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Sammanfattning 
 
I dagens kommunikationssamhälle har kriser som drabbar företag blivit allt mer 
förekommande. Inget företag idag går säkert för en kris vilket gör att det måste vara förberett. 
Krishantering är ett organiserat sätt för att företaget ska kunna fungera så normalt som möjligt 
under en kris. En viktig del i krishanteringen handlar om att upprätta en beredskap och 
minimera de risker som är förenade med verksamheten. Kriskommunikationen är en del av 
krishanteringen och handlar om företagets hantering av kommunikationen till interna och 
externa intressenter för företaget i samband med krisen.  
 
Det finns olika kriser som ett företag kan drabbas av men generellt kan sägas att en kris 
uppstår när ett företag inte har kontroll över en situation som kan drabba dess tillgångar och 
värden. Vi har valt att i vår uppsats fokusera på förtroendekriser och hur företag förebygger 
samt hanterar dessa. Vilken kris som helst kan utvecklas till en förtroendekris genom 
bristfällig hantering ifrån företagets sida. Förtroendet för företaget kan exempelvis hotas 
genom att det inte agerar efter de uttalade värderingarna. 
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur ett företags agerande under en kris kan bidra 
till att bevara och eventuellt öka dess förtroende. Vi har undersökt detta genom att göra en 
fallstudie på IKEA och en kris som företaget drabbades av år 2005. Denna fallstudie har 
jämförts med några av IKEA: s tidigare kända kriser, vår referensram samt svar från 
utomstående kommunikationsexperter. Några av de viktigaste resultaten vi har kommit fram 
till för kunna bevara förtroendet i samband med en kris är att etablera en beredskap; att ha en 
snabb, ärlig och öppen kommunikation under krisen samt att gå ut med ett enat budskap. För 
att öka förtroendet anser vi att företaget genom aktiv handling måste visa på att det har 
bidragit till något bättre. 
 
 
Nyckelord  
Crisis Management, förtroende, förtroendekris, kommunikation, kris, krishantering, 
kriskommunikation, trovärdighet 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
 
In today’s communication society crises has become a more current phenomenon. Crisis 
Management consists of a set of tools that allow the company to function and operate in an 
orderly fashion during a crisis. One important aspect of Crisis Management regards 
establishing a preparation and minimizing the risks involved with the business. Crisis 
Communications is a part of Crisis Management and concerns managing communication 
internally and externally when the crisis has erupted.  
 
Various crises can affect and harm the company but in general terms a crisis can be defined as 
a situation characterized by lack of control and when business assets and values are at stake. 
This thesis is focusing on crises that can influence the trust of the organisation and how 
companies can prevent and handle them. Any crisis can be developed in to a crisis that affects 
trust negatively through insufficient handling of the situation. For instance the public trust 
towards the organization can be threatened if company actions differ from the outspoken 
values. 
 
The purpose of this thesis is to study how a company’s actions during a crisis contribute to 
preserve and possibly enhance internal and external trust of the organization. We have 
examined this by conducting a case study on IKEA and a crisis that affected the company in 
year 2005. The case study has been compared with two of IKEA’s earlier known crises, our 
frame of reference along with external experts in the field of communications. According to 
our study, we found that in order to preserve company trust in a crisis situation, preparing for 
the crisis is crucial. Maintaining a rapid, honest and open communication through the whole 
crisis life cycle is another vital aspect. We also found the importance of synchronizing and 
unifying the message. In order to enhance trust in a crisis we believe the company through 
concrete actions must show that it has contributed to improvement. 
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1. Introduktion 
 
I kommande avsnitt ämnar vi att introducera läsaren i ämnet krishantering och 
kriskommunikation genom att ge en bakgrund. Vi inleder med en presentation av begreppet 
kris och vilka olika typer av kriser som kan drabba ett företag. Därefter presenterar vi ett 
antal exempel på lyckade fall av krishantering. Sedan kommer vi in på uppsatsens 
problemområde där vi presenterar vad vi har för avsikt att undersöka.  
 

