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Abstrakt  

 

Studien ämnar att undersöka hur Crisis Management kan användas vid utformning av            

kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och kriskommunikation åt.  

I syfte att uppnå detta genomför studien en fallstudie av två svenska företag som är               

verksamma i fastighetsbranschen under nyproduktionskrisen 2018 (Oscar Properties och         

Aros Bostad). Fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma experter inom          

kriskommunikation har genomförts i syfte att underbygga och utveckla studiens analytiska           

grund.  

 

Efter genomförd studie har författarna sammanställt och presenterar en modell baserat på            

Crisis Managements tre olika faser med bidrag från Expressiveness Quotient-modellen.          

Modellens uppbyggnad är förändrad till att vara cirkulär och ser kriser istället likt ett              

kretslopp utan några tydliga avgränsningar mellan de olika krisfaserna, eftersom studien visar            

på svårigheter att skilja dessa åt. Syftet med en modell likt den är att påminna sig och                 

organisationen om att den inte verkar i ett sammanhang skiljt från omvärlden utan att de               

faktorerna kan komma att spela in på organisationen. Ett exempel från studien och             

fastighetsbranschen är regeringens införande av amorteringskrav, en extern faktor som          

organisationerna var tvungna att förhålla sig till och kom att påverka marknaden. Ett annat              

sådant exempel på en extern faktor som är svår att planera och förutse är mediebevakningen.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kriskommunikation, Crisis Management, Oscar Properties, Aros Bostad,        

Expressiveness Quotient, Situational Crisis Communication Theory, Organisatorisk       

legitimitet, Reputation Branding 
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Abstract  

 

The aim of this thesis is to examine how Crisis Management can be applied when               

formulating crisis communication, and whether there is a distinct difference in how regular             

communication is built. This thesis consists of a case study subsidized by two companies in               

the housing industry, Oscar Properties and Aros Bostad, during the crisis on the housing              

development market 2018. Four qualitative semi-structured interviews with active experts in           

crisis communication are carried out with the aim of supporting and developing the analytical              

basis of the study.  

 

After completing the study, the authors have compiled and presented a model based on Crisis               

Management's three different phases and combined it with dimensions from the           

Expressiveness Quotient-model. The models structure has changed to be circular and defines            

crises like a cycle. The cycle is carried out without any clear delimitations between the               

different crisis phases, since the study shows difficulties in distinguishing these. The purpose             

of a model like this is to remind the organization that they do not operate in a context separate                   

from the outside world but that these factors may affect the organization anyhow. 

 

An example from this study and the housing development industry is the government's             

introduction of amortization requirements, an external factor that the organizations had to            

consider and came to influence the market. Another example of an external factor which is               

difficult to plan and predict, is media coverage and how it will affect the organization's               

reputation. 

 

 

 

 

 

Keywords: Crisis Communication, Crisis Management, Oscar Properties, Aros Bostad,         

Expressiveness Quotient, Situational Crisis Communication Theory, 

Organizational legitimacy, Reputation Branding 
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1. Introduktion 
 

Följande inledande kapitel presenterar uppsatsens övergripande tema och studieobjekt, vilket          

efterföljs av en diskussion som positionerar studien på den akademiska kartan, studiens syfte             

samt frågeställningar.  

 

 

1.1 Inledning 
 

“Under kris vet du inte när nästa attack kommer. Under kris är det mycket svårt att nå ut med egen,                    

dementerande information, som kan rätta till felaktigheter. Det är inte jag som bestämmer längre.  

Man tar små beslut, väldigt ofta så man kan rätta till om man går ur kurs. Det är ungefär som att spela                      

schack med någon utan att se motståndarens pjäser .” 

(Mart Maandi, 2018) 
 

Vad är skillnaden mellan kris och dåligt läge? Var går således gränsen mellan             

kommunikation och kriskommunikation? Existerar den? Går det att strategiskt förbereda en           

organisation eller prognostisera kommande kriser? Crisis Management är en teori som           

presenterar ett proaktivt förhållningssätt inför, under och efter en kris. Det är en konsekvent              

planering kring hur kriser bör hanteras i termer om beredskap, kommunikationsdesign och            

bedömningen av framtida risker för kris (Pearson & Mitroff, 1993). Den här typen av strategi               

och förhållningssätt kan påverka hur organisationen beter sig och vilka insatser som krävs för              

positiv påverkan internt. Det är en överlevnadsstrategi att tydligt utforma riktlinjer för hur en              

organisation bör bete sig under en kris, för att undvika så många negativa påföljder som               

möjligt. Den här typen av förhållningssätt kräver ett kontinuerligt arbete och insatser för att              

ha en funktion vid kris (ibid).  

 

Expressiveness Quotient definierar den tonalitet som sätts mellan organisationen och externa           

intressenter. Det är den relationen som påverkar organisationens anseende, baserat på den            

uppfattning som allmänheten har om den kollektiva identiteten (Fombrun & Gardberg           

m.fl.,2011:15-17).  
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Kriser är svåra att förutspå och präglas av att vara mångfacetterade och komplexa. De har en                

tendens att mutera vilket gör att en kris inte är den andre lik (Pearson & Mitroff, 1993).                 

Kriserna utvecklas i en hastighet som gör att det blir svårt att förhålla sig till dem i tid.  

 

En tillräckligt träffsäker kommunikation när det blåser kallt kan med rätt timing ändra             

förutsättningen för företaget i framtiden genom att behålla kunder, attrahera nya och uppnå en              

önskad inverkan hos intressenter (Müllern & Stein, 1999). Kriser uppstår när samhället har en              

motreaktion på en insats eller verksamhetens helhet, när företaget inte håller sitt löfte eller sin               

skyldighet till samhället. Under kriser skapas även förutsättningar för att negativ           

ryktesspridning ska frodas (Deegan, 2002). Kristeorier och tidigare genomförda studier inom           

området är mångfacetterade och det finns ett flertal teorier och begrepp. Det är ett evigt               

expanderande område som bidragit till fler studier det senaste årtiondet (Falkheimer & Heide,             

2008). 

  

Ett exempel på ett sådant krisområde är den rådande nyproduktionskrisen, som under 2018             

blivit en realitet för alla aktörer som verkar inom den på Stockholms bostadsmarknad             

(Fastighetssverige, 2018). Idag är utbudet för nyproduktion av bostäder det högsta på fem år.              

Enligt statistik från Hemnet fanns det i Sverige under vecka sexton 2018 totalt 11 419               

nyproducerade bostäder till salu vilket är 75 procent mer än samma period föregående år.              

Hela 282 procent har utbudet ökat med jämfört med samma period 2016 (Hemnet, 2018). I               

tidsskrifter om fastighetsekonomi har det under året skrivits flitigt om den rådande oron i              

nyproduktions- och bostadsutvecklingen i Sverige. Det som har diskuterats är främst frågor            

gällande amorteringskrav, belåningsgrad i föreningarna samt ett eventuellt prisras         

(Fastighetssverige, 2018). Denna uppsats presenterar en fallstudie av bostadsföretagen Oscar          

Properties samt Aros Bostad.  
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1.2 Bakgrund  

Det finns många som drar paralleller mellan hur det ser ut idag och det oanständiga politiska                

läget i Sverige på 90-talet, då priserna på kort tid rasade med nästan 40 procent. Historiskt                

har Sverige haft ett flertal kraftigare prisnedgångar än den på 90-talet men anledningen till              

fallande bostadspriser har då varit på grund av inflation. Exempelvis berodde prisfallet på             

bostäder från slutet av första världskriget på grund av inflation i andra varor, inte att               

bostäderna tappar i värde. Under välfärdseran mellan 50- och 80-talet har det också funnits              

långsamma sänkningar. Enligt Gustav Severin Ingman, forskare i ekonomisk historia vid           

Stockholms Universitet är det svårt att säga vad som exakt påverkade prisraset på 90-talet och               

att detta istället var ett flertal faktorer som sammantaget påverkade. Internationell instabilitet            

samt oro för att högkonjunktur skulle vända nedåt är två bidragande faktorer. I mitten av               

80-talet lades grunden för en kommande bostadsbubbla när företag och privatpersoner fick            

lättare att låna pengar som en konsekvens av avregleringar, vilket ledde till att det byggdes               

mer och det blev högkonjunktur. Företag (och även privatpersoner) lånade främst till och             

investerade i kontorsfastigheter, med tron om en säker avkastning men det var där kraschen              

blev som störst. Denna rädsla kom att smitta av sig på hela ekonomin och när bubblan sprack                 

i mitten på 90-talet inleddes den svenska krisen (Affärsvärlden, 2017).  

 

Exempel på likheter med dagens ekonomiska läge och den på 90-talet är hushållens ökade              

skuldsättning som följer stigande bostadspriser men med en betydande skillnad, idag är            

skuldsättningen och bostadspriserna betydligt högre. Hushållens höga belåningsgrad idag går          

nästan inte att jämföra med den på 90-talet och den ökade prisuppgången har Sverige aldrig               

tidigare skådat. Det talas om att vi idag upplever en “byggboom” nästan i             

miljonprogrammsnivå, att det ökade utbudet bidrar till en svalare marknad och att det finns              

anledning att oroa sig. En uppgång likt det slutar nästan alltid i markanta prisnedgångar och               

prisfall likt det får konsekvenser för hela ekonomin, och när det sprider sig kan det ge                

ödesdigra konsekvenser. För banker leder det till likviditetsproblem då de är beroende av             

andra finansiella aktörer för lån och investeringar samt att inlåsningsmöjligheter till det kan             

komma att påverkas negativt. Om potentiella investerare flyr den svenska marknaden kan det             

leda till en likviditetskris (Affärsvärlden, 2017).  
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I Finansinspektionens (FI) rapport “Den svenska bolånemarknaden” från april 2018          

presenteras bakgrunden till varför strängare amorteringskrav infördes i början på 2018. Stora            

skulder får konsekvenser för såväl hushåll, banker och ekonomin i sin helhet. Under drygt 20               

års tid (undantagsvis åren 2010-2014) har hushållens skulder ökat i en allt snabbare takt än               

vad inkomsterna har. Orsaken till ökad skuldkvot samt ökade bostadspriser uppges vara            

stigande bostadspriser som en konsekvens av fallande räntor, ökade inkomster samt ökad            

befolkning. På grund av ökat nybygge samt ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har             

skulderna även ökat. I syfte att minska sårbarheten hos hushållen och deras stora skulder har               

FI succesivt vidtagit åtgärder för att stärka motståndskraften hos såväl hushåll som banker.             

En sådan åtgärd är det bolånetak som infördes 2010, vilket innebar att nya lån med säkerhet i                 

form av en bostad inte fick överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. I samband med               

det infördes även ett riskviktsgolv för bolån vilket innebär att kapital som bankerna lånar ut               

hålls hos bankerna. Under 2016 införde FI ett amorteringskrav vilket innebar att hushåll som              

lånar mer än 50 procent av bostadens värde ska amortera minst 1 procent per år på sitt bolån,                  

medan hushåll som lånar mer än 70 procent ska amortera minst 2 procent per år. Detta krav                 

skärptes i mars 2018 efter regeringens medgivande, vilket innebar att hushåll med en             

belåningsgrad högre än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera ytterligare 1 procent              

per år på sitt bolån (Finansinspektionen, 2018).  

 

De nya amorteringskraven som infördes i mars 2018 har inneburit ett prisras och ny statistik               

visar på att kvadratmeterpriserna i Stockholms kommun sänkts med fyra procent. En stor             

utmaning för bostadsutvecklarna har varit att bostadsrättsföreningarna är högt skuldsatta, som           

i sin tur innebär att små räntehöjningar leder till ökade månadsavgifter. Bankerna har som en               

konsekvens av det blivit mer restriktiva kring köparnas möjligheter till bolån (SvD a, 2018).  

 

1.3 Problemformulering 

Denna uppsats syftar till att öka förståelse för kriskommunikation. Pearson och Clair (1998)             

presenterar att behovet av ytterligare empirisk forskning är uppenbar artikeln Reframing           

Crisis Management. Krishanteringslitteraturen, även om den är fylld med spekulation och           

recept, uppges ha genomgått en mindre empirisk testning och vissa variabler i deras modell              

om Crisis Management har inte testats operationellt.   
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Primära kopplingar mellan viktiga krishanteringsvariabler uppges förblivit nästan otestade,         

ändå är det individuella liv och organisatoriska bärkraft som ligger i beräkningen av             

antagandenas noggrannhet (Pearson & Clair, 1998).  

 

Tidigare studier saknas som kombinerar specifikt kriskommunikation och den svenska          

nyproduktionskrisen. Ett bostadsköp kan identifieras som ett högengagemangsköp (bil,         

bostad, båt etc.) och därför dras paralleller för denna studie till tidigare forskning inom detta               

segment i relation till kriskommunikation. Ett exempel på en sådan studie är Nazanin             

Mansouris (2016) studie av Volkswagens dieselskandal där det framkom att utsläppstester           

var riggade. Studien visar på en försäljnings- och aktienedgång och att ursprunget till             

skandalen kan härledas till företagets kultur och struktur (Mansouri, 2016).  

  

Enligt Maslows behovstrappa är trygghet en central faktor i våra liv och en grundsten för               

människan i hennes fortsatta strävan efter andra behov och ökad tillfredsställelse (McLeod,            

2013). Ett exempel på ett trygghetsbehov är var och hur vi bor, vilket är en central och viktig                  

fråga i alla människors liv. Denna studie där kriskommunikation från fastighetsbolag studeras            

är ytterst relevant då Finansinstitutet uppger att de flesta hushåll som köper en bostad måste               

ta bolån. Det är därför viktigt för hushållen att kreditmarknaden fungerar väl så att              

konsumtion kan omfördelas över olika delar av livet (Finansinspektionen, 2018). 

