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Sammanfattning 
Dagens samhälle kännetecknas av en systematisk reproduktion av oro och risker 

vilket har gjort att organisationer allt oftare hamnar i förtroendekriser. När 

organisationer hamnar i en förtroendekris är en effektiv kommunikation av största 

vikt. En effektiv kommunikation har potentialen att minska förtroendeförlusten och 

rädda organisationen från att hamna i en fullskalig förtroendekris. Samtidigt kan en 

ineffektiv och felriktad kommunikation fördjupa förtroendekrisen både internt och 

externt för organisationen. I en frivilligorganisation som Röda Korset där förtroendet 

är organisationens viktigaste kapital, är kommunikationen det viktigaste instrumentet 

för att påverka förtroendet för organisationen internt och externt. Därför anser vi att 

det är intressant att studera hur Röda Korset kommunicerat för att skapa förtroende 

för organisationen vid förtroendekris. Vi ämnar med denna uppsats beskriva och 

analysera hur organisationen kommunicerat förtroende internt och externt, vid den 

förtroendekris som organisationen genomgått. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi gjorde en metodtriangulering, 

där vi genomförde semistrukturerade intervjuer, medieanalys samt artikelanalys. 

Valet av metod grundar sig i att vi i undersökningen ämnade nå så god förståelse som 

möjligt kring hur förtroende kommunicerats vid Röda Korsets förtroendekris.  

Utifrån vår uppsats drar vi slutsatsen att kommunikationen internt och externt i 

organisationen hade stora brister, där vi bland annat saknar en tydlig 

kommunikationsplan för att hantera förtroendekrisen. Den strategiska 

kommunikationen från organisationen sida lyste flera gånger med sin frånvaro vilket 

resulterade i att organisationen internt och externt upplevde en kraftig 

förtroendeförlust. 

 

 

 

 

Nyckelord: Förtroende, tillit, kris, kommunikation, Röda Korset 
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1. Inledning och bakgrund 

Vi inleder med några reflektioner kring vårt ämnesområde. Här presenteras våra 

utgångspunkter kring Röda Korset och den förtroendekris som vi har valt att studera. 

Det råder ingen tvekan om att Röda Korset har ett högt förtroende i världen och är en 

av Sveriges främsta hjälporganisationer. Organisationen gör insatser vid katastrofer 

och i andra situationer för att förbättra världen och människors livsöden. Tusentals 

frivilliga medarbetare och medlemmar bidrar tillsammans i Röda Korset Sverige för 

att förbättra levnadsförhållanden i Sverige. Kläder sys och stickas till drabbade 

familjer, ensamma pensionärer besöks av en besöksverksamhet och sjuka ges stöd 

under svåra tider. Röda Korsets insatser i dagens samhälle är beundransvärda och 

behövs.  

Vi har valt att studera Svenska Röda Korset eftersom denna ideella organisation har 

genomgått en uppmärksammad och betydande förtroendekris. Organisationen 

grundades 1865 och är idag Sveriges största humanitära organisation. Idag har 

Svenska Röda Korset ca 234 000 medlemmar vilket är en minskning i jämförelse med 

antalet medlemmar som i början av 2009 var ca 260 000 medlemmar. Det finns totalt 

1178 lokala kretsar och tio regionala kontor i Sverige (se figur 1). Krisen inleddes i 

maj 2009 när misstankar väcktes mot kommunikationschefen Johan af Donner och två 

av Röda Korsets konsulter för oegentliga affärer (DN:2009). I juni 2009 häktades 

Johan af Donner, enligt Dagens Nyheter (DN), på sannolika skäl misstänkt för grov 

trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. Brotten har begåtts i omgångar, först 

2000-2003 och sedan 2004-2009 (DN:2009). Under dessa år sägs Johan af Donner 

och två konsulter ha förskingrat sammanlagt 5,2 miljoner från Röda Korset och 

Cancerfonden.   

Samtidigt som åtalet kom på af Donner, avslöjade medierna att Röda Korsets 

ordförande, Bengt Westerberg, i jämförelse med andra hjälporganisationer hade högst 

årslön. Avslöjandet av ordförandens arvode startade en intern debatt som blev mer 

intensiv på grund utav af Donner-affären. Detta avslöjande startade också en allmän 

debatt kring Westerbergs arvode och dess storlek. Westerberg påpekar att ordningen 

kring arvodet och arbetsuppgifterna är demokratiskt vald i organisationens rikstämma, 

innan ordförande väljs: ”… så det är inget som en ordförande förhandlar om när den 

väl har valts. Utan det fattas i förväg” (Bengt Westerberg, intervjuperson 9).  
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Bengt Westerberg valde att deponera sin ersättning tills medlemmarnas åsikter 

redovisades i rådslaget i maj 2010 (DN:2010-02-09). Man fann att det beslutade 

arvodet var demokratiskt beslutat och därefter genomfördes ett rådslag där kretsarna 

hade möjlighet att yttra sig. 87 procent av kretsarna deltog i rådslaget varav 60 

procent tyckte att arvodet skulle ligga i linje med arvodet till riksdagsledamöter dvs.  

55 000 kr per månad. Detta överensstämmer med det tidigare beslut som utarbetats av 

Svenska Röda Korsets valberedning, 2008. 32,5 procent av kretsarna ansåg att 

arvordet borde anpassas efter likvärdiga organisationer, dvs. 20 000 kr per månad.  

I denna typ av organisation är betydelsen av förtroende högst central, då den är helt 

beroende av ideella gåvor och insatser är detta ett viktigt och intressant område att 

studera. Organisationen som är riksomfattande inkluderar mängder av distrikt och 

lokala kretsar vilket skapar kommunikativa utmaningar vid en förtroendekris. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Sociologen Ulrich Beck (2000) menar att dagens samhälle är ett risksamhälle där 

individer och organisationer befinner sig i konstant förändring. Risksamhället ställer 

nya och höga krav på alla instanser i samhället. När en organisation hamnar i kris 

föreligger oftast någon typ av oegentlighet. Om oegentligheten är av tillräckligt 

omfattande karaktär leder denna till en förtroendekris (Palm & Falkheimer, 2005). 

Vid en förtroendekris är kommunikationen det mest centrala och betydelsefulla 

verktyget en organisation har. För att navigera sig igenom en förtroendekris måste 

kommunikationen vara öppen, sanningsenlig och snabb. En framgångsrik 

kommunikation kan minimera skadorna på organisationen och i bästa fall återvinna 

det förlorade förtroendet. En misslyckad och felriktad kommunikation kan däremot 

skapa en fördjupad kris i organisationen, vilken kan bli mycket svår att återhämta sig 

ifrån. Förtroendekriser påverkas i stor utsträckning av mediernas framställning av 

händelseförloppet (Palm & Falkheimer, 2005). Den bild medierna för fram samt den 

bild organisationen själva för fram, påverkas i hög grad av hur framgångsrik 

kommunikationen är för att bygga upp eller rasera förtroendet. Därför anser vi att det 

är intressant att studera kommunikationen kring en förtroendekris. Detta leder oss till 

följande syfte och frågeställning.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Röda Korset 

kommunicerar för att skapa förtroende för organisationen vid en förtroendekris. 

Frågeställningar 

Examensarbetets huvudfrågor är grundade i arbetets syfte. 

Huvudfråga 1: Hur upplevde och tolkade Röda Korsets medlemmar och 

medarbetare kommunikationen internt vid förtroendekrisen? 

Huvudfråga 2: Vilka strategier använde Röda korset för att kommunicera 

förtroende till medarbetare och medlemmar? 

Huvudfråga 3:  Vilka strategier och metoder använde Röda Korset under 

förtroendekrisen gentemot medierna? 
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2. Metod och material 
Här redovisas de metoder som har använts för att samla in, tolka och analysera det 

empiriska materialet till studiens forskningsfrågor.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden & kvalitativ 

metodtriangulering 
Grunden till vår undersökning är det vetenskapsteoretiska ställningstagande som vi 

har valt, eftersom vi vill nå en förståelse och kunskap om hur förtroende har 

kommunicerats under den förtroendekris som Röda Korset genomgått. Detta ledde oss 

till att använda ett kvalitativt ställningstagande i vår undersökning.  

Vi hade den hermeneutiska vetenskapsteorin som utgångspunkt vilken syftar till att 

tolka och förstå innebörden av människors intentioner och avsikter genom olika 

yttranden, språk och handlingar (Patel & Davidsson, 2003). Inom hermeneutiken 

menar man att det inte finns några absoluta sanningar vilket gör att man inte heller gör 

anspråk på att kunna presentera något sådant. Istället verkar denna för att beskriva och 

tolka (Östbye et al, 2008). Patel & Davidson (2003) menar att forskaren studerar 

händelser utifrån sin subjektiva förmåga dvs. våra egna kunskaper och känslor. För att 

vi skulle få en nyansrik och djupgående kunskap om hur Röda Korset har 

kommunicerat förtroende både internt och externt, valde vi att angripa 

forskningsfältet från tre olika håll genom att kombinera intervjuer, medieanalys och 

textanalyser.  

Först använde vi oss av kvalitativa djupintervjuer i syfte att få gedigna svar på våra 

forskningsfrågor genom intervjupersonernas egna subjektiva upplevelser, handlande 

och aktiviteter (Jarlbro, 2000). Här har vi förlitat oss på samtalet där vi som 

intervjuare ställt frågor till den intervjuade för att få insikter om spontana problem och 

resonemang. Vidare gjorde vi en medieanalys av svenska rikstidningar som har 

rapporterat kring Svenska Röda Korsets förtroendekris för att förstå hur Röda Korset 

har skildrats i medierna under krisen. Syftet med denna metod är att tolka de 

skildringar som finns i de olika medietexterna av Röda Korset under deras 

förtroendekris. Genom att analysera medietexters olika aspekter och förstå hur de är 

komponerade vill vi försöka förstå mediepresentationerna bättre. Vi utgår ifrån att allt 

berättande och beskrivande i medierna består av tolkningar som publiken kan antas 

göra sina egna tolkningar utifrån. Medie- och kommunikationsvetaren Gunilla Jarlbro 

(2000) menar att när forskaren gör sina egna tolkningar inbegriper de både 
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medietexternas och publikens förmodade upplevelser av dessa texter. Till sist gjorde 

vi en kvalitativ artikelanalys från Svenska Röda Korsets medlemstidning HENRY, för 

att få en inblick i vilken kommunikation som har präglat Röda Korset under 

krisperioden. Genom att granska tidningens notiser, artiklar och informationstexter 

kring händelserna har vi fått en god inblick i hur denna kanal används. Artiklarna (se 

figur 3) utgör ett komplement till de intervjuer och den medieanalys vi genomfört.  