1.1 Bakgrund 
Krishantering är enligt Bland (1998) det mest utmanande och fascinerande fenomenet inom 
kommunikationsområdet. Informationen är ofta bristfällig och tiden för djupare lägesanalyser 
är knapp. Erfarenhet hjälper naturligtvis men samtidigt är det ofta nya outforskade områden 
som krisen omfattar. Det finns många olika definitioner av vad en kris egentligen innebär. 
Mycket av det beror naturligtvis på att krisen ofta är situationsspecifik men trots att varje kris 
anses vara unik (Bland 1998) så finns det många faktorer som enar de olika beskrivningarna. 
Nedan presenteras olika definitioner av begreppet. 
 

1.1.1 Vad är en kris? 
En kris beskrivs ofta som en händelse som medför att ryktet men även tillväxten och i värsta 
fall företagets existens är hotat (Lerbinger, 1989). Bland (1998) utvecklar detta med att någon 
alltid bär skuld till krisen samt att allmänheten förr eller senare får reda på vad som har hänt. 
Skoglund (1995, s. 14) har utvecklat en egen definition där krisen beskrivs som ”… en 
händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där 
åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen”. Medan de flesta författarna 
fokuserar på företagets rykte och anseende gentemot omvärlden innefattar Skoglunds 
definition även de fysiska och mänskliga värdena. Denna uppsats fokuserar på kriser som 
innebär ett hot mot företagets immateriella värden såsom förtroende, varumärke och 
relationer. Därför blir följande definition passande: 
 
” A crisis is any incident or situation, whether real, rumoured or alleged, that can focus 
negative attention on a company or organization internally, in the media or before key 
audiences ”. (Ruff & Aziz 2003) 
 
Runsiö & Nilsson (2005) listar ett antal olika kriser som företagen kan drabbas av. En 
konfrontationskris menar de, innebär en kris som är avsiktligt provocerad av missnöjda 
individer eller aktörer som vill få igenom deras vilja. Det kan exempelvis innebära missnöjda 
kunder som organiserar bojkotter. En kris till följd av illvilja uppstår genom att individer 
vidtar åtgärder för att försvåra organisationens verksamhet och arbetsgång. Exempelvis 
genom att missnöjda före detta anställda uttalar sig negativt om företaget i media. Skoglund 
(2002) gör en uppdelning av kriser beroende på om de har uppstått utifrån olika externa eller 
interna hot som omger företaget. De kriser som uppstår internt, exempelvis av slarv eller 
bristande rutiner menar han, är lättare att hantera än de externa kriserna. Interna kriser 
orsakade av värderingar innebär enligt Runsiö & Nilsson (2005) att någon medarbetare 
uttrycker åsikter som går emot företagets uttalade värderingar. Det kan röra sig om 
kränkningar i form av rasistiska uttalanden eller liknande. Larsson (2001) delar Skoglunds 
interna samt externa perspektiv och gör även åtskillnad på om krisen är avsiktlig eller 
oavsiktlig. En avsiktlig extern kris kan exempelvis innebära ett terrordåd mot ett företag 
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medan en oavsiktlig intern kris kan gälla bristande rutiner i arbetsgången. Slutligen tar Runsiö 
& Nilsson (2005) upp den fysiska krisen. Krisen uppstår när anställda eller egendom kommer 
till skada. Dödsfall, bränder eller arbetsolyckor är exempel på fysiska kriser. 
 