  

Även om fältet för kriskommunikation är mångfacetterat, saknas studier som genomförts           

inom kriskommunikation med en teoretisk utgångspunkt inom Crisis Management och          

Expressiveness Quotient på fastighetsbranschen i Stockholm. Denna uppsats syftar till att           

sammanfoga tidigare presenterade frågor om kris och kriskommunikation med         

fastighetsbranschen och den pågående nyproduktionskrisen. Tidigare presenterad diskussion        

visar på studiens relevans och ämnesområde. Även om alla individer inte är berörda av den               

pågående nyproduktionskrisen direkt, så kan alla komma att påverkas indirekt på grund av             

om landets ekonomiska grund sätts i gungning. I denna uppsats går vi på djupet med detta                

och undersöker kommunikationen från två verksamma aktörer inom nyproduktion för att           

besvara dessa frågor. I syfte att besvara studiens kommande frågeställningar introduceras           

därför företagen Oscar Properties samt Aros Bostad AB, vilka kommer att användas som fall              

i syfte att operationalisera kriskommunikation och relevanta begrepp i samband med det.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Crisis management kan användas vid             

utformning av kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och           

kriskommunikation åt. Syftet är även att undersöka hur Expressiveness Quotients fem           

faktorer (synlighet, differentiering, följdriktighet, transparens, autencitet) påverkar ett        

företags anseende i samband med kriskommunikation. För att uppnå detta genomför studien            

en fallstudie av två svenska företag som är verksamma i fastighetsbranschen under            

nyproduktionskrisen 2018, Oscar Properties och Aros Bostad. Fyra kvalitativa         

semistrukturerade intervjuer med verksamma experter inom kriskommunikation genomförs i         

syfte att underbygga och utveckla studiens analytiska grund. 

 

F1: Hur kan Crisis management användas vid utformning av kriskommunikation? 

F2: Går det att skilja kommunikation och kriskommunikation åt? 

F3: Hur påverkar Expressiveness Quotients fem faktor ett företags anseende i samband med             

kriskommunikation? 
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1.4 Empirisk avgränsning  

Studiens utgångspunkt är företagen Oscar Properties samt Aros Bostad, där vi i denna studie              

har valt att undersöka delar av den externa kommunikationen och dokument från dessa             

avsändare. Uppsatsen syftar ej till att ge en generaliserande bild över hela            

nyproduktionskrisen eller fastighetsbranschen. Uppsatsens tidsmässiga avgränsning är slutet        

på 2018 samt januari 2019. Uppsatsen avgränsas till att undersöka företagens externa            

kommunikation och tar ej intern kommunikation i beaktning, även om den externa            

kommunikationen i vissa avseenden kan klassas som intern. Studien avgränsas till att            

analysera företagens externa kommunikation, värdeerbjudande, ekonomiska anseende samt        

krishantering.  
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1.5 Disposition  

Studien är disponerad till att i det inledande kapitlet presentera ämnet, definiera en akademisk              

forskningslucka studien syftar till att fylla samt presentera syfte och frågeställningar. Detta            

kapitel följs av en litteraturöversikt som sedan följs av ett kapitel där teoretiskt ramverk              

presenteras och definieras. Efter detta följer resultat, empiri och analys där två fallstudier             

presenteras samt empiri från genomförda intervjuer. Detta sammanfogas senare i en           

diskussion och kritisk reflektion för att avslutningsvis presentera studiens teoretiska bidrag.           

Kommande kapitel presenterar studiens slutsatser samt förslag för framtida forskning.          

Studien avslutas med att belysa studiens brister och begränsningar.  

 

 
Figur 1: Studiens disposition  
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2. Litteraturstudie 
 

Detta kapitel presenterar och diskuterar relevant tidigare forskning vilket inleds med en            

introduktion till krisbegreppet, efterföljs av Situational Crisis Communication Theory,         

organisatorisk legitimitet samt reputation branding. Följande kapitel mynnar sedan ut i           

studiens teoretiska ramverk med inriktning på Crisis Management. Centrala begrepp          

definieras och förklaras i syfte att appliceras i den kommande studien.  

 

 

2.1 Kriskommunikation 

En kris är oförutsägbar och är närbesläktat med problem, men skillnaden ligger i att en kris                

kommer plötsligt och förstör ett annars normalt flöde i hur en organisation beter sig på en                

marknad. Är dess inverkan dessutom stor så kan den påverka andra aktörer i ledet i en rent av                  

livshotande karaktär. En allvarlig kris kan skada ryktet och därmed hota företaget finansiellt.             

Ett sätt att förhålla sig till kriser och ha ett tydligt måttverktyg på dess påverkan kan hjälpa                 

företaget att behålla sin position och inte ta allt för stor skada under krisens gång (Coombs,                

2007). 

 

Användandet av kommunikation på rätt sätt i en sådan situation kan således verka             

attitydsändrande och varumärkesbyggande när det blåser kallt. En tillräckligt träffsäker          

kommunikation med rätt timing kan ändra förutsättningen för företaget i framtiden genom att             

behålla kunder, attrahera nya och uppnå en önskad inverkan hos intressenter.           

Kommunikationen kan dels användas i förebyggande syfte när eventuella hot och kriser            

närmar sig, men även under krisens gång. För att det ska fungera och få önskad               

genomslagskraft krävs det att den strategin mynnar ut i att kommunikationen upprepas i flera              

led. Om det formade budskapet upprepas både internt och externt kan den önskade tolkningen              

få större räckvidd (Müllern & Stein, 1999). 
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2.2 Situational Crisis Communication Theory 

Enligt Timothy Coombs är Situational Crisis Communication Theory (SCCT) den inverkan           

som en eventuell skada har på ryktet hos en organisation under och efter en kris. En sådan                 

prognos hjälper verksamheten att förutse graden av skada men kan också hjälpa i             

strategiarbetet för en eventuell krisrespons. Krisresponsen hjälper till att behålla majoriteten           

av ryktet och de immateriella tillgångarna som det goda ryktet innebär. Nödvändiga            

frågeställningar i ett sådant strategiarbete är att se till externa faktorer som ligger bortom              

organisationens påverkan men också de interna faktorerna inom organisationen. Om det är            

organisationen själv som bär ansvar till en sådan kris, är det mer rimligt att anta att ryktet                 

kommer ta större skada, men ledningen finner lika stort intresse i att förebygga båda typer av                

skador i lika stor skala. Genom att försöka förstå sig på vad det är för typ av kris som råder,                    

vare sig den är extern eller intern, är det sedan lättare att utforma strategier som erbjuder                

maximalt försvar mot ryktesskada (Coombs, 2007). 

 

SCCT går primärt ut på att förespå hotet i sig och hur mycket skada som en specifik kris har                   

på organisationens rykte om inga åtgärder vidtas. Enligt Coombs är det tre faktorer i krisen               

som avgör hotet mot organisationens rykte, (1) om krisen på grund av interna eller externa               

faktorer, (2) tidigare kriser inom organisationen samt (3) tidigare rykte i förhållande till             

organisationen (Coombs, 2007). 

 

I ett krisarbete bör man formulera krisen i enlighet med SCCT, genom att rama in i hur krisen                  

bör uppfattas. Baserat på hur informationen paketeras i termer om skriftligt och bildligt språk              

i kommunikationen så belyser man olika typer av budskap. Denna inramning innehåller            

kognitiva avkodningsverktyg som mottagaren exponeras för och använder i tankeprocessen. I           

kommunikation kallas det för framing och det innebär att media väljer att belysa och trycka               

extra på aspekter som de själva vill lyfta fram för att understryka och förstärka ett visst                

budskap (Coombs, 2007). Att definiera en kris i media är ett sätt att rama in specifika                

attribut i den större bilden. SCCT identifierar tre olika typer av kriser hos en organisation; (1)                

organisationen faller till offer för en extern händelse (inget eget ansvar för krisen, ryktet hotas               

i en mild grad), (2) krisen anses vara icke kontrollerbar av organisationen själva (milt ansvar               

för krisen, ryktet hotas), (3) organisationen har bidragit till krisen själva och bär hela ansvaret               

(stort ansvar för krisen, stort hot mot ryktet) (Coombs, 2007). 
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2.3 Organisatorisk legitimitet 

Legitimitet är centralt och utgår ifrån perceptionen på individnivå men också utifrån            

samhället i stort. Enligt Deegan är legitimitet inte ett fenomen utan ett tillstånd som uppnås               

när organisationens och samhällets värderingar överensstämmer med varandra i synsätt          

(Deegan, 2002). 

 

När det tillståndet inte uppnås eller arbetas upp mot av organisationen själva blir det svårt att                

uppnå den optimala legitimitetsnivån som kan bli en konkurrenskraft. Vid varje insats, rörelse             

eller beslut som tas kan legitimiteten och tilliten till organisationen äventyras om det inte              

råder en tydlig förståelse för att det specifika sinnestillståndet råder. Det som kan hända under               

exempelvis en kris, är att legitimiteten skadas och negativa rykten kan spridas som skadar              

organisationens anseende (Coombs, 2007). Ryktena sprids som en direkt motreaktion till           

agerandet som inte är i linje med samhällets och intressenternas värderingar och riktlinjer.             

Det är vitalt för organisationen som är i blåsvädret att tydligt definiera strategier och arbeta               

proaktivt för att bygga eller bibehålla ett gott rykte, ett gott anseende och hög grad av                

legitimitet. Dels som en konkurrenskraft, men också som en överlevnadsstrategi under en kris             

(Coombs, 2007). 

 

Enligt Mark C. Suchman så innebär legitimitetsbegreppet följande;  

 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are              

desirable,proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and             

definitions.” 

(Suchman, 1995) 

 

Legitimitet är som tidigare nämnt något som alla kan sträva efter för att uppnå men den                

viktigaste förståelsen ligger i att det är upp till omvärlden och attityden externt som påverkar               

och fastställer vilken nivå av legitimitet som slutligen uppnås. Deegan menar att företagen             

och organisationerna som arbetar aktivt för att uppnå legitimitet står i en allmän skyldighet              

gentemot samhället och dess krav. Det är samhällets olika typer av resurser som gör              

organisationens närvaro möjlig över huvud taget (Deegan, 2002).   
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Det är när samhället har en motreaktion på en insats eller verksamhetens helhet som företaget               

inte håller sitt löfte och sin skyldighet till samhället, då är det inte ovanligt att det uppstår en                  

kris. Under krisen skapas det tyvärr förutsättningar för att negativ ryktesspridning ska frodas             

(Deegan, 2002). 

 

Överlevnaden hos ett företag kan alltså påverkas drastiskt av ryktet och legitimiteten utifrån             

samhällets perspektiv, därför är det som tidigare nämnt, vitalt att organisationen arbetar aktivt             

mot att uppnå legitimitet och bedriva verksamheten så att det goda anseendet bibehålls             

(Deegan, 2002). Att blanda in omgivningen som har en så pass stor påverkan på legitimiteten               

är en strategi som är tacksam när det kommer till viktiga beslut. På det sättet landar det stora                  

ansvaret för rätt insatser inte bara hos den egna organisationen, utan även samhället             

(Suchman, 1995). Andra typer av insatser som kan räknas in är exempelvis white washing              

som innebär att genom manipulering hindra den sanningsenliga faktan ur en situation som             

eventuellt kan vara till skada (Cambridge dictionary, 2018). Det är en manipuleringsstrategi            

som organisationer kan använda sig av genom att belysa styrkor och eventuella positiva             

insatser för att förstärka sin legitimitet gentemot samhället och dess attityd mot            

organisationen (Deegan, 2002). 

 

När legitimitet väl uppnåtts är det enklare att se till att bibehålla den (Suchman, 1995),               

organisationer kan ha ett proaktivt förhållningssätt genom att förutse eventuella förändringar           

som kan komma att påverka legitimiteten och därifrån utveckla strategier för att bibehålla             

den. De strategierna blir inte lika tydliga utifrån, då de inte behöver vara lika intensiva, det                

gör att de kan gå obemärkta förbi och det bidrar till att tillförlitligheten ökar. Däremot, är det                 

viktigt att de insatser som implementeras i organisationer bibehåller samma standard och            

utgångspunkt för att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet (Suchman, 1995). 

 

Skulle legitimiteten ha tagit stryk, exempelvis som en konsekvens av en kris, är det svårare               

att bygga upp den igen om det redan skett för mycket skada i form av negativ ryktesspridning                 

(Coombs, 2007). Om krisen inte är förutspådd kommer den som en organisatorisk chock och              

därför är det vanligt att det reparerande strategierna inte utformas tillräckligt snabbt. Är             

krisen en konsekvens av olämpligt beteende eller skadegörelse för de som är direkt anknutna              

till organisationen krävs en viss del kompensation eller ersättning, det gör att skadan kan              
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kontrolleras gentemot dem. Är ersättningen tydligt kompenserande för skadan kan den           

gruppen förlåta och skapa förståelse för eventuella snedsteg, det är en av strategierna för att               

reparera skadan av en kris (Coombs, 2007). Är krisen en konsekvens av externa faktorer som               

organisationen själva inte har möjlighet att påverka menar Suchman att det är tacksamt att              

försöka distansera sig från krisen, genom en bortförklaring eller effektiv kommunikation som            

sätter organisationen i ett annat sammanhang under krisperioden (Suchman, 1995). 

 

2.4 Reputation Branding 

I artikeln Reputation and the Corporate Brand av Argenti & Druckenmiller (2004)            

introduceras begreppet Reputation Branding. För att bibehålla sin konkurrenskraft och för att            

nå de organisatoriska målen krävs ett gott rykte och anseende, både i branschen men även hos                

målgruppen. Ett skadat rykte kan i värsta fall påverka hela organisationens varumärke i             

termer om lojalitet, legitimitet och externa hot. Med tiden, har ett arbete med anseendet fått               

mycket mer uppmärksamhet och driv, där stora resurser även läggs på corporate social             

responsibility och transperens (Argenti & Druckenmiller, 2004). Ryktet hos ett företag ger            

varumärket legitimitet och i sin tur leder det till ett löfte om vad företaget kan leverera.                

Anledningen till att det är viktigt att vara mån om ryktet och varumärket är för att det kan ses                   

som en konkurrensfördel i tuffa tider, det är också en av de största tillgångarna både internt                

och externt (Argenti & Druckenmiller, 2004).  