2.2 Urvalsförfarande 
Vi har valt att göra ett strategiskt urval i vår kvalitativa metodtriangulering. Vi har 

strategiskt valt ut intervjupersoner från olika nivåer inom Svenska Röda Korset och 

selektivt valt ut tidningsartiklar. Vår strategiska handplockning av intervjupersoner 

och tidningsartiklar syftar till att få en mångfaldig förståelse av vårt 

undersökningssyfte. Inför vårt urval krävdes en viss förkunskap om organisationen för 

att göra ett lämpligt urval.  

Vi har genomfört nio kvalitativa djupintervjuer med medarbetare och medlemmar i 

Svenska Röda Korset, ifrån olika delar inom organisationen och på olika nivåer. Detta 

gjorde vi för att få en mångsidig beskrivning och tolkning av hur 

förtroendekommunikationen har tolkats av olika medarbetare och medlemmar från 

olika delar i organisationen. Av dessa har vi intervjuat 7 medarbetare och 2 

medlemmar från Röda Korset Stockholm, Lund och från Röda Korsets 

Ungdomsförbund. Intervjuperson 1 och 2 är oavlönade frivilligarbetare. 

Intervjuperson 3 är oavlönad medarbetare med lokalt och regionalt ansvar. 

Intervjuperson 4-6 och 9 är anställda. Intervjuperson 7 och 8 är medlemmar. Vi 

försökte nå en jämlik könsfördelning bland intervjupersonerna men det blev omöjligt, 

då kvinnor är kraftigt överrepresenterade. 

Vi har också selektivt valt artiklar ur HENRY mellan 2009 och 2010, som berört vårt 

studiesyfte. Eftersom tidningen ges ut i fyra exemplar per år har vi valt ut sju stycken, 

som sträcker sig från våren 2009 när af Donner skandalen först blev känd, till hösten 

2010. Artiklarna som vi valt att studera syftar till att försöka förstå hur förtroende har 

kommunicerats internt både före, under och efter förtroendekrisen. 

Den externa kommunikationen har undersökts genom en medieanalys av 

tidningsartiklar från svenska rikstidningar som har presenterat beskrivningar av krisen 

mellan juni 2009 till november 2010. Det strategiska valet kring tidningsartiklarna 
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gjordes i tidningsdatabasen Presstext, där vi sökt bland svenska rikstidningar för att 

hitta relevanta artiklar till vårt studiesyfte. Vid vår första mediesökning avgränsades 

vi oss till Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Expressen och 

Aftonbladet. Sedan gjorde vi två sökningar på olika tidningsdelar, debatt- och 

nyhetsavdelningar. Den debattavdelningssökning som vi gjorde var i Presstext 

avgränsad till fem tidningar: DN, Gotlands Allehanda (GA), Göteborgs Posten (GP), 

Kristianstad Bladet (KB), Norrköpings Tidningar (NRT). Sökningen för 

inrikesavdelningen hade Presstext avgränsat till åtta tidningar: DN, Folkbladet (FBL), 

GP, KB, Norrbottens Kuriren (NBK,) NRT, Västerviks Tidningen (VVT).      

57 av de totalt 95 artiklarna kom från DN och Expressen. 

2.3 Tillvägagångssätt och utförande 
Metod 1: Intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna skedde mellan den 28 oktober och den 14 december. 

Intervjuerna skedde personligen eller via telefon. Samtliga intervjuer varade mellan 

30 minuter ända upp till 2 timmar, spelades in digitalt och följde vår intervjuguide. 

Intervjupersonerna fick om de önskade, möjligheten att ta del av vår intervjuguide 

innan de intervjuades. Detta gjorde att intervjupersonerna blev välvilligt inställda till 

att låta sig intervjuas. Vi är medvetna om att detta kan göra leda till strategiska svar 

istället för spontana svar från intervjupersonerna. Detta gör att vi måste vara särskilt 

uppmärksamma på svarens innehåll och reflektera kritiskt över dem i analysen.  

Vi använde oss av en semistrukturerad frågeguide (se bilaga 2), vilket var till stor 

hjälp när vi intervjuade frispråkiga Röda Korset -medarbetare och -medlemmar. 

Genom sammanställda frågor och teman kunde vi ställa frågor inom studiens syfte 

som samtidigt var öppna för nya teman. Den semistrukturerade intervjuformen 

använde vi för att kunna säkerställa att samtliga informanter skulle samtala kring 

samma frågor. Denna guide följdes inte slaviskt utan intervjupersonerna fick 

möjlighet att fritt tänka och respondera kring de olika huvudfrågorna. Intervjuformen 

möjliggjorde för informanterna att fritt kunna utveckla och formulera sig med egna 

ord. Genom detta tillvägagångssätt lyckades vi få fram mycket uttömmande svar för 

analysen. 

Metod 2: Medieanalys 
Utifrån de sökresultat som vi fick genom tidningsbasen Presstext, lade vi in de olika 

artiklarna i kodscheman. I Excel sammanställde vi variabler där vi införde från varje 
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artikel; huvudsakligt tonläge, storlek, placering, vem som kom till tals, vilken typ av 

publicitet och vilken utformning artikeln hade (se figur 2). Syftet var att avläsa på 

vilket sätt krisen gavs utrymme i de olika tidningarna. Eftersom tidningar var 

utskrivna från Presstext var formatet i html och mätt utifrån det. Varje artikels rubrik 

mättes, innehållet noterades i storlek och vad syftet med texten var. Vidare förde vi in 

de olika variablerna i schemat i Excel sekventiellt. Så småningom lade vi till 

variabeln ”dålig eller bra publicitet” för att förtydliga vilken publicitet artikeln kan 

antas ha för Röda Korset.  

Metod 3: Interna kommunikationskanaler 
Vi valde att genomföra kvalitativa textanalyser av artiklar ur Svenska Röda Korsets 

medlemstidning HENRY, som berörde organisationens förtroendekris. Metodens 

syfte är att ge oss en djupgående och bra förståelse kring hur förtroende har 

kommunicerats internt inom organisationen. Vi har utgått ifrån våra forskningsfrågor 

och strategiskt valt ut de olika artiklarna. Tidning för tidning har vi antecknat vilka 

typer av artiklar, rubriker, aktörer, tilltalade och vilket innehåll som förekommit. Vi 

har försökt undersöka på vilket sätt informationen i artiklarna presenteras och på 

vilket sätt artiklarna förmedlar förtroende. Eftersom att medlemstidningen enbart 

kommer ut 4 gånger per år har organisationen använt sig utav andra 

kommunikationskanalerna under krisen. Förutom att tre brev som skickades ut till alla 

medlemmarna, öppnade organisationen upp ett forum vid namn Rednet, på sin 

hemsida. Här bjöds medlemmarna in för att ställa frågor och för att ta del av 

informationsflödet från ledningen. Breven och intranätet har vi inte gjort någon 

djupgående studie utav eftersom breven var personliga och intranätet bara var 

tillgängligt för medlemmar. Vår bild av dessa kommunikationskanaler kommer enbart 

genom den bild som intervjupersonerna förmedlade.  

2.4 Utskrift och analysverktyg  
Genom den kvalitativa datainsamlingen skedde analysen kontinuerligt under hela 

undersökningen. När insamlingen var avlutad kunde vi arbeta mer koncentrerat med 

undersökningen som helhet. Intervjuerna har alla spelats in och sedan transkriberats 

ord för ord, något forskaren Steinar Kvale (2009) rekommenderar att forskaren gör. 

Jarlbro (2000) menar att det är viktigt att talspråket inte förvandlas alltför mycket för 

då finns en risk att intervjupersonen inte känner igen sig. Vi har använt oss av 

meningskoncentrering i vår analys (Larsson, 2010). Detta innebär att vi har intresserat 
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oss för orden och försökt förstå den bakomliggande meningen i intervjupersonens 

berättelse och i artiklarnas ord.  

 

2.5 Konfidentiellitet 
Under utförandet av våra intervjuer har vi informerat de intervjuade om vår 

undersökning och vårt syfte med studien för att få deras samtycke och delaktighet i 

intervjun. Kvale (2009) menar att det är viktigt att respondenter medger sitt samtycke 

att vara delaktiga i studien och att anonymitet måste bevaras om de intervjuade önskar 

det. Detta har lett till att vi i viss mån redigerat vissa intervjusvaren av 

anonymitetsskäl. Samtliga intervjupersoner har godkänt de transkriberingar vi gjort 

från intervjuerna.  

Intervjuerna är numrerade: 1, 2, 3 osv. Alla intervjuer utom två är anonyma i vår 

analys. De två respondenterna som vi inte har låtit vara anonyma är, Inger Larsson 

(intervjuperson 3), opinionsbildare på Röda Korset i Lund och Bengt Westerberg 

(intervjuperson 9) ordförande i Röda Korset Sverige, som båda har godkänt att deras 

namn skrivs ut. Kvale (2009) menar att respondenterna har rätten att godkänna 

innehållet om de är identifierbara i materialet. Anledningen att vi ville skriva ut deras 

namn och roll var för att vi menar att de har haft en avgörande funktion under 

förtroendekrisen. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Valet av metodtriangulering har gjort att vi har kunnat fånga upp flera olika 

perspektiv av hur Röda Korset har kommunicerat förtroende. Genom att använda sig 

av flera olika insamlingstekniker kan den inre validiteten i forskningen stärkas 

(Kvale, 2009). Genom att vi har transkriberat alla intervjuer tillsammans och 

intervjupersonerna själva har fått godkänna dessa, menar vi att reliabiliteten är mycket 

god. Vi har också agerat källkritiska i det material vi tagit del av i form av 

dagstidningar och medlemstidningen, vilket torde stärka validiteten i vårt urval. 

Forskaren Sharan B Merriam (1994) menar att metodtrianguleringens styrka är att den 

har möjligheten att klarlägga forskningsfrågorna ur flera olika perspektiv. Den kritik 

som kan riktas mot metodtrianguleringen är dock att den kan bli allt för omfattande, 

vilket också kan föra med sig att resultatet skulle bli helt annorlunda om andra källor 

använts.  
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3. Teori och forskning 

I denna del ämnar vi att ta upp relevanta teorier som ligger till grund för de analyser 

vi senare avser göra.

 

3.1 Risker och kriser 
Beck (2000) menar i sin bok Risksamhället, att vi idag lever och verkar i ett samhälle 

som präglas av risker. Det som Beck framförallt lyfter fram och pekar på är hur vi har 

gått från ett industrisamhälle till att nu befinna oss i ett risksamhälle där vi står till 

svars för utvecklingens risker. Dessa risker är inte längre lika bundna till person, utan 

befinner sig idag på ett globalt plan. Beck menar att det är ett reflexivt tänkande som 

präglar vårt samhälle. Genom massmedierna har avstånden i individers medvetande 

minskat, vilket gör att en kris snabbt kan få stor spridning och inflytande. 

Fördelningen av dessa risker gör att vissa är mer drabbade än andra. Den utvecklade 

tekniken i risksamhället har lett till att individer tvingas förlita sig på tekniska system 

som när som helst kan fallera och skapar kriser. 

