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Abstract 
 
The purpose of this paper is to examine Crisis Management from a branding 
perspective with the intention to fill some of the void that we feel exists in the 
area. Due to the complexity of the scientific question, we have chosen to divide 
the task in several sub questions: What is a crisis? What is a brand crisis? How is 
the brand affected by a crisis? How does a brand affect the crisis? How is a brand 
defended? The main question of science is what purpose does a brand serve in the 
context of crisis?  
 
We have decided to use an organic structure for this paper. The problem has been 
divided into three themes; the brand, Public Relations & communications and 
crisis. In order to fulfil the purpose, we have completed a series of interviews with 
people who have knowledge and experience in the areas of interest. We have also 
examined how literature and state of the art science handles these areas. The study 
links the brand to the reputation with support from Fombrun and Van Riel. The 
paper focuses on famous crises and analyses them with help from theory, 
empirical data and the latest science. The analysis discusses the sub questions in 
order to answer the main question of science in the conclusions. The paper also 
has a practical purpose, which is to invent a model for use in Crisis Management 
from a branding perspective. 
 
This study shows that many people still associate crisis with a sudden event, but 
there is an increased acceptance for the fact that crises may develop over time. 
Part of the crisis nature is that it puts important values at stake and is hard to 
control. These values are normally intangible in nature; for example brands, 
reputation and the matter of credibility. The brand is always hurt from a crisis, 
which in many cases stems from the fact that a crisis takes place in the public 
spotlight and creates a negative visibility. This will affect the public’s trust in 
different ways. A crisis is about credibility, something that is crucial when 
managing a business for a long term in a social system. The analysis shows that 
the brand serves several different purposes in various contexts. Its most significant 
quality in a crisis is to function as a protective mean. It can also be a guiding star 
for the organisation. If the crisis affects the core of the company, the product and 
the brand associations, it creates a brand crisis. This kind of crisis demands more 
from the company’s Crisis Management. One way to strengthen both, the 
company and the brand is to build credibility, by creating a reputation platform 
and company identity. Public Relations and Corporate Social Responsibility 
bridges the gap between the company and society. Building corporate brands has 
its pros and cons from a crisis perspective. Building one with help from a good 
relation to society may prove to be a huge asset in a crisis situation, but at the 
same time it will increase the risk of damages by exposing a company brand.    

 
 
 
 
 
Keywords: Brand, crisis, brand crisis, reputation, communications, corporate 
identity  
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka krishantering ur ett varumärkesperspektiv med 
avsikten att fylla något av det tomrum som vi upplever inom området. Då 
forskningsfrågan är mycket komplex har vi valt att operationalisera uppgiften i ett 
antal delfrågor: Vad är en kris? Vad är en varumärkeskris? Hur påverkas 
varumärket av en kris? Hur påverkar varumärket krisen? Hur försvaras ett 
varumärke? Sammantaget söker vi besvara frågan om vilken betydelse varumärket 
har i en kriskontext. 
 
Vi har använt oss av en organisk struktur, där vi delat upp vårt problem i tre 
teman; varumärket, public relations och kommunikation samt kris.  För att uppnå 
syftet har vi genomfört ett antal intervjuer med personer som har kunskap och 
erfarenhet inom de berörda områdena. Vi har även undersökt hur litteratur och 
forskningsfront behandlar dessa områden. Studien kopplar varumärket till ryktet 
med stöd av bland annat Fombrun och Van Riel. Uppsatsen lägger stor vikt på 
kända kriser som analyserats utifrån teori, empiri och forskningsfront. I analysen 
diskuterar vi delfrågorna för att slutligen besvara forskningsfrågan i slutsatsen. 
Det finns även ett praktiskt syfte, vilket är att ta fram en modell för krishantering 
ur ett varumärkesperspektiv.  
 
Studien visar att många fortfarande förknippar en kris med en plötslig händelse, 
men att det finns en ökad acceptans för att kriser även kan växa fram över tiden. 
Till krisens natur hör att den ställer viktiga värden på spel och är svårkontrollerad. 
Dessa värden är normalt immateriella till sin natur, exempelvis varumärken, 
rykte/anseende och förtroendefrågor. Varumärket tar alltid stryk vid en kris, vilket 
till stor del beror på att kriser utspelas offentligt och därmed skapar negativ 
visibilitet. Detta påverkar på olika sätt allmänhetens förtroende. En kris handlar 
mycket om förtroende, något som är centralt för att bedriva långsiktig verksamhet 
i ett socialt system. Här visar analysen att varumärket får betydelse i en rad olika 
sammanhang. Dess främsta egenskap vid en kris är att fungera som en 
skyddsbarriär. Det kan även fungera som en ledstjärna för organisationen. Om 
krisen drabbar kärnkompetensen i företaget skapas en varumärkeskris. En sådan 
ställer högre krav på företagets krishantering. Ett sätt att stärka både företaget och 
varumärket är att bygga upp ett förtroende genom att skapa en ryktesplattform och 
identitet. PR och socialt ansvar fungerar som en brygga mellan företaget och 
omvärlden. ”Corporate brands” medför både för- och nackdelar ur ett 
krisperspektiv. Att bygga ett sådant med hjälp av en stark relation till omvärlden 
kan visa sig vara en stor fördel vid en krissituation, men samtidigt så ökar 
riskexponeringen när man använder ett sådant varumärke.  

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Varumärke, kris, varumärkeskris, rykte, kommunikation, 
företagsidentitet 
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1 Introduktion  
I detta kapitel beskrivs bland annat problemdiskussionen, syfte och avgränsning. 
Vidare redogörs för uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Batchelor (2003) skriver att händelser som kan leda till stora kriser är till exempel 
olyckor, brott, politik, terrorism, uppror och naturkatastrofer. Krishantering kom 
återigen i fokus bland allmänheten i och med tsunamikatastrofen och det sätt 
regeringen hanterade den. Något liknande har inte inträffat sedan 
Estoniakatastrofen 1994. Den kraftiga mediabevakningen och den massiva 
kritiken som följde, bland annat mot utrikesminister Laila Freivalds, visar hur 
svårt det är att isolera en kris och hur den får konsekvenser även utanför själva 
krisområdet. Detta påminde både människor och företag om att en kris kan hända 
närsomhelst och varsomhelst samt vikten av planering och att handla snabbt och 
korrekt.  
 
Inom dagens forskning ges ordet kris (eng; crisis) en ganska bred betydelse. 
Artiklar och litteratur inom ämnet behandlar allt inom ramen av naturkatastrofer, 
ekonomiska svårigheter och PR-skandaler. Många chefer förknippar således 
fortfarande kriser med katastrofer (flygkrascher, explosioner och 
produktmanipulation), men sådana händelser drabbar relativt få företag och skadar 
sällan företagets rykte utom i fall av försumlighet. Det är kriserna som växer fram 
över tiden, ofta som en del av företagskulturen som skadar företaget och ryktet 
hårdast (Holmes: 2006). Daniel Nordlund på JKL poängterar att problemet när vi 
talar om kriser är att vi tittar oerhört mycket på den politiska världens kriser. 
Företag bör jämföras med andra företag, då olika kriser inte kan mätas på riktigt 
samma sätt. Företagskriser är en mer specifik typ av kris som kommit att bli ett 
mycket aktuellt ämne. Mercedes-Benz A-klass, Enron och Skandia är några 
exempel som fått mycket uppmärksamhet i media. Negativ publicitet riskerar att 
skada företagets image oavsett graden av trovärdighet, enbart därför att det finns 
en tendens att negativ information väger tyngre än positiv information när den 
utvärderas av människor. På grund av allmänintresset och medias förkärlek till 
skandaler är sannolikheten dessutom större att företagen utsätts för negativ press 
än positiv sådan. (Ashcroft: 1997, Dean: 2004, Theaker: 2001) Idag består inte 
längre ett företags intressenter enbart av dem som står i direkt kontakt med 
företaget. Intressentbegreppet har utvidgats till att innefatta hela samhället och i 
takt med globaliseringen även världen.  
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Ulmer och Sellnow anser att företagskrisen skapar tre viktiga problem: 1. Krisen 
är ett hot mot företagets sociala befogenhet. Företaget kommer att förlora social 
befogenhet om det anses vara oansvarigt, oärligt eller bryter mot lagen. 2. Krisen 
kommer att resultera i att bevisen kommer att undersökas noggrant för att kunna 
komma fram till vad som verkligen hänt. Detta riskerar att bli en omständlig 
massmedial och rättslig process. Frågor om bevisning är ofta komplexa vilket gör 
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att konsumenten är beroende av mediarapportering för att få reda på vad som hänt. 
3. Det är en fråga om vem som bär skulden. Allmänheten behöver identifiera 
orsaken och finna någon som ska ta skulden för det hela. Dessa tre punkter talar 
för att företagskommunikationen och hanteringen är strategiskt viktiga vid en kris. 
(Dean: 2004) 
 
Dagens fokus inom krishantering tycks enligt vår uppfattning ligga på ett 
management- och/eller PR-perspektiv. Modern forskning benämnd Crisis 
Management behandlar hur företag kan förbereda sig inför en kris, hur en kris bör 
eller inte bör hanteras och även innebörden och konsekvenserna av en kris. 
Forskningsfronten behandlar relationen mellan kris och rykte utförligt, märkligt 
nog utan att någon egentlig diskussion om förhållandet mellan kris och varumärke 
uppstått. Detta trots att begreppen rykte och varumärke är att betrakta som 
närstående inom en företagskontext. En annan intressant iakttagelse i 
sammanhanget är att begreppet varumärkeskris (eng; brand crisis) förekommer 
som fenomen i flertalet tryckta media utan att innebörden förklaras (Keller: 2003 
och Dunne: 2005). Det förefaller därmed som att det finns ett tomrum att fylla 
genom att studera krishantering utifrån ett varumärkesperspektiv. Problemet 
består således i att försöka fylla detta tomrum, varför vi ställer oss frågan:  
 

Vilken betydelse har varumärket i en kriskontext? 
 
Sådan kunskap är viktig därför att betydelsen av starka varumärken ökat kraftigt i 
den globala konkurrensen och att varumärket idag ofta räknas som företagets mest 
värdefulla tillgång (Melin: 1999). Att varumärkena representerar fantastiska 
summor bekräftas av Financial Times och företag som Interbrand. En ranking 
genomförd av den förstnämnda fastställer exempelvis Microsofts varumärkes 
värde till 62 039 miljoner dollar (Braconier: 2006). Det är också en resurs som 
byggts upp under en mycket lång period, men som riskerar att förstöras på ett 
ögonblick (Schwartz: 2000). Eventuella insikter på området kan förväntas vara 
användbara både i förebyggande syfte och i själva krishanteringen. Kunskaper på 
området kan även tänkas inverka på företagens långsiktiga marknadsföring och 
kommunikation. Problemet är således intressant både ur ett akademiskt och ur ett 
praktiskt perspektiv. Forskningsfrågan är mycket komplex varför vi valt att 
operationalisera uppgiften i ett antal delfrågor: 
 
Vad är en kris? 
Vad är en varumärkeskris? 
Hur påverkas varumärket av en kris? 
Hur påverkar varumärket krisen? 
Hur försvaras ett varumärke? 
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1.3 Syfte 
 
Avsikten med detta arbete är att försöka fylla något av det akademiska tomrum 
som krishantering utifrån ett varumärkesperspektiv utgör. Detta vill vi 
åstadkomma genom att undersöka varumärket i en kriskontext och därmed söka 
svar på frågan om varumärkets betydelse i en sådan. I arbetet kommer vi att 
använda oss av analyser av verkliga händelser och företag. Ambitionen är att detta 
skall leda till nya infallsvinklar på krishantering och marknadsföring. Då 
uppgiften bygger på en rad komplexa samband och samverkande faktorer har 
uppsatsen även ett mer praktiskt syfte, nämligen att presentera en modell för 
krishantering utifrån ett varumärkesperspektiv som kan vara behjälplig för 
uppsatsens målgrupper; företagsledare, konsulter och marknadsekonomer.  
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsens huvudsakliga avgränsning gäller företagskriser som möjligen kunnat 
undvikas, exempelvis genom förebyggande åtgärder och/eller bättre 
kommunikationer. Vi kommer således inte att behandla politiska kriser, olyckor 
eller naturkatastrofer i någon nämnvärd omfattning annat än för att illustrera 
generella poänger. För övrigt önskar vi understryka det orimliga i att med en enda 
undersökning försöka fånga alla aspekter av forskningsområdet. 
Rekommendationer för att lösa specifika typer av kriser lämnas således över till 
framtida forskning. 
  
 
1.5 Disposition 
 
För att läsaren ska få en så korrekt bild av innehållet i uppsatsen som möjligt har 
vi lagt upp en strukturerad layout som ska vara lätt att följa. Kapitel två beskriver 
metoden i uppsatsen. Kapitlet innehåller bland annat tillvägagångssätt, 
bearbetning samt metodkritik. Vi har valt att använda oss av en organisk struktur, 
där vi har delat upp vårt problem i tre teman; varumärket, public relations och 
kommunikation samt kris. Dessa tre teman presenteras i kapitel tre till och med 
fem. Inom dessa teman kommer vi att behandla forskningsfronten, litteratur samt 
presentera vår empiri. Efter detta, i kapitel sex analyserar vi materialet och drar 
slutsatser utifrån detta i kapitel sju. Där kommer vi även att presentera en modell 
för krishantering utifrån ett varumärkesperspektiv samt ge förslag till vidare 
forskning. 
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2 Metod 
I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet i uppsatsen. Vidare redogörs bland 
annat för bearbetning samt metodkritik. 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
De metoder som använts är litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med 
människor som har erfarenheter och är verksamma inom berörda områden 
(varumärken, kommunikation och krishantering). Målet var att samla åsikter och 
perspektiv från olika kompetenser i vår strävan att finna nya infallsvinklar på 
ämnet. De respondenter som intervjuades valdes i syfte att leda oss mot en ökad 
förståelse för det undersökta fenomenet.  
 
Syftet krävde en kvalitativ forskningsansats. Målet är att försöka förstå, att 
komma nära och få del av människors tankar. Denna metod gör det möjligt att 
åstadkomma en närhet till forskningsobjektet, samt ger en bild av den sociala 
verkligheten. När man använder sig av en kvalitativ ansats finns det en öppenhet 
inför vad resultatet skall bli. Intervjuer används ofta när man har en kvalitativ 
ansats. Vi använde oss av denna ansats för att vi skulle tolka människors åsikter, 
tankar och erfarenheter ur ett varumärkes- och krisperspektiv.  
 
Anledningen till att vi valde att genomföra en intervju med Daniel Nordlund på 
JKL var att han arbetar som seniorkonsult med frågor rörande krishantering och 
varumärken. JKL är Nordens ledande kommunikationskonsulter och de arbetar 
med att ta fram strategiska kommunikationer åt företag. Differ är Nordens ledande 
managementkonsultföretag helt inriktat på varumärken. Där intervjuade vi Robin 
Askelöf som också lämpligt nog har ett förflutet inom PR-branschen, bland annat 
JKL. Vi intervjuade även Jenny Ählström som är forskare på Handelshögskolan i 
Stockholm. Hon tillhör en forskargrupp som heter ”SuRe – Sustainability 
Research Group”. Deras forskning handlar om företagens roll i samhället och hur 
företagande är relaterat till hållbar utveckling. Hon skriver på sin avhandling som 
handlar om sociala konstruktioner av företagsansvar, mer specifikt att undersöka 
vilka processer som uppstår när organisationer i samhället kritiserar företag för 
brist på ansvar. Det genomfördes även en intervju med Johan Gromark på Label, 
ett managementkonsultföretag med fokus på varumärken. De arbetar med analys, 
strategiutveckling, implementering och uppföljning av varumärkesarbetet.  
 
 
2.2 Val av litteratur 
 
Valet av litteratur har utgått från studiens tre teman; varumärke, public relations 
och kommunikation samt kris. Målet har varit att ge läsaren ökad förståelse för 
sambanden mellan olika områdesteorier och samtidigt finna den information som 
är nödvändig för att besvara forskningsfrågan. I studien av forskningsfronten inom 
krishantering har vi använt oss av akademiska artiklar och branschartiklar.    
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2.3 Intervjuer 
 
Den information respondenterna fick innan intervjun var följande:  
 
  Att uppsatsen har att göra med krishantering och varumärkets betydelse i en      

             kriskontext 
  Att vi med uppsatsen vill se på olika krissituationer ur ett varumärkesperspektiv 
  Att uppsatsen är en offentlig handling och intervjumaterialet därmed också    

             kommer att bli offentligt 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har haft färdiga 
frågor som skulle behandlas, men att den intervjuade har haft möjlighet att mer 
utförligt tala om de ämnen vi tagit upp och kunnat utveckla sina idéer och tankar 
kring ämnet. 
 
Respondenterna fick även intervjuunderlaget ett par dagar innan intervjun för att 
de till viss del ska kunna förbereda sig inför intervjun. Vid intervjuerna med 
Daniel Nordlund, Robin Askelöf och Johan Gromark använde vi oss av 
intervjufrågorna i bilaga 1. Vid intervjun med Jenny Ählström använde vi oss av 
intervjufrågorna i bilaga 2. Detta för att hon forskar i hållbarhetsfrågor, bland 
annat frågor om socialt ansvar och etik.  
 
Vi har båda varit med och genomfört intervjuerna, vi har gått efter en intervjumall 
(bilaga 1 och 2), men fyllt i med frågor åt varandra för att få ett bättre flyt på 
konversationen. En av oss har hanterat diktafonen. Efter att vi hade sammanställt 
intervjun skickades den till respondenten via e-post för att denne skulle få en 
chans att kontrollera uppgifterna och även se att inga missförstånd hade uppstått. 
Detta gjordes för att se till att respondenten blev nöjda med texten och kunde stå 
för den.   
 