 

Enligt Argenti & Druckenmiller (2004) är det vitalt att en organisation ser till sitt rykte på                

samma sätt som det ständiga varumärkesarbetet utförs. De strategiska målen måste definieras            

utifrån ett tänk som berör båda delar för att se till att det är i linje med varumärket. Då                   

varumärket skapar förväntningar och krav är det viktigt att ryktet svarar på dessa och tillför               

en förstärkande effekt. Mycket har diskuterats tidigare om organisatoriska rykten och           

slutsatsen blir ofta att det är svårt att mäta då det är en immateriell tillgång, därför händer det                  

inte alltför sällan att man bortser från det. Att mäta ryktet är svårt, men idag genomförs det                 

genom frågeställningar som berör allt från investeringar till CSR (Corporate Social           

Responsibility) (Fombrun & Gardberg m.fl., 2011).  
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Det är bättre, i en mätning, att se till de dolda värdena som ett varumärke besitter och dra                  

slutsatser om ryktet därifrån. Även om det inte är en fullt formulerad metod så är det hittills                 

den mest representativa i förhållande till ryktet (Fombrun & Gardberg m.fl., 2011). Det går              

även att mäta ryktet i en studie över hur det uppfattas i korrelation till fyra variabler;                

Company feeling, Admire & respect, Company confidence och overall reputation. Resultatet           

av det genererar en uppfattning om hur ryktet är konstruerat (Fombrun & Gardberg m.fl.,              

2011). Efter en sådan analys är det enklare att härleda vilka värderingar som saknas och vilka                

värden som kopplas samman med varumärket. Ett genomtänkt varumärkesarbete och          

strategiska lösningar i form av krishantering ger ett långsiktigt gott rykte, det förstärker i sin               

tur word-of-mouth vid eventuella problem. Goda rykten som sprids genom word of mouth             

ger mervärde i längden eftersom att intresset hos spridningen inte är tydligt definierat             

(Fombrun & Gardberg m.fl., 2011).  
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3. Teoretiskt Ramverk  
 

Kommande kapitel presenterar studiens teoretiska ramverk, innehållande Crisis Management         

och Expressiveness Quotient. Centrala begrepp definieras och förklaras i syfte att appliceras            

i den kommande studien.  

 

 

3.1 Crisis Management 

För att få en välnyanserad bild av krishantering, drivkrafter som ligger bakom det arbetet och               

hur ett företag återhämtar sig från en krisperiod består denna studies teoretiska ramverk av              

teorin Crisis Management, en teori som delar in kriser i tre faser. Trots att teorin är från                 

början på 90-talet är den fortfarande relevant eftersom det är en teori som presenterar ett               

proaktivt förhållningssätt inför, under och efter en kris ur ett helhetsperspektiv. I artikeln             

Reframing Crisis Management revideras den tidigare definitionen av Crisis Management och           

författarna har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i relation till arbetet med kriser (Pearson            

& Clair,1998). Alternativa synpunkter presenteras på organisatoriska kriser när det är           

psykologiskt, socialt politiskt och tekniskt-strukturellt. Med hjälp av perspektiv från dessa           

domäner skapas definitioner av organisatorisk kris och krishantering och Pearson och Clair            

anser att teorin återspeglar en omfattande flerdimensionell syn på organisatorisk kris och            

krishantering. Det teoretiska ramverket för denna studie utgår från Pearson och Mitroffs            

modell från 1993 där de delar in krisens händelseförlopp i tre delar. Denna har valt den                

tidigare versionen då den lämpar sig bättre för studiesyftet i och med att vi undersöker               

kriskommunikation och inte krishantering.  

 

Crisis management är en konsekvent planering kring hur kriser bör hanteras i termer om              

beredskap, kommunikationsdesign och bedömningen av framtida risker för kris (Pearson &           

Mitroff, 1993). Den här typen av strategi och förhållningssätt kan påverka hur organisationen             

beter sig och vilka insatser som krävs för positiv påverkan internt. Det är en              

överlevnadsstrategi att tydligt utforma riktlinjer för hur en organisation bör bete sig under en              

kris, för att undvika så många negativa påföljder som möjligt. Den här typen av              

förhållningssätt kräver ett kontinuerligt arbete och insatser för att ha en funktion vid kris              
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(Pearson & Mitroff, 1993). Som tidigare nämnt är kriser svåra att förutspå och präglas av att                

vara mångfacetterade och komplexa. De har en tendens att mutera vilket gör att en kris inte är                 

den andre lik. Kriserna utvecklas i en hastighet som gör att det blir svårt att förhålla sig till                  

dem i tid (Pearson & Mitroff, 1993). 

 

Pearson och Mitroff (1993) delar in krisens händelseförlopp i tre delar, se faserna i Figur 2                

nedan: 

 

Figur 2: De olika krisfaserna enligt Mitroffs modell om Crisis Management 

 

3.1.1 Pre-crisis  

Proaktiva företag präglas av att förbereda sig för fler kriser än vad företaget har erfarit               

tidigare, medan reaktiva företag har varit med om fler kriser än vad de har förberett sig inför.                 

Eftersom en kris präglas av att vara komplex och snabbt föränderlig så är det självklart               

omöjligt att ha en fulländad strategi för hur den ska hanteras. Men att verka i en dynamisk                 

bransch utan någon som helst förberedelse inför kris är en realitet (Pearson & Mitroff, 1993).               

Att använda sig av en tydligt formulerad plan i hur organisationen ska uttrycka sig, vilka               

insatser som ska genomföras och hur företaget tar ansvar hjälper hela organisationen att tala              

samma språk när en kris riskerar att inträffa (Pearson & Mitroff, 1993).  

 

  

21 



3.1.2 Crisis 

Den planen som formulerats tidigare blir viktig att förhålla sig till och i den här fasen handlar                 

det om att försöka bibehålla den nuvarande positionen, om den är till synes positiv, och rida                

igenom krisen. Det är utmanande att försöka utforma ett förhållningssätt när krisen råder och              

därför är det viktigt att ha en tydligt utformad plan för vilken strategi som organisationen ska                

använda sig av. Organisationen i kris kommer, baserat på sitt agerande, påverka sitt anseende              

under krisens gång och beteendet är avgörande för hur externa intressenter bedömer företaget             

(Pearson & Mitroff, 1993). Åtgärder som vidtas direkt och hastiga beslut rekommenderas för             

att försöka behärska krisens skada (ibid).  

 

3.1.3 Post-crisis 

Att organisationen lär sig av sina misstag möjliggör ett agilt arbetssätt som i en kris är                

avgörande för effekterna och påföljderna av den. Det är viktigt att de intressenter som är               

inom händelsehorisonten fortfarande hålls uppdaterade om den information som         

organisationen vill sprida för sin vinning. Den osäkerhet som riskerar drabba den interna             

organisationen behöver dämpas med hjälp av trygg informationsspridning och ett tydligt           

avslut på krisen. Avslutet tillämpas internt med hjälp av en tydlig utvärdering över hur krisen               

hanterades, vad den berott på och hur en liknande skulle kunna se ut i ett framtidsscenario                

(Pearson & Mitroff, 1993).  

 

3.2 Expressiveness Quotient  

Corporate reputation spelar in på ett sätt som gör att det sätter tonaliteten mellan              

organisationen och intressenterna som finns externt. Relationen dem emellan präglas av           

anseendet och det kan därför ha väldigt stor inverkan i attitydsbildningen. Den typen av              

påverkan manifesterar sig i hur externa intressenter förhåller sig till värdeerbjudandet som            

företaget erbjuder. Anseendet kan även vara positivt, ses som en konkurrensfaktor och fördel             

för att nå de kvantitativa målen som organisationen arbetar mot (Argenti & Druckenmiller,             

2004:369).  
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Som nämnt ovan är anseendet hos ett företag byggt över tid baserat på den sammansatta               

åsikten hos externa aktörer. Den åsikten byggs upp och baseras på organisationens insatser,             

beteende och den kollektiva identiteten. Det är egentligen ingenting som går att styra internt,              

utan det uppfattas och fastställs externt. Det fastställer emellertid hur de externa aktörerna             

beter sig gentemot företaget och hur intressenter konsumerar företagets varor och tjänster            

(Fombrun & Gardberg m.fl., 2011:15-17). Därför är det vitalt att företaget arbetar agilt och              

proaktivt för att analysera hur beteendet och insatserna granskas utifrån. För ett sådant arbete              

krävs utformandet av strategier för påverkningsgraden och dess genomslagskraft baseras på           

hur välplanerade de strategierna är (Backaler, 2018:125).  

 

Expressiveness Quotient Model (EQ) innebär att organisationer är styrda av att kommunicera,            

hur den kommunikationen är uppbyggd kommer sedermera påverka ryktet och anseendet hos            

dem. Modellen är uppbyggd utefter Fombrun & Van Riels fem faktorer som har en påverkan               

på företagets anseende. De fem faktorerna är; synlighet, differentiering, följdriktighet,          

transparens och autenticitet (Fombrun & Van Riel, 2003).  

 

3.2.1 Synlighet 

Ju oftare man blir exponerad för ett företag, desto bättre anseende anses de ha. Vilket skapar                

ett samband mellan frekvensen i vilken företaget syns och anseendet som kopplas till det              

företaget. Det är ökad igenkänningsfaktor som står till grund för de positiva effekterna av att               

synas kontinuerligt (Fombrun & Van Riel, 2003). 

 

3.2.2 Differentiering 

För att organisationen inte ska försvinna in i bruset som alla budskap tävlar mot, krävs det att                 

anseendet har en stark och unik koppling till företaget. Dels är det en konkurrenskraft att stå                

ut från företagets konkurrenter, det bidrar också till en förenkling när det kommer till den               

kognitiva förmågan för de som exponeras för företaget. Det är enklare att minnas ett material               

som står ut från liknande budskap (Backaler, 2018).  
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3.2.3 Följdriktighet 

För att budskapet som formuleras i punkten ovan ska få den önskade igenkänningseffekten,             

krävs repetering av budskapet. Det kräver dock att kvaliteten håller samma standard, att             

budskapet skiljer sig från andra budskap och att det känns igen av organisationens             

intressenter som avgör anseendet (Fombrun & Van Riel, 2003). 

 

3.2.4 Transparens 

För att förstå sig på intressenternas och omvärldens attityd till företaget, krävs det av              

organisationen att dela med sig av all den information som de själva har tillgång till. Med                

samma förutsättningar för tolkning och samma material att utgå ifrån, är det lättare att              

förutspå hur attityden kommer se ut eller eventuellt förändras i framtiden (Fombrun & Van              

Riel, 2003). 

 

3.2.5 Autenticitet 

För att bibehålla legitimitet och förtroende hos de externa intressenterna, krävs det att den              

information som organisationen delar med sig av för att bibehålla transparens, är korrekt. Om              

företaget inte motsvarar den förväntningen riskeras anseendet skadas ytterligare om den           

situationen inte ansvarsfullt och metodiskt hanteras (Fombrun & Van Riel, 2003).  

 

I Figur 3 nedan följer modellen EQ: 

.  

 

Figur 3: Expressiveness Quotient Model  
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4. Metod 
 

Inledningsvis i följande avsnitt redogörs för och presenteras studiens vetenskapliga synsätt,           

forskningsdesign samt studiens metod. Detta följs av casebeskrivningar av Oscar Properties           

och Aros Bostad samt de avgränsningar och det urval som genomförts vilket studien förhåller              

sig till. Kapitlet avslutas med diskussioner gällande etiska ställningstaganden samt          

metodkritik. 

 

 

4.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Crisis management kan användas vid             

utformning av kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och           

kriskommunikation åt. Syftet är även att undersöka hur Expressiveness Quotients fem           

faktorer (synlighet, differentiering, följdriktighet, transparens, autencitet) påverkar ett        

företags anseende i samband med kriskommunikation. För att uppnå detta genomför studien            

en fallstudie av två svenska företag som är verksamma i fastighetsbranschen under            

nyproduktionskrisen 2018, Oscar Properties och Aros Bostad. Fyra kvalitativa         

semistrukturerade intervjuer med verksamma experter inom kriskommunikation genomförs i         

syfte att underbygga och utveckla studiens analytiska grund. I syfte att uppnå studiens syfte              

har följande frågeställningar utformats:  

 

F1: Hur kan Crisis management användas vid utformning av kriskommunikation? 

F2: Går det att skilja kommunikation och kriskommunikation åt? 

F3: Hur påverkar Expressiveness Quotients fem faktorer ett företags anseende i samband            

med kriskommunikation? 

 

4.2 Forskningsstrategi - kvalitativ ansats 

Denna studie bygger på en kvalitativ induktiv datainsamlingsmetod. Den kvalitativa          

forskningen är induktiv till sin art och generaliserar inte insamling av data på samma sätt som                

en kvantitativ analysmetod gör. Trots det är alla kvalitativa forskare inte eniga om att denna               

forskningsmetod är av den tolkande arten. Den används i följande analys för att få en djupare                
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förståelse för datan som samlas in (Bryman & Bell, 2017;58-60). För att möjliggöra en              

representativ analys av frågeställningen behöver datainsamlingen ske utan utgångspunkt i          

objektiva sanningar och med ett öppet sinne för tolkning. Dels från avsändare men också som               

mottagare. Den kvalitativa metoden blir mer av en subjektiv natur där analysen inte utgår              

ifrån hypoteser om vad som framställs i data (Bryman & Bell, 2017;58-60).  

 

Studien utgår ifrån ett konstruktivistiskt synsätt att se på kunskap och världen, vilket innebär              

att datan tolkas och bygger på en induktiv ansats där teorier genereras genom arbetet I och                

med det är studien inte objektiv till en förutbestämd tes, utan den utvecklas och är dynamisk i                 

förhållande till studiens utveckling (Bryman & Bell, 2017;47). Exempel på detta är att data              

från de semistrukturerade intervjuerna dynamiskt leder studien framåt.  

