frågan är bara när. Utifrån detta ter det sig 
således lämpligt och fördelaktigt om företag valde att investera i krisplanering och upparbeta 
ett s.k. proaktivt tänkande inom företaget.  

Paralleller i denna diskussion kan dras till Mitroffs teori (2003) som instruerar företag att 
arbeta med scenarioplanering och vara förberedda på att eventuella händelser plötsligt kan 
inträffa. Mitroffs teori rör dock inte endast kriser som kan påverka renommé utan berör allt 
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från naturkatastrofer till finansiella kriser. Oavsett krisens karaktär menar vi att själva 
scenarioplaneringen är det som bör uppmärksammas och framförallt kan vara en bra strategi i 
samband med renommékriser. Det verkar således positivt för företaget att träna sitt öga på att 
upptäcka antingen varningssignaler eller regelbundet föra en scanningsprocess bl.a. på hur 
policy och regler åtföljs inom företaget så att onödiga skador på renomméet inte uppkommer. 

 5.4.1 Går en kris i vågor?  
I samband med att företag bör anamma ett proaktivt tänkande för att smidigare klara av en 
kris, finner vi det även intressant att diskutera huruvida våra företag ser en slutpunkt på sin 
kris och om det verkligen finns en slutpunkt då vi talar om företagskriser?  

I likhet med att media har en framträdande roll vid början av en företagskris, har även media 
inverkan på slutpunkten. Systembolagets scenarioplanering kan visa på ett proaktivt tankesätt 
då företaget förebereder sig på att krisen, i samband med åtalen, återigen blossar upp och 
media återupptar fokus på företaget. Att kriserna tenderar att ha gått i vågor med perioder av 
vila är något som vi uppmärksammat vara vanligt i fallföretagen. Ett exempel på detta var när 
media hittade ytterligare information om ”skandalösa” bonussystem i Skandia, vilket gjorde 
att krisen återigen flammade upp inom företaget.

Vi anser dock att media efter ett tag tenderar tröttna och flytta fokus till mer aktuella och 
säljande händelser i omvärlden. Enligt Låftman kan ett sätt att se ett slut på en företagskris 
vara att företagets intressentgrupper glömmer vad som hänt eller att företaget kan återgå till 
att fokusera på sin huvudsakliga affärsidé. Vår empiriska studie visar att de företagsanställda 
vi intervjuat tror att det kan ta upp till flera år innan krisen planar ut och en slutpunkt kan 
urskiljas. Däremot anser vi att skadan som skett på företagets renommé kommer att vara 
beständig även om den naturligtvis minskar med tiden. Trots att intressenter glömmer i detalj 
vad som skett, kommer det alltid att finnas en viss skepticism i bakhuvudet hos dessa. Vi 
anser, utifrån bearbetning av empirin, att företaget kan lära sig något av en kris och kanske 
t.o.m. gå starkare ur denna, men att företagets renommé för alltid till viss del är skadat dvs. 
ett ärr av krisen kommer alltid att finns på företagsrenomméet. 

Utifrån ovan diskussion menar vi sammanfattningsvis att företag kan upparbeta ett proaktivt 
tänkande och arbeta fram en handlingsplan för en eventuell kommande kris. Vi anser trots allt 
att varje företagskris är unik och att det är omöjligt att finna en allmänt applicerbar manual 
men att det ändå återfinns vissa gemensamma och återkommande moment som går att 
förbereda sig inför.  Vid sidan av detta är vi av åsikten att vart företag utifrån ett internt 
perspektiv kan arbeta fram sin unika handlingsplan med hänsyn till företagets egna 
förutsättningar. Genom denna plan kan ett företag således förbereda sig på en kommande kris 
och minska de skador på företagets renommé som vi anser uppkommer i samband med en 
kris.
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6. SLUTSATS 

Nedan presenteras svar på vårt syfte och de slutsatser denna studie har resulterat i utifrån 
vårt insamlade empiriska material. Vidare kommer vi i detta kapitel redogöra för de 
kunskapsluckor vi anser föreligga i genomsökt befintlig teori. Slutligen presenteras en 
utvidgning av den teoretiska modell som presenterats i kapitel 3. 