Sociologen Zygmunt Bauman (2007), beskriver vårt nutida samhälle som den flytande 

moderniteten. Det som framförallt kännetecknar detta samhälle är individers 

osäkerhet kring alla valmöjligheter som finns. I den solida modernitets fasen i 

produktionssamhället, utgjorde där pålitlighet, trovärdighet, regelbundenhet, 

långsiktighet, hållbarhet och transparens grundstenarna. Detta står i stark kontrast till 

den flytande moderniteten som snarare kännetecknas av en strävan efter tillfällighet, 

impulsiva njutningar och nöjen (Bauman, 2007). Den flytande moderniteten förleder 

individen in i ett konsumtionstänkande där begär, behov och önsketänkande styr 

individers handlande. Konsumtionen snärjer individer i en ständig strävan efter det 

som är nytt. Detta är något som också präglar kommunikationen i medierna där det 

sker en systematisk reproduktion av oro och risker.  

3.2 Organisationsstruktur, ledarskap & konflikt  

Organisationsstruktur 
Organisationsteoretikern Mary Jo Hatch (2002) menar att ju större en organisation är, 

desto mer komplex är dess struktur. I en centraliserad organisation fattas besluten av 

ett fåtal personer högt upp i organisationens struktur. I en decentraliserad organisation 

däremot är det fler personer som är involverade i besluten. I den decentraliserade 

organisationsstrukturen sker besluten närmare medlemmarna än i den centraliserade. 
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Ett exempel på en decentraliserad organisationsstruktur är en matrisstruktur. Det 

innebär att strukturen är både en funktionell och divisionaliserad struktur. Olika 

avdelningar har sina egna chefer som gemensamt har en ledningsgrupp. De olika 

avdelningarna samordnas under projekt med olika medarbetare och projektledare. Här 

integreras organisationens olika delar i samordnade projekt. I den decentraliserade 

matrisorganisationen fattas beslut längre ner i organisationen vilket bidrar till en ökad 

delaktighet. En nackdel är dock att avstånden i organisationsstrukturen kan orsaka 

sociala motsättningar vilket gör kommunikation än mer komplex.  

Organisation och ledarskap 

PR-forskarna Johnson Avery & Larisey (2010) menar att ledarskapet i en organisation 

har en betydande roll för hur kommunikationen sker. Det är dessa som medierna och 

organisationens medlemmar vänder sig till för att få en korrekt information. När 

ledarskapet levererar en korrekt information stiger förtroendet för ledningen. I en 

decentraliserad organisation som Röda Korset, med ledarskap på flera olika nivåer, är 

det viktigt att samma information flödar genom hela organisationen. Detta lägger ett 

stort ansvar på det lokala ledarskapets förmåga att ta till sig information samt 

förmedla den vidare till sina lokala medlemmar. Det lokala ledarskapet har därigenom 

en nyckelroll vid kriser i organisationer. 

Konflikt i organisationen 
En vanlig orsak till intern kris i organisationer är enligt kommunikationsvetaren 

Katherine Miller (2006) inkonsekventa idéer om fördelningen av organisationens 

resurser. En annan orsak kan vara olika värderingar inom organisationen. Krisen 

uppstår när ledningens värderingar skiljer sig från medarbetarnas och deras 

handlingar avslöjar dessa underliggande värderingar. Detta belyser vikten av 

kommunikation vid en kris. Det är genom kommunikation som krisen exemplifieras 

och genom kommunikationen som krisen har en möjlighet att tas itu med på ett 

konstruktivt sätt. 

 

3.3 Kommunikation, opinionsbildare och Public Relations 
Kommunikation sker i en process där en sändare överför ett budskap till en mottagare. 

Kommunikationsprocessen kan ta sig olika uttryck. Envägskommunikation uppstår 

när sändaren kodar in ett budskap och sänder det via en utvald mediekanal. När 

budskapet når mottagaren avkodar denne budskapet och uttolkar budskapet utifrån sin 

specifika referensvärld. Här kan det alltså uppstå ett problem om mottagaren inte 
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förmår att förstå avsändarens mening menar marknadsföringsforskarna Grönroos & 

Rubinstein (1986). Detta tillvägagångssätt riskerar att skapa missförstånd mellan de 

olika parterna då denna kommunikationsform stänger alla former av dialog. 

Tvåvägskommunikationen däremot öppnar istället upp för dialog och strävar efter att 

sändaren och mottagaren lyckas nå en gemensam förståelse i kommunikationen 

(Larsson, 2001). Den har också möjligheten att reducera brus som kan ha uppkommit 

under vägen. Medie- och kommunikationsvetaren Catrin Johansson (2003) menar att 

kommunikation många gånger är en mycket mer komplex process än vad vi kan 

uppfatta när vi tittar på olika modeller för kommunikation. Trots att mottagaren ofta i 

dessa fackmässiga modeller framstår som passiva i kommunikationen, kunde ett 

sådant antagande inte vara mer felaktigt. För att kommunikationen ska kunna skapa 

förtroende hos individerna är det viktigt att mottagaren upplever sig inkluderad i 

kommunikationen. När kommunikationen rör en kris är det av yttersta vikt att 

individer känner sig delaktiga, detta för att undvika att dessa förlorar förtroendet för 

organisationen. Vid en förtroendekris blir detta extra kännbart då kommunikationen 

har möjlighet att skapa delaktighet och förtroende. 

Intern kommunikation – opinionsbildare 

Vid en kris är det organisationens uppgift att identifiera interna och externa mottagare 

som måste få del av information. När det mediala drevet går är det lätt att glömma 

bort den interna kommunikationen, om organisationen inte har en tydlig strategi för 

denna. Likväl som det finns olika målgrupper externt finns det även olika målgrupper 

internt i en organisation. Transmissionssynsättet är enligt Palm & Falkheimer (2005) 

det dominerande tillvägagångssättet vid intern kommunikation i en förtroendekris. 

Den strategiska kommunikation internt sker därigenom primärt genom 

informationsspridning. Organisations- och kommunikationsforskaren Stuart M. Klein 

(1996) menar att den interna kommunikationen bör förmedlas genom flera olika 

kanaler när förändring stundar. Detta blir extra viktigt i en decentraliserad 

organisation där avstånden är stora både geografiskt och tekniskt. 

Kommunikationsforskarna Palm & Falkheimer (2005) förordar en snabb intern 

kommunikation, förslagsvis digital. Då en snabb intern kommunikation har 

möjligheten att bevara medlemmarna och medarbetarnas förtroende för 

organisationen. Den viktigaste aktören i den interna kommunikationen är enligt 

kommunikationsforskarna Falkheimer & Heide (2008) den närmaste chefen. Den 

närmaste chefen fungerar som en opinionsbildare mellan yttersta ledningen och 
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medlemmarna. Trots alla olika informationskanaler visar forskning på att öga-mot-

öga-kanalen är den kanal individer framförallt föredrar. I en förtroendekris handlar 

mycket om vilken källa individerna hyser mest förtroende för, informationen som 

förmedlas från organisationen själv eller den information som förmedlas genom 

medierna. Därför bör den närmaste chefen vara mycket aktiv i relationen med sina 

lokala medlemmar, då den har möjligheten att bevara förtroendet för organisationen.  

 

Tvåstegshypotesen och opinionsledare 
Tvåstegshypotesen utgår från upptäckter som sociologerna Paul Lazarsfeld och Elihu 

Katz gjorde när de undersökte hur individer fick del utav information. 

Undersökningen pekade på att individer till stor del inte fick sin information via 

medierna vilket man tidigare trott, utan genom interpersonell kommunikation. 

Hypotesen menar att det finns vissa individer som i högre grad än andra tar del av 

medierna och att när dessa för vidare denna information kan ses som opinionsledare. 

Dessa individer som är mindre insatta och exponerade för medierna, vände sig till 

dessa opinionsledare för att ta del av information kring olika budskap. Hypotesen 

pekar ut opinionsledaren som en viktig kanal för vilken bild individer får av media 

händelser (Strömbäck, 2000).  

 

Extern kommunikation – mediernas roll 
Mediernas roll i samhället är att förse medborgarna med information om det som 

händer i vår omvärld. Medierna fungerar för många som den primära källan till 

information när det sker någon typ av kris. Informationen som förmedlas via 

medierna ger oss en förståelse av samhället vi lever och verkar i. Mediernas roll 

handlar inte enbart om att informera utan har även i stor utsträckning en granskande 

funktion. Detta är en viktig roll för en fungerande demokrati. Genom denna unika 

funktion i samhället har medierna många gånger makten över vad vi vet om en 

specifik händelse, vilket också inverkar på hur individer bedömer dessa händelser. 

Massmedieforskaren Denis McQuail (2005) menar att medierna numera förmodligen 

är den viktigaste institutionen i den offentliga sfären. 

Rapporteringen i media kan mycket snabbt styrka eller försvaga en organisations 

förtroende, både bland medlemmarna själva och utomstående. Enligt Palm & 

Falkheimer (2005) är det medierna som avgör om ett händelseförlopp leder till en 

förtroendekris eller inte.  
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McCombs & Shaw (1972) presenterade begreppet Agenda-setting teorin. Denna teori 

pekar på de tydliga samband som finns mellan rapporteringen i media och vad 

allmänheten menade vara viktiga frågor. Vidare konstaterade McCombs & Shaw att 

det utrymmet som en fråga eller händelse fick i medierna också påverkade individers 

syn på verkligheten. Medierna har således inte enbart makt över vilka frågor som lyfts 

fram utan även hur dessa frågor framställs. Framställningen eller gestaltningen av en   

eller händelse kallas för framing. Medie- och kommunikationsprofessorn Jesper 

Strömbäck (2000) menar att mediernas framställning av en fråga eller händelse 

således inte kan ses som en neutral framställning utav det inträffade, utan enbart en 

rekonstruktion av verkligheten som har tolkats och formats av en avsändare. Man bör 

dock vara vaksam över att andra faktorer än medierna påverkar oss i vår uppfattning 

av frågor och händelser. Trots att vår egen kultur och personliga upplevelser också 

inverkar på hur vi tolkar dessa frågor och händelser, så påverkar medierna oss i hög 

grad i hur vi ser på vår omvärld. 

Public Relations strategi 
Public Relations teoretikerna J. E Grunigs, Dozier och L. Grunigs (2002) teori om 

Public Relations, identifierar olika attribut kring funktionen av Public Relations och 

hur organisationer kan vara effektiva i sin kommunikation. Teorin bidrar med olika 

perspektiv och etiska ställningstaganden till organisationers Public Relations beslut 

och beteendestrategisk och symetrisk kommunikationsstyrnings modell. Teorin 

innehåller fyra olika modeller som karakteriserar olika typer av kommunikation och 

ramverk för problemlösningar till organisationers Public Relations (Grunig et al: 

2002).  