 

4.3 Forskningsdesign 

Studien utgår ifrån en fallstudie, vilket kan användas för att studera en enda organisation, en               

enda plats, en person eller en specifik händelse (Bryman & Bell, 2017;86). I denna studie är                

dessa fall Oscar Properties och Aros Bostad. I syfte att undvika att förlita sig på ett enda                 

angreppssätt eller metod kan fallstudier utgöra ett medel vars hjälp ett flertal kvalitativa             

metoder kan kombineras (ibid). Utifrån detta kombinerar denna studie de båda kvalitativa            

metoderna semiotisk innehållsanalys samt semistrukturerade intervjuer. Tidigare presenterat        

teoretiskt ramverk appliceras samt analyseras utifrån fallen och de två företagen. I och med              

detta antar studien en komparativ karaktär. En komparativ (eller jämförande) design innebär            

att relativt identiska metoder används vis studerandet av två olika kontrasterande fall. Då den              

förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av en viss social företeelse om vi jämför denna                 

utifrån flera olikartade fall eller situationer applicerar designen ett lager av jämförelselogik            

(Bryman & Bell, 2017;90). Ytterligare fördjupande beskrivning av forskningsdesignen är att           

det är en instrumentell fallstudie. Detta innebär att fallen används som medel för att uppnå en                

mer generell frågeställning eller i syfte att ifrågasätta generaliseringar (Bryman & Bell,            

2017;90).  
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4.4 Metodologi 

4.4.1 Semiotisk innehållsanalys  

Semiotik är ett synsätt vilket definieras som läran om tecken och är inriktad på att undersöka                

och avslöja de dolda meningarna i ett budskap. Denna metod kan användas vid analys för               

dokument likväl som vid analys av andra former av data som kan betraktas som texter.               

Sådana analyser fokuserar på hur budskap kommuniceras likt kulturella meningssystem.          

Detta är grundat i semiotisk teori, vilket innebär att en kulturs symboliska ordning tolkas och               

konstrueras via ett system av tecken. Användningen av semiotiska analyser har trots sin             

potential att tillämpa på studier av organisationskulturer främst begränsats till studier av            

reklam och marknadsföring (Bryman & Bell, 2017;530). En innehållsanalys är en metod som             

fokuserar på analyser av dokument och texter (Bryman & Bell, 2017;288). För denna studie              

görs en semiotisk innehållsanalys med syftet att hitta djupare underliggande mening i det             

material som studeras. Detta skiljer sig från en etnografisk innehållsanalys där forskarens roll             

och angreppssätt betonas i meningskonstruktioner. Till skillnad från det semiotiska synsättet           

där syftet är att blotta processer som rör själva meningskonstruktioner, utan att betona             

forskarens roll (Bryman & Bell, 2017;291).  

 

För denna studie används Peirces tre teckenkategorier ikon, index och symbol vilka kan             

presenteras likt denna triangulära modell. En ikon definieras som ett tecken som liknar sitt              

objekt, genom att det ser ut eller låter som det. Ett index definieras som ett tecken med ett                  

direkt existerande samband med objektet.  
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Avslutningsvis definieras en symbol som ett tecken med sitt samband till objektet är en fråga               

om överenskommelser och regler, exempel på symboler är ord (Fiske, 1990; 71).  

 

 
Figur 4: Peirces kategorisering av teckentyper  

 

4.4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Då denna studie är av kvalitativ art, behöver vi således inte förhålla oss till de kvantitativa                

förhållningssättet där intervjuerna behöver standardiseras i syfte att uppfylla studiens          

frågeställningar. Intresset är istället riktat mot den intervjuades ståndpunkter istället för att i             

den kvantitativa undersökningen där forskarens intressen speglas (Bryman & Bell, 2017;252).           

Bryman & Bell belyser även att kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och följa den               

riktning dit intervjupersonerna rör sig (Bryman & Bell, 2017;252). Denna metod har valts till              

denna uppsats då syftet med intervjuerna är att bredda forskningsfältet inom           

kriskommunikation och därav låta respondenterna tala relativt fritt inom ämnet. Till skillnad            

från en ostrukturerad intervju där intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal är             

intervjumetoden i denna studie en semistrukturerad. En semistrukturerad intervju innebär          

enligt Bryman & Bell att forskaren använder sig av en intervjuguide av relativt specifika              

teman intervjun syftar till att beröra. Intervjupersonen ges stor frihet att svara fritt och även               

intervjuaren ges frihet att ställa följdfrågor oberoende av intervjuguiden. Frågor baserat på            

intervjuguiden innehållande teman behöver inte komma i rätt ordning, även om detta är             

eftersträvansvärt (Bryman & Bell, 2017;454).  
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Intervjuerna är strukturerade enligt följande; Inledningsvis presenterar vi oss som          

uppsatsförfattare samt det valda undersökningsområdet. Detta efterföljs av att vi ber           

respondenten presentera sig själv och sin erfarenhet inom ämnet. Detta efterföljs av att             

generellt fokus i undersökningen/studien presenteras. Intervjun är sedan uppbyggd kring fem           

övergripande teman. Dessa är kriskommunikationsbegreppet, Situational Crisis       

Communication Theory, Legitimitet, Crisis management samt Rykte och Anseende. Se bilaga           

1 för fullständigt intervjuschema.  

 

4.5 Tematisk kodning av de semistrukturerade intervjuerna  

I syfte att analysera, identifiera och rapportera mönster i datainsamlingen vid de genomförda             

intervjuerna används en tematisk metod. Detta mynnar sedan ut i en modell vilket presenteras              

avslutningvis i detta avsnitt. Syftet med detta är att nyansera och vidareutveckla kommande             

resultatredovisning. Åberopar ett induktivt tillvägagångssätt där identifierade teman är tätt          

sammanlänkade med själva datan och samlats in specifikt för denna studie, där syftet är att               

inte tvinga det att passa in i redan existerande kodramar (Braun & Clarkes, 2006).  

 

Studien tillämpar Braun och Clarkes (2006) definition av ett tema, och att det är något som                

fångar något viktigt i relation till den övergripande forskningsfrågan. I och med studiens             

kvalitativa datadrivna hemvist utgår vi inte från några hårda och fasta svar inför vilken              

proportion eller att datan måste vara återkommande för att klassas som ett tema. För att               

genomföra denna kodning används Braun och Clarkes sex steg som riktlinjer. Det första             

steget innebär att göra sig familjär med sin data. För att uppnå detta har vi transkriberat                

samtliga intervjuer samt lyssnat på intervjuerna i efterhand i sin helhet ett flertal gånger.              

Nästa steg innebär att generera initialkoder. Här har vi inlett arbetet med kodningen och vad               

som kan vara av intresse att lyfta i kommande analys. Steg tre innebär att arbeta med att leta                  

efter teman och inleds när all data kodats och kontrollerats. Följande steg innebär att teman               

granskas, sållas och sorteras. I steg fem definieras och namnges teman. Avslutningsvis inleds             

den sista fasen när vi har en samling väl fungerande teman och involverar den slutgiltiga               

analysen och färdigställandet av rapporten.  
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Utdrag ur intervju Kodning/undertema Slutgiltigt tema  

“Många gånger så överskattar bolag vad medias       
rapportering har för inverkan. Många överskattar      
krisens effekt och det gör att de själva går upp så           
mycket i falsett att de nästan skapar krisen själva         
för att de blir så jävla upprörda.”  

Krisöverdrift Egocentricitet  

“Jag har varit med flera gånger när jag har         
jobbat med jättestora kriser och sen gått ut och         
gjort mätningar, och människor är liksom... det       
bara flyger dem förbi. Man kan tycka det är         
konstigt för man, det är det enda man ser när          
man själv jobbar med det. Man ser det hela tiden          
och känner så här, människor måste ju vara fan         
helt bombade på det här varumärket.”  

Hybris Egocentricitet  

“För att det finns en väldigt slags egocentricitet i         

situationen när du är utsatt för en kris. Det vill          

säga, du läser samtliga Sveriges nyhetskanaler,      

det är bara du som gör, om dig.” 

Krisöverdrift Egocentricitet  

 

Tabell 1, Exempel på tematisk analysmetod  

 

I resultatet presenteras den figur där samtliga steg i den tematiska kodningen finns             

identifierade och som tematiseringen av de semistrukturerade intervjuerna har mynnat ut i.  

 

4.6 Urval 

I syfte att besvara studiens forskningsfråga har vi begränsat oss till två aktörer verksamma i               

Stockholm under rådande nyproduktionskris, som genom sin kommunikation skiljer sig åt. I            

och med att dessa två aktörer valts ut baserat på att de strategiskt uppfyller studiens               

formulerade forskningsfråga är detta ett exempel på ett målstyrt urval. Detta är en form av               

icke-sannolikhetsurval vilket får konsekvensen att det inte går att generalisera till en hel             

population (Bryman & Bell; 406). Fyra intervjuer genomförs med syftet att besvara samt             

fördjupa uppsatsens frågeställningar. Då experter inom detta område är en svår grupp att nå,              

har mycket arbete lagts på att hitta intervjupersoner med hög grad av expertis inom              

kriskommunikation. Vi anser att detta urval uppfyller syftet med arbetet och bidrar till ökad              

fördjupning inom kriskommunikation.   
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Samtliga intervjuer finns transkriberade och examinatorn ges möjlighet att ta del av detta             

samt ljudupptagningar om detta efterfrågas. Se bilaga 1 för intervjuguide.  

 

Tor Krusell 

Tor Krusell är grundare av kommunikationsbyrån Friends & Stories samt är           

Informationschef på riskkapitalbolaget Altor Equity Partners AB och har över 25 års samlad             

erfarenhet inom kommunikation, information och marknadsföring. Krusell har även varit          

Executive Vice President på Skanska.  

 

Mart Maandi 

Mart Maandi har över 20 års erfarenhet inom medieträning och krishantering och är idag              

pensionerad frilans inom medieträning. Har sedan 1999 varit expert på JLK inom            

krishantering och har även tidigare varit presschef på Preem Petroleum.  

 

Charlie Stjernberg 

Charlie Stjernberg är nuvarande chef för Prime Groups krisavdelning och har arbetat som             

kommunikationskonsult sedan 1991. Har tidigare arbetat som journalist på P3          

Malmö/Kalmar, Barometern, SR P3, Finanstidningen och Dina Pengar. Har även vunnit pris i             

Euro Excellence (i kris) och Sabre Awards för marknads-PR. 

 

Hampus Knutsson 

Hampus Knutsson arbetar som seniorkonsult på kommunikationsbyrån Prime Group som          

kriskommunikationsexpert och mediespecialist med tyngdpunkt på corporate reputation samt         

kriskommunikation. Har tidigare varit kommunikationschef på mediekoncernen Stampen,        

kommunikationschef för  Moderaterna samt varit presschef för McDonald´s Sverige. 

 

Urvalet av intervjupersoner är styrt av ett bekvämlighetsurval. Den data som genereras via             

bekvämlighetsurval kan vara problematisk att generalisera och inte leda till något slutgiltigt            

resultat, trots detta kan denna urvalsmetod vara acceptabel då man genom en tillfällighet får              

tillgång till respondenter och att detta är en chans som ej går att missa. Detta kan liknas vid                  

en språngbräda vid framtida studier samt leda till att paralleller kan dras till existerande              

resultat. (Bryman & Bell, 2017;204). Denna urvalsprocess kan även liknas vid att vara             
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målstyrt då vi var intresserade att komma i kontakt med intervjupersoner som kunde             

understödja ökad teoretisk förståelse inom kriskommunikation. Mart Maandi kom vi i kontakt            

med genom vår handledare Tony Apéria, eftersom vi ansåg att Maandi var ytterst intressant              

för vår studie valde vi att kontakta honom. Tor Krusell kom vi i kontakt med genom Berghs                 

School of Communication under en föreläsning. Tor Krusell har lett oss vidare till Charlie              

Stjernberg och Hampus Knutsson. Sammantaget är syftet med intervjuerna att vara denna            

språngbräda mellan vår studie, existerande resultat och knyta detta samman med deras långa             

och breda erfarenhet och kunskap inom kriskommunikation.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt Bryman & Bell är etik ett område där det skiljer sig mycket mellan olika forskare hur                 

de ser på dessa krav. Författarna tar upp sex exempel på etiska principer som de anser vara                 

särskilt aktuella vid svensk forskning. De första två av dessa krav är informationskravet samt              

samtyckeskravet vilket innebär att personer som är berörda av forskning ska informeras om             

syftet med undersökningen samt att medverkan är frivilligt. Övriga krav är konfidentialitets-            

och anonymitetskrav och att personuppgifter hanteras korrekt, nyttjandekravet och att          

insamlade uppgifter begränsas till forskningen (Bryman & Bell 2017;141). 

 

I den kommande undersökningen är samtliga aspekter av vikt och kommer att tas hänsyn till.               

I och med undersökningens kvalitativa metod är informationskravet särskilt centralt i           

intervjusammanhang. Intervjupersoner informeras grundligen om syftet bakom intervjun        

samt att uppsatsen genomförs utan ekonomisk eller annan vinning eller inblandning från            

eventuella aktörer annat än Stockholms Universitet.  

 

4.8 Studiens autenticitet och trovärdighet 

En kvalitativ studie, oavsett hur den genomförs, bygger ofta på forskarens egna            

tolkningsförutsättningar och därför löper den risk att vara tendentiös. Enligt Bryman & Bell             

så är risken för subjektivitet främst närvarande vid genomförande av kvalitativa intervjuer            

samt stor risk för generalisering och problematik i urval (Bryman & Bell, 2017;372-375). För              

att undvika ovanstående tendenser har undersökningen stort fokus på transparens och tydliga            

riktlinjer för hur datainsamlingen ska gå tillväga. Studien syftar inte till att göra en              
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generaliserad tolkning eller uppfattning, målet är att förstå ett sammanhang i vilket            

studieobjektet närvarar utifrån ett konstruktivistiskt sätt att tolka data. Vid en kvantitatitativ            

studie är begreppen reliabilitet och validitet av stor vikt, då detta handlar om tillförlitlighet i               

att en undersökning leder fram till samma resultat och slutsats om den skulle genomföras åter,               

oavsett vem som genomför studien. Även att slutsatserna är konsekventa och bygger på             

presenterad data (Bryman & Bell, 2017;78). Bryman och Bell presenterar att dessa begrepp             

kan överföras till kvalitativ forskning genom att applicera mindre fokus vid frågor som rör              

mätning (Bryman & Bell, 2017;379). Då detta är en kvalitativ studie med inriktning där datan               

tolkas och analyseras för att hitta underliggande betydelser har följande kriterier tagits i             

beaktning; autenticitet, trovärdighet, meningsfullhet samt representativitet.  