 
2.4 Bearbetning 
 
Parallellt med intervjuerna har materialet successivt sammanställts och 
analyserats. Detta gjorde vi för att få med så mycket relevant information som 
möjligt under tiden som vi hade intervjuerna i minnet. Enligt Patel och Davidsson 
(1994) är det många gånger mer praktiskt och enklare att göra löpande analyser 
när man arbetar med den här typen av undersökningsmetod.  
 
Vi har använt oss av diktafon vid samtliga intervjuer, vilket har varit till stor hjälp 
vid sammanställningen av materialet. Så snart som möjligt efter intervjuerna har 
vi lyssnat igenom det inspelade materialet för att skriva ned det.  
 
 
2.5 Metodkritik 
 
Problemet med all typ av forskning som bygger på tolkning av åsikter och 
perspektiv är av klassisk natur. Det är förmodligen ofrånkomligt att den 
förförståelse som författarna besitter färgar forskningsresultatet. Då tolkning 
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aldrig kan bli en exakt vetenskap finns det naturligtvis också en risk för 
subjektivitet. Med detta vill vi påpeka att vi är medvetna om problemen och att vi 
gjort vårt bästa för att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt mot källor och egna 
tankesätt. En möjlig kritik mot valet av respondenter är att Robin Askelöf tidigare 
arbetat på JKL och därmed kan tänkas ha en liknande uppfattning om 
krisbegreppet som Daniel Nordlund. Å andra sidan har Robin Askelöf bred 
erfarenhet även från andra håll. Möjligen hade det varit intressant att prata med 
någon på ett krisdrabbat företag för att få ytterligare insikt i det praktiska arbetet. 
Risken är dock att det blivit en fallstudie av detta företag, vilket inte var syftet 
med uppsatsen. Dessutom är frågan vilken typ av information företag är villiga att 
släppa ifrån sig.  
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3 Varumärket 
I detta kapitel tas det första av tre teman upp. Här behandlas litteratur, 
forskningsfront samt vår empiri.  
 
 
”A brand is a name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, intended to identify 

the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 
the competition”  

American Marketing Associations (Keller: 2003, s. 3) 
 
Ovanstående är American Marketing Associations definition av begreppet 
varumärke. Varumärkets funktion är att förmedla en identitet till köparen. Styrkan 
hos ett varumärke beror på de associationer som varumärket framkallar i köparens 
medvetande. Dessa är starkt förknippade med företagets och varumärkets image. 
Starka varumärken bygger på ett upplevt mervärde i form av fysiska, funktionella 
eller emotionella fördelar (Keller: 2003). Summan av ett varumärkes samtliga 
marknadsfördelar gentemot ett okänt varumärke betecknas ”brand equity”. Keller 
beskriver sambandet på följande sätt: 
 
”More specifically, what distinguishes a brand from its unbranded commodity 
counterpart and gives it equity is the sum of total consumers’ perceptions and 
feelings about the product’s attributes and how they perform, about the brand 
name and what it stands for, and about the company associated with the brand” 
(ibid, s. 4). 
 
När Robin Askelöf, varumärkeskonsult på managementföretaget Differ, pratar om 
varumärket definieras det som alla kontaktytor ett företag har med omvärlden. Det 
handlar om bilden av företaget, och den skapas av allt precis allting företaget gör. 
Från receptionisten till brevpappret, din kundtjänst, din reklam, din PR och 
kommunikation – allt skapar varumärket. Det är viktigt att varumärket vilar på 
något stabilt och genuint för att människorna i organisationen ska kunna ta det till 
sig. Utan en naturlig grund blir varumärket genast mycket svårare att upprätthålla 
och försvara anser Robin Askelöf. Daniel Nordlund på JKL drar liknande 
slutsatser. Medarbetarnas aktiviteter är ett uttryck för varumärkeskapitalet på 
företagsnivå. Deras aktiviteter handlar om att utveckla och stärka ett ”corporate 
brand”. En medarbetare som förstår detta samband, som förstår sin egen roll och 
företagets värden har bättre möjligheter att aktivt bidra till att stärka och skydda 
varumärket.  
 
Ta varumärket som utgångspunkt för beslut inom företag så kan det inte gå fel 
sammanfattar Johan Gromark på Label. Det bygger någonstans på en 
marknadsposition som man vill ta i kundernas medvetande och att då använda 
varumärket som ett internt styrverktyg blir naturligt. ”Värderingar och 
varumärken kan inte leva två separata liv, utan de ska hänga ihop” menar han. 
Varumärket är en intern kompass. Företag med starka varumärken har normalt 
också engagerade, motiverade, lojala och stolta medarbetare som inte vänder 
företaget ryggen. ”Corporate brands” handlar om synergieffekter. Det finns för- 
och nackdelar med båda extremerna eftersom det handlar uteslutande om ett 
företagsvarumärke eller ett produktvarumärke, men tendensen är tydlig enligt 
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Johan Gromark, företagstrenden inriktas mot ”corporate brands”. Detta gäller 
även läkemedelsbranschen, som tidigare varit mycket försiktiga med sin 
företagsprofil med hänsyn till exempelvis riskerna med biverkningar från 
mediciner.  
 
Johan Gromark menar att varumärkesorientering är en förfining och utveckling av 
de tidigare marknadsföringsfilosofierna kundorientering och marknadsorientering. 
Med varumärke-sorientering avses ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med 
varumärken, såväl internt som externt (Label AB & Melin: 2005). Det är inte 
tillräckligt att tänka på kunden och konkurrenten. Kunden har inte alltid rätt och 
du kan inte heller slaviskt följa din konkurrent. Då blir din position otydlig. Ibland 
bör man avstå ifrån vissa saker som långsiktigt skadar varumärket. 
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4 Public Relations och kommunikation 
I det här kapitlet redogörs det för det andra temat. Här behandlas litteratur, 
forskningsfront samt vår empiri. 
 
 
”PR is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding 

between an organisation and its publics”  
Institute of Public Relation (Theaker: 2001, s. 4) 

 
”Public Relations practice is the discipline concerned with the reputation of organisations (or 

products, services or individuals) with the aim of earning understanding and support”  
Institute of Public Relations (Theaker: 2001, s. 5) 

 
Public Relations (PR) och kommunikation är kritiska komponenter i 
krishantering. Ovanstående är IPR:s (Institute of Public Relations) definition av 
PR med efterföljande tillägg. Under åren har PR och marknadsföring kommit att 
bli allt mer sammanflätade. Enligt författaren Alison Theaker (2001) så till den 
grad att det tvistas om vad som faller under vilken kategori. Gemensamt är att det 
handlar om kommunikation. Nedan återfinns Rogers och Kincaids definition av 
kommunikation åtföljt av IPM:s (Institute of Marketing) definition av 
marknadsföring: 
 
”A process in which the participants create and share information with one 
another in order to reach a mutual understanding” (ibid, s. 13). 
 
”The management process responsible for identifying, anticipating and satisfying 
consumer requirements profitably” (ibid, s. 5). 
 
Windahl och Signitzer talar om två huvudtraditioner av kommunikation; 
enkelriktad och dubbelriktad (Theaker: 2001). Återkoppling (feedback) är ett 
nyckelbegrepp som definierar skillnaden mellan enkelriktad och dubbelriktad 
kommunikation. Berger identifierar fyra kategorier av kommunikation; tankar, 
konversation, gruppkommunikation och masskommunikation (ibid). Van Riel 
identifierar tre huvudområden för företagskommunikation; management, 
marknadsföring och organisation (ibid). Det första handlar om intern 
kommunikation, medan övriga två handlar om extern kommunikation. Inom 
management handlar det om att skapa stöd och samarbete bland personalen genom 
att förankra företagets visioner. Marknadsföring och marknadskommunikation 
syftar till att stödja försäljningen och kan betraktas som en utvidgning av 
varumärkets funktion. Bright menar att varumärket innefattar allt som omger ett 
företags erbjudanden (ibid). Han tror vidare att en kombination av rationella och 
emotionella faktorer står bakom de mest framgångsrika varumärkena. Hart hävdar 
att kunder köper tillfredsställelse, snarare än produkter (exempelvis ett hål i 
väggen, inte en borr) (ibid). Det är således troligt att kunden köper det varumärke 
som hon har goda erfarenheter från, för att minska risken för 
besvikelse/otillfredsställelse (Apéria & Back: 2004). Nedan är Harts definition av 
marknadskommunikation: 
 
”Across the board communications to help move a potential customer from a state 
of ignorance towards a position of decision and action” (Theaker: 2001, s.187) 
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Syftet är således att påverka potentiella kunders beteende och upplysa dem om en 
produkt från ett specifikt företag. Aaker och Keller har undersökt vad som skapar 
trovärdighet bakom marknadskampanjer. Resultatet blev tre stycken element 
(ibid):  
 
 Företagets upplevda kompetens och sammanlagda expertis  
 Hur pålitligt företaget upplevdes   
 Huruvida företaget var omtyckt  

 
Företagskommunikation på organisationsnivå brukar vanligen sammanfattas i 
begreppet PR, vilket är ett samlingsnamn för kommunikationen med olika externa 
intressenter, exempelvis investerare. Kommunikation och PR är ett nödvändigt 
verktyg för strategisk planering. Dozier och Skolnik menar att PR har haft en 
signifikant roll i uppbyggnaden av några av världens mest beundrade företag. 
Många PR specialister, inklusive Cutlip, Grunig och Hunt, hänvisar till 
systemteori för att förklara organisationer och betydelsen av PR för dessa. 
Sammanfattningsvis kan systemteori i detta fall beskrivas som organisationer och 
deras interaktioner med omgivningen. Organisationerna ses som subsystem i ett 
större socialt system. Grunig och Hunt konstaterar att organisationer tenderar till 
att utveckla en formell kommunikationsfunktion ’när organisationen eller dess 
publik uppträder på ett sätt som får konsekvenser på den andra’ (ibid, s. 36). 
Theaker tillägger att om konsekvenserna innebär en konflikt mellan parterna, så 
har ett PR problem eller spörsmål uppstått. Cutlip menar att många tillskriver PR 
mycket av äran för det ökade sociala ansvarstagandet bland dagens företag. (ibid)  
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1995 var Shell inblandat i inte mindre än två stora kriser. Den första 
handlade om den gamla oljeplattformen Brent Spar som Shell fått 
tillstånd av myndigheterna att sänka i havet. Plattformen skulle 
avvecklas och beslutet att sänka plattformen framstod som det minst 
miljöpåfrestande alternativet enligt omfattande undersökningar från 
Shell. Trots detta blev Shell föremål för Greenpeace kritik som 
framställde företaget som ett girigt och oansvarigt företag styrt av 
rena ekonomiska motiv. Greenpeace aktiviteter skapade massiv 
mediebevakning, vilket bland annat orsakade stora bojkotter i 
Tyskland. Shell tvingades omvärdera sitt beslut och meddelade att 
Brent Spar skulle bogseras till Norge och avveckla den på land. När 
så slutligen blev fallet, attackerades bolaget av norska miljöaktivister 
istället.  
 
Kort därefter hamnade Shell i blåsväder återigen, denna gång på 
grund av sin verksamhet i Nigeria. Företagets närvaro i det fattiga 
landet kritiserades hårt, bland annat därför att man samarbetade med 
en militant grupp som gripit makten med våld. En grupp 
miljöaktivister och en lokal stam hamnade i en kontrovers, varpå 
landets regering grep nio personer och åtalade dem illegalt. Dessa 
avrättades senare trots internationella påtryckningar och protester 
från Shell.  
 
Ovanstående händelser lärde Shell ett antal dyrköpta lektioner. Det 
räcker inte att kommunicera med ett fåtal berörda intressenter och 
när krisen är ett faktum är det för sent att börja kommunicera. Lokala 
problem existerar inte på en global marknad. Shell har dessutom sett 
till att göra mänskliga rättigheter till en del av företagets 
grundprinciper. (Fombrun & Van Riel: 2004 och Schwartz: 2000) 

 
 

Jenny Ählström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, bekräftar att Shells 
bensinstationer utsattes för bojkotter. På huvudkontoret i Holland skämdes de 
anställda för att berätta att de arbetade på Shell. Händelserna fick konsekvenser 
även i Sverige, där de anställda fick poliseskort till och från arbetet för att det var 
så mycket demonstrationer berättar hon.  
 
Theaker menar att PR har två huvudsakliga strategiska mål. Det första är att samla 
och tolka information från den sociala omgivningen och det andra är att föra fram 
företagets strategiska vision (Theaker: 2001). PR aktiviteter beskrivs ofta som 
antingen proaktiva eller reaktiva. Det föregående kännetecknar så kallade öppna 
system, som närmast kan beskrivas som en dialog mellan organisation och 
omgivning. Detta är typexemplet på dubbelriktad kommunikation där 
organisationen tillåts att förändras med sin omgivning. Motsatsen benämns 
stängda system, där är organisationens kommunikation endast enkelriktad och 
aktiviteterna främst reaktiva. Organisationen informerar allena om fattade beslut 

 16



MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

 
 

och det är mycket vanligt att organisationen anser sig sakna behov av förändring, 
något som Cutlip anser felaktigt (ibid).  
 
  
4.1 Ryktet och Reputation Management 
 

’The concept of reputation might be used to define a crisis’  
Ihlen (Melewar & Tucker: 2005, s. 379) 

 
’Your reputation can be your biggest asset or your biggest liability’  

Morley (Melewar & Tucker: 2005, s. 385) 
 
Enligt Melewar & Tucker erbjuder den akademiska litteraturen ingen fullständig 
definition på företagsryktet och dess kopplingar till andra företagskoncept 
(Melewar & Tucker: 2005). Ryktet beskrivs i sin enklaste form av Weiss: ’The 
extent to which an organization is held in high esteem or regard’ (ibid, s. 378). 
Fombrun & Van Riel erbjuder en mer avancerad definition: ’A perpetual 
representation of a company’s past actions and future prospects that describes the 
firm’s overall appeal to its key constituents when compared to leading rivals’ 
(Fombrun & Van Riel: 2004, s. 378). Fombruns & Van Riels definition antyder att 
ryktet är en potentiell källa för konkurrensmässiga fördelar, vilket 
överensstämmer med Haywards åsikter att företagsryktet är avgörande för dess 
konkurrenskraft (Melewar & Tucker: 2005). På en global marknad har ryktet 
kommit att ersätta priset som det främsta medlet för differentiering (ibid). Ryktets 
ökade betydelse har också en baksida. Batchelor (2001) hävdar att ryktesspridning 
är det element som riskerar att skada ett företag mest. Han betonar särskilt vikten 
av att inte underskatta den ryktesspridning som kan uppstå i början av en kris eller 
på grund av hur krisen hanteras. Theaker (2001) ser företagsryktet som en image 
utvecklad över tiden. Detta är ett synsätt som delas av Robin Askelöf som 
beskriver ryktet som din historia, vem du är, vad du gjort tidigare och vilket 
avtryck dina handlingar gjort. Daniel Nordlund föredrar att använda ordet 
anseende. Han menar att orden rykte och anseende leder tankarna åt olika håll, 
men poängterar att man kan använda vilket uttryck som helst om man får chansen 
att förklara. Den möjligheten finns dock inte alltid.  
 

 
Efter en mycket framgångsrik introduktion av Red Bull i Europa 
blev drycken föremål för ett antal rykten på Internet och i media 
under 1990-talet, om bland annat att drycken innehöll otillåtna 
ämnen och kopplades samman med ett antal dödsolyckor. Grunden 
till ryktena är tvetydiga och Red Bull hävdar att produkten är säker, 
men ryktena har ändå förföljt varumärket under en lång period och 
har påverkat deras försök till expansion. (MCB UP: 2002)  
 

 
Peter Schwartz är en av grundarna bakom Global Business Network, en 
organisation som arbetar med företagsscenarion och forskning kring framtida 
affärsmiljöer. Schwartz väljer att diskutera ryktets ökade betydelse utifrån ett 
ansvarsperspektiv. Anställda föredrar att arbeta för ”bra” (eng; good) företag. 
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Investerare föredrar att investera i ”bra” företag. Kunder föredrar att handla från 
”bra” företag. Schwartz anser att ett ”bra” företag måste uppfylla tre kriterier. För 
det första måste företaget vara lönsamt. Detta är grundprincipen för all 
affärsverksamhet. Det andra kriteriet är att företaget strävar efter att uppfylla sina 
intressenters och omgivningens förväntningar. Det sista kriteriet är att företaget 
har integritet, vilket enligt Schwartz innebär att företaget är ärligt, etiskt och 
kompromisslöst i fråga om sina värderingar och principer. Det är en fråga om att 
integreras med samhället där företaget verkar, lokalt och globalt. (Schwartz: 2000) 
Kortfattat kan konstateras att företagsryktet tvingar företag att agera mer 
långsiktigt och prioritera andra strategier än kortsiktiga vinstmaximeringar 
(Melewar & Tucker: 2005). Johnson & Johnsons sätt att hantera krisen och den 
gigantiska produktåterkallningen gav företaget ryktet om att agera utifrån sina 
kunders bästa och prioritera långsiktiga mål snarare än kortsiktiga vinster (ibid).  
 