- Agentry/publicity modellen pekar på kommunikationens möjligheter att 

influera eller övertala publiken efter organisationens egna agenda. 

- Public information modellen kännetecknas av envägskommunikation. Här 

används kommunikation för att distribuera organisations information som 

exempelvis vid presskonferenser mm. 

- Two-way asymetrical modellen kännetecknas utav tvåvägskommunikation, 

där övertalning och manipulation används för att få publiken att agera efter 

organisationens agenda. Detta är en obalanserad kommunikation då det sker 



 17 

mer övertalning och manipulation istället för en gemensam förståelse med 

opinionen. 

- Two-way symmetrical modell kännetecknas utav tvåvägskommunikation som 

används för att förhandla med publiken, den försöka reda ut befintliga 

konflikter och nå en gemensam förståelse. 

3.4 Kommunikation och förtroendekriser - kriskommunikation 

Kriskommunikation 
Begreppet kriskommunikation syftar till den kombination som ordet är sammansatt av 

kris och kommunikation. Kriskommunikation handlar om kommunikation i kriser. 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare, som betyder att göra 

något gemensamt, en förflyttning av information från en sändare till en mottagare. 

Latinets communicato syftar till att formulera information för att budskap skall nå 

fram genom effektiva medel. Ordet kris kommer från det grekiska krisis som betyder 

avgörande, prövning eller en kritisk vändpunkt (Falkheimer et al, 2009).  

Enligt Jarlbro (1997) kan man generellt säga att kvinnor och äldre personer överlag är 

i större grad benägna att bedöma samhällsrisker som höga. Detta gäller både allmän 

risk och den egna personliga riskbedömningen. Dessa sakförhållanden komplicerar 

kommunikationsprocessen mellan individer och organisationer. Därigenom blir det 

viktigt för individen att uppleva ett förtroende och att den kan lita på den som 

kommunicerar kring riskerna. Det handlar alltså inte enbart om vad som 

kommuniceras utan också i hög grad vilket förtroende mottagaren hyser för 

avsändaren. Ju större förtroende individen har för avsändaren desto allvarligare 

bedömer individen det som kommuniceras (Jarlbro, 1997). Uppfattningen kring risker 

bör därför förstås och ses som kulturellt präglade. När individer möter olika händelser 

som kännetecknas av mångtydighet och otydlighet fungerar individers personliga 

föreställningar och den kulturella omgivningen som användbara verktyg för dem att 

hantera osäkerheten. 

Själva syftet med kriskommunikationen blir att skapa klarhet och förståelse i en kris 

situation (Palm & Falkheimer, 2005). Individers riskbedömningar tycks till stor del 

bestå av den kulturella förståelsen och kommunikationen behöver därigenom bygga 

på målgruppens gemensamma föreställningsvärld då denna utgör en gemensam 

referensram för individerna att tolka sin omvärld. 
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Grönroos & Rubinstein (1986) menar att organisationer måste vara särskilt 

uppmärksamma på kommunikationens verkningsgrad hos målgruppen som önskas 

nås. De handlar inte enbart om dem man önskar nå ut till primärt, utan även de som 

berörs av kommunikationen indirekt. När en organisation befinner sig i kris påverkas 

organisationens budskap av andra informationskällor runt omkring, vilket i sin tur 

påverkar mottagarnas tolkning av kommunikationen. Detta kan få förödande 

konsekvenser om mottagaren bedömer annan kommunikation som mer trovärdig än 

den som sänds från organisationen. Konsekvens av kommunikationens framgång eller 

misslyckande är något organisationer får leva med en lång tid efter krisen slagit till. 

Palm & Falkheimer (2005) lyfter fram fem strategier för att hantera en förtroendekris: 

förneka, bortförklara, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande eller att ta på 

sig hela skulden (se figur 4). Genom dessa olika strategier hoppas man att återvinna 

förlorat förtroende. Tillvägagångssätten är allt ifrån att organisationen förnekar 

inblandning i händelsen, hävdar sin oskuld eller skyller på en individ, till att 

organisationen ”gör en pudel” vilket innebär att organisationen tar på sig hela 

ansvaret och ber om ursäkt. Samtliga strategier syftar till reparera förtroendekrisen, 

men valet av strategi skiljer sig beroende på vad som inträffat och hur händelserna 

utvecklar sig. 

 

Trovärdighet, förtroende och tillit 
Rolf Hedquist (2002) menar att trovärdighet, förtroende och tillit är begrepp som 

samtliga står i relation till varandra. Det som är gemensamt för dem är att det är 

mottagaren och inte sändaren i en kommunikationshandling som avgör om det finns 

skäl att uppfatta avsändaren som trovärdig, förtroendeingivande och om man känner 

tillit till denna.”Förtroendet för en viss institution är således beroende av erfarenhet, 

grundsyn och orientering mot institutionen.” (Hedquist, 2002:7). 

Torsten Österman (1999) menar att förtroende är ett komplext begrepp innehållande 

flera olika element. Trots att en individs eller organisations förtroende kan ha gått 

förlorat på ett område är det sällan så att allt förtroende har gått förlorat. Genom att 

alla individer har olika rolluppsättningar, t ex. yrkesroll eller roll som familjefader, så 

kan man ha förlorat förtroendet för den ena rollen som individen har. Trots att t ex 

förtroendet för Bengt Westerbergs yrkesroll fick sig en törn är det väl ingen som 
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skulle ifrågasätta honom som familjefar, utan det förlorade förtroende är riktat mot 

hans yrkesroll. 

”Relationen mellan trovärdigheten och kommunikationshandlingen 

som sådan är också invecklad. Trovärdighet är en viktig 

förutsättning för en lyckad kommunikation samtidigt som 

trovärdigheten är en följd av en lyckad kommunikation.” (Hedquist, 

2002:7) 

Vidare beskriver Österman begreppet lita på. Detta begrepp menar Hedquist (2002) 

går att applicera på ordet tillit då det överrensstämmer med hans resonemang. Tillit är 

ett villkor för social interaktion. Individer måste i vissa kontexter göra antaganden att 

andra är att lita på. Om en individ känner tillit till ett budskap, innebär det med andra 

ord att individen uppfattar det som troligt att det som sägs faktiskt är sanningsenligt. 

Warg (2000) beskriver tillit som ”Övertygelse om någons trovärdighet eller goda 

avsikter… som förtjänar tilltro”. Hedquist (2002) menar att det sker en gradvis 

kvalificering över tid där individer går från att känna förtroende till att slutligen känna 

tillit. ”En annan aspekt är att tillförlitlighet och trovärdighet rör egenskaper som 

tillskrivs källan/avsändaren, medan förtroende och tillit rör relationen mellan 

sändaren och mottagaren” (Hedquist 2002:12). Tillitsaspekten är mycket nära 

sammankopplad med en beteendedimension. Hedquist (2002) menar att tilliten till 

avsändaren många gånger bestäms utifrån den historiska erfarenheten. En 

hjälporganisation som bevisat sig kunna vara till hjälp för utsatta människor vinner 

därigenom en hög tillit från allmänheten på grund av den historiskt erkända förmågan 

att kunna hjälpa. Handlingarna är på det sättet avgörande för tilliten, då dessa påvisar 

avsändarens trovärdighet. 

Bo Rothstein (2003) är en ivrig förespråkare av att den mellanmänskliga tilliten i 

mångt och mycket växer fram tack vare rättvisa och välfungerande institutioner. 

Genom att upprätthålla rättssamhället och undvika korruption inom institutioner 

skapas goda förutsättningar för tilliten att växa till och med utbredas i ett samhälle. 

Robert D. Putnam däremot pekar ut civilsamhället som viktigaste anledningen till att 

tilliten utbreds. Han pekar på att ett stort engagemang och delaktighet i föreningar och 

ideella organisationer är det som gör att mellanmänsklig tillit stärks mellan individer 

(2003). 

Öppenhet 

En viktig ingrediens i varje organisation är öppenhet, för att skapa trovärdighet. 

Hedquist (2002) pekar på att öppenhet i kombination med insyn och demokratisering 
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borgar för att ge organisationen en hög trovärdighet hos allmänheten. Öppenheten 

krävs då samhället i allt större utsträckning blir mer och mer komplext för individen 

att orientera sig i. En annan faktor som bidrar till trovärdighet är den ökade 

demokratiseringen på arbetsplatserna, där korrekt information är en förutsättning för 

att kunna fatta beslut, vilket leder till att individer kräver en större tillgång till 

information i andra delar av samhället. Den sista anledningen till krav på öppenhet i 

organisationer torde vara att individer ibland upplever misstro till organisationer. 

Dessa individer koncentrerar sig mer på det som inte sägs än det som sägs. Detta blir 

oftast fallet när en organisation hamnar i en skandal eller kris. Då ökar kravet från 

övriga samhället på organisationen att visa öppenhet. Hedquist (2002:16) uttrycker sig 

så här: ”Det finns således ett dilemma här, om kravet på öppenheten beror på misstro, 

kommer man om man vill uppnå trovärdighet att riskera att leverera så mycket 

information att man dränker åhörarna, vilket kan föda ny misstro”. Öppen 

kommunikation är något som en organisation alltid är beroende av för att vidhålla 

trovärdigheten. Det är av yttersta vikt att kommunikationen är snabb och korrekt, 

internt likväl som externt, när organisationer skakas av olika typer av förändring. Om 

det inte sker en öppen kommunikation är det mycket troligt att ledningen tappar i 

trovärdighet vilket riskerar att orsaka organisationen stora skador. 

Kommunikationsförmåga 

Trovärdighet handlar också om förmågan att kunna kommunicera. Skickligheten och 

förmågan hos den som talar är avgörande för om det som sägs ska tas emot som 

trovärdigt. Framgångsrik kommunikation kräver att sändaren gjort en 

målgruppsanalys och använder sig av operationaliserat språkbruk för att lyckas skapa 

förståelse hos mottagaren. Hedquist (2002) menar att när kommunikationen är 

strukturerad, och tar upp de frågor åhörarna önskar höra om samt lyckas relatera 

budskapet till åhörarnas erfarenheter, har budskapet stor möjlighet att landa i god 

jord. Detta kräver ett stort mått av social kompetens hos avsändaren. I takt med att 

förändringarna i samhället ökar och går allt fortare samt att informationsmängden i en 

organisation växer i samma takt och storlek, krävs det skickliga kommunikatörer som 

kan kommunicera en bild som skapar trovärdighet hos alla inblandade parter. 

Warg (2000) menar att om individer får ett lågt förtroende för en organisation blir 

dessa inte lika uppmärksamma på det budskap som organisationen försöker att 

förmedla. Den centrala figuren i sådana fall blir istället budbäraren som i bästa fall 
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lyckas föra fram organisationens budskap. Detta genom att individer känner tillit den 

som för fram budskapet. 