1.1.2 Förtroendekriser 
Uppsatsen bygger på kriser som rör förtroendet för företagen och därför vill vi ge en 
förklaring till begreppet förtroendekris. Trots att fenomenet är ett väl använt begrepp saknas 
en allmänt vedertagen förklaring. Till skillnad från en fysisk kris är det ofta svårt att definiera 
när en förtroendekris börjar. Den fysiska krisen beskrivs som något som inträffar hastigt 
medan en kris som drabbar förtroendet ofta innebär en längre process (Palm & Falkheimer 
2005). Det är dock viktigt att poängtera att vad som kan börja som en olycka eller 
naturkatastrof kan genom en dålig hantering av situationen, utvecklas till en förtroendekris för 
företaget (Skoglund 2002). Även om en fysisk kris i sig inte behöver äventyra förtroendet 
påverkas detta avsevärt om det kommer fram att skadorna förvärrats genom undermålig 
hantering av situationen (Palm & Falkheimer 2005). Ett tydligt exempel på detta är 
Regeringens agerande under Tsunamikatastrofen. 
 
Ofta definieras begreppet förtroendekris kort och gott som förtroendeaspekten av en kris 
(Palm & Falkheimer 2005). Lerbinger (1997) menar att begreppet innebär en händelse som 
orsakar eller kan orsaka att organisationen kommer i vanrykte och skadar dess ekonomiska 
framtid. Palm & Falkheimer (2005) sätter förtroendekrisen i relation till begreppet 
förtroendeförlust. En förtroendeförlust förutsätter att förtroendet är en mätbar enhet, likt ett 
kapital. Förlusten kan exempelvis visa hos vilka grupper företaget har minskat förtroendet och 
i så fall hur mycket. Sambandet mellan förtroendeförlusten och förtroendekrisen innebär 
enligt Palm & Falkheimer att förlusten är en nödvändig förutsättning för krisen. Det är först 
när tillräckligt många inflytelserika målgruppers förtroende har sjunkit tillräckligt mycket 
som det råder en förtroendekris.  
 

1.1.3 Krishantering 
Krishantering (Crisis Management) innebär att företaget tar fram ett organiserat 
tillvägagångssätt så att arbetet kan fortsätta fungera normalt i så stor utsträckning som möjligt. 
En effektiv krishantering innebär att hela företaget inte behöver avbryta verksamheten för att 
hantera krisen. (Darling 1994) Kriskommunikation är en del av krishanteringsarbetet och 
handlar om företagets hantering av kommunikationen till alla interna och externa intressenter 
i samband med en kris. Det handlar bland annat om att kontrollera vad dessa intressenter vill, 
kan och bör veta (Ruff & Aziz 2003). 
 
Begreppet krishantering har ingen allmängiltig definition. Mitroff (2001) sätter det i relation 
till begreppet riskhantering och menar att krishantering enbart fokuserar på kriser som är 
orsakade av mänskliga handlingar. Naturkatastrofer och liknande ingår alltså inte i Mitroffs 
definition. Denna distinktion utvecklar Regester & Larkin (2002) som i deras forskning 
fokuserar på hantering av problem eller issues som det heter på engelska. Issues definieras 
som ett potentiellt problem som kan utvecklas till en kris om det inte hanteras på rätt sätt. 
Issues Management menar de, bör separeras från Crisis Management då det förstnämnda 
innebär hanteringen av de gapen mellan företagets verksamhet och intressenternas 
förväntningar. Issues Management handlar enligt Regester & Larkin om att identifiera 
potentiella förändringsfaktorer som, om de inte åtgärdas, kan utvecklas till något negativt för 
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företaget. Crisis Management å andra sidan, handlar då enligt denna definition om att hantera 
situationen först efter det att allmänheten har fått kännedom om den.  
 
Ett vanligare synsätt är att väga in riskerna och förutseendet i krishanteringsarbetet. 
Naturkatastrofer och andra externa problem kan snabbt drabba företaget och där utvecklas till 
en intern kris (Palm & Falkheimer 2005). Krishantering handlar således inte enbart om att 
hantera krisen när den uppstår utan även att etablera en beredskap och minimera de risker som 
är förenade med verksamheten. Bland (1998) menar att den enda viktiga skillnaden mellan 
issues och kriser är tidshorisonten. En kris uppstår enligt honom ofta plötsligt utan förvarning 
medan issues ger mer tid att analysera läget och förbereda de åtgärder som ska vidtas. I denna 
uppsats gör vi ingen skillnad mellan begreppen issues och kriser. 
 