 
1982 råkade läkemedelsbolaget Johnson & Johnson ut för en 
händelse som sedan har kommit att bli det mest refererade fallet 
inom krishantering någonsin. Bakgrunden var att sju personer dog av 
cyanidförgiftning i Chicago-området efter att man använt en av 
företagets mest välkända produkter, huvudvärkspreparatet Tylenol. 
Man kunde relativt snabbt konstatera att det handlade om en lokal 
kris och att produkten manipulerats efter att den lämnat fabriken. 
Företaget var således inte direkt ansvariga, men kundernas 
förtroende och varumärkets rykte hade skadats. Många experter 
trodde att skadorna skulle visa sig förödande för framtiden. Jerry 
Della Femina, en känd reklamguru, citerades i New York Times: 
’Det var en dag då varenda människa trodde att Tylenol kunde döda 
dem. Jag tror inte att det finns någon reklambudget, tillräckligt med 
marknadsfolk att förändra det… Ni kommer inte att höra talas om 
Tylenol i någon form det närmaste året.’ (Keller: 2003, s. 338) 
 
Företaget bestämde sig för att återkalla flaskorna, trots att FBI inte 
ansåg det nödvändigt. Man motiverade sitt åtagande med att hänvisa 
till det ansvar företaget hade gentemot läkare, sjuksköterskor och 
patienter och vann ett stort PR-slag. (MCB UP: 2002) 
 

 
I boken ”Fame and Fortune” diskuterar Fombrun & Van Riel (2004) utförligt om 
ryktets betydelse utifrån en rad olika perspektiv. Den primära drivkraften bakom 
ett gott rykte anses vara känslor (eng; emotional appeal). Andra viktiga drivkrafter 
är produkter, resultat, ledarskap, företagskultur och socialt ansvar (eng; social 
responsibility). Fombrun & Van Riel understryker särskilt betydelsen av att 
företagets kommunikation är övertygande, uppriktig, äkta och trovärdig (ibid). I 
modellen ”Reputation Star” behandlar författarna fem bidragande faktorer bakom 
världens mest framgångsrika företag: Visibilitet (eng; visibility), distinktion 
(distinctive), autenticitet (authenticity), konsekvens (consistent) och transparans 
(transparency). Enligt Fombrun & Van Riel påverkar igenkännande ryktet positivt 
och ofta är det de företag med de starkaste varumärkena som syns mest, men att 
synas är inte riskfritt. Författarna uppmärksammar ett skifte i genomslagskraft, 
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från reklam mot media. Reklam har dock fortfarande betydande genomslagskraft, 
inte minst då dessa tenderar till att förstärka effekterna från media. Negativ 
publicitet upplevs som ännu mer negativ och positiv publicitet upplevs som ännu 
mer positiv vid annonsering. Positiv visibilitet härstammar bland annat från 
uppfattningen att företaget bryr sig om och tar hand om sina kunder. 
Företagskriser är ett exempel på negativ visibilitet med en kraftigt urholkande 
effekt på företagsryktet. I värsta fall ger dessa även upphov till ryktesspridning. 
Således inkluderar kostnaderna för krishantering även förluster i något som 
författarna kallar rykteskapital (eng; reputational capital). (ibid) 
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Den 21 oktober 1997 genomfördes det ett test i Sverige där man 
skulle testa om den nya modellen (A-klassen) från Mercedes-Benz 
klarade av de ”speciella” svenska vägförhållandena. Detta 
inkluderade bland annat en simulation där man skulle väja för koner 
som skulle illustrera älgar och renar som eventuellt skulle kunna 
dyka upp på vägen – en procedur som kom att bli kallad ”älgtestet”.  
 
Robert Collin, motorjournalist på ”Teknikens Värld”, och tre 
kollegor fick mindre skador när ”baby Mercan” välte vid en 
hastighet av endast 60 km/h. Dagarna efter testet och olyckan var 
det helt tyst från Mercedes-Benz sida. Sedan kom det ett yttrande 
där de sa att de inte tyckte att det behövdes ett officiellt uttalande 
bara för att en bil har vält någonstans. Sedan hotade de med att ta till 
rättsliga åtgärder mot Robert Collin. En möjlighet att ta kontroll 
över situationen gick förlorad väldigt tidigt. Ett annat misstag som 
begicks var just att hota med rättsliga åtgärder mot Robert Collin, 
eftersom det endast ledde till ett ökat stöd för det svenska testet i 
media. 
 
Eftersom journalisterna inte fick någon information från Mercedes-
Benz så gjorde de om testet själva (tyska tidningarna ”AutoBILD”, 
”Auto”, ”Motor und Sport” och ”Auto Zeitung”). Testerna 
genomfördes med samma resultat som svenskarna hade fått. Under 
veckorna som följde visades bilder på den flygande A-klassen i 
både TV och tidningar. Mercedes-Benz kunde inte längre förneka 
händelsen och de gick ut i pressen och erkände en svaghet. Istället 
för att ta på sig ansvaret så skyllde man dock på en tredje part – de 
som hade producerat däcken – Goodyear. Försäljningen av bilen 
skulle fortsätta, men däcken skulle bytas ut och man skulle installera 
ESP i bilen. Att man skyllde på Goodyear ledde till mycket kritik i 
media. Deras rykte som producenter av första klassens bilar och 
ledare inom säkerhets- och kvalitetsfältet ifrågasattes. 
 
Till slut gick Mercedes-Benz ut i en stor presskampanj och erkände 
att de hade begått ett misstag och att det skulle ske en intern 
granskning. Ett tre månaders leveransstopp av A-klassen infördes. 
Dagarna efter denna presskampanj skrevs det positivt om dem i 
media och det skrevs att företaget hade agerat rätt, om än lite för 
sent, på en situation som har varit väldigt unik och pinsam för 
företaget. Den modifierade bilen presenterades senare av Robert 
Collin själv. (Puchan: 2001) 
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4.1.1 Ryktesplattformar 
 
Den andra faktorn i Fombruns & Van Riels modell är distinktion. Med detta 
understryks vikten av att företagets handlingar är tydliga. Studier av Frank och 
Cook tyder på att ryktet gagnas av välavgränsade och starka ryktesplattformar 
(Fombrun & Van Riel: 2004). En ryktesplattform formas av företagets ledarskap, 
intern och extern kommunikation, sociala engagemang och graden av de 
anställdas medbestämmande på arbetsplatsen (ibid). En stark ryktesplattform 
förmedlar företagets visioner och affärsstrategier, samtidigt som det påvisar 
tilltalande aspekter av företaget och stärker människors kännedom om detsamma. 
Det är fördelaktigt om ryktesplattformen innehåller någon form av överraskande 
element som förstärker bilden av företaget som originellt, innovativt eller 
annorlunda för att underlätta att de blir ihågkomna (ibid). Ryktet skapar således en 
strategisk positionering för företaget i sin omgivning. Starka ryktesplattformar 
bygger på att företaget är följdriktigt i sitt agerande för att skapa en tydlig position 
i människors medvetande (ibid). Fombrun & Van Riel (2004) liknar ryktet vid en 
spegel som reflekterar företagets styrkor och svagheter. Det fungerar även som en 
magnet som attraherar och övertygar intressenter från olika led. Inte minst då 
anställda och kunder många gånger agerar som företagets ambassadörer. Ryktet är 
därmed beroende av att dessa kan identifiera sig med företaget.  
 
 
4.1.2 Företagsidentitet 
 

”A corporate brand is the core component of corporate reputation”  
Fan (2005, s. 347) 

 
Skapandet av en företagsidentitet handlar om att identifiera rätt image för en 
organisation och att kommunicera den effektivt (Theaker: 2001). Företaget måste 
uttrycka en personlighet. Man skiljer mellan företagsidentitet och företagsimage. 
Det föregående handlar om vad företaget kommunicerar, avsiktligt eller 
oavsiktligt. Det senare handlar om hur allmänheten faktiskt uppfattar företaget. 
Image är således en tolkad identitet, och förekommer endast i mottagarens 
medvetande (ibid). En stark företagsidentitet är ett av de specifika element av 
företagsryktet som underlättar krishantering och rekrytering (ibid). Fombrun & 
Van Riels faktorer autenticitet och konsekvens är avgörande i uppbyggnaden av 
en framgångsrik företagsidentitet eftersom företagets handlingar måste framstå 
som genuina och logiska för att tilltala olika intressenter. En identitet kombinerar 
ett flertal fysiska och psykologiska element. Några exempel är logotyper, färger, 
beteende, kultur, värderingar och associationer (ibid).  
 
Van Riel diskuterar något han kallar ”Corporate identity mix” bestående av tre 
faktorer; symbolism, kommunikation och beteende. Dess funktion kan enkelt 
illustreras med hjälp av företaget Nike. Företaget har en stark symbolik och 
kommunikation tack vare en välkänd logotyp, slogan och sina avtal med några av 
världens största idrottsstjärnor. Samtidigt påverkar den negativa publicitet som 
härstammar från företagets verksamhet i tredje världen Nikes anseende. 
Företagets beteende inverkar således negativt på dess image. (ibid) Sinickas 
uppmärksammar att även de anställdas beteende är viktigt i sammanhanget. Deras 
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interaktioner med omgivningen bidrar i hög grad till att skapa positiva eller 
negativa uppfattningar kring företagets rykte och identitet (Sinickas: 2004).   
 
Olms kategoriserar tre olika strukturer av identitet; monolit, ”endorsed” och 
”branded”. Den förstnämnda skapar en identitet för företagets samtliga aktiviteter 
under ett gemensamt namn (exempel; Microsoft, BMW). När organisationen 
består av flera aktiviteter och subgrupper som stöds av ett namn och en identitet 
kallas detta ”endorsed” (exempel; Chanel, Coca Cola). Den sistnämnda 
strukturen, ”branded” används när organisationen består av ett flertal varumärken 
som framstår som oberoende med individuella identiteter (exempel; Proctor & 
Gamble, Pfizer). Richard Branson, mannen bakom varumärket Virgin, anser att 
företag bör använda sitt rykte till att utveckla ett ”corporate brand” (EGP: 2005). 
”Corporate branding” utgörs av en liknande process som för enskilda produkter 
applicerat på hela företaget. Syftet är att bygga starka kundrelationer genom att 
skapa positiva associationer till företaget istället för enskilda produkter. Om 
kunden identifierar sig med företaget kommer man även att köpa dess produkter 
(Fombrun & Van Riel: 2004).   
 
 
4.1.3 Ryktets ekonomiska värde 
 

’In a reputational incident you get massive swings in a company’s share price’  
Matthew Durdy (Holmes: 2006, s. 2) 

 
Många undersökningar styrker sambandet mellan ett gott rykte och positiva 
ekonomiska resultat då ett gott rykte attraherar kunder, investerare och kompetens 
(Fombrun & Van Riel: 2004). Den sista faktorn, transparens, hämtad från 
Fombruns & Van Riels ”Reputation Star”, är särskilt betydelsefull ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Transparens syftar på hur god allmänhetens insyn är i 
företaget och dess angelägenheter. Det finns en rad olika drivkrafter bakom ökad 
transparens bland företag, några exempel är sociala, politiska, juridiska och 
marknadsmässiga påtryckningar (Fombrun & Van Riel: 2004). Standards och 
Poor definierar transparens:  
 
”The timely disclosure of adequate information concerning a company’s 
operating and financial condition and its corporate governance practises” (ibid, 
s.185-186). 
 
Att företaget låter allmänheten ta del av verksamhetens operativa och finansiella 
situation signalerar trovärdighet och ansvar, vilket i sin tur skapar trygghet bland 
dess intressenter (kunder, investerare och anställda). Detta bidrar till att bibehålla 
och försvara företagets rykte (ibid). En konkret koppling mellan ryktet och 
ekonomi är att god transparens tenderar att sänka marknadsrisken för företagets 
aktier på börsen (ibid). Studier visar även att ett gott rykte hjälper företag att klara 
kriser till lägre kostnader (Theaker: 2001).  
 
Marknadsanalytiker har länge försökt att finna ett sätt att fastställa värdet på ett 
företags rykte. Sinickas (2004) föreslår att ett tillvägagångssätt skulle kunna vara 
att titta på de ökade intäkter som ett specifikt företagsrykte kan ge i form av 
kundlojalitet eller kundernas vilja att betala ett högre pris för en produkt kontra en 
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konkurrerande produkt. Ytterligare ett sätt är att jämföra kostnader för 
rättsprocesser och bojkotter (ibid). Fombrun och Van Riel menar att värdet av ett 
företagsrykte kan mätas genom marknadens värdering av företagets aktier. 
Ryktets ekonomiska värde skulle då mätas som överkursen på företagets aktier 
(Theaker: 2001). Enligt en studie av långsiktiga aktieprisrörelser och förändringar 
i företagets rykte utgör ryktet cirka 8-15 % av företagets aktiepris (Batchelor: 
2003). Å andra sidan så är företagets rykte påverkat av tidigare finansiella och 
sociala prestationer. Jenny Ählström menar att man i dagsläget inte kan styrka en 
direkt koppling mellan kriser/skandaler och fluktuationer på börskursen. Främst 
därför att det är så många andra faktorer som spelar in, till exempel finns det 
många kortsiktiga handlare som bara är intresserade av vad som händer dagligen. 
På längre sikt kan det här dock ha en väldigt stor påverkan på grund av den bild 
som skapas i media. 
 
Forskning visar att sådana immateriella tillgångar (eng; intangible assets) som 
rykte och varumärke uppgår till cirka 53 % av värdet bland Fortune 500 företag 
(Lockwood: 2005). Ur ett redovisningsperspektiv utgörs företagets immateriella 
tillgångar normalt av ”goodwill” (vid förvärvsköp), värdet på företagets 
varumärke samt forskning och utveckling. Värdet av Coca Colas varumärke, 
vilket räknas som ett av världens starkaste, uppgick 1999 till cirka 60 % av 
företagets börsvärde (Melin: 1999). För BMW, Nike och Apple motsvarade 
varumärket omkring 75 % av börsvärdet samma år (ibid).   
 
Ryktets alla ekonomiska fördelar låter sig dock inte mätas i siffror. Ett gott rykte 
underlättar förhandlingar och introduktionen av nya produkter och tillåter 
samtidigt företaget att tillträda helt nya marknader (Melewar & Tucker: 2005 och 
Chaloner & Brotzen: 2002). Sådana fördelar är ovärderliga. Holmes (2006) 
påminner oss om att kunder fortfarande mäter prestationer i service och kostnader, 
inte aktiekurser eller resultat.  
 
 
4.1.4 Betydelsen av etik och socialt engagemang 
 

’In short, a higher ethical stance literally pays off in fewer crises and higher profits’  
Mitrof (Holmes: 2006, s. 21) 

 
Företagen har växt väldigt mycket som aktörer i samhället. Idag så är 51 av 
världens 100 största ekonomier företag, mätt som omsättning jämfört med BNP. 
”Det säger sig själv att företagen får väldigt stor makt och inflyttande på vilka 
spelregler som ska gälla i världen” säger Jenny Ählström. Tidigare har det alltid 
varit tillräckligt att företaget tillhandahöll högkvalitativa produkter och tjänster 
samtidigt som företaget gjorde en god vinst för att förtjäna ett gott rykte bland 
kunder, aktieägare och borgenärer (EGP: 2005). Idag är situationen mer 
komplicerad, särskilt efter att allmänhetens förtroende prövats hårt av stora 
skandaler som Enron och Worldcom. Ryktet har kommit att inkludera faktorer 
som företagens engagemang inom etik, miljö och sociala frågor ofta sammanfattat 
under rubriken Corporate Social Responsibility, CSR (EGP, Fan, Fombrun och 
Melewar & Tucker). De flesta företag tar seriöst på kritik, därför att det riskerar 
att få så stora konsekvenser. Starka varumärken gör att företagen blir sårbara anser 
Jenny Ählström. ”Det är deras akilleshäl för att det är det här varumärket som de 
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så kallade civilsamhällsorganisationerna försöker att påverka”. Kunderna kan 
bojkotta eller “buykotta” något som de tycker är bra fortsätter hon. 
Organisationsteori har kommit att indela företagens handlingar i två kategorier, 
nämligen producerande (eng; performative) och institutionella. Producerande 
handlingar syftar på produktkvalitet, utbud och pris, medan institutionella 
handlingar syftar på samhällsnyttiga åtaganden. Den rådande uppfattningen är att 
företag som engagerar sig i den sistnämnda skapar ”goodwill” vilket ger ett 
försprång gentemot konkurrenterna (EGP: 2005). Johan Gromark är dock tveksam 
till vad CSR genererar för nytta för varumärket. Det måste finnas en naturlig 
koppling till varumärket och den strategi som finns bakom varumärket. Arbetet 
måste bidra till att stärka associationerna kring varumärket för att det ska fungera, 
men det är inte ofta man ser den typen av CSR aktivitet avslutar han.   
 

 
Den 3 december 2001 begärdes Enron i konkurs, vilket innebar att 
70 miljarder dollar gick förlorade. Bolaget hade totalt cirka 20 000 
anställda i USA och världen. Enron räknas som den största 
skandalen inom näringslivet någonsin. Den inkluderar bedrägeri, 
skatteflykt, förskingring, mutor, lögner och oetiskt uppträdande. 
Bolaget var mycket framgångsrikt och rankades som ett av de 
främsta bland experter. Deras aktie rekommenderades in i det sista. 
Enron var känt för sin starka företagskultur, där de anställda ständigt 
utvärderades efter sina prestationer. Vad ingen visste var att bolaget 
döljde stora skulder genom förfalskad bokföring som styrelsen och 
bolagets revisionsbyrå Andersen Consulting godkände. De 
noggranna granskningar som följde efter Enron ledde till nya 
skandaler, bland annat Worldcom. (Amara & Wizman: 2005) 

 
Att tillgodose flera olika intressegrupper är svårt nog, att även inkludera samhället 
kräver naturligtvis stora krav på företagets strategier. Olika gruppers intressen är 
ofta vitt skilda och ibland till och med motstridiga. Detta kräver att företaget 
informerar sig om olika intressegrupper, deras värderingar och engagemang. 
Målet är naturligtvis att förbättra företagsryktet inom de områden där det är mest 
lönsamt. Därför är det också viktigt att företaget etablerar en plan för att förbättra 
sig på dessa områden och att informera intressegrupperna om sina ansträngningar. 
La Mure och Spar (2003) noterar att företagens reaktioner och benägenhet att 
lyssna på aktivistgrupper varierar mellan olika industrier. Sko- och 
klädesindustrin är ett exempel på en sådan industri som reagerar kraftigare än 
andra menar de. Vidare får det betydelse om det handlar om ett företag som lägger 
stort värde på sin varumärkesidentitet (ibid). Ofta är det så att företagets 
affärsområde naturligt definierar ett område för handling. Industrier kan 
exempelvis tänkas vilja profilera sig genom miljöengagemang och banker genom 
sponsring (EGP: 2005). En sådan profil kan mycket väl komma att fungera som 
en differentiering gentemot ett konkurrerande företag och dess produkter (La 
Mure & Spar: 2003 och EGP: 2005). Mitrof hävdar att företag som engagerar sig 
särskilt i samhällsaktiviteter inte bara upplever en tredjedel färre kriser än övriga 
företag, de klarar sig även igenom dem i bättre skick (Holmes: 2006). Han menar 
att det finns två huvudsakliga riktlinjer bland företag: 1. Företag skall göra det 
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som är rätt, men enbart när det är kostnadseffektivt. 2. Företag skall aldrig skada 
en enskild individ, oavsett vad det kostar företaget. Företag som följer den 
sistnämnda strategin upplever inte bara färre kriser utan är normalt också tre 
gånger så lönsamma mätt som räntabilitet på totalt kapital (ibid).  
 