Forskningschefen i Styrelsen för psykologiskt försvar, Göran Stütz (2005), menar att 

en effektiv kommunikation består av att mottagarna har förtroende för avsändaren 

men också att informationskanalen upplevs som tillförlitlig. I ett avsändarperspektiv 

bör man således vara uppmärksam dels på budskapet men också vilken 

kommunikationskanal man använder sig utav. I ett mottagarperspektiv värderas 

därmed inte bara budskapet utan också genom vilken kanal den sänds igenom. Detta 

gäller för kommunikation i allmänhet, men i synnerhet vid kriser och skandaler där 

förtroendet är helt avgörande för att nå ut med en rätt information. 
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4. Analys 
I denna del analyserar vi utifrån våra teoretiska ramverk det insamlade empiriska 

materialet.  

4.1 Förtroendekris 
Själva risken, som Beck (2000) menar kännetecknar dagens samhälle, kännetecknas i 

Svenska Röda Korsets fall bland annat om hur de hanterar insamlade pengar. Om 

pengarna inte når ändamålet och detta kommer till allmänhetens kännedom, så kan det 

uppstå en förtroendekris. Krisen som Svenska Röda Korset genomgått har varit 

omfattande och bestått av en korruptionsskandal och en lön och arvodesdebatt som 

utspelats på förstasidor och ledarsidor i medierna, vilket senare lett till en omfattande 

organisationsförändring. Det är tydligt genom intervjuerna att medlemmarna upplevt 

att kriserna har påverkat förtroendet för organisationen, framförallt allmänhetens 

förtroende genom medieanalysen men även inom organisationen där många 

medlemmar lämnat den. 

4.2 Organisationsstruktur och medlems förtroende 
Organisationsstrukturen ligger i linje med vad Hatch (2002) förklarar som en 

matrisorganisation som består av en ledningsgrupp och olika regionalavdelningar (se 

figur 1). Varje regional avdelning har sin egen ledningsgrupp som ansvarar för sin 

region. Verksamhetscheferna ansvarar för att fördela medarbetare till olika projekt 

som utses efter färdigheter. Cheferna ansvarar för de olika projektens planering och 

arbetsinsatser. Som organisation har Röda Korset en decentraliserad struktur, där 

varje regional krets fattar sina egna beslut och engagerar sina egna medlemmar i 

beslutsfattandet. Den platta strukturen gör att beslutfattande sker på olika nivåer inom 

organisationen. Den lokala föreningen har exempelvis sina egna strategier för att 

bemöta medlemmarnas frågor kring krisen. Detta är ett exempel på vad Falkheimer et 

al. (2009) menar med ett löst kopplat system.  De olika kretsarna har sina egna 

identiteter och är inte helt beroende av de övriga enheterna i organisationen. Detta 

menar vi är till organisationens fördel då ett löst sammansatt system har lättare att 

anpassa sig till förändringar och är inte lika sårbara som ett tätt sammansatt system. 

Röda Korset har en låg grad av formalisering. De har få samordningsmekanismer och 

arbetar istället utifrån egna förutsättningar och intressen. Ledningen styr väldigt lite 

utav det arbetet som förs i kretsarna. Den strukturella komplexiteten är väldigt låg i 

organisationens helhet men på ledningsnivå finns det en tydlig hierarki kring 

arbetsposter. Turbulensen kring Röda Korset har varit omfattande och bestått både av 
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korruptionsskandal och ett kraftfullt mediedrev angående löner och arvoden. Det är 

tydligt genom våra intervjuer och vår analys av Henry att många medlemmar, i och 

med detta har förlorat sitt förtroende för Röda Korset som ideell hjälporganisation. 

Detta bör betecknas som en kris, då organisationen är helt beroende av 

medlemmarnas och givares förtroende eftersom organisationen lever helt eller delvis 

på frivilligt givna insatser och medel. Vi har observerat att flera medlemmar under 

våra intervjuer upplever sig ha förlorat förtroendet på vissa områden men trots allt 

fortfarande känner förtroende för organisationen. Detta stödjer det resonemang som 

Österman (1999) för om att vissa delar av ett förtroende kan gå förlorat utan att man 

för den sakens skull har förlorat allt förtroende för en individ eller organisation. 

Allmänhetens förtroende för Röda Korset är nog skadat. Jag vet att 

de som har varit ute med bössorna har märkt av det, de går ju inte 

ute längre för att de känner sig hotade. Men i vår dagliga 

verksamhet har vi inte märkt av det. Här märker man ju att det finns 

en stor tacksamhet för det vi gör. (Intervjuperson 2) 

Röda Korset är en organisation som befinner sig i ett ständigt behov av nya givare och 

medlemmar då medlemsavgifter, donationer och insatser är det som får 

organisationen att bestå. Behovet av nya medlemmar beror till stor del på att 

folkrörelser som helhet sedan en lång tid tillbaka minskat i medlemsantal och att 

hjälporganisationer är helt eller delvis är beroende av nya givare. Detta har lett till att 

en stor del av resurserna har lagts på att värva nya medlemmar. För att lyckas värva 

nya medlemmar krävs det att människor känner ett förtroende för organisationen. 

Flera intervjupersoner menar att den största delen av kommunikationen från 

organisationen sida har syftat till att värva nya medlemmar. Därigenom har värdefull 

information kring vad som sker internt i organisationen samt dyrbar kommunikation 

för att bygga upp trovärdigheten för organisationen, ibland hamnat i skymundan. 

Kommunikation har snarare handlat om marknadsföring än informativ 

kommunikation enligt flera intervjupersoner. 

Man väljer sina ledare på kampanj och marknadsföringsgrund, 

vilket man ser som det viktigaste. Men det är ju en sådan 

annorlunda profession att vara kampanjledare mot att vara en 

kommunikatör. Kampanjer kräver specialkunskaper i hur man når 

vissa grupper och sådant, vilket är något helt annat än att vara 

kommunikationschef för hela det Svenska Röda Korset. 

(Intervjuperson 3) 

 

Mycket av kommunikation har ju handlat om att få in pengar. 

(Intervjuperson 5) 
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Vår uppfattning utifrån intervjuerna är att medlemmarnas förtroende för 

organisationen fortfarande är högt. Detta kan till stor del spåras till den handlingskraft 

man menar att ledningen visat i samband med avslöjandet av korruptionsskandalen 

med den tidigare kommunikationschefen af Donner. De komponenter som enligt 

(Palm & Falkheimer 2005) är viktigt vid en skandal är att ett snabbt agerande för att 

minimera skadorna på organisationen. När en organisation genomgår en 

korruptionsskandal så är det lätt att finna en syndabock. Genom att man avlägsnar 

denna från den övriga organisationen hoppas man kunna isolera skandalen till en 

enskild individ istället för att den ska beröra hela organisationen.  Ledningens 

agerande ökade i Röda Korsets fall förtroendet både för organisationen och för 

ledningen. 

Organisation, identitet och förtroende 

Inom den lokala kretsen känner man ett stort förtroende för varandra. Professorn i 

statsvetenskap, Robert Putnam (Rothstein, 2003) menar att människor gör rätt för sig 

därför att man tror att andra gör rätt för sig. Den mellanmänskliga tilliten menar 

Putnam (Rothstein, 2003) stärks och växer till hos individer med stort engagemang i 

föreningar och ideella organisationer. Detta resonemang överrensstämmer väl med de 

observationer vi gjort från intervjumaterialet av de frivilliga medarbetarna. Tilliten till 

dem i den egna kretsen ökade till och med när organisationen utsattes för mediernas 

granskning. 

Det hela har ju skakat om oss lite, man har tvivlat om det är som 

det ska uppe i Stockholm och så, men här nere har vi nog svetsats 

samman mer. Man känner ju att man kan lita på varandra här. 

(Intervjuperson 1) 

 

Vad gäller diskussionen kring arvodena och korruptionsskandalen 

så tycker våra medlemmar bara att det handlar om två gubbar uppe 

Stockholm och att det handlar om frågor som inte intresserar de så 

mycket. Dem vill engagera sig, så man frikopplar de här två 

frågorna. (Intervjuperson 4) 

 

Avstånd i organisationen - generationer 
Inom organisationen finns det åldersmässigt stora avstånd. En majoritet av 

medlemmarna är pensionärer med ett stort samhällsengagemang. Många av Röda 

Korsets medlemmar är därmed uppväxta i ett industrisamhälle och har värderingar 

som präglats av den solida modernitets fasen (Bauman, 2007). Värderingar som 

pålitlighet, trovärdighet, regelbundenhet, långsiktighet, hållbarhet och transparens 
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antas därmed finnas djupt rotade i denna generation. Många av dem vi intervjuat 

upplever därigenom, utifrån sitt synsätt, att skandalen och förtroendekrisen inom 

Svenska Röda Korset är ytterst beklämmande. De stora avstånden och skilda 

värderingarna inom organisationen problematiserade den interna kommunikationen 

kring löner och arvoden. 

Tidigare har man inte riktigt reflekterat över lönerna och det har 

nog varit en kulturell grej. (Intervjuperson 3) 

I intervjun med Intervjuperson 3 blev det väldigt uppenbart att det fanns stora avstånd 

och åtskilda värderingar inom organisationen vilket problematiserade frågan kring 

den avlönade ledningen. Flera intervjupersoner uppgav att medlemmarna i den lokala 

kretsen tidigare varken var informerade eller kunniga om Bengt Westerbergs arvode. 

Frågan som uppmärksammades i media hade väckt en viktig debatt inom kretsen 

bekräftar medlemmarna. Därför anordnades diskussionstillfällen och en allmän 

omröstning inom kretsen. 

En stor del av Röda Korsets medlemmar består av äldre kvinnor från landsbygden. I 

somliga kretsar har positionerna inom den lokala föreningen gått i arv och fungerat 

som ett nätverk. När debatten om löner och arvoden kom upp på tapeten blev debatten 

särskilt påtaglig i dessa mindre föreningar. 

Mycket vanligt bland dessa kvinnor är att de är någon form av 

delägare i ett lantbruk. Det innebär att hon oftast inte är van att 

hantera så särskilt stora pengar utan hennes fortlevnad kommer i 

huvudsak från jordbruket. För henne är löner av det slaget, som nu 

faktiskt är helt normala, helt otänkbara. Men Westerberg har 

verkligen inte någon särskilt hög lön om man jämför med det övriga 

etablissemanget har. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 menar att den interna konflikten är ett resultat av en debatt som 

kommer ur två skilda kulturer inom organisationen. Detta visar på den markanta 

skillnaden av de grundläggande antagandena och värderingarna som finns mellan de 

lokala föreningarna och ledningen i Stockholm. De två olika divisionerna inom Röda 

korset har avsevärt olikartade bakgrunder, värderingar och antaganden kring sina 

uppfattningar om vilket arvode en ordförande har i dagens näringsliv. De olikartade 

värderingarna pekar på att organisationen inte har en kärna av gemensamma 

värderingar och grund- antaganden. Problemen som uppstår i samband med detta 

stämmer väl överrens med Millers (2006) resonemang om krisers uppkomst från 

skilda värderingar inom organisationen. 