Syftet med denna studie har varit att utifrån ett internt perspektiv analysera hur företag har 
arbetat med sitt renommé i samband med en kris för att öka förståelsen för hur skadorna på ett 
företags renommé kan minskas. Vi har under studiens gång funnit ett flertal intressanta 
områden som under en krissituation synes vara extra viktiga för företag att ta hänsyn till. 

Vi har under studiens gång funnit att media inte endast har en väsentlig roll som 
samhällsinformatör utan även har stor inverkan på ett företag och den uppfattning som dess 
anställda erhåller, speciellt under en krissituation. Vi anser att våra fallföretag haft stor 
förståelse för att informationsspridning till de anställda är viktigt under en kris, men att de 
måste komma till större insikt om att det inte endast är företagets bild som anställda kommer 
att ta del av. Vi har funnit att anställda i stor utsträckning tar till sig den mediala bild som 
skapas eller åtminstone kompletterar företagets information med denna. Därför anser vi det 
väsentligt att företaget sprider tydlig och korrekt information samt skapar en god relation till 
media. Genom detta tillvägagångssätt anser vi därmed företagets chanser ökar att rätt 
information sprids till de anställda då dessa antingen tar del av företagets information eller 
medias. Vi anser oss således ha visat att det återfinns en kunskapslucka inom detta teoretiska 
område, då befintlig teori endast belyser media som en viktig källa gentemot företagets 
externa intressenter under krisen, men utelämnar media som intern informatör.

Vi är av åsikten att företag alltid bör eftersträva att förekomma media med information till 
sina anställda, då vi anser att den mediala versionen av företagskrisen, trots att de erhållit 
korrekt information från företaget, tenderar att vara vinklad. Detta förfarande anser vi 
minimerar spekulationer såväl internt och externt, samt att företaget därmed visar ett agerande 
och ett ansvarstagande för företagets handlingar.

För att kunna ligga steget före media krävs att företagen har en effektiv och välfungerande 
internkommunikation. I denna kommunikation bör det återfinnas en samverkan mellan 
VD/ledning och de anställda. Medarbetarna måste känna sig delaktiga i och betydelsefulla för 
företaget vilket skapas genom att ledningen ser till att de anställda motiveras och uppmuntras 
i sitt arbete under krisens skede. Att de anställda får ta del av information är således viktigt för 
arbetsglädjen i företaget, vilket kräver en genomströmning av information i hela företaget. 
Detta är speciellt påtagligt under en kris då företag är starkt beroende av att den enhetliga 
bilden i företaget är intakt. Befintlig litteratur framhäver vikten av de anställdas roll för ett 
företags framgång, men vi saknar kopplingen till hur de anställda påverkar företagens 
renommé i samband med en krissituation. Vi anser oss i studien ha funnit att de anställda inte 
prioriteras i den utsträckning de borde, vilket har lett till att företagens enhetliga bild har 
splittrats, vilket vi anser har avspeglats i företagens renommé.  
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Vi är vidare av åsikten att företag borde arbeta proaktivt dvs. att internt förbereda sig för en 
kommande krissituation, då vi upplever att detta har stor inverkan på hur pass stora skadorna 
kommer att bli på företagets renommé. Att utifrån företagets egna förutsättningar arbeta fram 
en unik plan som kan appliceras under krisen, hjälper detta företaget att snabbt handla i 
krisens initiala skede. Det vi uppmärksammat under arbetets gång har varit huruvida det haft 
betydelse för företagets renommé om företag tvingats att reagera eller agera under krisen. 
Teori kring proaktivt tänkande återfinns, men vår studie har visat att denna inte appliceras i 
praktiken. Dock anser vi att teorin saknar koppling till medias roll, då vi funnit att media 
påverkar huruvida företaget får agera eller tvingas att reagera på medias upptäckt. Vi vill 
härmed lyfta fram att media tenderar att vara den som först upptäcker oklarheter inom företag. 
Ur ett företagsperspektiv hade det dock varit fördelaktigt att få agera eftersom detta synes 
minska skadorna på företagets renommé. 