 

Autenticitetskriteriet innebär att vi kommer att ställa oss frågan huruvida materialet är äkta             

och av otvetydigt ursprung. Vi kommer ställa oss frågor som berör trovärdighet och huruvida              

materialet är utan felaktigheter och förväntningar samt frågor gällande meningsfullhet och           

huruvida materialet är begripligt och tydligt. Slutligen kommer vi i arbetet med studien ta              

hänsyn till representativitet och om materialet är representativt för den kategori den tillhör             

och om detta inte är fallet kommer vi att undersöka på vilket sätt detta inte är typiskt (Bryman                  

& Bell, 2017;517).   
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5. Empiri, resultat och analys 
 

Detta kapitel presenterar studiens huvudsakliga upptäckter strukturerat efter att         

inledningsvis presentera studiens fall vilket efterföljs av att presentera den tematiska           

kodningen av intervjuerna och presenteras tematiskt i fyra delkapitel. Efter detta löper en             

analys av urval av extern kommunikation av de valda fallen vilket kombineras med det              

teoretiska ramverket samt tidigare presenterade teman.  

 

 

5.1 Fallstudie av Oscar Properties 

5.1.1 Introduktion till Oscar Properties 

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert utifrån en vision att förändra stadsbilden             

genom att skapa unika, kreativa, designbostäder (Oscar Properties, 2018) och började med            

konvertering av kontor till bostadsrätter. Exempel på genomförda projekt är Chokladfabriken           

på Kungsholmen där en gammal chokladfabrik byggdes om, samt projektet Nybrogatan 19            

där en skola konverterades. Efter det har företaget även ägnat sig åt nyproduktion, ett              

exempel på detta är 79&Park på Gärdet som 2017 vann pris för att vara Europas bästa                

bostadshus designat av BIG. Oscar Properties har stort fokus vid materialval och design och              

uppger sig gå i bräschen för exklusivitet i Sverige inom bostadsproduktion (ibid). Under 2016              

tog Oscar Properties ytterligare kontroll över sin produktionskedja genom att förvärva           

byggbolaget Allegro Projekt med syftet att effektivisera sin affärsmodell och sänka kostnader            

(Byggvärlden, 2016). 

 

Oscar Properties har enligt artikeln ”Fem tecken på kris hos lyxbyggaren” av Patricia             

Hedelius (SvD b, 2018) haft en ökning i kassan för utgifter, som räntekostnader samt              

utdelning till aktieägarna. Siffran uppgick till 480 miljoner kronor enligt rapporten i början på              

2018. Den kraftigt ökade utdelningen har varit som en effekt av förhoppning till att locka               

aktieägare, problematiken låg i att många aktieägare valde att avstå och det har kostat Oscar               

Properties 137 miljoner kronor (ibid).  
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Det har som konsekvens lett till svårigheter med att starta upp nya projekt. Bolaget har även                

haft behov av att avbryta projekt och det har lett till att Oscar Properties fått sälja                

markanvisningar till externa parter. Obligationslånen ses i ett ifrågasättande ljus från           

potentiella investerare vilket i sin tur leder till ockerräntor för företagen (ibid).  

 

Oscar Properties uppger att de inflyttningar som kommer att ske under 2018 genererar en              

intäkt på 750 miljoner vilket är slutlikviditeten från bostadsköpare. Det menar man ska lindra              

den potentiella oron och den svåra ekonomiska situationen. De inflyttningarna som sker            

under 2018 är de högsta antalet inflyttningar som företaget någonsin haft (SvD b, 2018). 

 

5.1.2 Oscar Properties prissänkning 

I slutet på september 2018 går Oscar Properties ut med en prissänkning på 10%, den               

informationen blir tillgänglig i ett mailutskick (se bilaga 2) till alla befintliga intressenter men              

också på deras egna hemsida. Där framgår det även att de erbjuder fri avgift i 2 år på fyra                   

utav deras nyproducerade objekt. Denna typen av åtgärder visar på en försämrad            

försäljningstakt och ett ekonomiskt läge som visar på förlust (SvD c, 2018).  

 

När utbudet på nyproducerade bostadsrätter är det högsta på fem år (Hemnet, 2018),             

belåningsgraden i föreningarna är högre (Fastighetssverige, 2018) och amorteringskraven         

stänger många potentiella köpare ute, råder det en kris på bostadsmarknaden. Det här är              

ingenting som aktörerna inte är medvetna om, vilket syns i typen av insatser som exempelvis               

en prissänkning och promotionerbjudanden. Analyserar man detta utifrån Crisis-fasen inom          

Crisis Management (Pearson & Mitroff, 1993) är det ett sätt för Oscar Properties att bibehålla               

sin position och försöka behärska den eventuella skada som krisen kan ha. Den ekonomiska              

påverkan som krisen innebär kan vara skador av livshotande karaktär för ett företag som              

erbjuder en produkt som ingen kan köpa längre. Om objektet i det här fallet är själva krisen                 

och krisen innebär att allt fler inte kan köpa nyproducerade bostadsrätter längre, är en              

prissänkning ett index på eventuell krishantering. Att sänka priset för att försöka bibehålla en              

marknadsposition indikerar att den positionen är hotad. Ett index har en tydlig relation till              

objektet och omvänt kan det agera som bevis för det (Fiske, 1990;71).  
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I enlighet med Expressiveness Quotients dimension om synlighet kan anseendet hos ett            

företag förbättras baserat på den frekvens som kommunikationen håller. Syns de ofta, går det              

att anta att det finns möjligheter till att bygga positiv attityd från externa intressenter              

(Fombrun & Van Riel, 2003). För Oscar Properties del är ett mailutskick en direkt dialog till                

tidigare och framtida, eventuella intressenter. Det är ett direkt tilltal som förekommer i             

kundens inkorg, vilket är ett sätt för dem att direkt kontakta kunden, på deras egna villkor. På                 

det sättet syns de direkt och frekvensen i vilken de syns i, ökar.  

 

Ser man till autenticitetskriteriet i EQ-modellen kan en eventuell lögn eller förskingring av             

budskapet vara till större skada än nytta i kommunikationen (Fombrun & Van Riel, 2003). I               

Oscar Properties fall bör de se till att den information som delas i mailutskicket ska vara                

ärligt och äkta, det vill säga att det även följer studiens respondenters tema om trovärdighet.               

Om innehållet i mailutskicket skrivs på ett säljande sätt som är ämnat att gömma nyttig               

information kan det istället bara skada Oscar Properties ännu mer. Se mailutskicket från             

Oscar Properties i bilaga 3 nedan. En av studiens respondenter Hampus Knutsson kan en              

organisation inte lösa riktiga problem med kommunikation, utan det krävs ärlighet och            

autenticitet. 

 

“Modern krishantering handlar alltså inte om att sminka över. Tvärtom faktiskt. Är man medveten om               

att man gjort fel handlar det snarare om att lyfta fram allt det som kan svärta ned så snabbt som                    

möjligt så att krisens förlopp blir så kort som möjligt.” 

(Hampus Knutsson, 2019) 

 

5.1.3 “Ryktet om vår död är betydligt överdriven” 

Oscar Properties går ut med en helsidesannons, annonsen är till synes uppbyggd som             

redaktionellt material och har underrubriken “Hur går det för er? Egentligen?”. I innehållet             

erkänner Oscar Engelbert om att bostadsutvecklare står inför en “tuff situation” men att han              

är nöjd med Oscar Properties försäljning hittills (se bilaga 3). Karaktären som artikeln håller              

visar på att de är väl medvetna om sin nuvarande situation men vill stänga externa               

möjligheter till tenderad krisöverdrift (Resumé, 2018).  
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Nedan följer tre utdrag ur annonsen: 

 

“Jag ska inte sticka under stol med att det är en tuff situation för bostadsutvecklare just nu, även om                   

Oscar Properties sitter i det avundsvärda läget att ha sålt 9 av 10 av våra bostäder i produktion.” 

 (Oscar Engelbert, 2018) 

 

“Vi vet att det finns bostadsköpare som letar efter bostäder med attityd, en attityd som passar deras                 

egen. Vi kommer fortsätta att utmana branschen med bostadsprojekt som utgår från en egen idé, med                

design i världsklass.”  

(Oscar Engelbert, 2018) 
 

“Människor är olika, för vissa är det viktigast att bostaden ligger nära jobbet, somliga tycker att                

arkitektur är överskattat och några tänker inte på design. För dem finns det massor av               

bostadsproducenter att välja på. För oss andra finns Oscar Properties.” 

 (Oscar Engelbert, 2018) 

 

Det är svårt att veta när krisen till synes är över, därför är det inte allt för sällan upp till en                     

själv att avgöra när det är möjligt att gå ut med ett eventuellt avslut. Post-crisis-fasen i Crisis                 

Management hänvisar till att trygg informationsspridning som en försäkring kan leda till ett             

avslut på krisen (Pearson & Mitroff, 1993). Genom att gå ut och tala direkt till intressenterna                

på ett sätt som utmanar dem förmedlar Oscar Properties en slags trygghet i att de tänker stå                 

stadigt även under blåst.  

 

En helsidesannons som ser ut som en artikel blir som en ikon för trovärdighet, för ett otränat                 

öga ser den inte ut som reklam och därför kan annonsen anses mer legitim när den ser ut som                   

en opartisk artikel. Enligt Pierce är härmande, som i detta fall att kopiera strukturen i en                

artikel, ett tacksamt sätt för inlärning hos målgruppen (Fiske, 1990;71). Förflyttelsen till det             

man vill ska uppfattas hos målgruppen blir enklare när de möts där de redan befinner sig och                 

har tolkningsförutsättningar för. Att publicera en sån här typ av annons är som ett index för                

en kris då den här typ av kommunikation sällan kommer från företag i den här branschen. Ett                 

index indikerar en företeelse och har ett direkt samband med objektet (Fiske, 1990;71).  
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Det är ett sätt för Oscar Properties att gå ut i media och försöka klargöra situationen ur sin                   

egen synvinkel. En av respondenterna Charlie Stjernberg menar att det under en kris är              

viktigt att börja med att fastställa anledningen till motståndet, efter det är det viktigt att gå ut                 

och; 

 

 “setting the record straight” 

(Charlie Stjernberg, 2018) 

 

Språket som används och det som sägs tenderar många gånger vara av elitistisk karaktär och               

kommunikationen är avsedd för de som redan intresserar sig för Oscar Properties. Att hänvisa              

till “oss andra” förstärker ytterligare en tanke om att Oscar Properties ser sig själva med en                

viss övertro, många gånger är denna typ av övertro ett problem i krishantering rent generellt.               

Det blir som ett slags kluster som krisen skulle gå helt obemärkt förbi. Hela annonsen och                

sättet att hantera krisen genom den är en symbol för krisen i branschen, även om det nämns i                  

annonsen att krisen är ett faktum så skulle en sån här annons aldrig sett dagens ljus om det                  

inte vore för krisen som råder hos bostadsutvecklare. En symbol får sin betydelse i hur den                

landar i sin kulturella kontext och hur omvärlden präglar dennes betydelse (Fiske,            

1990;75-77).  

 

Enligt respondenten Tor Krusell så överskattar bolagen värdet av sin egen existens i en kris,               

när egentligen ingen bryr sig speciellt mycket om varken medias rapportering eller själva             

krisen. Det är något som tidigare lyfts under temat Egocentricitet. Även respondenten Mart             

Maandi nämner hur det egentligen är mediebolagen som blossar upp kriser för att de kan               

livnära sig på dem ett exempel på det är hur clickbaits och liking gör att det blir lukrativt att                   

försöka dra ut på krisen så länge som möjligt.  

 

En annons av den här karaktären visar en stark koppling till Oscar Properties egna              

verksamhet och speglar även den unika konkurrenskraften som de anser att de besitter (se              

bilaga 4 för hela annonsen). I enlighet med differentieringskriteriet i EQ-modellen är det             

kommunikation som ser annorlunda ut och ter sig på ett unikt sätt som kan stå ut från det                  

mediala bruset (Backaler, 2018). Det är alltså enklare att minnas ett budskap som står ut från                

andra budskap (ibid).   
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I Oscar Properties annons anspelar de på igenkänningsfaktorn och tilliten som vi har till              

redaktionellt material, men de kommunicerar på ett sätt som är till synes ovanligt för företag i                

bostadsutvecklingsbranschen. Studiens respondent Tor Krusell menar att: 

 

“En helsidesannons skulle kunna vara rätt annorlunda, därför att ingen gör det. Därför att              

kommunikation handlar om att sticka ut, liksom. Det är ju det, det gör. Och då skulle det kunna vara ett                    

sådant exempel. Tydligen har det ju gjort det i det här fallet. För du vill ju prata om det.“ 

                                                                                                                                       (Tor Krusell, 2018) 

 

För Oscar Properties är det ett sätt att sticka ut i sin kommunikation och på ett sätt ta ansvar                   

för deras mediala synlighet, genom att ha full kontroll i vad som publiceras, sägs och hur det                 

ser ut. I enlighet med synlighetskriteriet blir det också ett sätt för dem att få ökad frekvens av                  

vilket de kan vinna fördelar kopplat till anseende (Fombrun & Van Riel, 2003.)  

 

5.1.4 Oscar Properties aktieutveckling  

Den 26 mars 2015 började Oscar Properties att handlas på Nasdaq, från att tidigare varit listat                

på First North och i november 2014 spreds det att bolaget planerade att flytta till huvudlistan                

kommande vår (Nyemissioner, 2015). Aktien gjorde sin högsta notering under 2017 på 93,50             

SEK per aktie och sin lägsta notering i under november 2018 när aktien nådde 14,38 SEK per                 

aktie. I september 2018 sålde Oscar Engelbert preferensaktier i bolaget till ett värde av 70               

miljoner kronor (Realtid, 2018).  