Krishantering som fenomen fick inte fotfäste förrän in på 1980-talet. Tidigare i samband med 
kriser hade företagen allt för ofta försökt lägga ut ridåer, anlita advokater och helt enkelt lagt 
locket på tills dess att problemet försvinner. Det var den så uppmärksammade Tylenolaffären 
som gjorde att krishantering och kriskommunikation kom att bli ett väl etablerat begrepp för 
företagen. (Bland 1998) Sju personer avled efter att ha ätit värktabletter av märket Tylenol 
som Jonson & Jonson tillverkar. Det visade sig att någon hade preparerat ett antal tabletter 
med cyanid vilket ledde till att 250 personer insjuknade och händelsen fick enormt 
medieutrymme. Händelsen som inträffade i Chicago skakade om företaget då varumärket 
Tylenol stod för cirka 15 procent av bolagets resultat. Företagets hantering av krisen sägs vara 
ett typexempel på hur en kris ska hanteras. Jonson & Jonson  gick  direkt ut och varnade 
allmänheten. Därefter lokaliserade tillverkningsstationen där förgiftningen hade skett och 
kunde på så sätt stoppa den vidare tillverkningen av Tylenol. Företaget agerade utifrån det 
värsta tänkbara scenariot och stoppade försäljningen. Åtta miljoner tabletter testades i 
laboratorier trots att det endast var ett fåtal som var förgiftade, en process som var mycket 
kostsam. På så sätt lyckades Jonson & Jonson förmedla att allmänhetens hälsa gick före 
ekonomisk vinning. Innan produkterna återlanserades på marknaden när krisen var över 
fattades beslut om att anpassa företaget till ett regelverk för ökad säkerhet i samband med 
tillverkning av läkemedel. Företagets öppna agerande överträffade journalisternas 
förväntningar. Därför tog det endast ett halvår för Jonson & Jonson att återta de förlorade 
marknadsandelarna och till och med uppnå en större försäljning än före krisen. Tylenol är än i 
dag den mest populära värktabletten i USA. (Skoglund 2002) 
 
En intressant jämförelse är att se på hur företaget Eli Lilly skötte ett liknande fall. Deras 
läkemedel Opren misstänktes också innehålla ett dödligt ämne men eftersom detta inte gick 
att bevisa fortsatte företaget att sälja produkten, i väntan på vidare bevisbörda. Det var efter 
hårt tryck från allmänhet och media som företaget till slut gav med sig genom att dra tillbaka 
produkten. Det massiva mediatrycket medförde enorma skador för företaget och varumärket 
Opren. Jonson & Jonsons skolexempel i jämförelse med Eli Lillys mer profitinriktade taktik 
medförde att fler och fler företag insåg att kriser inte enbart behöver innebära hot, de kan även 
innebära möjligheter. (Bland 1998) 
 
Ett annat exempel på en väl hanterad och kommunicerad kris som brukar lyftas fram här i 
Sverige är SAS agerande i samband med olyckan på flygplatsen i Milano 2001 där 118 
personer omkom. Det var en kollision på flygplatsen där ett SAS-plan, för att undvika en 
kollision med ett mindre plan som korsade startbanan körde in i en hangarbyggnad. Ett snabbt 
agerande och en väl fungerande krisplan bidrog till att SAS redan från första början hade 
kontroll på situationen. Framförallt har SAS fått mycket bra reaktioner på deras kompetenta 
personal som skötte krishanteringen. Det var främst mediehanteringen som fungerade väl. 
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Företaget lyckades på ett trovärdigt sätt förmedla empati och att de skulle hjälpa anhöriga till 
de omkomna på flygplatsen. Frågan om vems fel det var att kollisionen uppstod hamnade i 
skymundan. På så sätt framstod SAS som ett mycket trovärdigt och förtroendeingivande 
företag. (Skoglund 2002) 
 