Något vi under studiens gång har uppmärksammat är att om företag lyckats att arbeta fram 
svar till våra tre inledande problemfrågor dvs. förstå medias effekt på företag, ha klart för sig 
på vilket sätt information effektivt ska kommuniceras ut till anställda, samt veta vem som är 
handlings- och informationsansvarig, anser vi att ett proaktivt tankesätt tillämpas. Genom 
detta menar vi att skador på företagets renommé kan minskas och att krisförloppet snabbare 
kan avslutas.

Nedan presenteras en utvecklad version av den teoretiska modell som presenterats i avsnitt 
3.9. I denna har vi valt att rödmarkera de ovan beskriva områdena som vi anser studien har 
bidragit med och som företag bör uppmärksamma som viktiga i den interna 
renomméhanteringen under en kris. I modellen belyses bidraget av medias roll som intern 
informatör och dess effekt på företaget och dess anställda. Modellen framhäver även att den 
interna kommunikationen är väsentlig och bör få större utrymme, speciellt under en kris. De 
anställdas roll är i samband med detta av avgörande karaktär om den enhetliga bilden ska 
förbli intakt och om företagets renommé ska klara av påfrestningarna som krisen medför. 
Slutligen presenteras i modellen det proaktiva tänkande som alltid bör genomsyra ett företag. 

Figur 4. Utvecklad teoretisk modell 
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Mot slutet vill vi lyfta fram att de ämnesområden vi under arbetets gång har berört, anser vi 
kan fungera att tillämpa parallellt i en krissituation dvs. att delar från alla områden kan 
appliceras på ett företags renomméhantering i samband med en kris. Vi saknar däremot en 
teori som sammanlänkar dessa områden och beskriver hur viktig symbiosen mellan dessa kan 
vara. Alla områden har en direkt eller indirekt påverkan på hur stora skadorna på ett företags 
renommé kommer att bli.  

Trots att renommé är något som uppkommer externt hos intressentgrupperna är vi av åsikten 
att renomméarbetet börjar internt i ett företag där de anställda ha en avgörande roll. Skapas 
inte en enhetlig bild hos denna grupp, hur ska företaget då lyckas förmedla en sådan till 
omgivningen? Företagets enhetliga bild och policyregler är därmed något de anställda ska 
leva och ha i ryggmärgen, oavsett om de befinner sig på kundmöte, på fredagsfesten eller 
samtalar med sina kollegor över eftermiddagskaffet. De anställda fungerar därmed som 
ambassadörer för företagets varumärke och renommé. Krisen blir på detta sätt ett ”moment of 
truth” för hur stor påfrestning företagets ”renommébuffert” egentligen klarar av när krisen väl 
drabbar företaget. Företag ska däremot inte ta för givet att ett komplett skydd mot skador på 
företagets renommé kan erhållas. Så länge det finns människor i ett företag, finns ambition 
och kunskap. Likaväl kommer det även att finnas brottslighet och girighet på individnivå.

”Det är en utopi att tro att företaget ska komma undan det här som skadar rykte och 
renommé. Det kommer alltid att finnas, så länge det finns människor, så kommer det 
att finnas helt enkelt.” 