 

5.2 Fallstudie av Aros Bostad 

5.2.1 Introduktion till Aros Bostad 

Aros Bostad startade 2006 och har sedan dess färdigställt sju bostadsprojekt med totalt över              

400 lägenheter. Centralt för företaget är att skapa bostadsupplevelser präglade av en            

familjebolagskänsla där varje enskilt projekt tas väl omhand och drivs utifrån kärnvärdena:            

kompetens, närvaro samt ett personligt engagemang. Företaget uppger att de har ett särskilt             

geografiskt fokus på Storstockholm där de främst är verksamma inom nyproduktion (Aros            

Bostad a, 2018). I sin projektportfölj har Aros Bostad 18 bostadsprojekt med cirka 3 300               

lägenheter där en övergripande del av dessa är under utveckling med cirka två tredjedelar i               

norrförorterna Täby och Danderyd. Exempel på pågående projekt är Tegeludden och           
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Ordonnansen på Gärdet, Nockebyn i Nockebyhov samt Invernsesshöjden i Danderyd.          

Invernesshöjden är företagets hittills största projekt med 400 bostadsrättslägenheter och          

beräknas vara klart för inflytt under år 2021 (Fastighetsvärlden, 2018).  

 

På sin hemsida presenterar Aros Bostad följande devis: 

 

“Utifrån ett heltäckande ansvar – från förvärv, projekt- och konceptutveckling, marknadsföring och            

försäljning, till projektgenomförande genom etablerade byggentreprenörer och slutligen överlämning         

och eftermarknad – har vi möjlighet att stå fast vid och utveckla våra idéer – hållbara                

bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats – och samtidigt säkerställa en god ekonomi                 

i våra projekt.” 

                                                                                                                       (Aros Bostad a, 2018). 

 

I oktober 2017 tillsatte företaget en ny ledning och tidigare vice VD Magnus Andersson              

efterträdde Samir Taha som VD. Magnus Andersson har tidigare erfarenhet som COO på             

Aros samt från Oscar Properties och Skanska. Samir Taha samt Per Rutegård, grundare till              

Aros uppges fortsättningsvis vara aktiva i bolaget genom sina respektive          

investeringskommité samt styrelseposter stödja bolagets utveckling framåt. Grundarna        

uppges ha ökat fokus på affärer och strategiska samarbeten (Dagens Industri a, 2017).  

 

5.2.2 Marknadsgaranti 

Aros Bostad har en enhetlig kommunikation som gång på gång präglas av värdeord som              

hänvisar till trygghet, kvalitet och omtanke. På hemsidan har de ett personligt tilltal och det               

bildspråk som används är varmt och objekten är oftast familjer och enskilda individer. De              

motiv som används på bilderna är barn, husdjur, arbete, inredning, mat och personer i olika               

situationer (se bilaga 4). Bilderna på hemsidan kan ses som en symbol för värme, familj och                

gemenskap. Symboler enligt Pierce, får sin egentliga mening i de överenskommelser och            

regler som omgivningen sätter och uppfattar (Fiske, 1990;71-73).  
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Eftersom Aros har den här typen av varmt tilltal och mjuka värden är det inte helt taget ur                  

intet att de skulle erbjuda en prisgaranti på sina bostäder. Marknadsgarantin innebär att Aros              

Bostad står för det eventuella prisbortfall mellan köpdatum och inflytt (Aros Bostad b, 2018).              

På sina egna kanaler kommunicerar Aros att: 

 

“Aros Bostad delar risken med kunden.” 

(Aros Bostad b, 2018) 

 

Bostadskrisen påverkar även dem, på samma sätt som det påverkar alla andra            

bostadsutvecklare på Stockholms marknad. Hos Aros finns dock ingen till synes tydlig ikon             

för att det är en kris, däremot är en marknadsgaranti ett index på att köpkraften på marknaden                 

är utmanad. Med en marknadsgaranti visar företaget fortfarande på att de har muskler att              

erbjuda ytterligare värdeerbjudanden istället för att dra bort av det köparen betalar. I sin tur,               

innebär det att köpkraften eventuellt existerar men att oron inför framtiden är desto mer              

påtaglig. I Aros fall är det vitalt att följa det som utlovas, enligt studiens respondenter och i                 

enlighet med temat: rent mjöl i påsen är det den här typen av löften och policys som företaget                  

måste följa för att inte förvärra krisen för sig själva.  

 

Ur ett långsiktigt tänk är det ett sätt för Aros att förstärka och bygga på sitt varumärke som                  

den trygga handen när det blåser kallt. För att göra det så krävs det enligt en av                 

respondenterna, Tor Krusell, att utbilda omgivningen om vad företaget erbjuder och står för             

så att de är väl medvetna om rätt fakta när krisen är på ingång. När Aros själva ser till att                    

ordagrant tala om för kunden vilket stöd de erbjuder och den risken de är villiga att ta så                  

lämnas inte mycket utrymme för egen tolkning. Vilket är precis på det sätt som man ska                

undvika negativ ryktesspridning och förvärrad krissituation.  

 

Aros marknadsgaranti blir ett sätt för dem att visa på en transparens till yttre intressenter               

genom att bekräfta krisen och det osäkra läget på marknaden. Enligt Expressiveness            

Quotient-dimensionen transparens är det ett sätt för företaget att förstå sig på intressenternas             

och omvärldens attityd till företaget och bejaka deras tolkningsförutsättningar (Fombrun &           

Van Riel, 2003).   
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Det gäller att ge eventuella köpare tillgång till samma information som de själva besitter, den               

osäkerhet som faktiskt råder på marknaden och den risken som ett bostadsköp innebär.             

Hampus Knutsson menar att förtroende för organisationen kan byggas genom att sända            

budskap som förstärker organisationens legitimitet.  

 

“Förtroende är inget beständigt, det måste förtjänas varje dag. Självklart finns det organisationer med              

mer kapital på förtroendekontot än andra och de organisationer med mindre. En organisation med lågt               

förtroendekapital har inte råd att lägga locket på. Ju lägre förtroendekapital du har på kontot, desto                

mer krävs av dig i form av kommunikation.” 

                                                                                                                          (Hampus Knutsson, 2019) 

 

5.2.3 Trygghetspaketet  

Under mars 2018 introducerade Aros Bostad ett “trygghetspaket” till sina bostadsköpare i            

syfte att öka kundernas trygghet. Paketet innebär ett tillträdesskydd där köpare får möjlighet             

att skjuta upp tillträdet i upp till tre månader utan extra kostnad. Trygghetspaketet innebär              

även att Aros lämnar över en förening med sund ekonomi där den ekonomiska planen              

granskats av oberoende aktörer, garanti för hyresintäktsbortfall, förskottsförsäkring,        

insatsgaranti samt färdigställandeförsäkring (Aros Bostad b, 2018).  

 

Följande citat är hämtat från företagets hemsida där syftet bakom paketet förklaras: 

 

“En bostadsaffär att känna sig trygg i; Ett köp av ett nytt hem är ofta den viktigaste investeringen vi                   

gör och kan vara förknippad med många överväganden. Som bostadsutvecklare ser vi ett stort värde i                

att vara lyhörda för det som är viktigt för våra kunder. Aros Bostad har därför tagit fram ett                  

trygghetspaket med syftet att ge dig som bostadsrättsköpare en ökad trygghet i köpet.” 

Att utforma ett trygghetspaket och gå ut med det under krisen på nyproduktionsmarknaden             

2018 är en ikon för krisen och dess natur. Aros trygghetspaket har aldrig funnits tidigare och                

med tanke på tidpunkten för vilket det kommuniceras är det rimligt att anta att det är ett sätt                  

att försöka kontrollera effekterna av krisen. Utformningen av trygghetspaketet kan ses som            

ett index för den oro som råder på marknaden.   
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Ett index påminner om objektet och i viss mån ger det även en återspegling av det (Fiske,                 

1990;74). Om objektet i det här fallet är oron hos köpare på bostadsmarknaden är en åtgärd                

som ett trygghetspaket en återspegling på den oron.  

Det är också ett sätt för Aros att bygga på sin trovärdighet och går även ihop med det temat                   

presenterat ovan. Från studiens respondenter framgick det att det inte riktigt går att             

kommunicera bort ett problem, utan att det krävs faktiska åtgärder för att försöka bibehålla              

varumärkets position eller förminska krisens skador. Aros bostad förstärker den familjära och            

varma känslan genom att erbjuda garantier och döpa det till trygghetspaket.  

 

Aros trygghetspaket är en förlängning på deras varma och familjära identitet. Deras            

kommunikation är konsekvent och trygghetspaketet förstärker bara den identitet som de           

försöker kommunicera. Enligt Expressiveness Quotient-kriteriet om följdriktighet är det         

viktigt att det budskap som sänds ska hålla samma kvalitet och vara i stil med företagets                

värderingar (Fombrun & Van Riel, 2003). Trygghetspaketet och “vi-känslan” som          

kommuniceras i samband med den övriga tonaliteten visar en konsekvens i alla budskap som              

sänds. Det är ett långsiktigt arbete och studiens respondent Hampus Knutsson argumenterar            

för att det är bättre att tänka efter före. Det vill säga att man hellre arbetar långsamt och rätt,                   

än fort och fel.  

 

5.2.4 Notering av Aros Bostad  på First North  

Den 26 oktober 2018 erbjöd företaget allmänheten att teckna preferensaktier i bolaget när             

bolagets preferensaktier noterades på First North (Fastighetsnytt, 2018). Erbjudandet         

övertecknades kraftigt då intresset var stort vilket innebar att bolaget beslutade att till fullo              

utnyttja överteckningsoptionen. I och med detta erbjudande tillfördes cirka 750 nya           

preferensaktieägare (Dagens Industri a, 2018).  
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5.3 Empiri från intervjuer 

Efter genomförda intervjuer med kommunikationsexpeter presenteras nedan sammanställda        

teman. Respektive tema exemplifieras med citat från respektive intervju. Detta kommer sedan            

löpande att kopplas samman med kommande resultat och analys genom att dessa teman             

appliceras på respektive fall.  

 

 

 

Figur 5: Karta över hur teman tagits fram  
5.3.1 Tema 1: Trovärdighet  

 
Figur 6: Tema 1: Trovärdighet 

Det första temat som presenteras är Trovärdighet. Samtliga respondenter är eniga och belyser             

vikten av detta vid kommunikation.. Ärligt och äkta kopplas samman till undertemat            

Genuinitet, vilket sedan kopplas samman med det slutgiltiga temat Trovärdighet. Anseende           
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har kodats och kopplats samman med Varumärkeskapital, vilket sedan kopplats samman med            

det slutgiltiga temat Trovärdighet. Följande citat från Charlie Stjernberg illustrerar detta tema            

där han talar om att kärnan i kriskommunikation är att göra rätt för sig och att det inte går att                    

kommunicera sig ur en svår situation, utan att förändra det man fått kritik för.  

 

“Exempel: om ett bolag pekas ut som miljöbov och det ligger något i det, går det inte att kommunicera                   

sig ur den knipan – hur många helsidor du än är beredd att köpa eller hur dyra kriskonsulter du än                    

anlitar. Om man däremot gör produktionen mer miljöanpassad och kommunicerar det så kan det              

fungera. Det är liksom hela kärnan i kriskommunikation. Får du rättmätig kritik måste du göra rätt för                 

dig och sannolikt även be om ursäkt för det inträffade.”  

(Charlie Stjernberg, 2019) 
 

Citatet nedan från Hampus Knutsson illustrerar temat utifrån att modern krishantering inte            

handlar om att sminka över, utan att lyfta upp till ytan det som kan komma att svärta ner                  

organisationen så snabbt som möjligt i syfte att korta ner krisförloppet. Enligt Hampus             

Knutsson är även den bästa krishanteringen att göra rätt från början, utan detta kan en               

organisation inte skapa trovärdighet. Själva krishanteringen i sig kan vara en del i detta, och               

inte enbart krisen i sig.  

 

“Många tror att krishantering handlar om att gömma undan sanningen, smutskasta budbäraren eller             

att exponeras så lite som möjligt. Det resonemanget bygger på antagandet att man som krishanterare               

kan kontrollera medierna – och så är det ju inte. Istället handlar strategierna i väldigt många fall om                  

att få genomslag för den kritiserade sidans bästa argument för att skapa förståelse för hur det hela                 

kunde inträffa och förklara vad man gjort åt problemen. Modern krishantering handlar alltså inte om               

att sminka över. Tvärtom faktiskt. Är man medveten om att man gjort fel handlar det snarare om att                  

lyfta fram allt det som kan svärta ned så snabbt som möjligt så att krisens förlopp blir så kort som                    

möjligt.” 

(Hampus Knutsson, 2019) 

 

“Jag brukar säga att den bästa krishanteringen är att göra rätt från början. Och det är aldrig försent                  

att göra om och göra rätt. Det är oftast inte krisen i sig som avgör hur förtroendet påverkas, utan det                    

som avgör hur stort uttaget blir på förtroendekontot är själva hanteringen av krisen. Ett misstag               

behöver inte bli ett misslyckande om det hanteras på rätt sätt.” 

(Hampus Knutsson, 2019) 
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5.3.2 Tema 2: Var beredd på överraskningar 

 

 
Figur 7: Tema 2: Var beredd på överraskningar 

 

Följande tema Var beredd på överraskningar är baserat på att respondenterna uppger att yttre              

omständigheter är svåra att påverka och att det oförutsägbara kan alltid inträffa. Det är alltså               

viktigt för såväl kommunikatörer som för organisationer att vara beredd på överraskningar.            

Underteman till detta är Förväntningar, Yttre omständigheter, Det oförutsägbara samt          

Medielogik. Temat definieras av att organisationer befinner sig i ett sammanhang där de är              

beroende av externa omständigheter som de inte alltid kan kontrollera eller ens är medvetna              

om när dessa förändras och om dessa kan påverka den egna organisationen. Charlie             

Stjernberg argumenterar för att få kriser bottnar i att organisationer med kallt beräknade gör              

fel, utan att det istället för sig om olyckliga omständigheter, individuella misstag samt             

okunskap.  

 

“Hur klandervärd man än kan uppfattas vara har bör man alltid ha en möjlighet att få genomslag för                  

ens egna argument varför saker skedde som de skedde. Min uppfattning är nämligen att väldigt få                

kriser idag bottnar i att en organisation med kallt beräknande gör fel. Som regel är det en kombination                  

av olyckliga omständigheter, individuella misstag och okunskap (om regelverk eller annat) som skapar             

krisen. Även om det naturligtvis finns undantag så måste man ha klart för sig att organisationer idag                 

lägger miljoner och åter miljoner på kontrollsystem för att undvika fel.”  