Det senaste kända fallet av lyckad krishantering inom Sverige är informationsansvariga Lottie 
Knutssons agerande på Fritidsresor under Tsunami-katastrofen. Många förstod först inte 
katastrofens omfattning och informationen var knapp samt att det var svårt att få kontakt med 
de svenskar som var drabbade (Hagnér et al. 2005). Eftersom Fritidsresor hade personal på 
plats i katastrofområdet kunde de tidigt gå ut med information hur situationen var. Medan 
myndigheterna kom igång på några dagar efter katastrofen kallade Fritidsresor in deras 
krisgrupp strax efter klockan fem på morgonen samma dag som flodvågen hade kommit in. 
Resebolaget uppfyllde det informationsbehov som ingen annan fyllde. (Sundling 2005) 
Fritidsresor handlade snabbt och hjälpte till med evakuering med extrainsatta flyg samt 
införde ett resestopp för semesterresenärer till Thailand (Grandien et al. 2006). Fritidsresor 
hade en välutvecklad krishantering och kriskommunikation som sattes i igång i samband med 
krisen. Företaget med informationsansvariga Lottie Knutsson i spetsen visade prov på stor 
handlingskraft. Förutom krishantering med allt vad det innebär att ta hand om drabbade och 
anhöriga skötte Knutsson kommunikationen med pressen exemplariskt. Informationen av vad 
som hade hänt spreds samtidigt internt som externt för att minska risken om dubbla budskap 
till pressen. (Hagnér et al. 2005) För att få ut information tillräckligt snabbt lade 
informationsavdelningen ut de senaste nyheterna om katastrofen på företagets hemsida som 
uppdaterades kontinuerligt. Lottie Knutsson som ledde arbetet visade empati, professionalitet 
och handlingskraft (Travelnews 2005). Denna hantering och kommunikation av 
Tsunamikrisen har lett till att förtroendet för Fritidsresor har ökat och kan mycket väl ha 
bidragit till deras vinstrekord första kvartalet 2006 (Pettersson, 2006). 
 
Dessa exempel visar på hur företag genom effektiv hantering och kommunikation har erhållit 
något positivt av krisen i form av ett ökat förtroende. Det har tidigare skrivits en 
kandidatuppsats på Växjö Universitet av Olsson, Samskog och Taube (2005) inom ämnet 
krishantering. I uppsatsen undersöktes huruvida det var möjligt att vinna konkurrensfördelar i 
form av goodwill i samband med en kris och slutsatserna var att det faktiskt är möjligt.  
 
De flesta författarna inom ämnet kriser behandlar begreppet som en uteslutande negativ 
företeelse. Keown-McMullan (1997) menar dock att krisen tvärtemot vad majoriteten av 
litteratur säger, inte enbart behöver innebära något negativt. Keown-McMullan hänvisar till 
det kinesiska språket där symbolen för kris wei-ji, är en kombination av två innebörder: fara 
och möjlighet. Därför, menar författaren att krisen bör ses som en vändpunkt snarare än en 
uteslutande negativ företeelse. Resonemanget stöds även av Kash & Darling (1998) som 
menar att liksom att en kris som startar med ett misslyckande kan avslutas med en framgång 
då den drabbade kommer ur den. Att ta vara på framgången är den väsentliga egenskapen i 
krishantering. Darling (1994) menar att vilken ledare som helst i en organisation kan använda 
en kris till dennes fördel. Det är då viktigt att individen själv vågar handla när organisationen 
drabbas. Bland (1998) ser krisen som en möjlighet till publicitet som företaget i normala fall 
inte skulle inneha. Företagen spenderar miljoner i publicitet genom reklaminvesteringar och 
liknande men i en krissituation uppstår plötsligt en enorm fokusering på företaget helt gratis. 
Budskapet som sänds ut menar Bland kanske inte är vad företaget önskar men det innebär 
dock en möjlighet att utnyttja situationen till något positivt.  
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Mycket av den effektiva kriskommunikationen handlar om att framgångsrikt hantera externa 
intressenter. Den viktigaste av alla dessa externa intressenter är media. Det är centralt för 
företaget att kunna förstå medierna och hur journalisterna arbetar men det är även viktigt att 
företaget är tydligt med hur dess egen arbetsgång ser ut. En för företaget, till synes normal 
och oskyldig händelse kan snabbt utvecklas till en kris om informationen sprids till fel 
människor på ett felaktigt sätt (Ruff & Aziz 2003). Således gäller det att vara öppen mot 
journalister utan att för den delen avslöja alltför mycket. Medierna har en central roll i 
samhället som opinionsbildare samt förmedlare av fakta och information. Därmed baseras 
människors uppfattning av företaget till stor del på deras arbete i samband med en kris. 
(Skoglund 2002) 
 