(Lars-Ove Wennblom, Operating Officer, CMA) 

Likt ”feathers in the wind”, som omnämns i inledningskapitlet, tar det lång tid för företag att 
återgå till ”status quo” efter en kris om detta ens är möjligt, dvs. hur företagssituationen var 
innan krisen bröt ut. Därför kan frågan ställas - läker tiden verkligen alla sår?  
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7. REFLEKTIONER

Nedan presenteras ett antal reflektioner som uppkommit under studiens gång och som vi 
anser intressanta att lyfta fram och som möjligtvis skulle kunna utgöra föremål för vidare 
forskning.

Ett företags medarbetare anser vi utgöra en av företaget viktigaste intressentgrupper och är i 
ständigt behov av motivation och stöd. Eftersom företag är uppbyggda av individer anser vi 
det inte konstigt att vi under studiens gång har uppmärksammat att företaget tenderar att 
reagera likt en individ. I likhet med teorin (Smith, 1993) menar vi att en parallell kan dras 
mellan hur en individ reagerar i en krissituation och hur företaget kommer att agera i en 
liknande situation. Vårt empiriska material visade att Skandia och Stadsmissionen till en 
början hamnade i en chockartad situation då media först informerade företaget om 
oklarheterna. Detta skulle kunna symbolisera den första fasen i en individs kris. Skandias 
ledning övergick sedan till reaktionsfasen, vilket enligt teorin avspeglar en individs svårighet 
att visa handlingskraft och acceptera rådande situation. Hårdras situationen anser vi att våra 
fallföretag i dagsläget befinner sig i bearbetningsfasen, dvs. en läkningsperiod, där företaget 
arbetar för att vända krisen. Krisens slutgiltiga skede, nyorienteringsfasen, spås av de 
anställda själva enligt ovan, med medhåll från våra externintervjuer, inte komma förrän om 
minst ett antal år. Vi vill dock ifrågasätta huruvida det egentligen finns en slutpunkt på en kris 
och om företag i realiteten kan återfå sitt ursprungliga renommé. Detta är en logisk 
utgångspunkt för framtida studier.  

I samtliga fallföretag har den uppstådda situationen varit resultat av att policyregler och 
riktlinjer har brutits vilket leder oss in på problematiken att utforma policyregler som indirekt 
blir löften till företagens intressenter. Stadsmissionen är en frivillighetsorganisation som 
hjälper utsatta i samhället och till stor del byggts upp tack vare hjälp och stöd från 
allmänheten. Dessa regler tenderar att skapa en tydlig bild till företagets intressentgrupper om 
vad företaget står för och utger sig vara. Om media tar del av information om att företagets 
Direktor har en lön, eller gynnsamma förmåner, som motsäger företagets policy menar vi att 
företaget kommer att få stå till svars för att de brutit mot företagets policy. Med tanke på 
Systembolagets position i form av monopol, har de indirekt lovat svenska folket att arbeta 
utifrån en viss policy där konsumenten ska bestämma butiksutbudet. Får media ta del av att 
butikschefer brutit mot företagets policy, tenderar det att på samma sätt som i Stadsmissionen, 
leda till stor uppståndelse och medial uppmärksamhet. 

Det förefaller således som om företag bryter mot utlovade löften kan det diskuteras huruvida 
fallet och skadan blir större för företaget och dess renommé, än om löften inte alls givits till 
intressentgrupper. En tolkning av detta kan vara att dagens företag bör vara försiktiga med 
vad de formulerar som sin företagspolicy eller se till att alla inom företaget vet och efterlever 
vad företaget står för. Företaget bör således inte bara säga vad det står för, utan måste ha 
ambitionen att själv leva upp till det dvs.- ”living the brand”. 
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Något som slutligen skulle vara av ytterligare intresse för framtida forskning, är att studera 
hur företagsetiken har förändrats genom åren då vi upplevt en tendens till att fler 
företagsskandaler numera uppmärksammas av media. Föreligger det verkligen mer skandaler i 
dagsläget eller är media mer granskande idag än vad de tidigare varit? Frågan om detta kan 
vara ett resultat av ett hårdnande affärsklimat eller mer komplexa företagsstrukturer, är något 
vi lämnar över till framtida forskare. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE- Företagsanställda

Förklara att intervjun tas upp på band för att underlätta för framtida bearbetning av 
materialet. Ge intervjupersonerna möjligheten att granska materialet innan publicering av 
rapporten. 