 
4.1.5 Etik och samspelet med rykte och varumärke 
 
Etik hänvisar till moraliska regler eller principer av beteende för att kunna 
bestämma vad som är rätt och fel. Dessa principer är inte alltid lätta att definiera 
eftersom det ofta är svårt att särskilja etik och rättslighet; etiska värderingar 
varierar mellan individer, organisationer och kulturer. Dessutom förändras de över 
tiden. Företagets rykte kan definieras i termer av ett antal attribut som tillsammans 
formar köparens uppfattningar. Exempelvis om ett företag är välkänt, pålitligt och 
trovärdigt. I företagets rykte är det inbegripet vad människor känner inför ett 
företag, vilket är baserat på vilken information (eller felinformation) de har om 
företagets aktiviteter, arbetsplats, tidigare prestationer och framtidsutsikter. (Fan: 
2005) 
 
Företagets varumärke är kärnkomponenten av företagets rykte. Då det är ansiktet 
utåt för det företag som äger det måste varumärket kommunicera med en större 
publik än bara konsumenter och investerare. Varumärken är inte längre till för att 
bara öka värdet på en produkt; varumärket representerar och marknadsför 
livsstilar. Varumärkena blir en form av kultur. Hazel Kahan säger att varumärken 
siktar på en del av konsumenternas inre liv, deras värderingar, deras tro, deras 
politik; deras själ.  Varumärkets betydelse har passerat gränsen för att enbart vara 
ett marknads- och reklamverktyg. Det är lika väl en social konstruktion som en 
ekonomisk konstruktion. Det handlar om ett skifte från varumärkets unika 
funktion (eng; unique selling proposition) till en emotionell funktion (eng; 
emotional selling proposition). (Fan: 2005) 
 
Det är tydligt att det finns en nära koppling mellan företagets rykte och 
varumärke. Etik kan studeras både på en bolags- och produktnivå. På bolagsnivån 
är varumärket en vital del av företagets rykte. Robin Askelöf tar Hennes & 
Mauritz och den kritik de fick från det tyska fackförbundet Verdi som ett 
exempel. Företaget kritiserades för att motarbeta fackligt samarbete och nyheten 
rapporterades i media under några dagar. Det hade kunnat bli någon typ av kris 
teoretiskt sett, menar Robin Askelöf. Deras varumärke bygger mycket kring 
socialt ansvarstagande. Det är klart att de har ett högre förtroendekapital på grund 
av det. Ju högre förtroendekapital du har, desto mer kan du absorbera i en kris. 
Han poängterar att det skapar fallhöjd också; ”Allt som har med moral att göra 
blir lätt pekpinnar och då är det som upplagt för att du ska åka dit på egna medel. 
Det är ganska svårt att bygga ett varumärke utifrån att vara etisk, för det ställer 
otroligt höga krav”. Daniel Nordlund tycker att det blir en annan sak när man gör 
det till en del av sitt varumärkeslöfte; ”då är man ett nischvarumärke. Det har 
visat sig att de flesta människorna inte har den typen av kriterier högt upp i sin 
inköpsprocess. Man fattar beslut på andra grunder som är mycket mer 
egoistiska.” Jenny Ählström konstaterar att det är för tidigt att avgöra efterfrågan 
på etiska produkter/varumärken och företag, men poängterar att Bodyshop under 
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många år varit ett framgångsrikt exempel på att det kan fungera. Studier som 
gjorts på ämnet ger tvetydiga resultat. I USA finns både studier som tyder på att 
etik får betydelse när konsumenterna handlar och studier som visar på det 
motsatta (Fan: 2006).    
  
Fan hävdar att varumärket är en ömtålig tillgång. Oetiskt beteende kommer att 
allvarligt skada eller till och med förstöra denna immateriella tillgång, vilket har 
hänt både Enron och Andersen Consulting. Organisationen måste göra 
systematiska ansträngningar för att skapa och bibehålla företagets etiska 
varumärke som inte bara kommer att förbättra företagets rykte men även ge 
företaget konkurrenskraftiga fördelar. (Fan: 2005) Giles Fraser på Hill & 
Knowlton anser att människor blir allt mer intresserade av företaget bakom 
produkten, de vill veta att företaget är etiskt (Theaker: 2001).  
 
 
4.1.6 Att försvara ryktet 
 
Hayward menar att en organisation i slutändan alltid har det rykte som den 
förtjänar (Melewar & Tucker: 2005). Han påpekar vidare att media är ett påtagligt 
hot mot företagsrykten och paradoxalt nog att välrespekterade företag har ett 
större nyhetsvärde och därmed utsätts för en hårdare mediagranskning. Även om 
ett gott rykte skänker trovärdighet åt ett företag krävs aktiva åtgärder för att klara 
en kris (ibid). Kan inte organisationen agera i förebyggande syfte, så bör man 
åtminstone reagera på uppkomna situationer. Melewar & Tucker (2005) resonerar 
att ansvarsfull ryktesplanering leder till effektiv krishantering, något som kan 
förbättra ryktet ytterligare. Knight och Pretty har exempelvis funnit att företag 
som hanterat kriser väl upplevt en uppgång i aktiekursen (Garcia: 2005), vilket 
kan tolkas som ett stöd för ovanstående resonemang. 
 
Turnbull har utarbetat några goda riktlinjer för att hjälpa företag att bygga upp ett 
internt system för att hantera risker kopplade till företagens rykte (Chaloner & 
Brotzen: 2002). Första steget är att identifiera specifika hot mot företagets rykte, 
exempelvis negativ publicitet eller minskat kundförtroende. Sedan gäller det att 
prioritera bland dessa för att framställa en plan för hur de ska hanteras.  
 
Flera forskare och författare pekar på hur Internet har blivit en primär källa för 
information bland journalister och allmänheten (Melewar, Theaker, Fombrun). 
Internet är även ett populärt medium för olika intressegrupper. Somliga med så 
bred agenda att det kan vara omöjligt att identifiera olika hot (Melewar & Tucker: 
2005). Även om det är omöjligt att förutse alla typer av risker visar praktiska 
erfarenheter att det blir enklare att hantera även andra frågor om företaget har en 
ursprunglig plan. Detta gäller även andra typer av kriser (Lockwood: 2005). Det 
är naturligtvis ännu viktigare att försöka undvika riskmoment redan från början, 
att övervaka dem och vara lyhörd för tidiga signaler. Förslag på källor är media, 
Internet och kundservice. Avslutningsvis är det viktigt att möta eventuella kriser 
som trots allt kan uppstå (ibid). Konsultfirman Brotzen Mayne har sammanställt 
en lista över tänkbara hot: aktivism, kriminella handlingar, diskriminering, miljö, 
produkt återkallning, IT haveri, arv (miljö/historiskt), normeringar, leverantörer, 
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rättsprocesser, marknadsföring, strejker, oetiska handlingar och slutligen hälsa och 
säkerhet.   
 
 
4.2 Rykte kontra varumärke 
 
”Whenever anything goes wrong, be it a small incident or a big crisis, it is the brand that takes 

the blame; the brand image and corporate reputation are always the victim”  
Fan (2005, s. 343) 

 
Ett gott rykte är ofta kopplat till ett starkt varumärke och många gånger görs ingen 
åtskillnad på begreppen. Diskussionen om företagsryktet gränsar och överlappar 
konstant diskussionen om företagets varumärken. Fombrun & Van Riel menar 
dock att det inte är frågan om synonymer. Ett varumärke beskriver kundens 
associationer till företagets produkt, medan ett rykte snarare utgörs av företagets 
förmåga att infria olika intressenters förväntningar. Ett svagt varumärke har låg 
kännedom och funktion, medan det motsatta gäller för ett starkt varumärke 
(Fombrun & Van Riel: 2004). Det är fullt möjligt att ha ett starkt varumärke, men 
ett dåligt rykte. Listan över välkända, men impopulära företag är lång. Nike är ett 
exempel på ett starkt varumärke med dåligt rykte, anser Fombrun & Van Riel. På 
samma sätt är det även möjligt att ett svagt varumärke besitter ett gott rykte inom 
en begränsad grupp. ”Branding” påverkar utgången av ett konsumentköp, medan 
ryktet påverkar det stöd som företaget får från samtliga intressenter. Författarna 
drar därför slutsatsen att ”brand equity” liksom företagets relationer faller under 
kategorin ryktes kapital (eng; reputation capital) (ibid). Det senare är således 
summan av ”brand equity”, ”corporate brand equity” och relationer till övriga 
företagsintressenter (ibid).  
 
Problemet att i praktiken skilja begreppen rykte och varumärke åt illustreras av 
Daniel Nordlund och Robin Askelöf. Den förstnämnda ser relationen till 
omvärlden som det som skapar styrkan i varumärket, kundlojalitet och 
priskänslighet. Ryktet/anseendet är ett uttryck för detta, men är också något som 
påverkas av andra än företagets kunder, exempelvis politiker. Varumärket är 
kopplat till ett affärsmässigt perspektiv medan ryktet/anseendet är kopplat till 
samhället. Vissa varumärken tål mer än andra. Ett företag med ett gott rykte 
reparerar det snabbare, det visar forskning enligt Daniel Nordlund. Robin Askelöf 
däremot ser ryktet som en del av varumärket: ”Skandia-caset är ett tydligt fall av 
ryktespåverkan, men om vi ställer det mot ett företag som råkar ut för någonting 
som går rätt på produkten så har produkten och allting som finns däromkring en 
stor inverkan på ditt varumärke.” Robin Askelöf syftar på att ryktet trots allt inte 
är oreparerbart, men kommer du in på kärnan i det som är varumärket blir det 
tuffare. Samtliga, inklusive Fombrun & Van Riel, tycks dock vara överens om att 
det är samspelet mellan rykte och varumärke som påverkar kundens köp. 
Fombrun & Van Riel skriver: ”From a branding point of view, there’s evidence 
that a company’s reputation affects the attractiveness of its products to potential 
customers and so influences the company’s ability to generate revenues” 
(Fombrun & Van Riel: 2004, s. 9). Därefter konstaterar de följande: ”A good 
reputation improves a company’s credibility and transfers positive effect from the 
company to the product, whereas a poor reputation detracts from product sales” 
(ibid, s. 9).  
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5 Kris 
I detta kapitel tas det sista temat upp. Här behandlas forskningsfront, litteratur 
samt vår empiri. 
 
 
Ordet kris kommer från det grekiska ”krisis” och betyder egentligen avgörande 
vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning (Cullberg: 1977). Inom dagens 
forskning ges ordet kris (eng; crisis) en ganska bred betydelse. Artiklar och 
litteratur inom ämnet behandlar allt inom ramen av naturkatastrofer, ekonomiska 
svårigheter och PR-skandaler. Många chefer förknippar således fortfarande kriser 
med katastrofer (flygkrascher, explosioner och produktmanipulation), men sådana 
händelser drabbar relativt få företag och skadar sällan företagets rykte utom i fall 
av försumlighet. Det är kriserna som växer fram över tiden, ofta som en del av 
företagskulturen som skadar företaget och ryktet hårdast (Holmes: 2006). Mitrof 
indelar kriser i tre kategorier:  
 
 Naturliga kriser (eng; natural crises) – exempelvis översvämningar och  

              bränder. 
 Normala kriser (eng; normal crises) – uppstår som ett oavsiktligt resultat på  

              grund av komplexiteten i olika system.  
 Anormala kriser (eng; abnormal crises) – avsiktliga olyckor som ett resultat av  

     exempelvis terrorism. (ibid) 
 
Lerbinger har presenterat följande definition: ’A crisis can be seen as an event 
that brings, or has potential for bringing, an organization into disrepute, which 
could imperil an organization’s future profitability, growth and possibly survival’ 
(Melewar & Tucker: 2005, s. 379). Nigel Roberts, på PR-byrån Weber Shandwick 
Worldwide, erbjuder ett alternativ: ’A crisis is a series of events that coalesces 
into a toxic force that can adversely affect a company’s reputation’ (Holmes: 
2006, s. 2). Robin Askelöf talar om en händelseutveckling där man riskerar att 
förlora kontrollen över det som händer och där betydande värden står på spel. 
Daniel Nordlund väljer att prata om en hotbild, att strategiska värden hotas, hotats 
eller skadats. Man riskerar att förlora kontrollen över utvecklingen och det gäller 
då att rädda de strategiska värdena. Jenny Ählström lyfter istället fram krisens 
konsekvenser för företagets trovärdighet. Trovärdighet är A och O för att ett 
företag ska få ha en så kallad ”license to operate” i samhället. Det är viktigt att 
företag funderar över vad det är för krav som samhället ställer på dem, utan 
samhällets förtroende kan man inte bedriva en långsiktig verksamhet. Johan 
Gromark tillägger att en kris är svår att kontrollera och att det är en oförutsedd 
händelse som sker hastigt.  En kris riskerar att få antingen en fysisk eller 
immateriell skada (exempelvis rykte, varumärke och förtroende) för företaget. 
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Under 2001 avslöjades att Enron använt sig av otillåtna 
redovisningsmetoder för att blåsa upp sin vinst. Vad som också 
framkom var att revisorerna från Andersen Consulting varit 
medvetna om fusket. Följden blev att det amerikanska 
justitiedepartementet väckte åtal mot företaget då de hävdade att 
Andersen Consulting medvetet förstört dokument rörande Enron för 
att försvåra för utredarna. (Dagens Industri 2003-03-15) Följderna 
blev katastrofala för företaget. Andersens anseende var förstört, och 
som konsult- och revisionsbolag var det dömt utan omvärldens 
förtroende. Bolaget som tidigare varit en av världens fem största 
revisionsföretag fick läggas ner. 
 

 
Denis Smith, professor på risk och kriscentret vid Sheffield University 
Management School, påbörjade redan på 1990-talet arbetet med ett ramverk för 
krishantering. Hans arbete har bland annat inriktats på att bredda krisbegreppet 
från traditionella ”industri” och ”teknologi” kriser till att inkludera sådana faktorer 
som berör managementfrågor, exempelvis en plötslig förlust av marknadsandelar 
(CSBS: 1999). Enligt Smith kan kriser indelas i tre distinkta, men överlappande 
faser. Den första fasen är ett slags förstadie (eng; crisis of management) där 
ledningen genom handling eller passivitet gör organisationen mottaglig för en 
kris. Smith hävdar att kriser ofta kan kopplas till de värderingar och antaganden 
som ligger till grund för företagets kultur. Orsaken är att chefer riskerar att 
förväxla sin företagskultur med verkligheten. Det föreligger då en uppenbar risk 
att beslut fattas på falska grunder (ibid). En stark företagskultur ökar även risken 
för ”grupptänkande”.  
 
Den andra fasen är själva krisstadiet (eng; crisis point) som utlöses av en specifik 
händelse. Smith beskriver fyra typer av händelser. Misstag (eng; mistakes), tabbar 
(eng; slips), förbiseenden (eng; lapses) och förseelser (eng; violations). Den andra 
fasen kännetecknas främst av en ansamling av stödaktiviteter för att hantera 
krissituationen och förhindra att krisen växer. Den sista fasen rör krisens efterspel 
(eng; crisis fall-out). Smith betonar att stödaktiviteterna normalt övergår i 
sökandet efter syndabockar. Det är exempelvis vanligt med rannsakningar i 
media, olika typer av undersökningar och ibland även statlig inblandning. Ett 
annat vanligt fenomen tycks vara att krisen sprids till andra intressenter, 
exempelvis underleverantörer. Den sista fasen ställer krav på en vändning i den 
drabbade organisationen. Även denna kan beskrivas i tre steg. Smith kallar det 
första steget ”försvar”, processen startar nästan omedelbart efter att krisen blivit 
känd och syftar till kontroll och prevention. Företaget önskar kontrollera 
informationsflödet och finna orsaken till krisen för att förhindra upprepningar. 
Nästa steg är ”konsolidering”, ett försök att lugna intressenter och stabilisera 
organisationen samt dess rykte. Informationsflödet är fortsatt viktigt, särskilt att 
korrigera felaktig sådan. Bolaget vidtar åtgärder för att tillgodose eventuella 
finansiella krav. Det sista ”offensiva” steget i vändningen bygger på att företaget 
skall försöka återta sin marknadsposition. Detta kräver interna förändringar, ofta 
högst upp i företaget. 
 

 29



MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

 
 

Schwartz beskriver också kriser utifrån ett antal faser. Han nämner att de flesta 
kriser föregås av någon sorts signal. Det pratas inom företaget, ryktas i pressen 
och så vidare. Gemensamt är dock att problemet ignoreras inför mer brådskande 
ärenden, ända tills krisen är ett faktum. Den första av Schwartz faser är respons. 
Vanligtvis är den sämsta tänkbara responsen ett förnekande menar han (Schwartz: 
2000). Nästa fas är skadekontroll. Hur ska krisen hanteras? Slutligen kommer den 
viktigaste utvärderingsfasen. Vad lärde företaget sig och vilka är 
efterverkningarna?  
 