 26 

De kommer från kvinnolöner som har varit extremt låga och för 

dem är de här beloppen inte ens möjliga att acceptera, på grund av 

sin egna kulturella hemvist. (Intervjuperson 3) 

 

Men dessa kvinnor tycker ju att dessa löner är oanständiga. Dom 

tycker att de är förfärliga. Dom kan inte ens tänka tanken på 

sådana belopp. Det är alltså kulturer som skiljer. (Intervjuperson 3) 

Medlemmarnas och ledningens värderingar skiljer sig åt beroende på deras omgivning 

och bakgrund i arbetslivet. Schein menar att det är de gemensamma värderingarna och 

grundantagandena som utgör en organisationskultur (Hatch, 2002). Dessa skilda 

värderingar, synsätt och uppfattningar ligger till grund för den förtroendeförlust vissa 

medlemmar upplever. Detta menar vi är grunden för den interna krisen; bristen på 

gemensamma värderingar och grundantaganden i organisationens formella struktur. 

Röda Korset lokalt har en tydlig och skild organisationskultur som både är avskild 

från den övergripande kulturen och från den i andra regionala avdelningar i Röda 

Korset. Då Röda Korset till stor del utgörs av äldre kvinnor från landsbygden och 

ledningen i synnerhet har rekryterats från näringslivet, så uppstår det stora spänningar 

i synen på löner och arvoden.  Kvinnorna i den lokala avdelningen identifierar sig i 

högsta grad med den lokala föreningen och den gemensamma kultur som finns i 

organisationen där. Vi menar att distansen inom organisationen påverkas av de skilda 

värderingarna kring lönefrågan. Detta har lett till ett bristande förtroende internt för 

ledningen, på just detta område. Att det är just äldre kvinnor som framförallt upplever 

kriserna som extra allvarliga stämmer överens med Jarlbros (2007) resonemang kring 

individers riskbedömning. Dessa vertikala och horisontella avstånd, gör 

kommunikationsprocess än mer komplex. 

Det jag har insett är ju att det är väldigt knepigt med 

kommunikation i en folkrörelse. Det är ju oerhört stora avstånd 

inom de olika delarna i organisationen, vilket försvårar att 

kommunicera. Allt från kvinnan som står med bössan på stan till 

någon som jobbar på kontoret, det är ju väldigt stora utmaningar 

(Intervjuperson 5) 

 

4.3 Intern kommunikation, information och förtroende 
Vid korruptionsskandalen och arvodesdebatten använde sig organisationen av både 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Den dominerande typen av 

kommunikation vid en förtroendekris är ett transmissionssynsätt enligt Palm & 

Falkheimer (2005). Detta tillvägagångssätt öppnar upp för medlemmarna att bli 

delaktiga i kommunikationen. Samtliga intervjupersoner uppgav att de hade tagit del 
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av framförallt den skriftliga informationen som skickades ut i brev, men också 

informationen i medlemstidningen Henry. På medlemmarnas intranät, Rednet, 

öppnades det upp live TV- sändningar där medlemmar kunde ställa frågor direkt till 

ordförande Bengt Westerberg kring löner & arvoden.  

Användningen av en snabb digital kanal för kommunikationen, var viktig för flera 

intervjupersoner, då detta möjliggjorde att ledningen kunde tydliggöra, förklara och 

ibland dementera information som spreds i medierna. Detta gav också medlemmarna 

själva en möjlighet att förstå händelsen utifrån organisationens eget perspektiv. Den 

snabba kommunikationen menar Palm & Falkheimer (2005) är avgörande för att 

kunna bevara förtroendet för organisationen i en kris. Att Röda Korset välvilligt 

öppnade upp för en dialog kring den information som spreds internt och externt, 

uppfattade samtliga intervjupersoner som något positivt. Att på detta sätt öppna upp 

för de frågeställningar som finns hos organisationens medlemmar är enligt Hedquist 

(2002) optimalt när organisationen verkar för att skapa trovärdighet. 

En annan kanal som verkat för att bygga Röda Korsets trovärdighet är 

medlemstidningen Henry. Denna kanal ses av oss som den primära kanalen för att 

långsiktigt bygga förtroende internt i organisationen. Här rapporteras det kvartalsvis 

information om vad som händer i organisationen, vilket gestaltas i reportage som 

handlar om vad Röda Korset gör. Detta ger medlemmarna en viss insyn i vad som 

sker i organisationen. Att läsa skildringarna kring vad pengarna har gått till och på det 

sättet ge gåvorna ett ansikte, gör att organisationen uppfattas som trovärdig i 

hanteringen av pengarna. I tidningen kan man också läsa artiklar som beskriver Röda 

Korsets historia. Dessa artiklar medverkar framgångsrikt till att förstärka bilden av att 

organisationen går att lita på. Hedquist (2002) menar att den historiska aspekten är en 

viktig komponent när det gäller att mottagaren ska avgöra om organisationen är att 

lita på eller inte. Artiklarna i Henry är utformade så att de framställer Röda Korsets 

arbete på ett positivt sätt (se figur 3). Både af Donner- krisen och arvodesdebatten fick 

minimalt utrymme i Henry. Vi menar att dessa händelser marginaliserades genom att 

placeras långt bak i tidningen. Istället har tidningen fokuserat på att lyfta fram alla 

positiva händelser i organisationen. Detta tycks inte de medlemmar vi har intervjuat 

ha reagerat nämnvärt på. I intervjuerna framkom det att detta beror på att de anser sig 

ha fått tillräcklig information kring händelsen på annat håll och att de hyser en så pass 
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stor grundtillit till organisation att de helt enkelt inte ansåg att tidningen behövde 

skriva mer om händelserna. 

Medlemstidningen lyfte i nummer 4, 2010 fram frågor från medlemmarna själva, 

vilka också besvarades. Att det skett ett selektivt urval kring vilka frågor som lyftes 

framträder klart för oss i medieanalysen. Intervjupersonerna reflekterade inte över 

urvalet utan tolkade det enbart positivt att frågor lyftes fram och besvarades, detta 

gjorde att man upplevde organisationen som öppen och transparent. Hedquist (2002) 

menar att det är själva upplevelsen kring kommunikationen som blir avgörande för 

om medlemmarna behåller förtroendet eller inte. Intervjupersonerna menade sig ha 

fått en bra och korrekt information från organisationen, detta menar Hedquist (2002) 

är av ytterst vikt för att bibehålla förtroendet för organisationen. 

Intervjupersonerna som tog del av både de olika kanalerna, digitala och skriftliga, 

menar att de föredrog kombinationen av skriftlig och muntlig kommunikation när 

förtroendekrisen var som mest turbulent. Detta stödjer det argumentationer som Klein 

(1996) för runt att kommunikation bör ske genom en mångfald av kanaler för att 

kunna bli framgångsrik. De intervjupersoner som enbart tagit del av den skriftliga 

informationen menade dock att ordföranden i lokalkretsen var huvudanledningen till 

deras fortsatta förtroende, då de menade att opinionsledaren öppnade upp dialogen på 

ett föredömligt sätt.  

Opinionsbildare och förtroende 

De intervjupersoner som vi talat med framhåller att kommunikationen lokalt har skett 

på ett bra sätt, vilket har ökat deras förtroende på den lokala nivån. Den nationella 

kommunikationen har filtrerats ner via en opinionsbildare, föreningens ordförande. 

Opinionsbildarens roll har varit att sålla och sortera ut vilken information som har 

varit viktig just för dem. Vi menar att medlemmarnas förtroende bevarades genom att 

opinionsbildaren valde att kommunicera med medlemmarna och inte enbart 

informera. Opinionsbildaren i den lokala kretsen har genom sitt lokala förtroende 

även lyckats förmedla ett förtroende för den nationella organisationens ledning.  

Detta har skett genom att den lokalt ansvarige, opinionsbildaren, öppnade upp för 

dialogmöten och frågestunder där medlemmarna kunde samtala med sin lokala 

ordförande kring de frågor som gällde krisen. Denna positiva upplevelse av öga mot 

öga kanalen i kommunikationen, överrensstämmer med den teori som Falkheimer & 

Heide (2008) använder sig av. Att låta en person med stort förtroende på lokal nivå 
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kommunicera kring krisen stämmer också väl överens med det resonemang som Stütz 

(2005) för kring vikten av att mottagaren känner förtroende för avsändaren såväl som 

kanalen när en organisation kommunicerar vid en kris. 

Det interna förtroendet byggs mycket i den lokala kretsen. Det 

interna förtroendet skakades ändå aldrig riktigt tycker jag. Här har 

vi ju kunnat prata om allt. (Intervjupeson 3) 

Utifrån de intervjuer vi har gjort har det framkommit att inte alla regioner och lokala 

föreningar har agerat på detta sätt. Vi menar att det beror på att organisationen saknat 

en enhetlig strategi för hur organisationen skulle kommunicera vid dessa händelser. 

Att den lokala föreningen i Lund använde sig av en opinionsbildare tycks således vara 

en anledning till att den lokala föreningen bibehöll ett stort förtroende bland sina egna 

medlemmar.  

Intervjupersonernas uttalanden stödjer också vår uppfattning om att det funnits en viss 

misstro mot ledningen, som vid flertal tillfällen benämns som ”de i Stockholm”. 

Medlemmarna beskriver stora avstånd inom organisationen och har därigenom 

upplevt en lägre grad av tillhörighet i det nationella Röda Korset kontra den lokala 

föreningen. Denna uppfattning styrker Hatch (2002) beskrivning om komplexiteten i 

decentraliserade organisationer.  

Deltagandet bland medlemmarna vi har intervjuat har skett på ett lokalt plan, vilket 

till viss del förklarar varför förtroendet för Röda Korset som hjälporganisation lokalt 

fortfarande upplevs vara högt. De stora avstånden inom organisationen kan rent utav 

ha verkat positivt på medarbetarnas egen upplevelser kring händelserna. Känslan av 

att tillhöra en viss krets eller en viss del av organisationen är djupt rotad, vilket gör att 

man inte känner sig helt delaktiga i förtroendekrisen som drabbat organisationen då 

den framförallt riktats mot den nationella ledningen i organisationen. 

Förtroendekrisen verkar alltså ha skadat den nationella organisationen mer än den har 

skadat de lokala föreningarna. Detta menar vi beror på den lokala opinionsbildarens 

agerande under händelserna. 

 Ja, ledningen här (lokalt) har varit duktiga på att informera, men 

vi har inte haft någon kontakt med dem uppe i Stockholm, inget alls. 