 (Charlie Stjernberg, 2019) 
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Även Mart Maandi påpekar externa villkor och yttre omständigheter som en del i             

krisskapandet och att detta är en bidragande faktor till svårigheter att arbeta med             

kriskommunikation. 

 

“Kriskommunikationen är oönskad och sker på andras, externa, villkor, under hård tidspress och utan              

att ha all information tillgänglig…du har inte hela bilden. Krisen kräver att du tar beslut utan att ha                  

alla fakta, vilket är en ovanlig situation för de flesta företag och organisationer. Vanlig kommunikation               

sker ju helt på egna villkor och kan skjutas upp om all info inte finns tillgänglig…tvärtom under en                  

kris. Under en kris tvingas man in i en defensiv hållning, medan vanlig kommunikation ju oftast är                 

offensiv. Under kris vet du inte när nästa attack kommer. Under kris är det mycket svårt att nå ut med                    

egen dementerande information som kan rätta till felaktigheter. Det är inte jag som bestämmer längre.               

Man tar små beslut, väldigt ofta så man kan rätta till om man går ur kurs. Det är ungefär som att spela                      

schack med någon utan att se motståndarens pjäser.”  

(Mart Maandi, 2018) 

 
“Så måste man vara på sin vakt med fiender också, för det finns det i buskarna som då istället eldar på                     

det här som då är deras konkurrenter som då vill att det ska gå åt helvete för dem. Lägger något                    

skambud på hela företaget, så det vet man ju inte.” 

                            (Mart Maandi, 2018) 

 

Hampus Knutsson kopplar samman kriser och mediedramaturgi, vilket har kodats till detta            

tema som medielogik. Följande är ett exempel på vilka aspekter som spelar in vid              

nyhetsskapandet.  

 

“Oftast handlar kriser som eskalerat om att organisationen tappat kontroll – men dramaturgins             

premisser är samma oavsett om det handlar om marknadsföring eller kriskommunikation. I varje story              

finns ett drama och mediedramaturgins aktörer är oftast någon ond, en god ett offer och en expert. En                  

nyhet utan drama blir inte långvarig.” 

                                                                                                               (Hampus Knutsson, 2019) 
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5.3.3 Tema 3: Egocentricitet 

  

 

Figur 8: Tema 3: Egocentricitet  
 

Temat Egocentricitet består av det första temat Övertro och Konkurrenters inblandning           

vilket sedan kodats till undertemat Hybris. Det första temat Selektivt medieurval samt            

Offerkofta har kodats till undertemat Krisöverdrift. Tillsammans bildar temana Hybris och           

Krisöverdrift huvudtemat Egocentricitet. Detta tema handlar om att organisationer tenderar          

att överdriva sin egen storhet och att alla andra delar samma världsbild.  

 

“För att det finns en väldigt slags egocentricitet i situationen när du är utsatt för en kris. Det vill säga,                    

du läser samtliga Sveriges nyhetskanaler, det är bara du som gör, om dig.” 

 (Mart Maandi, 2018) 

 

“Jag har varit med flera gånger när jag har jobbat med jättestora kriser och sen gått ut och gjort                   

mätningar, och människor är liksom... det bara flyger dem förbi. Man kan tycka det är konstigt för                 

man, det är det enda man ser när man själv jobbar med det. Man ser det hela tiden och känner såhär,                     

människor måste ju vara fan helt bombade på det här varumärket.”  

 (Tor Krusell, 2018)

 

“Alltså, Haparanda så är liksom Oscar Properties kanske en fjuttnotis va, i Ystad också en fjuttnotis                

och i Stockholm också en fjuttnotis. Men om alla fjuttnotiser samlas på kommunikationschefens bord              

hos Oscar Properties, så ”hela världen skriver om oss!”… så därför så måste man ha någon utifrån                 

som liksom ”lugn och fin, nu tar vi det lugnt”.  

48 



(Mart Maandi, 2018) 

 

“Många gånger så överskattar bolag vad medias rapportering har för inverkan. Många överskattar             

krisens effekt och det gör att de själva går upp så mycket i falsett att de nästan skapar krisen själva för                     

att de blir så jävla upprörda.” 

(Tor Krusell, 2018) 

 

 

5.3.4 Tema 4: Rent mjöl i påsen 

  

 

Figur 9: Tema 4: Egocentricitet  
 

Följande tema är baserat på respondenternas samstämmiga bild av vikten av att ha “Rent mjöl               

i påsen” och att det organisationer kommunicerar ska vara sant. Det första temat Planering              

och Strategi har kodats till undertemat Pre-Crisis. Detta vävs sedan samman med temat             

Ordning och Reda, Policys och slutligen “Rent mjöl i påsen”. Enligt Mart Maandi är det               

omöjligt för organisationer att kontrollera alla individer, därför är det ännu viktigare att ha              

policies inom organisationen och regelverk som alla följer. Detta är inget som skapas under              

en eftermiddag och framförallt inte när en organisation är mitt i en kris. Följande kan liknas                

vid det första stadiet enligt Crisis Management där det första stadiet Pre-Crisis belyser vikten              

av planering och strategi (Pearson & Mitroff, 1993). Både Maart Maandi och Hampus             

Knutsson beskriver vikten av att arbeta med policys, ordning och reda, utbildning och             

riskinventeringar vilket följande citat är ett exempel på.  
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“Så man måste se till att ha alla dessa jäkla policys på plats va, man har arbetarskydd och man har                    

fackföreningar och man har avtalsenliga löner och man har, man har, det här ordning och reda helt                 

enkelt. Revisorer och revisioner, miljörevisioner, och allt sånt.” 

 (Maart Maandi, 2018) 

 

“Man skulle kunna likna kriskommunikation med hur de arbetar inom brandkåren. Det mest omtalade              

är såklart utryckningsverksamheten, men vi arbetar även med utbildning, övningar, riskinventeringar           

och rena ”brandsäkringsåtgärder” -  det vill säga verksamhetsförbättrande åtgärder.” 

                                                                                                           (Hampus Knutsson, 2019) 

 

“Organisationer är ungefär som personer – om du tar hand om dig själv och dina närmsta, är schysst                  

mot dina kollegor och gör ditt jobb, betalar skatt och sköter dig i samhället så kommer du inte få                   

problem med varken dåligt rykte eller brist på förtroende. Men om du genar i kurvorna, tar risker och                  

försöker smita undan rättvisan – då kommer det att gå åt skogen förr eller senare.” 

                                                                                                            (Hampus Knutsson, 2019) 

 

Tor Krusell pekar på vikten av bra varumärkesarbete och att organisationer inte ska tänka för               

kortsiktigt och i termer av att man ska bygga “liking”. Istället bör organisationer bygga              

kunskap och utbilda omvärlden i vad man håller på med och att detta kan användas när                

organisationen bedöms.  

 

“Man kan inte tänka för kortsiktigt och tänka att man ska bygga liking... utan det jag tror är det                   

viktigaste, är att man ska bygga kunskap därför att de som vid något tillfälle kommer att bedöma en, ju                   

mer de kan vid det tillfället desto mer rättmätigt kommer de att bedöma er. Så det viktigaste man kan                   

göra är att man kan bygga relationer med de som är viktiga till opinionen och få dem att få hög                    

kunskap. För får de hög kunskap så kommer vi få en så sann bedömning som möjligt.” 

(Tor Krusell, 2018) 
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6. Diskussion och kritisk reflektion  
 

I följande kapitel diskuteras tidigare presenterad empiri, resultat och analys. Den           

huvudsakliga utgångspunkten för denna diskussion och problematisering är det teoretiska          

ramverket, med vissa kopplingar till tidigare presenterad forskning i litteraturöversikten. 

 

 

Samtliga krisexperter som intervjuats till denna studie argumenterar för att det inte finns             

någon tydlig skillnad mellan kriskommunikation och vanlig kommunikation.  

 
“Paradoxalt nog ogillar jag begreppet kriskommunikation. Är inte ens säker på att det finns något som                

är så speciellt med att kommunicera i kris som gör att det förtjänar ett eget begrepp.”  

(Charlie Stjernberg, 2019) 
 

“Oftast handlar kriser som eskalerat om att organisationen tappat kontroll – men dramaturgins             

premisser är samma oavsett om det handlar om marknadsföring eller kriskommunikation. I varje story              

finns ett drama och mediedramaturgins aktörer är oftast någon ond, en god ett offer och en expert. En                  

nyhet utan drama blir inte långvarig.” 

       (Hampus Knutsson, 2019)

 

“Alltså det är ju väldigt svårt att definiera när någonting övergår till en kris, man kan säga att många                   

företag tycker att bara för att de inte får ut sitt budskap så har de en kris, vilket de inte har. Det finns ju                        

inte liksom, det finns inte ett enkelt svar på när det är kris liksom. Det, det kan jag inte svara på vad det                       

betyder. Det är också en jäkligt stor fråga, eller jäkligt stor avskiljer om krisen är för, liksom, en hel                   

bransch, eller ett bolag eller för en individ i ett bolag. Det är liksom, det kan vara väldigt olika liksom,                    

hur en kris kan vara. Men min bestämda uppfattning är att en kris blir aldrig en stor kris om man inte                     

gör en kommunikativt klantig insats. En kris i sig, räcker inte för att det ska bli en ordentlig                  

kriskommunikation.” 

                                                                                                                                    (Tor Krusell, 2018) 

 

“Skillnaden mellan vanlig kommunikation och kriskommunikation är att den första sker på egna villkor              

och är en planerad och önskad aktivitet. Kriskommunikationen är oönskad och sker på andras,              

externa, villkor, under hård tidspress och utan att ha all information tillgänglig…du har inte hela               

bilden. Krisen kräver att du tar beslut utan att ha alla fakta, vilket är en ovanlig situation för de flesta                    

företag och organisationer. Vanlig kommunikation sker ju helt på egna villkor och kan skjutas upp om                

all info inte finns tillgänglig…tvärtom under en kris. Under en kris tvingas man in i en defensiv                 

51 



hållning, medan vanlig kommunikation ju oftast är offensiv. Under kris vet du inte när nästa attack                

kommer. Under kris är det mycket svårt att nå ut med egen dementerande information som kan rätta till                  

felaktigheter. Det är inte jag som bestämmer längre. Man tar små beslut, väldigt ofta så man kan rätta                  

till om man går ur kurs. Det är ungefär som att spela schack med någon utan att se motståndarens                   

pjäser.” 

                                                                                                                                 (Mart Maandi, 2018)

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och göra en så pass rättvis bedömning som              

möjligen går krävs det onekligen erfarenhet av krishantering och kommunikationsinsatser          

därtill. Då kriser muterar och en kris aldrig är den andra lik, kan det vara av vikt att ha arbetat                    

igenom och behandlat en kris för att få förståelse för hur kriser bör hanteras i skarpt läge. Det                  

är något som studiens intervjupersoner alla har gemensamt, de besitter spetskompetens och            

erfarenhet inom området som för studiens syfte vilket är av hög vikt. De             

kommunikationsexperter som använts för studiens empiri besitter en gedigen kunskapsbas          

inom olika områden som exempelvis ekonomi, politik och medieträning. Även om de har             

kompetens inom olika områden och varit verksamma inom olika branscher så delar de en              

samstämmig bild av att det inte finns en tydlig skillnad mellan kriskommunikation och vanlig              

kommunikation.  

 

Är det möjligt att dela upp en kris enligt Crisis Managements tre stadier? Vem är det som                 

bedömer var ett företag befinner sig? Det återknyter till tidigare diskussion om hur             

kriskommunikation definieras och hur det skiljer sig från övrig kommunikation. Om allt är             

kommunikation och om det inte går att skilja de explicit åt så är en möjlig tolkning och orsak                  

av det att det är problematiskt att definiera arbetet med kriskommunikation enligt pre-crisis,             

crisis och post-crisis. Däremot kan en styrka vara att ta sig tid att faktiskt definiera i vilket                 

stadium en organisation befinner sig i och hur kommunikationsinsatser ska komma att            

utformas strategiskt. Tidigare studier inom kriskommunikation visar på att användandet av           

kommunikation på rätt sätt i en kris kan verka attitydsändrande och varumärkesbyggande            

(Müllern & Stein, 1999). 

 

Enligt Coombs (2007) sprids rykten som en direkt motreaktion till agerandet som inte är i               

linje med samhällets och intressenternas värderingar och riktlinjer. Coombs (2007)          

argumenterar även för att det är vitalt för organisationen som är i blåsvädert att tydligt               
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definiera strategier och arbeta proaktivt för att bygga eller bibehålla ett gott rykte, ett gott               

anseende och hög grad av legitimitet. Dels som en konkurrenskraft, men också som en              

överlevnadsstrategi under en kris. Att just Oscar Properties hamnade i en kris kan utifrån              

SCCT förklaras som att företagets agerande inte var i linje med samhällets värderingar och              

kopplas samman med moral (Coombs, 2007). Oscar Properties behöver inte ha gjort något             

olagligt, men i samhällets ögon kan de ha handlat omoraliskt och dömas på grund av det.                

Följande tema illustreras i temat “rent mjöl i påsen”.  

 

Det är framtaget utifrån att organisationer med hjälp av planering och strategi inom den egna               

organisationen (exempelvis via policys) kan förebygga och lindra kriser som kan komma att             

uppstå. Tidigare forskning visar dock på att det kan vara av vikt att utveckla strategier i                

förebyggande syfte då det är enklare att bibehålla legitimitet än att bygga det tillståndet              

(Suchman, 1995).  

 

Till skillnad från Oscar Properties har inte Aros hamnat i allmänhetens och mediernas             

granskning på samma sätt, det kan förklaras utifrån att företagets värderingar går mer i linje               

med samhället i stort. Företagets mer humana approach med prisgarantier bland annat. Mart             

Maandi (2018) argumenterar för att media inte enbart bedömer händelser utifrån huruvida det             

är lagligt eller ej, utan om det är lämpligt eller olämpligt. Legitimitet är centralt och utgår                

ifrån perceptionen på individnivå men också utifrån samhället i stort. Enligt Deegan (2002)             

och tidigare forskning är legitimitet inte ett fenomen, utan ett tillstånd som uppnås när              

organisationens och samhällets värderingar överensstämmer med varandra i synsätt. 