 
5.1 Varför uppkommer kriser? 
 
Det har redan funnits anledning att uppmärksamma Schwartz tankar om 
företagskulturens betydelse i uppkomsten av en kris (se även Enron). Det finns 
anledning att återkomma till detta. Schwartz (2000) hänvisar till att dagens 
rådande företagskulturer är hierarkiska och auktoritära. Chefer är inte intresserade 
av debatter och det finns således mycket lite plats för nya idéer skriver han. Det 
finns stora risker inblandade när företag enbart ser till ekonomiska prestationer 
(ibid). Aktieägarna är endast en intressegrupp påpekar Roberts. Anställda och 
kunder bryr sig egentligen inte om dessa, därför är det viktigt att komma med ett 
budskap som betyder något även för dem (Holmes: 2006).  
 
Schwartz anser att överdriven fokus på ekonomiska resultat hindrar människor att 
agera som individer med egna värderingar och funderingar. De tvingas agera som 
brickor i ett spel, med endast en begränsad uppgift framför sig. På samma sätt 
tenderar människor enbart att umgås i små kretsar inom företag och i samhället. 
Sammantaget menar Schwartz att man går miste om en helhet, där folk förlorar 
förmågan att se konsekvenserna av sina handlingar utifrån olika perspektiv (ibid). 
Företag och chefer överlämnar ansvaret för etiska frågor på konsulter, trots att 
detta är sådant som bör ske instinktivt. Schwartz anser att det råder brist på 
självrannsakan och personliga reflektioner. Att människor befinner sig i 
förnekelsestadiet när det kommer till etiska frågor: ”We are the good guys. We 
cannot possibly do the wrong thing” (ibid, s. 11). Slutsatsen är att etiska frågor 
måste flyttas från periferin till den företagsstrategiska mittpunkten (ibid). Detta är 
en åsikt som delas av Mitrof som tycker att företag måste ta etik på större allvar 
och investera mer i krisförebyggande syften. Förnekande och brist på empati är 
stora problem konstaterar han (Holmes: 2006). Daniel Nordlund misstänker att 
företag ofta inte förstår omfattningen av en händelse. En kris blir inte en kris vid 
ett givet ögonblick, utan en kris blir det när företaget definierar det som en kris. 
Det innebär att det ett företag kanske tycker är en kris, tycker inte ett annat företag 
är en kris. Johan Gromark tror att många företag är dåligt rustade för en kris och 
att man har en bristande informationsfunktion. Det senare är en grundförutsättning 
för att kunna hantera en svår situation anser han. 
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5.2 Produktrelaterade kriser 
 
Med produkt avses ett företags produktion, både varor och tjänster (Lovelock & 
Wirtz: 2001). När Robin Askelöf tar fram en kommunikationsstrategi åt en kund 
ser man det som en trappa. Det första trappsteget är produktvärden som utgörs av 
nyttan av det företaget levererar. Det andra steget är kärnkompetensen, vad 
företaget uppfattas vara bäst på och slutligen organisationsvärden, vad företaget 
står för. De flesta brukar enligt Robin Askelöf differentiera sig längst ner, vid 
produktvärdena. Man pratar om värdet av sina produkter och det är här man tror 
att man bygger ett varumärke. I själva verket är det oftast kärnkompetenser som 
kunden köper. Han exemplifierar; Volvo är duktiga på att bygga säkra bilar. 
Differ är bra på att göra kommunikationsstrategier. Det är vad respektive företag 
säljer, deras kärnkompetenser. Det är skillnad på kris och kris enligt Robin 
Askelöf. Ett företag som drabbas av en kris i produktvärdena har mycket att 
bevisa och påverkas dessutom kärnkompetensen är det riktigt allvarligt. ”Jag tror 
att ju närmare hjärtat i varumärket du kommer, desto mer illa ute är du. Det är 
extremt mycket som bygger varumärket, men det kanske är ganska lite som utgör 
själva kärnan. Kärnan måste du vara väldigt, väldigt rädd om” tycker Robin 
Askelöf.  France intar en liknande ståndpunkt. Han förklarar att ett företags rykte 
beror lika mycket på styrkan i dess ”corporate brand” som på kvaliteten på deras 
produkter (Theaker: 2001). Naomi Klein hävdar att varumärket har blivit 
produkten. ‘Nike är sport, inte skor; Microsoft handlar om “kommunikation”, inte 
mjukvara hävdar hon (ibid, s. 189).  
 
Produktrelaterade kriser är således förknippade med potentiellt stora kriser. 
Risken finns att marknaden sprider negativ information om företaget och 
produkten. Det är då rimligt att anta att konsumenternas attityd kan komma att 
förändras negativt. Företagets mål är naturligtvis att försöka minimera skadan 
genom att kommunicera och informera om sina ansträngningar att lösa problemet. 
Det finns tre primära faktorer som avgör hur framgångsrika företagets 
ansträngningar blir (Kurzbard & Siomkos: 1994): Företagets rykte, externa 
effekter och företagets krishantering.  
 
Flera studier visar att effekterna på välkända företag med en positiv image kan bli 
minimal, medan effekterna på ett okänt företag kan bli förödande (ibid). Om ett 
relativt okänt företag tvingats till produktåterkallningar redan tidigare är 
situationen särskilt allvarlig. Forskning tyder även på att externa effekter, 
exempelvis mediabevakningen, påverkar företagets möjligheter att hantera en kris. 
De externa effekterna kan vara både positiva och negativa. Ett prov på positiva 
externa effekter kan vara att media skriver om företagets sociala ansvarstagande i 
samband med en produktåterkallning. Hur företaget hanterar krisen påverkar 
naturligtvis också allmänhetens uppfattningar. Generellt anses det fördelaktigt om 
företaget agerar på egen hand utan externa påtryckningar (ibid). Kurzbards & 
Siomkos demonstrerar dock ämnets komplexitet och vikten av flexibilitet genom 
att påvisa två viktiga subkategorier; individens uppfattning om krisen/problemet 
och sannolikheten att den individ som hör talas om krisen/problemet är en 
användare (ibid). De flesta konsumenter bemöter ett rykte om en defekt produkt 
genom att inte köpa produkten, vilket kan vara tillräckligt för att produkten skall 
tappa stora marknadsandelar (ibid). En smärre eller osäker defekt riskerar att 
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placera produkten bland betydligt allvarligare incidenter i konsumentens 
medvetande. 
 
En artikel i tidskriften ”Strategic Direction” gör gällande att 
”produktåterkallningar kan säga allt om företagets kundengagemang, men att 
fatta ett sådant beslut är svårt” (MCB UP: 2002, s. 2). Kurzbard & Siomkos 
(1994) har kartlagt fyra olika sätt att hantera produktåterkallningar i ett 
kontinuum, från förnekande (eng; denial) till kraftansträngning (eng; super-effort). 
Det första företaget förnekar allt ansvar för den felaktiga produkten. Det andra 
bolaget genomför ett ofrivilligt återkallande, vanligtvis efter påtryckningar. Ett 
tredje företag väljer kanske att återkalla produkten frivilligt utan större 
påtryckningar, medan ett fjärde företag känner en skyldighet att informera om 
läget och således gör en verklig kraftansträngning för att underlätta situationen för 
sina kunder. Utmaningen består i att välja rätt åtgärd vid rätt tillfälle.  
 
 

 
Figur 1 (Kurzbard & Siomkos: 1994, s. 32) 
 
 
Tidigare nämnda artikel ur ”Strategic Direction” har sammanställt tre 
gemensamma ”teman” från olika produktkriser av olika dignitet som vägledning 
(MCB UP: 2002). Det första är att kunder avskyr att bli ignorerade eller tagna för 
givna. De vill höra sanningen och önskar fortlöpande information under krisens 
förlopp. Kunder är generellt villiga att återigen köpa en produkt trots att ett 
misstag begåtts om företaget klarar av att återskapa kundernas förtroende.  
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British Airways har varit utsatta för en rad incidenter under årens 
lopp, men när ett av bolagets Concorde plan kraschade precis efter 
start med följden att samtliga 113 passagerare omkom och händelsen 
visades på nyheterna stod flygplanets framtid på spel. Företaget valde 
att kommunicera öppet, sanningsfullt och ärligt enligt utomstående 
experter. Ett av de viktigaste momenten var att engagera VD Ron 
Eddington och flygkapten Mike Bannister i samtalen med sina 
viktigaste kunder. Företaget valde vidare att kontakta sina största 
kunder bara några timmar efter incidenten. (MCB UP: 2002) 
 

 
Ett annat centralt tema är att företag kan bygga upp sådana relationer med kunder 
och media att det förenklar en krissituation. Johnson & Johnson insåg vad 
exempelvis Ford inte gjorde vid den så kallade Ford/Firestone krisen, nämligen att 
konsumenternas förtroende måste prioriteras (ibid). Fords varumärke förlorade 
17% (6,28 miljarder dollar) av sitt värde i Interbrands ranking över globala 
varumärken året efter incidenten. Varumärket har fortsatt att falla varje år sedan 
dess, totalt 14 placeringar ner från åttonde platsen år 2001 (Interbrand: 2006). 

 
Under år 2000 var Ford inblandat i en uppseendeväckande härva, där 
en av företagets högbyggda modeller, Ford Explorer, var inblandade i 
en serie dödsolyckor. Orsaken bakom olyckorna har kopplats 
samman med de däck av fabrikatet Firestone som använts på bilarna. 
De båda företagen skyllde öppet på varandra av rädsla för kommande 
rättsprocesser. (Dunne: 2005 och MCB UP: 2002)  

 
 

Slutligen, det tredje temat är att ett företag som fattat rätt beslut tidigare inte 
nödvändigtvis gör det igen (MCB UP: 2002). Coca Cola har exempelvis varit 
inblandade i flera incidenter av olika dignitet. Detsamma gäller British Airways. 
Det är viktigt att komma ihåg att ingen kris är den andra lik. Crisis Management 
utgör enbart riktlinjer, inte generella handlingsregler och kräver därför en viss 
grad av flexibilitet. Kriser involverar komplexa samband mellan perception, 
förståelse och dämpande åtgärder. Flexibilitet kan vara skillnaden mellan effektiv 
krishantering och en förvärrad situation (Kurzbard & Siomkos: 2002).   
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1985 beslöt Coca Cola att ersätta sitt flaggskepp Coca Cola med ett 
nytt recept. Beslutet var ett resultat av konkurrenten Pepsis kampanj 
”Pepsi Challenge” där blindtester genomförda bland konsumenter 
korade Pepsi till den bästa Colan. Coca Cola såg mycket allvarligt på 
kampanjen som påbörjats i Texas och fruktade att en nationell 
kampanj skulle kosta företaget stora marknadsandelar. Lösningen 
förmodades vara ett nytt recept som skulle ge Coca Cola en snarlik 
smak som den sötare Pepsi Cola. Efter omfattande smaktester med 
fantastiska 190 000 deltagare, fann företaget ett recept som en 
överväldigande majoritet föredrog framför det gamla receptet. Coca 
Cola annonserade det nya receptet som ”New Coke” och 
reaktionerna kom omedelbart, men resultatet var knappast vad man 
hade väntat sig.  
 
Huvudkvarteret tog emot omkring 1500 samtal om dagen, samtidigt 
som busslaster med brev bokstavligen strömmade in. I Beverly Hills 
såldes den klassiska drycken till premiumpriser och i Seattle 
startades en organisation för dem som föredrog det klassiska 
receptet. Coca Cola bestämde sig slutligen efter flera månaders 
dåliga försäljningsresultat att det gamla receptet skulle samexistera 
med det nya på marknaden under namnet ”Coca Cola Classic”. Coca 
Cola underskattade uppenbarligen det emotionella och psykologiska 
bandet konsumenterna hade till den amerikanska Cola ikonen. 
(Keller: 2003) 

 
 

 
5.3 Varumärkeskriser 
 

”A brand simply becomes the easy target or scapegoat for corporate misbehaviour”  
Fan (2005, s. 344) 

 
“There is a growing importance of reputation in the competitive world of global branding. 

Today, ABB, or Shell, or Nike, or the Texaco Star means something different than it once did”  
Schwartz (2000, s. 5) 

 
Begreppet varumärkeskris (eng; brand crisis) får anses vara en specifik typ av kris 
med koppling till varumärket. Det finns ännu ingen vedertagen definition av 
begreppet varumärkeskris, varför det fortfarande kan upplevas en aning diffust. 
Tylenol, Ford, Firestone, USAir Airlines och Red Bull är några exempel på 
händelser som betecknas som varumärkeskriser av Keller (2003) och Dunne 
(2005). Den sistnämnda slår fast att varumärkeskriser handlar om förtroende, 
vilket reflekteras i följande definition av Lammertz och Söderlund framtagen i 
samband med en fallstudie av Levis och den svenska jeansmarknaden: ”En 
förändring av kundens attityd gentemot ett företags produkt/varumärke som 
återspeglas i en negativ ekonomisk vändning av kännbar och icke tillfällig 
karaktär” (Lammertz & Söderlund: 2005, s. 7). Johan Gromark tycker att ska 
man kalla det för varumärkeskris måste det på något sätt påverka 
varumärkeskapitalet. Att associationerna i intressentens medvetande påverkas så 
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starkt att lojaliteten, köpintentionen eller rekommendationsgraden av varumärket 
minskar till följd av den här krisen. Meningen med varumärkesuppbyggnad är ju 
att skapa ökad lojalitet. 
 

 
Den 8 november 1994 kraschade en USAir Boeing 737 nära 
Pittsburgh och 132 personer omkom. Detta var den värsta av 5 
krascher som företaget råkat ut för. Krascherna hade orsakat stora 
ekonomiska problem och när New York Times publicerade en artikel 
där man öppet kritiserade flygbolagets säkerhet växte problemen. 
(Benoit & Czerwinski: 1997) 
 

 
Denna typ av kris är mycket svårhanterlig därför att företaget kan anstränga sig till 
det yttersta utan att få kontroll över situationen. Företagen är nämligen alltid 
beroende av utvecklingen i media som kan vara allt annat än förutsebar (Keller: 
2003). Dunne (2005) noterar att dessa typer av kriser blir ett allt vanligare 
fenomen. Något som borde oroa dagens företag som spenderar mycket tid och 
pengar på sina varumärken. Media rapporterar gärna om incidenter som involverar 
välkända varumärken och företag då det engagerar konsumenten. Det unika med 
dagens incidenter är att de får betydligt större genomslagskraft på grund av den 
nya informationstekniken. Dunne kallar det ”word of mouth i expressfart” (ibid).  
 

   
Ett välkänt exempel på hur word-of-mouth i kombination med 
Internet fungerar är ”Nike sweatshop”. Nike erbjöd sina kunder att 
på en webbsida designa sina egna skor. En collegestudent vid namn 
Jonah Peretti beslöt sig för att vända denna idé mot Nike själva när 
han beställde sina skor med texten ”sweatshop”. Innebörden av ordet 
sweatshop kan förklaras som en fabrik med mycket dåliga 
arbetsförhållanden och löner. Detta syftade naturligtvis på Nikes 
fabriker i tredje världen. Beställningen gav upphov till ett utbyte av 
elektroniska brev mellan Nike och Peretti. Nike vägrade naturligtvis 
att bevilja Perettis önskemål. Breven som skickades mellan Peretti 
och Nike har spridits vidare via massutskick på Internet. Nike 
tvingades slutligen att kommentera brevväxlingen. En talesman för 
Nike bekräftade att brevväxlingen ägt rum samtidigt som denne 
betonade företagets ansträngningar att förbättra villkoren i sina 
asiatiska fabriker. (Villagevoice: 2001) 
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I februari 1994 tvingades Perrier återkalla 40 miljoner flaskor efter 
att för höga doser bensen påträffats i vattnet. Det framfördes flera 
teorier till orsaken, vilket orsakade förvirring och skepticism. 
Produkten var inte tillbaka på hyllorna förrän i maj. Perrier lyckades 
inte återta sin marknadsandel trots stora satsningar på 
reklamkampanjer. Ett år efter återkallningen hade företagets 
försäljning halverats. Huvudproblemet var förmodligen att 
konsumenterna hittat fullgoda substitut bland andra märken och att 
de associationer om renhet och perfektion som kopplats till 
varumärket inte längre var trovärdiga. Några andra fördelar hade inte 
Perrier över sina konkurrenter. (Keller: 2003) 
 

 
Enskilda varumärken är mycket känsliga för negativ publicitet av denna typ då det 
påverkar det psykologiska band som finns mellan konsument och företag 
(Johnson & Peppas: 2003). En av de största utmaningarna under och efter en kris 
består i att bevara omgivningens förtroende för att företaget skall bibehålla sin 
marknads- och samhällsposition (ibid). Det är inte ovanligt att rykten och 
händelser förföljer ett varumärke under mycket lång tid framöver. Somliga 
varumärken överlever dem inte. Vad som är sant eller falskt spelar egentligen 
ingen roll, allt handlar om konsumentens uppfattningar (Dunne: 2005 och Johnson 
& Peppas: 2003).  
 