Förklara vårt syfte med uppsatsen; …att analysera hur företag internt sätt hanterar sitt 
renommé i samband med en kris  

Definition på renommé;  
”det allmänna omdöme ett företag erhåller från olika intressentgrupper” 

Berätta om dig själv och din roll i företaget? 

Företaget har ju uppmärksammats mycket i media på sistone. Anser du det som hänt kan 
benämnas ”kris”?             Om ja; Vad är din bild av företagets kris? 
                                         Om nej; Vad vill du benämna det som? 

Överensstämmer denna med medias bild? 
 Om nej; Varför? Kan du nämna några markanta skillnader? 

När företaget först fick vetskap om det som hänt, vad gjordes internt? 

Arbetade du och företaget utifrån någon forma av krishanteringsplan? 
 Om ja; Hur såg den ut och vem hade utarbetat denna? 
 Om nej; Skulle en sådan plan ha hjälp om det funnits? 

               
Vem var ansvarig till att företaget agerade? 
 Vad gjorde denna? 
 Vad borde denna gjort? 

Vem ansvarade för att informationen om vad som hänt spreds internt och till dig? 
 Vid svar; Var detta rätt person nu i efterhand att ta detta ansvar? 
 Om nej; Vem skulle du idag sett som ansvarig? 

Vilken information spreds? Om svar; Varför tror du just denna information spreds?  

Upplever du att du fick tillräcklig information om vad som hänt? 
 Om ja; På vilket sätt? 
 Om nej; Vad saknades och var hittade du ytterligare information? 

Var media en ytterligare informationskälla för dig och dina anställda? 

Vilka nåddes av informationen inom företaget?  
 Vad det några som medvetet inte fick ta del av information? 
 Om ja; Vilka var denna info menade för? Varför inte de andra? 

Hur lång tid tog det innan informationen nådde dig och de anställda? 

På vilket sätt spreds informationen till de anställda? 

Gick information ut till dig om hur de anställda skulle förhålla sig ex. med ett s.k. 
”holding statement” gentemot intressentgrupper? 

Har ni någon uppfattning hur de anställda har uppfattat krisen och hanteringen av den? 
Vad är din kommentar till det? 

Hur har du förmedlat information vidare till de anställda? 

Vad upplever du dina anställda ha varit positivt/negativt vid hanteringen av krisen? 
 Internt? Externt? 

Vad upplever du har varit positivt/negativt vid hanteringen av krisen? 
 Internt? Externt? 

Vad gjordes för att uppmuntra anställda inom företaget dvs. ”peppa” de anställda? 

Har krisen visat några tendenser till skada på företaget och omdömet hos allmänheten? 
 Om ja; På vilket sätt? 
 Om nej; Beror det på att företaget har agerat på ett speciellt sätt? 

Hur märker du och dina anställda av skadan? 

Skulle du velat att ledningen agerat annorlunda mor dig och de anställda? 

Anser du att företaget tagit sig ur ”krisen” nu? 
 Om ja; Vad är det som gör att ni tror att ni tagit er ur krisen? 
 Om nej; När tror du att detta kommer att ske? Vad är det som saknas? 

Är det något som du vill tillägga nu mot slutet? 



BILAGA 2: INTERVJUGUIDE- Företagsintervjuer med högre chefer
Förklara att intervjun tas upp på band för att underlätta för framtida bearbetning av 
materialet. Ge intervjupersonerna möjligheten att granska materialet innan publicering av 
rapporten. 