 

Enligt Expressiveness Quotient finns en koppling mellan frekvensen av ett företags           

exponering och att det leder till ett bättre anseende (Fombrun & Van Riel, 2003). I studien                

har Oscar Properties och Aros Bostads aktieutveckling och Aros Bostads notering på First             

North presenterats. Det kan vara ett exempel på anseende, då det kan analyseras utifrån ett               

finansiellt perspektiv där aktieutvecklingen kan ge en fördjupad bild av intressenternas           

aktivitet kring bolagen. Det kan ge en förståelse kring omgivningens attityder gentemot båda             

företagen utan att göra en kvantitativ enkätundersökning. Utvecklingen på aktiemarknaden          

kan tala för tilliten till verksamheten men också företagens grad av legitimitet då aktier inte är                

en fysisk produkt som köps, utan snarare en tilltro på en positiv utveckling.   
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Ett företags aktie kan många gånger tala för företagets ekonomiska styrka samt dess position              

på sin marknad.  

 

Utifrån tidigare resonemang kan vi ifrågasätta Expressiveness Quotients koppling mellan          

frekvensen och anseende, då studien visar på att trots Oscar Properties höga mediala             

frekvens, så har de en dalande aktieutveckling. När Aros Bostad noterades på First North              

övertecknades erbjudandet kraftigt och intresset var stort hos allmänheten. Det visar på att             

synlighetskriteriet inte nödvändigtvis innebär att ett företags anseende automatiskt blir bättre.  

 

Att analysera det ekonomiska anseendet hos ett företag kan vara problematiskt och svårt att              

definiera. Fombrun och Gardberg m.fl. (2011) menar att det är svårt att mäta ryktet över               

huvud taget, men att en sådan mätning är av nytta. I denna studie har aktieutvecklingen               

analyserats för att få en överblick av företagets ekonomiska anseende. Aktier är ingen fysisk              

produkt som handlas utan köps utifrån tron på ett företag och kan kopplas samman med               

anseende och rykte. Ett skadat rykte kan enligt Argenti och Druckenmiller (2004) i värsta fall               

påverka hela organisationens varumärke i termer om lojalitet, legitimitet och externa hot.  

 

Enligt Coombs (2007) och teorin SCCT som primärt går ut på att förespå hotet i sig och hur                  

mycket skada som en specifik kris har på organisationens rykte om inga åtgärder vidtas är det                

möjligt att förutspå kommande kriser. Coombs specificerar tre faktorer i krisen som avgör             

hotet mot organisations rykte, (1) om krisen på grund av interna eller externa faktorer, (2)               

tidigare kriser hos organisationen samt (3) tidigare rykte i förhållande till organisationen.  

Detta kan kopplas samman med Backaler (2018) som betonar vikten av att företaget arbetar              

agilt och proaktivt för att analysera hur beteendet och insatserna granskas utifrån. För ett              

sådant arbete krävs utformandet av strategier för påverkningsgraden och dess          

genomslagskraft baseras på hur välplanerade de strategierna är.  
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6.1 Teoretiskt bidrag  

I studiens teoretiska ramverk presenteras modeller av Crisis Management (Pearson & Mitroff,            

1993) samt Expressiveness Quotient (Fombrun & Van Riel, 2003), vilka har använts som             

teoretisk grund och utgångspunkt för analys. Genomförd studie visar på att           

kriskommunikation allt mer kan ses som en cirkulär process där kriser allt mer kan ses som                

och liknas vid ett kretslopp. Studien visar på att det är problematiskt och inte går att göra en                  

tydlig uppdelning av kris likt de olika krisfaserna i crisis management, utan att dessa går in i                 

varandra. Crisis Management-teorin är från 1993 och även om den till viss del uppdaterades              

1998 (Pearson & Clair, 1998) så har mycket förändrats inom kommunikation och externa             

faktorer och vårt medieklimat har utvecklats. Alltså kan Crisis Managements tre faser delvis             

vara en föråldrad syn att se på kriskommunikation med, även om vissa delar är lika relevanta                

idag. Det som utmärker dagens kriser och kriskommunikationen i samband med dessa är att              

det går mycket fortare idag. Det är något som Mart Maandi nämner, att kriser går snabbare                

och att mediebolagen livnär sig på detta.  

 

Baserat på tidigare diskussion presenteras nedan en modell som är ett teoretiskt            

kunskapsbidrag till forskningsområdet från uppsatsförfattarna. Modellens uppbyggnad är        

cirkulär och ser kriser som ett kretslopp. Modellen är uppbyggd i tre dimensioner där den               

innersta innehåller Crisis Managements tre parametrar. Vi anser att ordet parameter bättre            

lämpar sig för att beskriva detta än ordet faser då studien visar på svårigheter att skilja dessa                 

åt. Ordet parametrar visar istället på att detta är tre delar i en kris som en organisation måste                  

förhålla sig till. Post-crisis kan likväl vara början på en ny kris och pre-crisis kanske inte                

utvecklas till en fullskalig kris. Följande dimension innehåller EQ-modellens fem          

dimensioner vilka påverkar ett företags anseende och är något som kärnan i modellen, alltså              

organisationen måste förhålla sig till. Den sista dimensionen som löper runt och påverkar de              

inre dimensionerna är externa faktorer så som media, politik, miljö och ekonomi. Syftet med              

en modell likt detta är att påminna sig och organisationen om att denna inte verkar i ett                 

sammanhang skiljt från omvärlden utan att dessa faktorer kan komma att spela in på              

organisationen.  
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Ett exempel från denna studie och fastighetsbranschen är regeringens införande av           

amorteringskrav, en extern ekonomisk och politisk faktor som organisationerna var tvungna           

att förhålla sig till och kom att påverka marknaden. Ett annat sådant exempel på en extern                

faktor som är svår att planera och förutse hur denna ska påverka organisationens anseende är               

mediebevakningen. 

 

 
Figur 10: Kriskommunikationsmodell 
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7. Slutsats  
 

Detta kapitel summerar ihop studiens syfte med huvudsakliga upptäckter samt besvarar           

uppsatsens frågeställning. Slutsatsen leder fram till praktiska implikationer där dessa          

summeras och presenteras i form av en ny modell. Kapitlet avslutas med att presentera              

förslag för fortsatt och vidare forskning.  

 

 

Studiens huvusdakliga syfte är att undersöka hur Crisis Management kan användas vid            

utformning av kriskommunikation, om det går att skilja kommunikation och          

kriskommunikation åt, samt undersöka hur Expressiveness Quotients fem faktorer (synlighet,          

differentiering, följdriktighet, transparens och autenticitet) påverkar ett företags anseende i          

samband med kriskommunikation. För att uppnå studiens syfte skapades frågeställningarna: 

 

F1: Hur kan Crisis management användas vid utformning av kriskommunikation?  

F2: Går det att skilja kommunikation och kriskommunikation åt? 

F3: Hur påverkar Expressiveness Quotients fem faktor ett företags anseende i samband med             

kriskommunikation? 

 

Studien visar på att Crisis managements tre faser är av vikt vid utformningen och arbetet med                

kriskommunikation. Däremot är fasernas uppdelning inte representativt för hur arbetet med           

kriskommunikation ser ut i dagens läge. I ett mer dynamiskt samhälle där externa faktorer likt               

media, politik, ekonomi och miljö har större påverkan över organisationernas verksamhet är            

det problematiskt att dela upp krisen i tre faser. Krisen bör istället hanteras som parametrar i                

en cirkulär process där det inte finns en tydlig uppdelning faser emellan.  

 

Det är problematiskt att strategiskt förbereda en organisation för och prognostisera           

kommande kriser och att en organisation inte kan styra externa faktorer, men att det ändå               

finns mycket som organisationer kan göra i förberedande syfte.  
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Tidigare presenterad empiri, resultat och analys visar på svårigheter att skilja kommunikation            

och kriskommunikation åt. En organisation kan aldrig aldrig veta när en kris uppstår eller var               

i krisfaserna som de befinner sig i. Förtroendekapital och ökat anseende från en             

kommunikativ insats som kanske inte var tänkt att vara just kriskommunikation specifikt, kan             

klassas att vara Pre-Crisis i enlighet med Crisis Management-modellen. Dock visar studien på             

vikten av att arbeta proaktivt i organisationer, i syfte att minimera kriser. Studien visar även               

på att det kan vara problematiskt att ta sig ur allmänhetens och medias bevakning om en                

organisation väl hamnat där.  

 

Att använda Expressiveness Quotients fem faktorer och applicera detta på hur de påverkar ett              

företags anseende i samband med kriskommunikation har visat sig vara gynnsamt. Modellen            

visar på att det kan skilja sig mellan företag hur modellens fem faktorer spelar in och när de                  

är av störst vikt. Oscar Properties måste använda sig av extern kommunikation, exempelvis             

“Ryktet om vår död” i syfte att skapa ett bättre anseende. Då Aros Bostad inte befinner sig i                  

samma prekära situation behöver de inte gå ut lika aggressivt med sin kommunikation.  

 

7.1 Förslag för framtida forskning  

En intressant aspekt att undersöka vid framtida forskning är att koppla samman studier likt              

denna med kundnöjdhet. Alltså hur genomsnittskonsumenternas och allmänhetens        

uppfattning av kriser och undersöka hur detta påverkar konsumenternas köpbeteende.          

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka för framtida forskning är att sammankoppla            

studier likt denna med teorier inom medielogik. Genom att koppla detta samman kan man              

exempelvis undersöka vad är det som gör att vissa företag är hårdare utsatta än andra vid                

kriser. Även vidare studier inom området som undersöker psykologiska effekter inom           

kriskommunikation skulle vara av vikt att studera.  
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8. Studiens brister och begränsningar 

 
I följande avslutande kapitel diskuteras och belyses eventuella brister och begränsningar           

med studien vilket identifierats under arbetsprocessen av uppsatsförfattarna. Kapitlet         

avslutas med en metodreflektion samt att data inte kodas i ett epistemologiskt vakuum.            

 

 

I och med att urvalet i studien är målstyrt påverkar detta möjligheten att använda studien för                

att göra generella generaliseringar. Trots detta har vi tidigare argumenterat för att            

kriskommunikation till sin natur är relativt lik oavsett bransch och fenomen det appliceras på.              

Urvalets geografiska avgränsning till Stockholms bostadsmarknad är en begränsning med          

studien, dock visar vår studie på att kriskommunikation i samband med bostadsutveckling            

kan te sig liknande på fler geografiska områden än specifikt Stockholm. En begränsning är              

urvalet av intervjupersoner och att studien enbart har ett manligt perspektiv på            

kriskommunikation genom dessa experter, urvalet resulterade i detta på grund av tidsmässiga            

skäl. Uppsatsens syfte var heller inte att applicera ett feministiskt perspektiv. Källkritik kan             

även lyftas mot de respektive intervjuerna och om det kan finnas något bakomliggande syfte              

hos intervjupersonerna. Intervjupersonerna har inget egenintresse eller ekonomiskt intresse i          

relation till denna uppsats. Vi har i denna studie valt att inte intervjua personer från Oscar                

Properties eller Aros Bostad med hänsyn till den tidigare diskussionen om bakomliggande            

syfte hos intervjupersonerna.  

 

Braun och Clarkes (2006) lyfter kritik mot den induktiva datadrivna tematiska metoden och             

att det är av vikt att notera att det kan vara problematiskt för forskare att frigöra sig från sina                   

teoretiska epistemologiska åtaganden, och att data inte kodas i ett epistemologiskt vakuum. I             

syfte att undvika detta och öka studiens transparens. Även om vi som uppsatsförfattare strävat              

efter att förhålla oss opartiska och neutrala, så bär vi likt alla på en uppsättning koder av hur                  

vi tror världen fungerar och utifrån vilka glasögon vi ser den. Det är en komplex företeelse                

som vi i denna studie avsett att undersöka, i och med att denna kris vi i studien refererat till                   

inte är någon tydlig avgränsad händelse utan en samling orsakssamband, kan det vara             

problematiskt att skilja företeelser åt.  
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10. Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Presentation av oss själva samt undersökningsområde  

2. Be respondenten presentera sig själv/erfarenhet inom ämnet 

Presentera dig själv 

Vad har du för erfarenhet inom kommunikation? 

Vad är den primära inriktningen för er?  

 

3. Beskriv generellt fokus i undersökningen/studien 

Det är en fallstudie av Oscar Properties och Aros Bostad, syftet är att få djupare förståelse                

för kriskommunikation genom att titta på fastighetsbranschen under nyproduktionskrisen         

2018. Detta kommer att studeras utifrån teorier om kriskommunikation, ryktespåverkan samt           

legitimitetsstrategier utifrån en kvalitativ semiotisk analys och kvalitativa intervjuer.  

 

Teman 

Kriskommunikationsbegreppet 

Vad är din syn på kriskommunikation? 

Varför är det nödvändigt och på vilket sätt tar det sig uttryck? 

Var går gränsen mellan kommunikation och kriskommunikation? 

   

Legitimitet 

Ser du legitimitet som ett stadie en organisation kan uppnå? I sådana fall, på vilket sätt? 

Arbetar du/ni aktivt med legitimitet? 

Hur arbetar man med positiv ryktesspridning för att uppnå legitimitet? 

Om krisen är en konsekvens av externa faktorer som organisationen inte har möjlighet att              

påverka, hur anser du att man, med hjälp av kommunikation, bör förhålla sig till detta? 
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Crisis management 

Hur arbetar ni med detta? 

Jobbar ni proaktivt med krishantering? Om detta är fallet, på vilket sätt gör ni det? 

  

Rykte & Anseende 

Kan man rädda ett dåligt rykte med hjälp av kommunikation och på vilket sätt? 
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Bilaga 2.  Aros Bostad hemsida  
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Bilaga 3. Mailutskick  
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Bilaga 4. Annons  
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