 
Nestlé krisen utvecklades under en mycket lång period och kan på 
många sätt anses vara ett typiskt exempel på krisförloppet. Nestlé 
krisen började 1974 efter att en journalist utpekat de mjölksubstitut 
som såldes av västerländska företag som orsaken bakom många fall 
av spädbarnsdöd i tredje världen. Journalisten hävdade att dessa 
företag uppmuntrade outbildade mödrar att tro att deras produkt var 
bättre än bröstmjölk. De fattiga förhållandena gjorde att många 
mödrar spädde ut formeln för att få det att räcka längre, vilket 
orsakade näringsbrist hos barnen. Dessutom var tillgången på rent 
vatten att blanda pulvret med dålig och många tvingades att använda 
smutsigt vatten. En schweizisk aktivistgrupp pekade ut Nestlé som 
ett av de ansvariga företagen. Nestlé svarade med att stämma 
aktivistgrupperna vilket gjorde att publiciteten och krisen eskalerade 
ytterligare. Historien är ett bevis på hur en kortsiktig lösning riskerar 
att utveckla en känslig fråga till en fullskalig kris. Det är också ett 
bevis på hur dålig krishantering skadar företagsryktet på lång sikt. 
Företaget är fortfarande föremål för bojkotter, nästan 30 år senare. 
(Melewar & Tucker: 2005) 

 
 

Kundnöjdheten och varumärket påverkas så klart av den allmänna bilden av 
bolaget menar Robin Askelöf. Då betyder det allt som exempelvis Skandia gjort. 
Samtidigt är det ändå inte produktorienterat. ”Jag tror att Skandia-caset är lättare 
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att reparera, de har ju ändå en bra verksamhet. De har ändå kunder som är 
nöjda” säger Robin Askelöf. Daniel Nordlund tycker att det är viktigt att göra 
skillnad på företagsvarumärke och konsument-/produktvarumärke. Han påpekar 
att vissa branscher, exempelvis klädindustrin, påverkas av inneboende mönster 
som gör det hopplöst att vara ett visst varumärke under återkommande perioder. 
Det behöver således inte handla om en kris.  
 
 
5.4 Crisis Management 
 
Teorier om krishantering benämns ofta Crisis Management i modern forskning. 
Crisis Management är egentligen en mix av kommunikation, Public Relations, 
systemteori, varumärkesbyggande och management. En enkätundersökning bland 
de största företagen i Storbritannien visar att negativ ryktesbildning (eng; 
reputation risk) anses vara ett större hot mot affärsverksamheten än något annat 
(Holmes: 2006). Detta förklarar den inriktning mot rykteshantering som Crisis 
Management forskning har idag. Robin Askelöf understryker också mycket riktigt 
att en av krisens största faror är att den sker offentligt. Det är i media krisen 
utspelar sig för den breda massan säger han. Nigel Roberts tror att nästan alla 
kriser kan undvikas, bara företag tar sig tid att identifiera riskerna och sedan 
handlar tidigt för att ta kontroll över situationen. Problemet är att många företag 
snarare stoppar huvudet i sanden (Holmes: 2006). Ett nära besläktat begrepp till 
Crisis Management benämns ”Issues Management”. Distinktionen dem emellan 
tycks vara omfattningen och tidsskalan, då ett problem (eng; issue) riskerar att 
utvecklas till en kris (Ashcroft: 1997). Theaker går något djupare och beskriver 
Issues Management som långsiktig strategisk planering med fokus på preventiva 
åtgärder. Det handlar om att identifiera frågor innan de hinner påverka nationella 
lagar och policies. Hon tar hjälp av Cutlip’s definition: ’The process of identifying 
issues, analyzing these issues, setting priorities, selecting programme strategy 
options, implementing a programme of action and evaluating effectiveness’ och 
’Corporate response to changes in operational environments’ (Theaker: 2001, s. 
93). Lobbying faller exempelvis under Issues Management. 
 
Målet för Crisis Management är att bibehålla organisationens trovärdighet och 
förtroende bland dess intressenter. Att så snabbt som möjligt återgå till 
produktivitet och att skydda och bibehålla organisationens rykte, varumärke och 
mervärde på marknaden (Lockwood: 2005). Robin Askelöf uttrycker det som att 
utmaningen bör vara att man ska trycka på knappen så ska hela processen sätta 
igång. Företag investerar mycket tid och kapital i sitt varumärke och rykte, 
samtidigt som dessa är så ömtåliga att de riskerar att förstöras av en enstaka 
incident. Detta har många företag fått erfara enligt Schwartz (2000). Mycket talar 
dock för att effekten av en kris beror mindre på krisens natur och mer på hur den 
hanteras. Fombrun & Van Riel (2004) skriver exempelvis att forskning tyder på 
att kostnaderna för en kris beror på hur den hanteras och företagets ursprungliga 
rykte innan krisen. Garcia (2006) menar att huruvida en organisation överlever en 
kris avgörs av företagets respons snarare än hur allvarlig krisen är. Det är mycket 
vanligt att företagets agerande vid en kris uppfattas som nonchalant av 
allmänheten. Detta är ett förödande misstag, som riskerar att skada företaget under 
en lång tid framöver (ibid). Om företaget däremot klarar av en kris på ett bra sätt 
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kan det leda till att ledningen omvärderas på ett positivt sätt. Då kan företagsryktet 
faktiskt stärkas (Holmes: 2006). Enligt Mitrof bör företag lära sig att tänka som 
sociopater och agera som helgon (ibid).  
 
Martin Langford, från kommunikationkonsultföretaget Kissman Langford, har 
sammanställt 10 principer för framgångsrik krishantering (Holmes: 2006): 
 
 Definiera problemet, både kortsiktigt och långsiktigt. Ett kritiskt moment som  

       ofta glöms bort i stundens allvar. 
 Antag det värsta och planera därefter.  
 Centralisera informationsflödet. Kriskommunikation kräver tydlighet, fokus  

       och konsekvens. Något som kräver en central källa för både intern och extern  
       information.  
 Skapa ett kristeam och isolera dem från den dagliga verksamheten. En kris är   

       tidskrävande och kräver att normala organisatoriska rutiner frångås. 
 Välj ett lämpligt språkrör. Förslagsvis någon som kan visa empati och ett  

uppriktigt engagemang i frågan. Personen bör kunna uttrycka sig tydligt och 
kontrollerat och samtidigt vara en god representant för företagets värderingar. 

 Kommunicera med samtliga intressenter, både interna och externa.  
 Försök att isolera problemet på en så lokal nivå som möjligt. Antag inte att  

       problemet är nationellt eller internationellt. Utgå inte heller ifrån att ett  
       specifikt varumärkes problem påverkar hela företagets rykte. 
 Erkänn betydelsen av kortsiktiga uppoffringar som produktåterkallelse eller   

       avskedande av ansvariga individer. 
 Erkänn behovet av effektiv krishantering, team och träning. Övervaka  

                 potentiella problem och agera innan de utvecklas till en kris.  
 Undersök hur stor krisen verkligen är bland de intressenter som betyder  

       något. 
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Även om Johnson & Johnson inte kunde vara förberedda på exakt 
den situation de hamnade i, så hade företaget ändå förutsett en 
händelse av liknande natur. Detta tillät en mycket effektiv reaktion. 
Inom krisens första vecka startade man en telefonjour, analyserade 
prover av produkten, informerade ansvarig myndighet och erbjöd en 
100 000 dollar belöning för att gripa gärningsmannen. Så 
småningom påbörjades ett återköp av 31 miljoner flaskor till en 
detaljhandelskostnad av 100 miljoner dollar. Företaget stoppade 
vidare all annonsering. Samtliga kommunikationer med allmänheten 
skedde därmed genom press releaser. För att övervaka 
konsumenternas reaktion på krisen genomförde man veckovisa 
enkätundersökningar med 1000 respondenter. Totalt spenderade 
Johnson & Johnson 1,5 miljoner dollar på marknadsanalyser under 
kvartalet då krisen inträffade. Ungefär två veckor efter krisens 
inledningsfas inledde företaget en kampanj där kunder erbjöds att 
byta ut den flytande produkten mot tabletter. Kampanjen 
genomfördes med hjälp av halvsidesannonser på de 150 största 
marknaderna i landet. Kampanjen mötte dock ingen större reaktion 
från konsumenterna. Ungefär tre veckor efter krisen återinfördes TV-
reklamen. Reklamschemat säkerställde att 85 % av marknaden såg 
reklamspoten med Dr Thomas N. Gates, Johnson & Johnsons 
medicinske direktör, minst fyra gånger samma vecka. (Keller: 2003) 
 

 
 
5.4.1 Krishanteringens ABC 
 
Robin Askelöf anser att grundreglerna inom kriskommunikation är att man aldrig 
ska skylla ifrån sig, vara ödmjuk, visa empati, ta hänsyn och ta ansvar. Det är det 
enda sättet att få allting att blåsa över och varje gång du bryter mot dem så har du 
gjort ett misstag. Ta fram ett sätt att förhålla dig till alla: Förstå media, förstå 
krisens logik och förstå vad de facto är en kris. Det är först när företaget förstår 
logiken som de förstår vilka förberedelser som de måste göra och hur de måste 
planera, agera, prata och hantera sin omvärld, de drabbade, personalen internt, 
politikerna med mera. 
 
Ashcroft (1997) tar även hon upp ett antal grundregler för krishantering. För det 
första är det viktigt att kontrollera informationsflödet och etablera bra 
kommunikationer. Det finns en uppenbar risk att organisationer uppfattas som 
nonchalanta om de inte reagerar snabbt och kraftfullt vid kriser, detta gäller inte 
minst vid naturkatastrofer och allvarliga produktfel. Johnson och Peppas (2003) 
vidhåller att tidsaspekten är kritisk för att minimera skador på företagets image 
och varumärke. Ett historiskt perspektiv styrker enligt dem sambandet mellan en 
snabb respons och företagets långsiktiga finansiella situation och rykte (ibid).  
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Ett utmärkt exempel står att finna i sättet McDonalds hanterade 
verkställande direktören James Cantalupos död den 19 april 2004. 
Till saken hör att den 60-åriga Cantalupo dog av en hjärtattack och 
att han varit mycket engagerad i McDonalds ökade fokus på 
nyttigare menyalternativ. Det fanns en uppenbar risk att detta faktum 
skulle bli föremål för mycket uppmärksamhet och tidiga 
nyhetsrapporter poängterade mycket riktigt också detta efter den 
inledande pressreleasen som ägt rum sju minuter över åtta på 
morgonen. När börsen öppnade klockan 9.30 sjönk bolagets aktier 
kraftigt, men endast 72 minuter därefter, klockan 10.42, kunde 
McDonalds meddela att en efterträdare var utsedd. Analytikerna kom 
att fokusera på McDonalds framtid och mediabevakningen kom att 
behandla fakta och bolagets framtid snarare än tragedin. McDonalds 
aktiekurs återhämtade sig snabbt.  
 
Dagen efter fick McDonalds mycket beröm för sättet de hanterat 
situationen på. Tidningen Wall Street Journal noterade att 
McDonalds agerat på ett sätt som är okarakteristiskt för stora företag 
och citerade Jay Lorch, professor vid Harvard Business School: ’The 
speed with which they moved is exactly what you would expect to 
happen, but few companies are as prepared as McDonald’s appears 
to have been for this calamity’. (Garcia: 2006)     

 
 

Det är vidare många som inte förstår att en kris kräver odelad uppmärksamhet och 
att den normala verksamheten upphör (Garcia: 2006). Ashcroft (1997) betonar 
vikten av att tala sanning. Detta kan tyckas vara självklart, men förvånansvärt 
många företagsledare har förvärrat sin och företagets situation genom att fara med 
osanningar i kritiska lägen. Företaget bör istället försöka utnyttja media som en 
kommunikationskanal för att informera om situationen. Det är viktigt att inte 
lämna plats för spekulationer då medias och allmänhetens uppfattningar riskerar 
att bli verklighet i en krissituation (ibid).  
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Ovanstående kan illustreras av en incident som Coca Cola råkade ut 
för 1999. Belgien hade vid tidpunkten skakats av flera 
hälsorelaterade nyheter, bland annat galna ko-sjukan och upptäckten 
av dioxin i djurfoder, när rapporter om att över 100 konsumenter 
blivit sjuka efter att de druckit läsk från Coca Cola med en konstig 
lukt och smak. Företaget tvingades återkalla cirka 15 miljoner 
flaskor och burkar efter inrådan från de belgiska 
hälsomyndigheterna. Effekterna av återkallandet spred sig inte bara 
till länderna Frankrike, Luxemburg och Nederländerna utan nådde 
även Japan och Indien. De faktorer som slutligen identifierades som 
källan till problemet med dålig lukt och smak ansågs enligt 
medicinska undersökningar inte vara tillräckligt för att orsaka 
sjukdom. Flera forskare konstaterade att insjuknandet var hänförligt 
till psykologiska faktorer och några benämnde till och med krisen 
som ett fall av masshysteri. Vikten av att nå ut med korrekt 
information i god tid skall därför inte underskattas. När det gäller att 
informera är företagets webbsida ett utmärkt verktyg. (Johnson & 
Peppas: 2003) 

 
 

En mer tvetydig fråga är den om en formell ursäkt. Sir Jeremy Morse menar att 
det finns två goda skäl att framföra en tidig ursäkt trots att organisationen riskerar 
att felaktigt bära skulden vid en kris: ’First, externally, the public respect an 
apology freely given rather than one that comes after a considerable period of 
stonewalling. Second, internally, an apology frees managers to sort out the 
problems far more effective than if they are still maintaining an outward front that 
nothing is wrong’ (Ashcroft: 1997, s. 327). Ur ett juridiskt perspektiv medför 
detta risker eftersom en ursäkt kan tolkas som ett erkännande. Black påpekar dock 
att konsekvenserna för ett företag som inte kommunicerar eller uttrycker sympati 
är mer långtgående än så (ibid). I övrigt noterar Ashcroft att organisationer som 
hanterat kriser effektivt är väl förberedda, vilket innebär att deras rutiner har 
testats utförligt (ibid). 
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Angela Sinickas från Sinickas Communications, beskriver en 
händelse för många år sedan, då hon snubblade på insteget till ett av 
Disney Worlds transportsystem. Hon föll och slog i sätet med hakan. 
En advokat på tåget föreslog att hon skulle stämma Disney på grund 
av den försumliga konstruktionen, varpå hans fru ljudligt frågade 
honom hur någon kunde vilja stämma Disney? Kvinnans kommentar 
speglade Sinickas egna tankar, hur skulle hon kunna stämma Musse? 
Disney har under många år byggt upp ett rykte om att bry sig enligt 
Sinickas. Hon konstaterar dock att det ryktet sargats av två händelser 
de senaste 10 åren då Disney uppträtt förvånansvärt nonchalant och 
följaktligen blev föremål för nyhetsrapporter under flera dagar. 
Sinickas spekulerar i att företagets respons måste skett på initiativ av 
företagets jurister. Hon konstaterar dock att Disney tycks ha dragit 
lärdom av detta och pekar på en incident där en åkattraktion kostade 
en person livet och flera skadades. Disneys samarbete var 
föredömligt och det enda som rapporterades om händelsen i 
efterhand var en lokal artikel om hur företagets VD Michael Eisner 
engagerat sig i tragedin. (Sinickas: 2004) 

 
 

På samma sätt som effektiv krishantering kan beskrivas som en konkurrensfördel 
måste följderna av en ineffektiv krishantering uppmärksammas. Garcia (2006) 
behandlar typiska fällor som riskerar att förvärra krisen och flytta fokus från en 
lösning. Det är mycket vanligt att chefer inte tar potentiella kriser på allvar. 
Schwartz (2000) talade bland annat om att kriser ofta föregås av olika signaler. 
Garcia menar att det är vanligt att ledningar förvånas över kriser som andra 
förutspått, kanske även varnat dem för.  
 
När så krisen är ett faktum är det mycket vanligt förekommande att ledningen 
kommer med så kallade halvsanningar. Dessa syftar till att undvika känsliga 
frågor genom att tala sanning om något annat. Garcia (2006) noterar att detta ofta 
får motsatt effekt och fungerar som en utmaning till dem som känner till 
sanningen eller är intresserade av att finna den.  
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Den 10 mars 2003 tillsätter Skandia Livs nya styrelse en oberoende 
granskningsgrupp som ska utreda en rad affärer mellan Skandia Liv 
och moderbolaget Skandia. Det blir startskottet för en rad 
avslöjanden. Bland annat att flera höga chefer utnyttjat Skandia för 
att gynna sig själva och sina barn med enorma ersättningar och 
attraktiva lägenheter. Advokaten Otto Rydbeck som ingår i den 
oberoende granskningsgruppen hävdar att stora kostnader för 
renoveringar av privata bostäder systematiskt dolts i bokföringen. 
Skandalen blir ett faktum. I oktober 2003 inleds förundersökningar 
mot tre av cheferna inom Skandia. Misstanken gäller grov trolöshet 
mot huvudman. I november presenterar Skandia Liv siffror som visar 
att upp till 40 % av privatkunderna har minskat sitt sparande sedan 
missförhållandena blev kända. (Pettersson & Ribbing: 2005) 

 
 

Det är naturligtvis också vanligt med rena lögner. Vikten av att tala sanning har 
redan uppmärksammats av Ashcroft. Konsekvenserna är desamma som för 
halvsanning, men mer omfattande. Ibland så omfattande att lögnen blir en 
allvarligare förseelse än det som lögnen handlade om. En sista fälla är att skylla på 
andra i förhoppningen att avleda uppmärksamhet från sig själv. Denna strategi 
urholkar endast det lilla förtroende som eventuellt kan finnas kvar. Att undvika 
frågor och försöka dölja fakta underminerar allmänhetens förtroende och riskerar 
att leda till allvarligare anklagelser än de ursprungliga, vilket kan exemplifieras 
med Martha Stewarts åtal för insideraffärer som slutade i mened (Dunne: 2005). 
 