(Intervjuperson 2) 

 

Man tänker mer på kretsen här. Det känns ändå bra att man tillhör 

denna stora organisation och i stort sätt så har Röda Korset ett gott 

rykte och man kan vara stolt att man tillhör Röda Korset. Men sen 

känner man tillhörigheten här. (Intervjuperson 1) 
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Jag tycker rent allmänt att man blir beklämd och hela 

organisationen drabbas ju utav det här tycker jag. Sen vet jag inte 

hur mycket förtroende som tappats. Men man tappar lite förtroende, 

det gör man. Men inte för dem här (lokalt). (Intervjuperson 7) 

4.4 Extern kommunikation och förtroende 
Massmedierna och allmänheten 
Utifrån vår medieanalys så är det tydligt att det har presenterats en negativ bild av 

Röda Korset kring organisationens turbulenta händelser. Negativa tonlägen, hård 

kritik och ensidiga källor har framställt en ensidig bild av de olika händelserna i de 

olika tidningarna.  Palm & Falkheimer (2005) menar att en förtroendekris i stor 

utsträckning påverkas av mediernas framställning av händelsen. Mediernas roll är att 

granska samhällets olika institutioner och förse allmänheten med information om vad 

som händer. Mediernas agerande blev i kriserna mycket påtagliga för Röda Korset 

dels i korruptionsskandalen samt lön och arvodesdebatten. När en organisation 

genomgår en kris så befinner sig organisationen i en strid om vilken bild som 

allmänheten ska få och ta del av. Vid kriser ställs organisationens bild av händelsen 

oftast mot den bild som journalisterna vill presentera. 

Vid vår medieanalys kunde vi ganska snabbt se att majoriteten av artiklarnas 

utformning var av negativ karaktär för organisationen. Att det var just organisationens 

kommunikationschef som avslöjades med korruption innebar att den ytterst ansvarige 

för kommunikationen inte längre fanns med i bilden, det menar flera medarbetare var 

en orsak till att medierna ibland fick härja lite väl fritt med organisationen.  

Att det var just kommunikationschefen som försvann försvårade ju 

såklart det hela. Det var ju en hel avdelning som befann sig i chock 

ganska länge. Dessutom har det ju framkommit att af Donner inte 

heller varit någon vidare kompetent chef. Så hela den avdelningen 

har ju varit eftersatt och de är dem som ska kommunicera. 

(Intervjuperson 5) 

Trots att kommunikationsavdelning varit kraftigt eftersatt valde organisationen ändå 

en bra strategi när krisen blåste upp. Strategin som organisationen valde att använda 

sig av gentemot medierna i fallet med korruptionshärvan var att försöka isolera 

händelsen till en individ genom att lägga hela skulden på denne. Vidare förnekade 

organisationen all kännedom och inblandning i korruptionen och hävdade därigenom 

sin oskuld. Detta tillvägagångssätt rekommenderas av Palm & Falkheimer (2005) för 

att om möjligt kunna reparera sitt förtroende (se figur 4). Förnekandestrategin 
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åtföljdes av att organisationen visade stor öppenhet gentemot medierna gällande 

korruptionshärvan.  

Vår inställning har hela tiden varit att vi ska vara öppna med allt 

som händer.(Bengt Westerberg, Intervjuperson 9) 

Hedquist (2002) menar att öppenhet i krissituationer är en viktig komponent för att 

bibehålla förtroendet för organisationen. Från organisationens sida hoppades man på 

att, genom att de själva valde att göra en polisanmälan och vara öppna med händelsen 

i medierna, att organisationen skulle kunna behålla sitt förtroende. Genom att visa 

öppenhet och förekomma istället för att förekommas gentemot medierna, hoppades 

organisationen att trovärdigheten skulle bevaras och förtroendet behållas. Vi menar att 

kombinationen av dessa strategier ledde till att förtroendekrisen inte blev fullt så djup 

och allvarlig som den annars hade kunnat bli. 

Rapporteringen kring organisationen i medierna var vid detta tillfälle intensiv och 

omfattande för att sedan mer och mer rinna ut i sanden, men detta skulle visa sig bara 

vara tillfälligt. I januari inträffar flera olika mediehändelser som blir mycket 

problematiska för organisationen, dels rättegången mot den korruptionsmisstänkte och 

dels lön och arvodesdebatten. I samband med detta inträffar också katastrofen på 

Haiti, där fastighetsmogulen Roger Akelius går ut och berättar att han skänker 100 

miljoner till SOS-Barnbyar istället för Röda Korset, då han menar att organisationen 

inte är att lita på. Denna mediala storm som organisationen kastas in i innehåller alltså 

angrepp på flera olika händelser och av olika karaktär. McCombs & Shaw (1972) 

menar att agenda-settingen i medierna påverkar individers uppfattning och tolkning 

av olika händelser. I den medieanalys vi gjort över artiklar i de riksomfattande 

tidningarna, framträder en mycket negativ bild av Röda Korset (se figur 2). Flera 

intervjupersoner menade att det under denna tid var mycket svårt och ibland helt 

omöjligt att komma igenom med någon annan information än den som medierna gav.  

De svåraste var väl när Aftonbladet började skriva om det här med 

Roger Akelius och då bittra före detta medarbetare gav uppgifter 

som de vinklade väldigt hårt. Och de skriver ju som de vill. De 

menar att uppgifterna är sanna även fast det kanske inte alltid är 

det. Det spelade inte någon roll om vi hade en presskonferens om 

något annat, det fanns ju ändå inte i fokus. (Intervjuperson 5) 

Den bild allmänheten fick av händelserna genom medierna var vinklade utifrån 

journalisternas infallsvinkel och organisationen fick mycket svårt att komma igenom 

med sin bild. Bilden som framträder i medierna var en rekonstruktion av händelserna 
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som formats av sändaren, vilket överrensstämmer med Strömbäcks (2000) teorier 

kring framing.  

Den externa kommunikationen från organisationen gentemot medierna genomfördes 

inledningsvis på ett bra sätt. Men när pressen ökade på organisationen fanns ingen 

tydlig talesperson för organisationen, detta ledde till att den ifrågasatta ordföranden 

Bengt Westerberg själv tvingades gå ut för att försvara både sig och organisationen. 

Eftersom mottagarna vid det här laget hade tagit del av den mediala negativa bilden 

av Bengt Westerberg och hans förtroende var kraftigt ifrågasatt gjorde organisationen 

ett misstag att låta Bengt Westerberg själv gå ut och försvara organisationen. Stütz 

(2005) menar att det är av största vikt att mottagaren har förtroende för avsändaren. 

Genom att denna var ifrågasatt, borde organisationen använt sig av en annan 

talesperson istället.  

Att man valde att Bengt Westerberg t ex var den som gick ut och 

försvarade sitt eget arvode är rätt orimligt, det skulle vi ju aldrig 

begära utav en medarbetare på Röda Korset, inget företag eller 

någon annan form av organisation skulle be en person som har fått 

en lön av någon annan att gå ut och försvara den eller varför man 

är värd den eller vad man gör för att förtjäna den. (Intervjuperson 

6) 

Den negativa massmediala bilden av organisationen var vid det här laget utbredd och 

organisationen hade ingen framgång med att få ut sitt eget budskap. När 

organisationer befinner sig i en förtroendekris är det många gånger svårt att nå 

igenom med sitt budskap, detta då mottagaren inte är lika uppmärksam på vad 

organisationen försöker förmedla (Warg, 2000).  

Många stänger nog av och tar bara in informationen och bildar en 

egen sanning i huvudet någonstans. Det blev för mycket 

information. Och det blir för mycket information för att människor 

ska kunna separera de olika händelserna. Så upplever jag det. 

(Intervjuperson 4) 

Istället för att enbart försöka påverka publiken genom att skicka ut sin bild av 

händelserna skulle organisationen använts sig av strategin two-way symmetrical 

modell (Grunigs et.al 2002). Vi menar att organisationen hade haft betydligt större 

framgång i medierna om de aktivt hade arbetat med att reda ut de olika händelserna 

var för sig. Grunings et.al (2002) förespråkar ett förhandlande med publiken för att på 

det sättet försöka få fram en gemensamförståelse av händelserna. Detta i 

kombinationen av valet av talesperson hade kunnat leda till att förtroende i högre grad 

hade bevarats för organisationen.  
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Vidare menar vi att om organisationen hade lyft fram en annan talesperson än 

ordföranden själv, kunde organisationen ha varit mer framgångsrik i sin 

kommunikation i medierna. Eftersom det redan fanns en misstro mot ledningen och 

deras tillvägagångssätt, både i medierna och hos allmänheten (dn.se), skulle 

organisationen valt en annan företrädare för att föra organisationens talan. Detta hade 

kunnat leda till en mindre förtroendeförlust för organisationen menar vi. 

Massmedierna och medlemmarna 
Flera medlemmar uppger att den mesta av informationen som de har tagit del av har 

kommit från nationell media, i synnerhet dagstidningar och TV. Det är av detta skäl vi 

har intresserat oss för att granska vilken bild media har speglat Röda Korset under 

krisen. Flera intervjupersoner menar att medierna har gett en sanningsenlig bild av 

händelserna. Detta motsätter sig dock opinionsbildaren som menar att rapporteringen 

kring Bengt Westerbergs lön och arvode har varit bristfällig då det framkommit 

felaktiga uppgifter om hur hans lön och arvode är finansierade. Lönen och arvodet har 

aldrig varit någon hemlighet. Dessa har redovisats öppet både på rådslag och stämmor 

och är dessutom bestämda i demokratisk ordning av medlemmarna själva, vilket är ett 

korrekt tillvägagångssätt för att upprätthålla tilliten enligt Rothstein (2003). 

Ersättningen torde alltså inte vara en nyhet för de som är en del av organisationen. 

Trots det visar vår forskning på att ju längre ut medlemmarna befinner sig i 

organisationen, desto mindre kunskap har de om den nationella organisationen. Flera 

intervjupersoner menar därför att det var bra att medierna lyfte upp dessa frågor, då de 

menade att de inte hade någon kännedom om ersättningarna i den nationella 

organisationen.  