Förklara vårt syfte med uppsatsen; …att analysera hur företag  internt sätt hanterar sitt  
renommé i samband med en kris  

Definition på renommé; ”det allmänna omdöme ett företag erhåller från olika 
intressentgrupper” 

Ser du detta på samma sätt eller skulle du vilja definiera det på annat sätt?  

Anser du det ligger ett värde i att ha ett gott renommé?  
Om ja; Vad är värdet? Vilka faktorer anser du inkluderas i ett gott renommé? 

Hur tycker du att ni arbetar med ert renommé? Om ja; Hur? Är detta säsongsbetonat? 

Vem tror du ansvarar för renomméhantering inom företaget i dagsläget? 
 Om ja: Varför just dessa personer?  

Företaget har ju uppmärksammats i media på sistone. Anser du det som hänt kan 
benämnas ”kris”?          Om ja; Vad är din bild av företagets kris? 

                        Om nej; Vad vill du benämna det som? 

Överensstämmer denna med medias bild? 
 Om nej; Varför? Kan du nämna några markanta skillnader? 

Hur uppdagades krisen? 

Kan du säga att det var startpunkten till allt? 
 Om nja; Anade ni att det fanns ”felaktigheter” som kunde upptäckas? 

Om ja; Hade ni försökta ta hand om dessa tidigare? 

När ni först fick vetskap om det som hänt, vad gjordes internt inom företaget? Vad var 
era första åtgärder? 

Fanns det någon form av krishanteringsplan? 
 Om ja; Hur såg den ut och vem hade utarbetat denna? 
 Om nej; Skulle en sådan plan ha hjälp om det funnits? Handlade ni i blindo?  

Vem var ansvarig till att företaget agerande? 
 Vad gjorde denna? Vad borde denna gjort? 

Vem ansvarade för att informationen om vad som hänt spreds internt? 
 Vid svar; Var detta rätt person nu i efterhand att ta detta ansvar? 
 Om nej; Vem skulle du idag sett som ansvarig? 

Vilken information spreds? Om svar; Varför valdes att sprida just denna information?  

Vad detta rätt information som spreds?        Om ja; På vilket sätt? 
                                                         Om nej; Varför inte? 

Vilka nåddes av informationen inom företaget?  
 Vad det några som medvetet inte fick ta del av information? 
 Om ja; Vilka var denna info menade för? Varför inte de andra? 

Hur lång tid tog det innan informationen nådde de anställda? 

Hur nådde ni ut till de anställda? Ex. mail, pm, mellanled, möte? Över hela Sverige? 

Gick ut någon info om hur de anställda skulle förhålla sig ex. ett s.k. ”holdig statement” 
gentemot intressentgrupper? 

Har ni någon uppfattning hur de anställda har uppfattat krisen och hanteringen av den? 
Vad är din kommentar till det? 

Hur tror ni allmänheten har uppfattat vad som hänt? 

Har krisen visat några tendenser till skada på företaget och ert omdöme hos allmänheten? 
 Om ja; På vilket sätt? 
 Om nej; Beror det på att ni agerat på ett speciellt sätt? 

Anser ni att ni tagit er ur ”krisen” nu? 
 Om ja; Vad är det som gör att ni tror att ni tagit er ur krisen? 
 Om nej; När tror du att detta kommer att ske? Vad är det som saknas? 

Anser du att företaget har tagit lärdom av vad som hänt? 
Skulle företaget vara mer förberett och agera annorlunda i en eventuell framtida kris? 
Är det något som du vill tillägga nu mot slutet? 

Tack för oss! 



BILAGA 3; INTERVJUGUIDE- Externintervjuer 

Förklara vårt syfte med uppsatsen; ”Analysera vad som görs internt i ett företag för att 
skydda/bibehålla ett gott renommé vid en kris?”
Vi har valt att definiera ett renommé som; ”det allmänna omdöme ett företag erhåller 
från olika intressentgrupper.”
Håller du med om detta eller är du av annan åsikt? I så fall vilken? 