 
5.4.2 Krishantering ur ett varumärkesperspektiv  

 
”Brand crisis management is not about ”spin”. Rather it is about being forthright and honest 

and accepting responsibility. It’s a good advice for all of us, crisis or no crisis”  
Dunne (2005, s. 2) 

 
Dunne (2005) skriver om krishantering utifrån ett varumärkesperspektiv och 
understryker att en bra bas alltid är att eftersträva ett så starkt varumärke som 
möjligt redan från start. Han exemplifierar med Johnson & Johnson. Företaget 
valde som bekant att återkalla samtliga Tylenol produkter, vilket gav företaget ett 
rykte att alltid handla utifrån sina kunders bästa. Enligt Dunne fungerar ett starkt 
varumärke som en förtroendereserv (jämför alternativa begrepp: Fombrun & Van 
Riel ”reputation reservoir”, Melewar & Tucker ”reservoir of good-will”, Holmes 
”trust bank”), från vilket ett begränsat antal ”uttag” kan ske vid krissituationer. 
Uppfattningen delas av Robin Askelöf, som talar om förtroendekapital och hur ett 
starkt varumärke kan fungera som en stötdämpare vid en kris; ”Skulle det hända 
något med Skandia nu skulle de ju inte ha någonting, det skulle vara platta mot 
platta. De skulle inte ha någonting att ta av.” Johan Gromark exemplifierar 
skillnaderna med en jämförelse mellan Mercedes-Benz och Skoda. Mercedes-
Benz överlevde kris med A-klassen på grund av sitt starka varumärke, medan när 
samma sak drabbade Skoda på 1970-talet, så försvann man i princip från 
marknaden.  
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Robin Askelöf framför ytterligare en viktig aspekt, nämligen hur varumärket kan 
sätta riktningen i krisarbetet. Att organisationen vet hur den ska agera, därför att 
den någonstans har en ledstjärna i vad varumärket står för. Johan Gromark 
uttrycker sig som att ett starkt varumärke ger ökad förmåga att mobilisera krafter 
internt vid en krissituation. Konsumenternas långsiktiga intryck kommer alltid att 
påverkas av hur företaget hanterat situationen. Dunne (2005) anser därför att 
företaget bör agera bestämt, snabbt och ärligt för att inte riskera att urholka 
allmänhetens förtroende ytterligare. Ta ansvar genom att förhindra att händelsen 
återupprepas och försök att ge kunderna en anledning att lita på företaget igen. 
Samtidigt är det viktigt att påvisa att varumärkets beståndsdelar fortfarande är 
intakta. Johnson och Peppas (2003) understryker vikten av att bevara varumärkets 
image vid kritiska situationer. Varumärket måste alltid övertyga kunden om dess 
mervärde (eng; Value Added Components). Forskning tyder på att kunder är 
villiga att åter köpa ett företags produkt trots att ett misstag har begåtts, om bara 
företaget hanterar situationen på ett sätt som inger förtroende och visar att 
företaget är pålitligt (MCB UP: 2002).  
 

 
Reklamen med Dr. Thomas N. Gates som Johnson & Johnson 
producerade syftade till att övertyga folket om att Tylenol var 
pålitligt och att man uppmanades att använda tablettformen tills en 
säker förpackning var framtagen. Sex veckor efter incidenterna 
introducerades en ny förpackning inför 600 reportrar med en 
trippelförsegling som skulle göra det omöjligt att manipulera 
innehållet. Knappt tre veckor senare följde den mest omfattande 
kupongkampanjen i kommersiell regi någonsin. 60 miljoner 
kuponger med erbjudande om en gratis Tylenolprodukt 
distribuerades med söndagstidningen över hela USA den 28 
november 1982. Veckan efter distribuerades ytterligare 20 miljoner 
kuponger. Totalt 30 % av kupongerna hade blivit utnyttjade i 
december månad. Därefter följde en rad annonser med människor 
som pratade om varför de vågade lita på Tylenol igen, bland annat en 
där en kvinna resonerade att hon vågade lita på Tylenol därför att 
sjukhusen gjorde det. Dessa annonser fick mycket höga resultat 
gällande konsumenternas förmåga att komma ihåg reklamen. I 
februari 1983, nästan exakt fyra månader efter krisens inledning, 
hade försäljningen nära på återhämtat sig. Idag är Tylenol ett 
varumärke som omsätter omkring 1 miljard dollar, närmaste 
konkurrent har en marknadsandel motsvarande hälften av detta. 
(Keller: 2003) 
 

 
Keller (2003) noterar att Johnson & Johnsons föredömliga hantering av Tylenol-
krisen var avgörande för produktens snabba comeback, men att det mervärde 
(eng; brand equity) och det förtroende som byggts upp för varumärket under en 
mycket lång period av företaget Johnson & Johnson möjliggjorde processen.   
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Figur 2: Tylenolkrisens utveckling (Keller: 2003, s. 339) 
 
 
5.4.3 Förebyggande åtgärder 
 

“Crisis avoidance is the best form of crisis management”  
Batchelor (2003, s. 5) 

 
Johan Gromark hävdar att man ur ett varumärkesperspektiv måste vara proaktiv. 
Att medvetet arbeta för att minimera risker för varumärket. Det är vikigt att 
företaget har en tydlig förståelse för vad som är en kris och därför bör man 
definiera vad ordet kris betyder för företaget. De måste ha klara föreställningar om 
vilka typer av händelser som ska klassas som kriser samt dess utlösande faktorer 
(eng; trigger points) (Batchelor: 2003). Eftersom det är svårare att formulera 
passande kommunikationsstrategier under en pågående kris är det viktigt att 
utveckla en kriskommunikationsplan. Den kan hjälpa ett företag att vända en kris. 
Om man reagerar lämpligt kan krisen bli ett tillfälle att framhäva en bra bild av 
företaget (ibid). Det företaget ska göra innan en kris inträffar är att skapa ett team, 
välja ut en talesman, fastställa nyckelmeddelanden, lära känna sin publik och 
praktisera mediaträning (Marsh & Robbins: 2004).  
 
Det första steget i strategisk krishantering är att etablera ett kristeam (eng; crisis 
management team, CMT). Deras jobb är att fatta beslut om en kris och de har 
auktoritet att fatta sådana beslut. Teamet ska bestå av personer som har möjlighet 
att täcka alla aspekter av företagets organisation. Varje medlem har valts på basis 
av deras expertis och kunskap inom ett visst område och kommer att vara teamets 
expert inom just det området. CMT har två huvudobjekt:  
De ska förvissa sig om exakt vad som har hänt samt förhindra onödiga skador som 
rykten kan skapa (Batchelor: 2003).  
 
Precis som Turnbulls riktlinjer för att försvara företagsrykten handlar även 
strategisk krishantering om planering. Teamet kan exempelvis arbeta utifrån ett 
antal frågor. Frågor som är betydelsefulla är bland annat hur realistisk 
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krissituationen är, hur företagets handlingar kan tänkas påverka krisen, vilka 
effekterna av passivitet är och vilka resurser som finns tillgängliga. Lockwood 
(2005) anser dessutom att företag tenderar att glömma bort ”människan” under 
kriser. Hon föreslår därför att företaget även funderar på hur drabbade, anhöriga 
och anställda påverkas av en kris. Det finns exempelvis en uppenbar risk att 
företaget förlorar arbetskraft och kompetens efter en kris på grund av 
avskedanden, uppsägningar eller dödsfall. Kriser kan även orsaka moral och 
motivationsbrister bland anställda. Batchelor säger att: “Managing a crisis is 
more of an art than a science, with the crisis management team having to “go 
with the flow”, or even “roll with the punches”, as events unfold before them. 
Having said that, there should be a structure, which the leader should seek to 
apply.” (Batchelor: 2003, s. 31)   
 
 
5.5 Apologia 
 

”Du måste ta ansvar och det är någon form av ursäkt” 
Robin Askelöf (2006) 

 
Exxon representerade under ett och ett halvt decennium typexemplet 
på ineffektiv krishantering. Nu har det enligt somliga ersatts av den 
amerikanska regeringens insats (eller brist på) under 
översvämningarna i New Orleans 2005. Den 24 mars 1989 gick en 
av företagets tankers vid namn Exxon Valdez på ett grund utanför 
Alaska. Resultatet blev ett massivt oljeutsläpp i det känsliga Alaska. 
Ledningen för bolaget vägrade kommentera händelsen under nästan 
en hel vecka. Uppgifterna som bolaget slutligen presenterade 
motsades av andra källor och företaget skyllde det långsamma 
saneringsarbetet på andra. Kritiken som följde baserades inte så 
mycket på läckaget i sig utan det intryck företaget gav allmänheten i 
inledningsskedet. Exxon häcklades i flera populära TV-shower och 
frustrationen bland allmänheten växte. Företaget tycktes inte vara 
särskilt bekymrade över utsläppet, utan agerade i allmänhetens ögon 
mycket nonchalant. Exempelvis dröjde det hela tio dagar innan 
Exxon slutligen formulerade ett skriftligt meddelande till 
allmänheten där man uttryckte sin oro över det inträffade. Det kom 
att stå företaget mycket dyrt. Utöver de 7,5 miljarder dollar som 
sanering och böter kostade Exxon, så blev företaget föremål för ett 
otroligt dåligt rykte. När en domstol 15 år efter utsläppet dömde 
företaget till böter på 4,5 miljarder dollar med motiveringen att söka 
hämnd och rättvisa, kommenterade tidningen New York Times att 
domen var rättvis med hänsyn till den likgiltighet Exxon visat i 
inledningsfasen av utsläppet. (Garcia: 2006 och Keller: 2003)  

 
 

Apologi betyder egentligen ”försvar” eller ”försvarstal”, men ett sätt att försvara 
är att be om ursäkt. ”Har det de facto hänt någonting, och företaget har en roll i 
det och uppfattas vara den som bär ansvar för att den här krisen har inträffat – ja 
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då måste det vara du som tar ansvaret för det” säger Robin Askelöf. Att be om 
ursäkt är mer än bara ord enligt Hearit (2006). Den som ber om ursäkt måste visa 
”proper regard for the process of correction”. Genom att göra detta kan 
kritikerna bedöma den emotionella identifikationen hos den som ber om ursäkt 
eller till vilken grad som denne respekterar eller beaktar den symboliska och 
rituella dimensionen hos diskursen. (Hearit: 2006) Det finns flera situationer och 
kontexter då, ur ett rättsligt perspektiv, en organisation kan och borde erkänna och 
till fullo be om ursäkt. Detta gäller främst situationer när skadan är lätt att 
kalkylera, exempelvis situationer då risken är stor att kunderna alieneras 
permanent; att be om ursäkt kan göra att ilskan försvinner, vilket kan göra att 
människor låter bli att stämma organisationen. Vid en motsatt situation, det vill 
säga när skadan är svår att kalkylera ligger det förmodligen i ett företags intresse 
att undvika att be om ursäkt. I situationer då det är någonstans mittemellan visar 
forskning att företag tenderar att ta en mer tvetydig ansats då de inte förnekar 
skuld, inte heller accepterar den. De går inte ut offentligt och ber om ursäkt eller 
något liknande då det eventuellt kan vändas emot dem och bli en rättsprocess. 
(Hearit: 2006) 
 
Dwane Hal Dean (2004) genomförde en studie som bland annat kom fram till att 
företag som reagerade med medkänsla och ärlighet inför de drabbade var högre 
ansedda än företag som saknade dessa element och istället försökte skylla på 
någon annan. Det visade sig även att vid en situation då det ansedda (eng; good) 
företaget reagerade korrekt, men var ansvariga för den tragiska händelsen 
försämrades deltagarnas uppfattning om företaget betydligt.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyserar vi det material som vi funnit efter vår 
informationssökning i litteratur, forskningsfront och intervjuerna.  
 
 
6.1 Vad är en kris? 
 
Många förknippar fortfarande en kris med en plötslig händelse, men det finns en 
ökad acceptans för att kriser även kan växa fram över tiden på så sätt som Smith, 
Schwartz, Holmes och Roberts förespråkar. Den sistnämnda definierar faktiskt 
kris som en serie händelser. Mycket talar för att de flesta kriser föregås av någon 
form av signaler, en identifierbar risk av något slag. Enrons starka företagskultur 
kan tolkas som en sådan signal. Den får också beteckna krisens förstadie. I 
utvecklingen från risk/problem till kris spelar kommunikationen en betydelsefull 
roll. Detta beror på att kommunikationen i en kriskontext är reaktiv, företaget 
måste försöka bemöta kritiken och motivera sina handlingar. Mercedes-Benz sätt 
att hantera incidenten med A-klassen kan anses vara ett exempel på detta. Hade 
man redan från början tagit anklagelserna på allvar och inte hotat med rättsliga 
åtgärder mot Robert Collin hade en kris möjligen kunnat undvikas. Nestlé är ett 
annat exempel, för att om företaget inte hade hotat att stämma aktivistgruppen 
hade nyheten fått mindre publicitet.  
 
Till krisens natur hör att den ställer viktiga värden på spel och är svårkontrollerad. 
Dessa värden är normalt immateriella till sin natur, exempelvis varumärken, 
rykte/anseende och förtroendefrågor. Sambandet mellan varumärke och rykte är 
tydligt och begreppen överlappar varandra. Det är svårare att separera nyttan dem 
emellan. Gemensamt är att båda fyller en konkurrensfunktion. Förtroendet å andra 
sidan är centralt för företagets framtida aktiviteter och så även för själva 
krisbegreppet, vilket både teori och empiri stöder. Ett tydligt exempel är Andersen 
Consulting som förlorade allmänhetens förtroende på grund av sin delaktighet i 
Enron skandalen. Utan detta förtroende bedömdes företaget inte kunna fortsätta att 
bedriva revisionsverksamhet och verksamheten tvingades att upphöra. 
Anledningen till att en kris är svårkontrollerad beror till stor del på att den många 
gånger utspelar sig offentligt. Masskommunikation är nödvändigt för att ge 
omvärlden insikt i företaget, men också farligt vid specifika händelser eftersom 
eventuella misstag kommer att granskas av en stor publik. Välkända företag och 
varumärken löper av naturliga skäl större risk att granskas hårt i media.  
 
Det är viktigt att poängtera att en kris även kan få en positiv inverkan på företaget. 
Begreppet kris inbegriper betydelsen ”avgörande vändning”, vilket ger uttryck för 
att en kris också kan medföra möjligheter. I fallen med Johnson & Johnson och 
McDonalds fick exempelvis kriserna en positiv inverkan på företagens rykte. 
Johnson & Johnson visade att även ett stort företag kan sätta individen framför 
kortsiktiga vinster. Detta kan tyckas vara en självklarhet, inte minst då strategin 
lönat sig långsiktigt, men många företag fattar ändå inte denna typ av beslut med 
hänsyn till de kortsiktiga konsekvenserna. I fallet med McDonalds visade 
företaget prov på snabbhet och flexibilitet som ansågs okaraktäristisk för ett så 
stort företag. Gemensamt för dessa båda bolag var att det fanns någon form av 
plan. En kris kan även medföra en avgörande vändning för omvärlden, exempelvis 
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i frågor om mänskliga rättigheter. En specifik företagskris kan innebära att 
omvärlden blir medvetna om rådande situationer i fjärran länder. Ett exempel på 
detta är Nestlé, där bristen på rent vatten och den utspridda fattigdomen skapade 
en stor kris. 
 
 
6.2 Vad är en varumärkeskris? 
 
Med utgångspunkt i det Keller och Dunne exemplifierar som varumärkeskriser 
går det att urskilja vissa gemensamma mönster. Det finns exempelvis en tydlig 
koppling till företagets produkter och vad som upplevs som deras kärnkompetens. 
En förgiftning är knappast vad konsumenten räknar med när man köper ett 
läkemedel som Tylenol. När någon köper vatten på flaska förväntar den sig att det 
är rent, och inte förorenat som i fallet med Perrier. En flygresenär förväntar sig att 
det flygbolag hon reser med har oklanderliga säkerhetsrutiner och kan förflytta 
henne från punkt A till B. Skulle något annat framkomma, som i fallet med 
USAir, påverkar detta kundens val av flygbolag. En revisionsbyrå som Andersen 
Consulting förväntas genomföra en oberoende granskning av sin klients 
räkenskaper, om bevis framkommer för att så inte är fallet förlorar företaget sin 
grund för fortsatt verksamhet. Problemet går djupare än bara produkten. 
 
Utmärkande för en varumärkeskris är således att kärnkompetensen hotas, vilket 
talar för att detta är en sådan typ av kris som utvecklas över tiden. Holmes hävdar 
att kriser som växer fram över tiden är sådana som drabbar företag hårdast. Det 
handlar om en förtroendekris som riskerar att påverka associationerna till 
varumärket. Därav följer att en varumärkeskris ställer högre krav på företaget för 
att reparera skadan och att undvika långsiktiga förluster i varumärkeskapitalet. 
Ibland är sådana skador oundvikliga. 
 
 
6.3 Hur påverkas varumärket av en kris? 
 
På en basnivå påverkas alltid ryktet och därmed även varumärket av en kris enbart 
genom att placeras i en sådan kontext. Det handlar om negativ visibilitet. Den 
primära drivkraften bakom ryktet är känslor. Om krisen upplevs som stark eller 
personlig av konsumenten finns risken att även associationerna till varumärket 
påverkas. Associationer är individbaserade uppfattningar som kopplats samman 
med varumärket. Dessa antas styra köpbeteende och lojalitet. Detta kan sägas 
fungera som ett psykologiskt band mellan kund och varumärke. Krisen får helt 
enkelt individen att tycka mindre bra om varumärket. Rimligtvis bör detta få 
större påverkan på ett varumärke som till stor del baseras på en emotionell 
funktion och därmed saknar andra differentierande komponenter gentemot 
konkurrerande varumärken. En sådan utveckling tycks allt vanligare i takt med att 
produktionen effektiviseras. Ett exempel är Perrier som gick miste om stora 
marknadsandelar i samband med bensenföroreningar i källan. Detta delvis på 
grund av att produktens kärnvärde ”renhet” ifrågasattes, men även därför att 
kunden hittade fullgoda substitut från andra varumärken. Perrier visade sig vara 
ett varumärke som till stor del byggde på tradition och emotionella fördelar. 
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Mycket talar för att en kris som drabbar produkten får större efterverkningar på 
varumärket. Detta speglar Kleins ståndpunkt att varumärket är produkten.  
 