Ja det är klart att det kunde ha varit mer öppet eller tydligt kring 

vilken lön han hade. Alla visste nog inte om hur mycket betalt han 

har, jag hade ingen aning och är inte intresserad av det 

(Intervjuperson 8) 

Det var en diskussion på tv för ett tag sedan och där var det en del 

som tyckte absolut att han skulle ha betalt och andra som tycker att 

vi jobbar ju utan pengar. Men jag tror att han fick nedsatt lön ett 

slag (Intervjuperson 7) 

Det är klart att det var upprörande, det som hände. Det var väldigt 

upprörande och det är fortfarande så, frågan om hur hög lön vår 

ordförande ska ha. (Intervjuperson 1) 

Arvodesfrågan ledde till diskussion. Många tyckte att arvodet var 

högt, men man försvarade det ändå eftersom man menade att den 
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hade beslutats i en demokratisk process som man själv hade varit 

delaktig i. (Intervjuperson 4)  
 

Att mediernas bild och skildring av händelserna blev den dominerande även bland 

medlemmarna blev en svår utmaning för organisationen. Svårigheten med att få 

igenom sitt budskap ledde till slut att man från organisationens sida ibland till och 

med gav upp i sina försök att få igenom sitt budskap kring händelserna. Detta menar 

vi drabbade organisationens förtroende negativt inte enbart externt hos allmänheten, 

utan också i allra högsta grad internt bland sina egna medlemmar som hade medierna 

som sin primära informationskälla. Genom att flera medlemmar bedömde 

kommunikationen från medierna som trovärdig fick organisationen även internt svårt 

med att få igenom sitt budskap och sin bild av händelsen. Flera intervjupersoner 

menade att detta var en bidragande orsak till att många medlemmar lämnade 

organisationen. Detta är den konsekvens som Grönroos & Rubinstein (1986) menar är 

ett resultat av att mottagaren bedömer annan kommunikation än den som kommer 

från organisationen själva, som mer trovärdig. 

Men hur framgångsrik man är med sin kommunikation beror ju på 

hur allmänheten uppfattar den, det får man konstatera att vi inte har 

räckt till i vår kommunikation så att alla har förstått. I den världen 

vi lever i så är det inte helt enkelt att rå på den här typen av 

missförstånd som sprids. (Bengt Westerberg, Intervjuperson 9) 

En annan anledning till att Röda Korset har förlorat i förtroende gentemot 

allmänheten och sina egna medlemmar, torde vara på grund av den höga tillit 

allmänheten och medlemmarna historiskt sett haft för denna organisation. Det 

stämmer väl överrens med det resonemang som Hedquist (2002) för, kring de effekter 

tilliten har för en organisation om det uppstår ett förtroenderas vid felaktigheter. 

Samtidigt menar vi att organisationen genom detta haft ett stort förtroendekapital att 

ta av, vilket har gjort att Röda Korset återhämtat sig relativt snabbt och att 

förtroendeförlusten blev begränsad. 
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5. Slutsats om förtroende 
Vid förtroendekrisen har organisationen använt sig utav flera olika 

informationskanaler för att föra att klargöra och skapa tillit till organisationen. 

Informationsöverföringen skedde främst genom medlemstidningen Henry, men även 

digitalt via organisationens hemsida. I och med att Henry enbart kommer ut 4 gånger 

per år, var denna kanal ett mycket trögt instrument i vår högteknologiska värld. 

Genom att flertalet medlemmar känner sig ovana vid internet, så var det flera personer 

som tog in informationen främst via medierna vilket gav upphov till en mycket 

negativ bild av organisationen.  

Den interna förtroendekrisen bland medlemmarna skiljer sig på detta sätta från 

allmänhetens förtroendekris. Internt har förtroendekrisen uppenbarat att det finns stora 

avstånd i organisationens värderingar. Detta avstånd förstärks då det finns en avlönad 

och oavlönad del i organisationen. Den bild som flera av våra intervjupersoner ger är 

att det finns ett tydligt “vi och dem” tänkande i dessa frågor. De medlemmar som vi 

intervjuade benämnde flera gånger ledningen, som ”de i Stockholm”. Dessa 

medlemmar såg sig primärt vara en del av den lokala kretsen, där de är verksamma på 

veckobasis.  

Avstånden mellan medlemmarna i organisationen, tekniskt, socialt och geografiskt, 

har gjort att ordföranden i den lokala föreningen har fått bära ett stort ansvar för att 

upprätta dialog och skapa förståelse kring det som hände. Vidare är det tydligt att 

medlemmarna lokalt sätter stor tilltro till den person som fungerar som 

opinionsbildare mellan ledningen i Stockholm och den lokala kretsen. Det är tack vare 

den “mellanchefen” som all information vandra igenom. Opinionsbildaren fungerar 

som en kanal uppåt till den högsta ledningen samt som en informationskanal från den 

högsta ledningen till den lokala kretsen. Dessa frivilligarbetare blev upprörda när 

drevet gick. Dessa menade sig inte ha någon som helst insikt i vilka höga löner som 

ledningen hade. De gladdes därmed att media tog upp sanningen kring det.  

Det framgår tydligt att det är dessa opinionsbildare som har haft den största inverkan 

på hur medlemmarna tolkat informationen samt huruvida förtroende bevarats eller gått 

förlorat. Vi menar att om organisationen arbetat ännu mer aktivt genom dessa hade 

medlemmarnas förtroende ytterligare kunnat stärkas och ibland räddats. 
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Vid förtroendekrisen verkade ledningen för att ha en öppen, snabb och faktabaserad 

kommunikation. Detta menar vi att organisationen lyckades med initialt och var 

därigenom mycket framgångsrik i att bevara förtroendet för organisationen vid den 

första krisen. När den andra krisen slog till, med den uppblossade lön och 

arvodesfrågan, blev organisationen mer eller mindre tagna på sängen. Från att ha 

agerat på ett framgångsrikt sätt gentemot medierna gjorde organisationen några 

felaktiga bedömningar. Dels verkar organisationen inte ha förstått vilken påverkan 

debatten kunde få och dels valde man fel företrädare. I detta skede grep maktlösheten 

och uppgivenheten sig fast i organisationen vilket resulterade i att man till viss del 

gav upp med sina försök att komma igenom med sitt budskap i medierna. Vi menar 

att om organisationen hade hanterat den andra krisen på ett bättre sätt, hade 

förtroendet för organisationen bevarats.  

Mycket tyder på att Svenska Röda Korset trots allt har klarat sig bra igenom den här 

krisen. På flera håll i organisationen rapporteras återigen om ökade medlemsantal, 

vilket skulle kunna tyda på att det finns ett stort förtroendekapital kvar för Svenska 

Röda Korset hos allmänheten. Trots turbulens och bristande information har den 

historiska förankringen samt det pågående arbetet så pass mycket positivt med sig att 

inte ens en förtroendekris riktigt biter på organisationen. Allmänhetens grundtillit till 

Svenska Röda Korset har visserligen fått sig en törn men detta verkar ha stärkt 

organisationen inåt, vilket har lett till att organisationen medlemmar nu ännu mer 

aktivt berättar och delar med sig av vad Svenska Röda Korset står för och vad de 

arbetar med. 

5.1 Förslag på framtida forskning 
Vi menar att fördjupningar i organisationskulturen och de olika hierarkierna skulle ge 

en större förståelse av organisationen, vilket också skulle kunna ge en bättre förståelse 

för hur förtroendet bevarats.  Ett annat område som skulle vara lämpligt att studera är 

hur folkrörelseorganisationer tacklar en globaliserad värld. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1 - Figurer 

Figur 1: Röda Korsets organisationsschema 

 

 

Figur 2: Medieanalys av artiklar i Svenska Medier kring Röda Korsets 

förtroendekris. 

Medium Antal artiklar Huvudsakligt tonläge Typ av artiklar 

DN 36 Negativ Nyhets, debattartiklar och insändare 

Svd 3 Negativ Nyhetsartiklar och näringsliv 

Aftonbladet 2 Negativ Nyhetsartiklar 

Folkbladet 3 Negativ Nyhets, debattartiklar 

Norrköpings Tidningar 6 Negativ Nyhetsartiklar 

Västerviks Tidningen 9 Negativ Nyhetsartiklar 

Gotlands Allehanda 7 Negativ Nyhets, debattartiklar 

Norrbottens-Kurriern 2 Negativ Nyhets, debattartiklar 

Piteå-Tidningen 2 Negativ Nyhetsartiklar 

Expressen 21 Negativ Ledare, Nyhetsartiklar, insändare 

Gotlands Tidningar 2 Negativ Nyhetsartiklar 

Norrbottens-Kurriern 2 Negativ Nyhetsartiklar 

Totalt: 95   
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Figur 3: Analys av Röda Korsets medlemstidning Henry 

Medium Nr Placering Artikeltyp Tonläge 

Henry 3.2009 s.30 Nyhetsartikel Positiv 

Förklarande 

Henry 4.2009 s.22 Nyhetsartikel Positivt 

Redogörande 

Henry 1.2010 s.8 Notis 

Hänvisning till  

hemsidan 

Positivt 

Klargörande 

Henry 2.2010 s. 3, 8, 29-31 Ledare, debattartikel, 

Uppslag 

Positivt 

Tillrättalägganden 

Förklarande 

Redogörande 

Försvarande 

Henry 3.2010 s. 27 Notis 

Hänvisning till  

hemsidan 

Positivt 

Förklarande 

Henry 4.2010 s. 27 Informationsruta 

Insändare 

Positiv 

Klargörande 
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Figur 4: Typologi; fem försvarsstrategier enligt Image Repair Theory. Palm & 

Falkheimers (2005) översättning. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide   

Vilken befattning eller position har Du i Svenska Röda Korset? 

Ser du dig som medarbetare i Svenska Röda korset lokalt, Sverige eller världen? 

Har Din relation till föreningen förändrats under af Donner krisen? 

Hur upplever du att af Donner krisen har påverkat allmänhetens omdöme och 

förtroende för Svenska Röda Korset? 

Har Din relation till föreningen förändrats under debatten kring löner och arvoden? 

Vilket beslut medlemmarna tog om lön, arvoden och ersättning? 

Hur upplever Du att debatten kring löner och arvoden har påverkat allmänhetens 

omdöme och förtroende för Svenska Röda Korset? 

Hur är ditt förtroende för ledningens sätt att kommunicera? Varför? 

Såg ditt förtroende annorlunda ut innan krisen? 

Upplever du att din inställning har förändrats? Hur och varför? 

Hur fick du den första informationen om att Svenska Röda Korset befann sig i en 

kris? 

Hur upplever du att media har skildrat händelsen? 

Hur upplevde du att kommunikationen var? Internt/externt? 

Hur upplevde du kommunikationen internt när krisen uppstod? 

Genom vilka kanaler kunde du ta del av vad som skett? 

Hur har Svenska Röda Korset agerat för att få ett ökat förtroende bland sina 

medarbetare och gentemot allmänheten? 

Hur ser det förebyggande arbetet ut? Medieträning? Riktlinjer? 

Vad har varit viktigt för er att kommunicera under krisen? Hur har det gjorts och 

varför? 

Hur har ni förhållit er till media? 
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Hur såg er kommunikationsplan ut då? Ser den annorlunda ut idag? Har ni förändrat 

något i ert tillvägagångssätt? Vad har varit effektivt? Är det något som har varit 

mindre lyckat? 

Öppnades de upp några kanaler för att bemöta missnöjet? 

Hur har ni gjort för att upprätta förtroende för ert varumärke? Lokalt, regionalt och 

nationellt? 

Hade Svenska Röda Korset kunnat bearbeta krisen på ett annat sätt? 

Hur ser framtiden ut för Svenska Röda Korset? 

Övrigt 