Vi vill analysera hur olika företag som varit involverade i någon form av kris har agerat 
internt sett för att minska eventuella skador på det goda renommét/företagsvarumärket 
som annars kan uppstå under denna krisperiod.   

Hur ser du/ni kortfattat på företagsskandaler i dagsläget?  

Finns det skillnader mellan hur media presenterar skandaler idag och förr i tiden?  

Är det mera vanligt nu att bagateller blir ”skandaler” eller att det förr fifflats mycket med 
pengar etc. men risken att förr bli upptäckt inte varit så stor. 

Tror du/ni att detta har påverkat företagens sätt att agera. Om så; på vilket sätt? 

Om du fick nämna företag som på har hamnat i kris, vilka skulle dessa vara och varför?  

Varför anser du dessa varit mer av skandalkaraktär än t.ex. andra som…. 

Vad hände i dessa skandaler eller kriser?  

Vad var orsaken till läget som uppstod? 

Utifrån de företag vi nu diskuterat…..(diskussion om vart företag för sig) 

Hur upplever du/ni att företaget har hanterat/hanterar krisen utåt mot marknaden? Internt 
sett?  

Vad gjordes internt i förhållande till personal, ledning etc.? Sparkades folk, slutade 
anställda? Finns det anledningar till att de gjorde det?  

Är det en vanlig företeelse att de anställda t.ex. slutar eller att folk avskedas?  

Är detta en reaktion till att samhället vill att företag ska agera på detta sätt eller är det 
ofta ett val från företagens sida?  

Givetvis beroende på typen av skandal men i vilken mån stöder ett företag en anställd 
som gjort ett felsteg eller är denne på egna ben? 

Hur agerade företaget i reaktion till om detta hände?  

Vem sågs som ansvarig utifrån företaget sett för att informera företaget internt? Brukar 
denna person generellt sett ha detta ansvar i alla företag?  

Vad detta samma person som låg bakom informationen som skulle nå samhället? Vad 
skiljer ofta dessa två typer av information? 

Hur informerade företaget de anställda? Möten? Pm? E-mail? 

Var låg gränsen för vilka som skulle informeras? Alla från topp till botten eller få???.  

Vad bör göras och vad gjordes? Vad gjordes internt för att ”hålla humöret uppe” bland 
anställda? 

Finns det någon ”standard plan” att agera efter i situationer som dessa? t.ex. 1) Informera 
ledning 2) Uttalande till media….osv. Syndabockssyndromet? Köpa sig fri? 

Hur anser ni att företaget tog sig ur krisen? Tog de sig ur eller dog företaget?  

Kunde man identifiera en s.k. slutpunkt eller avslutning då företaget tog sig ur krisen?  
Hur lång tid tog hela förloppet?  
Berodde tiden på hur bra företaget agerade eller på att media tillslut tappade intresse?  

Anser du att det ligger ett värdet i att ha ett gott renommé? OM ja; Vad är värdet?  

Vilka faktorer anser du inkluderas i ett gott renommé?  

Utifrån det vi diskuterat: OM jämförelser görs mellan innan och efter krisen;  
Kan man uttala sig om att renommét eller företagsvarumärket skadades? Mycket? Lite? 
Internt sett? Externt sett? Och iså fall på vilka aspekter tog företaget stryk?  

Det stryk de faktiskt upplevde/tog, kan företaget återvinna detta eller är det sår som 
aldrig riktigt kommer att läkas?  

Utifrån vad vi nu har diskuterat är det något du anser vi har glömt och som kan vara 
relevant som inte tagits upp under detta samtal? 



Bilaga 4 

Översättning från engelsk terminologi till svenska; 

Reputation management => renomméhantering 
Reputation => renommé 
Crisis management => krishantering 
Corporate brand => företagsvarumärke 
Product brand => produktvarumärke 
Brand management => varumärkeshantering 
Branding => varumärkesbyggande 