Om man som Fan ser varumärket som något mer än enbart en ekonomisk 
konstruktion, nämligen en social sådan får associationerna till varumärket ännu 
större betydelse som symbol för företaget. Då får företagets samlade aktiviteter, 
bland annat etik och socialt ansvar betydelse för konsumentens köpbeteende. 
Mycket talar för att kopplingen mellan etik och rykte är starkare än kopplingen 
mellan etik och varumärke, men då varumärket inkluderar samtliga kontaktytor 
med omvärlden kommer ryktet också att påverka varumärket. Risken är att det blir 
en måltavla för kritik. Betydelsen därav kan få stora konsekvenser, delvis därför 
att varumärket är en ömtålig tillgång, men även därför att varumärket 
representerar enorma ekonomiska värden. Det behöver således inte handla om en 
kris, utan i teorin är det tillräckligt med ett smärre irritationsmoment för att stora 
belopp ska gå förlorade. Det behöver inte handla om ett sådant fall som ”Nike 
sweatshop” utan det kan handla om betydligt mindre händelser. Klart är dock att 
Internet underlättat spridningen av ”word-of-mouth”. I kontrast till ovanstående 
riskerar en kris att bli förödande. Ett riktmärke skulle kunna vara att Fords 
varumärke som enligt Interbrands ranking förlorade 17 % (6,28 miljarder dollar) 
av sitt värde året efter Ford/Firestone krisen. I slutändan blir det ultimata 
ställningstagandet från kund att inte köpa produkten. Nestlé får exemplifiera 
extremfallet på hur ryktet och varumärket kan påverkas av en kris och hur svårt 
det kan vara att bli av med ett dåligt rykte. De största kostnaderna kopplade till en 
kris riskerar att bli kostnaderna i ryktes- och varumärkeskapitalet. Ett företag som 
har detta i åtanke, bör lättare kunna fatta ett rätt beslut.   
 
Det är inte bara krisen som sådan som påverkar varumärket. Undersökningar visar 
att sättet företaget hanterar krisen på i stor utsträckning kommer att påverka 
konsumenternas långsiktiga intryck. I fallet med Exxon finns ett tydligt exempel 
på hur ett företags verksamhet får konsekvenser på omvärlden i form av ett stort 
oljeutsläpp. Precis som Grunig och Hunt resonerar uppstår härmed ett behov av 
kommunikation. Sättet på hur företagsledningen i Exxon agerade gav allmänheten 
intrycket att företaget ansåg att man inte behövde föra en dialog. Detta är ett 
tydligt exempel på enkelriktad kommunikation och kanske även ett uttryck för att 
bolaget inte ansåg det nödvändigt att anpassa sig till förändringarna i samhället. 
Samtidigt begick man ytterligare ett misstag genom att inte ta ansvar för det 
inträffade utan skyllde ifrån sig. Konsekvenserna blev därefter och skadorna på 
företagets rykte blev enorma. Mercedes-Benz begick samma misstag i fallet med 
A-klass. Istället för att redan från början ta till sig kritiken, problemet och ta 
ansvar för det inträffade så skyllde man ifrån sig. Detta skapade mycket onödig 
negativ publicitet. Mercedes-Benz förvärrade på detta sätt sin egen situation. Ett 
exempel på motsatt beteende finns i British Airways och hur de agerade vid 
Concorde-kraschen. Företaget valde att kommunicera öppet och sanningsfullt. 
Vidare valde man att informera sina viktigaste kunder bara några timmar efter 
olyckan. 
 
Shell och Brent Spar utgör ett exempel på när man inte kommunicerar med 
samhället, utan endast ett fåtal direkt berörda intressenter. Här är ändå ett exempel 
på ett företag som försökte planera i förväg och göra det rätta. Problemet var att 
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förberedelserna inte var tillräckligt omfattande. Man glömde att kommunicera 
med indirekta intressenter, i detta fall Greenpeace, och när krisen är ett faktum är 
det för sent att börja kommunicera. Brent Spar och händelserna i Nigeria visar 
också tydligt på hur företagets samlade aktiviteter resulterar i negativ 
ryktesbildning, vilket påverkar varumärket och slutligen får konsekvenser för 
företagets försäljning. Shell gick från att ha varit ett mycket respekterat varumärke 
i oljebranschen till ett varumärke som anställda skämdes för att arbeta under. 
 
 
6.4 Hur påverkar varumärket krisen? 
 
I denna frågeställning blir utgångspunkten varumärket direkt, eftersom frågan 
syftar till att belysa fördelar och nackdelar av ett visst varumärke vid en 
krissituation. Rent allmänt kan man sammanfatta det som att ju starkare 
varumärke desto bättre förutsättningar finns för att klara av en kris. Detta då 
funktionen är densamma som vid övrig extern kommunikation (marknadsföring 
och marknadskommunikation), vilket är att påverka konsumentens beteende. 
Detta kan förklaras med att ett starkt varumärke säkerställer att företaget får en 
chans att bygga upp allmänhetens förtroende igen och kan många gånger ge ett 
försprång i krisprocessen, medan ett svagt varumärke riskerar att bli dömt på 
förhand. Det är förtroendekapitalet i form av ett starkt varumärke och ett gott 
rykte som har en dämpande effekt hos intressenterna vid en krissituation. 
Mercedes-Benz klarade sig exempelvis betydligt bättre när A-klass välte än Skoda 
i en liknande situation. Detta kan vara ett uttryck för den koppling mellan 
varumärke, produkt och rykte som France gör gällande.    
 
Samtidigt som ett starkt varumärke har många fördelar, finns också baksidor. Inte 
minst när det gäller mediabevakningen och nyhetsvärdet av en händelse. 
Förväntningar och kraven från omgivningen ökar och därmed vikten av 
förberedelse. I sammanhanget får företagets trovärdighet en avgörande betydelse. 
Tidigare forskning tyder på att pålitlighet och huruvida företaget är omtyckt är 
nyckelfaktorer för företagets upplevda trovärdighet. Här fyller PR en viktig 
proaktiv funktion. PR fungerar som en brygga mellan företaget och omvärlden, 
det är ett sätt att förmedla värderingar och integrera företaget i det sociala 
systemet. Det skapar förståelse från båda parter och stärker företagets identitet. 
Disney är ett bra exempel på ett företag som har byggt upp en stark relation med 
omvärlden.   
 
Varumärket får vidare stor betydelse för den interna kommunikationen och hur de 
anställda identifierar sig med företaget. Det är ett stöd för de anställda. 
Varumärket kommunicerar värderingar och visioner, vilket tillåter företaget att 
mobilisera kraft till krisarbetet. Varumärket blir en form av utgångspunkt för 
krishanteringen och bidrar till organisationens autenticitet och konsekventa 
beteende. När varumärket sätter tonen för de anställdas interaktioner med 
omvärlden framstår organisationens agerande som logiskt och följdriktigt, vilket 
skapar en tydlig plattform och position i kundernas medvetanden. Detta tycks vara 
fallet med Johnson & Johnson och Tylenol. Bolaget reagerade mycket snabbt och 
kraftfullt på nyheterna om dödsfallen. Man förstod att försvarar man ryktet, 
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försvarar man också varumärket och försvarar man varumärket, försvarar man 
ryktet.  
 
6.5 Hur försvaras ett varumärke? 
 
Det bästa sättet att försvara ett varumärke är att arbeta aktivt och alltid försöka 
stärka det. Företagen bör vidare sträva efter att minimera riskerna för varumärket 
genom att försvara ryktet och varumärkets mervärde. Det handlar om att försöka 
identifiera problemen tidigt och att ta kontroll. Ett exempel på detta är att tänka på 
företagets etiska ställningstaganden och säkerställa hög transparens i företaget. 
Forskning visar att företag som tänker på etik upplever färre kriser. Ett varumärke 
är en ömtålig tillgång som alltid kommer att ta skada av eventuellt oetiskt 
beteende. Detta tyder på att organisationsvärderna får en ökad betydelse. Ett sätt 
att stärka företaget och varumärket är att bygga upp en identitet och relation till 
omvärlden som skapar ett förtroende. En sådan relation kan också fungera 
differentierande mot konkurrenter. Socialt ansvar kopplat till ett ”corporate brand” 
kan vara ett sätt att bygga en sådan relation, men att satsa allt på ett monolit 
varumärke som Microsoft och BMW, medför också risker. Då kan det vara mer 
fördelaktigt att bygga en identitet kring ett gemensamt ”corporate brand”, men 
med enskilda produktvarumärken för att begränsa skadan vid en eventuell kris till 
den specifika produkten. Exempel på detta är Proctor & Gamble och Pfizer. 
Chanel och Coca Cola representerar en mellanväg där ”Corporate brand” står som 
en garant för olika produktvarumärken. ”Corporate brand” utsätts för större risker, 
men medför också större nytta ur ett marknadsföringsperspektiv. Vilken strategi 
som är bäst avgörs av produkt och marknad/industri.  
 
Mycket av skadorna på ett varumärke uppstår i krishanteringen som utgörs av 
krisstadiet och krisens efterspel. Genom att vara väl förberedd kan man begränsa 
skador på rykte och varumärke genom strategisk krishantering. Skapandet av ett 
”Crisis Management Team” och upprättandet av en kriskommunikationsplan 
bidrar till att forma lämpliga stödaktiviteter. Ett exempel är utformningen av 
företagets inledande försvar och kommunikation, vilket underlättar en snabb 
reaktion för att förhindra spekulation och ryktesspridning med mera. Ett viktigt 
led när man ska försvara ett varumärke är att alltid ta ansvar för det inträffade. 
Uppfattas inte företaget som uppriktigt och äkta går mycket av PR-kriget förlorat, 
vilket bland annat Exxon fick erfara. Att be om ursäkt är att visa att företaget 
accepterar samhällets normer vilket inverkar positivt på sådana känslomässiga 
faktorer som är den primära drivkraften bakom ryktet. Precis som Morse och 
Black påpekar kan konsekvenserna av att inte be om ursäkt bli mer långtgående än 
en juridisk process.  
 
Företaget måste ha ett förhållningssätt till alla intressenter, även sådana som inte 
berörs direkt. Det är vidare viktigt att företaget tar till sig den kritik som det 
utsätts för och visar allmänheten detta. Det är inte värt att utsätta varumärket för 
onödiga risker genom att framstå som likgiltig eller att fara med osanningar. Inget 
får urholka förtroendet ytterligare. Om man reagerar lämpligt kan krisen bli ett 
tillfälle att framhäva en bra bild av företaget som i fallet med McDonalds. Det är 
vidare viktigt att även efter en kris arbeta aktivt för att bevara varumärkets image. 
Johnson & Johnson kämpade hårt efter Tylenolkrisen för att övertyga kunden om 
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produktens och varumärkets mervärde och det lönade sig. I motsats till Exxon 
visade företaget också att man bryr sig och tar hand om sina kunder.  
 
Sammanfattningsvis kan utgången av en kris hänföras till i stort sett samma tre 
faktorer som Kurzbard och Siomkos använder för produktkriser. Faktorerna är 
rykte/varumärke, externa effekter och företagets krishantering. I slutändan är det 
också viktigt att utvärdera krisen. Måhända att ingen kris är den andra lik, men det 
går alltid att dra lärdom från tidigare kriser då det ofta finns gemensamma 
nämnare. Det handlar framförallt om att utveckla förståelse och förberedelse. 
Försvarandet av ett varumärke ställer krav på en långsiktig strategi.    
 
 

 53



MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

 
 

7 Slutsats 
I detta kapitel dras slutsatser av analysen och forskningsfrågan besvaras – Vilken 
betydelse har varumärket i en kriskontext? Det presenteras även en modell för 
krishantering ur ett varumärkesperspektiv samt förslag till fortsatt forskning. 
 
 
 Varumärket tar alltid stryk vid en kris. Den främsta orsaken är att kriser 

utspelas offentligt och därmed skapar negativ visibilitet. Det är inte värt att utsätta 
varumärket för ytterligare risker genom dålig krishantering. Inget företag har råd 
att ignorera ryktet och varumärkets ekonomiska betydelse.  
 
 Varumärket fungerar som skyddsbarriär och ger ett utökat förtroendekapital. 

Ett starkt varumärke bygger på långsiktigt planering och strategiskt tänkande 
vilket delvis är krisförebyggande, men även underlättar en krissituation.  
 
 Varumärket kan fungera som en stöttepelare i företaget genom att underlätta 

den interna kommunikationen och förmedla företagets värderingar. Det kan också 
bli en ledstjärna vid en kris genom att sätta riktlinjer för hur de anställda bör 
agera. 
 
 En varumärkeskris är en specifik typ av förtroendekris som bygger på att 

företagets kärnkompetens hotas. Det finns vidare en överhängande risk att 
associationerna till varumärket påverkas. Detta ställer högre krav på företagets 
krishantering och efterarbete. Mycket tyder på att denna typ av kris utvecklas över 
tiden. 
 
 Ett sätt att stärka både företaget och varumärket är att bygga upp ett förtroende 

genom att skapa en ryktesplattform och identitet. PR och socialt ansvar fungerar 
som en brygga mellan företaget och omvärlden, det är ett sätt att förmedla 
värderingar och integrera företaget i det sociala systemet. Detta skapar förståelse 
från båda parter och stärker företagets relation till omvärlden. En sådan relation 
kan också fungera differentierande mot konkurrenter. 
 
 ”Corporate brands” medför både för- och nackdelar ur ett krisperspektiv. Ett 

starkt sådant uppbyggt på en relation till omgivningen kan mycket väl komma att 
underlätta en krissituation. Samtidigt finns risker kopplade till att förlita sig på ett 
enda varumärke gentemot kund. Ett ”corporate brand” är mer mottagligt för kritik 
från media och andra intressegrupper. 
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7.1 Modell för krishantering ur ett varumärkesperspektiv  
 
 

8 U 
 
 Underskatta aldrig nyttan av förberedelser. Definiera vad kris är för företaget  

     och vilka olika händelser (eng; trigger points) som kan leda till en kris.  
 Utforma en kriskommunikationsplan och ett kristeam. Inkludera en  

     varumärkesstrateg.  
 Utbilda de anställda i vad organisationen och varumärket står för. 
 Utgå alltid ifrån en långsiktig strategi i varumärkesbyggandet. Målet är alltid  

     att bygga ett så starkt varumärke som möjligt. Detta är en ständigt pågående  
              process. 

 Undervärdera aldrig vikten av goda relationer med omvärlden.  
 Undersök potentiella hot mot rykte/varumärke och när ett hot dyker upp,  

     hantera det omedelbart. 
 Undvik ryktesspridning och andra immateriella skador genom att handla snabbt  

     och kommunicera. Visa allmänheten att företaget tar till sig kritiken. Informera  
     direkta och indirekta intressenter om vad som pågår. 
 Utvärdera och följ upp krisen. Sträva efter att reparera förtroende och  

     varumärkeskapital. Fundera över vad krisen lärt företaget.    
  
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
I arbetet med denna uppsats har vi stött på ett antal intressanta områden som 
lämpar sig för framtida forskning. Ur ett varumärkesperspektiv vore det intressant 
att undersöka vad konsumenter/kunder förväntar sig från företag som genomgått 
en kris och hur företaget återvinner deras förtroende.   
 
Ett annat forskningsområde som Dennis Smith uppmärksammar är sätt att 
identifiera kris-benägna företag. Smith och Schwartz hävdar att många kriser kan 
härledas från företagsledningen och rådande företagskultur. Även om många 
forskare har studerat fenomenet företagskultur tidigare, har det förmodligen inte 
skett ur ett krisperspektiv.     
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 
Beskriv din bakgrund. Erfarenheter, arbetsområde m.m.  
 
Vad betyder kris för dig? 
 
Vilken betydelse har ryktet? 
 
Klassiska exempel på kända företag och kriser. Bra och dåligt hanterade. 
 
Vilka vanliga misstag begår företag? 
 
Hur fungerar krisprocessen? 
 
Vilket är det kritiska momentet i krishantering? 
 
Hur ser du på varumärkets funktion? 
 
Vilka är fördelarna med ett starkt varumärke? 
 
Hur skulle du beskriva en varumärkeskris? 
 
Vilken betydelse har varumärket i en kriskontext? 
 
Hur påverkas ett varumärke av en kris? Vilka är de mest negativa aspekterna? 
 
Finns krisaspekten med i byggandet av ett varumärke? 
 
Vad är viktigast att tänka på vid en kris ur ett varumärkesperspektiv? 
 
Hur försvaras ett varumärke? 
 
Hur ser du på varumärke kontra rykte? 
  
Vad är viktigast: Ett starkt varumärke eller ett gott rykte? Går det att skilja dem 
åt? 
 
Vilken betydelse har etik  
- För företaget? 
- För varumärket? 
 
Hur stor betydelse har egentligen socialt engagemang och etik? 
 
Finns det ett behov av etiska ”corporate brands”? 
 
Är det viktigt att be om ursäkt? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag Jenny Ählström 
 
Beskriv kortfattat din bakgrund. Erfarenheter, arbetsområde m.m. 
 
Vad är en kris? 
 
Har företagets roll i samhället förändrats?  
- Hur?  
- Varför? 
 
Vilken genomslagskraft/effekt får etisk kritik i samhället?  
- Kortsiktigt/långsiktigt 
- Exempel? 
- Konsekvenser på företagens rykte, varumärke och produkter etc? 
  
Hur reagerar företagen på denna typ av kritik? 
- Vilka risker är förknippade med att inte reagera? 
- Exempel? 
 
Är några branscher/företag särskilt känsliga för denna typ av kritik? 
- Varför? 
- Fundera över ryktets/varumärkets funktion.  
 
Vilken betydelse har CSR/socialt ansvar bland företag idag? 
- Betydelse för ryktet och varumärket? 
- Existerar gränser för företagens ansvar? 
 
Finns ett behov av etiska ”corporate brands”? 
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