Förutom den externa delen av kommunikation i samband med en kris är det även viktigt att 
internt inom företaget planera och förmedla en beredskap. Detta för att på ett så framgångsrikt 
sätt som möjligt minimera de negativa effekterna av krisen. Det är även vanligt att företagen 
anlitar PR-byråer och inhyrda konsulter för att hjälpa till före, under och efter den aktuella 
krisen. (Skoglund 2002) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Krishantering har numera kommit att bli en del av företagens strategiska planering. Trots att 
kunskapen om området har ökat markant menar många författare att krishantering som 
företeelse fortfarande möts med skepticism. Enligt Regester & Larkin (2002) bottnar kritiken i 
att krishanteringsarbetet anses ligga för långt från företagets kärnverksamhet vilket gör att 
man ofta negligerar det. Skoglund (2002) menar att hantering av kriser handlar om att utgå 
från företagets kärnverksamhet eller uppdrag och att den hänger ihop med verksamhetens 
grundvalar. Hur företaget hanterar en kris tycks alltså ligga mycket i hur företaget som helhet 
är uppbyggt. 
 
I denna uppsats fokuserar vi på kriser som påverkar allmänhetens förtroende för företaget. 
Den senaste tidens förtroendeskandaler med Skandia i spetsen har inneburit att krishantering 
som fenomen blir allt mer intressant. LO, Systembolaget, Stadsmissionen, SL och Skandia är 
alla exempel på institutioner som mer eller mindre automatiskt förknippas med kriser. 
(Leijonhufvud, 2004) Kriser som hotar ett företags förtroende blir allt vanligare och därmed 
ökar även fokuseringen på hanteringen av dessa situationer.  
 
” Min bestämda uppfattning är att förtroende och förtroendekapital som område kommer att 
bli en av de viktigaste frågorna på styrelsens och företagsledarnas bord. Det kommer vara 
lika viktigt som varumärkesfrågor var för 20 år sedan, de kommande 20 åren.” (Anders 
Bylund, VD Burson-Marsteller, 2006) 
 
2005 genomfördes en undersökning av Medieakademin där människors förtroende för 28 
olika organisationer, myndigheter och företag mättes. Datainsamlingen byggde på en 
undersökning, gjord av TNS Gallup och bestod av 766 slumpmässiga telefonintervjuer i 
Göteborgsområdet med respondenter i åldrarna mellan 16 – 74. Frågorna behandlade 
respondenternas förtroende till ett urval av viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis 
Riksdagen, storföretagen, dagspressen samt radio och TV. Undersökningen visade att 
möbeljätten IKEA hamnade i topp. Det går även utifrån listan av företag spåra ett samband 
mellan förtroende, mediebild och förtroendeskandaler (Holmberg & Weibull 2005). 
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IKEA lyfts ofta fram som ett företag med djupt rotade värderingar och ett högt förtroende hos 
allmänheten. Utifrån ovanstående undersökning skulle man kunna tro att IKEA inte har 
drabbats av så värst allvarliga kriser som har kunnat hota det uppbyggda förtroendet hos 
allmänheten. Så är dock inte fallet. IKEA har genom åren upplevt en rad situationer i form av 
massmediala kriser som har hotat förtroendet. Bland annat har grundaren Ingvar Kamprad 
anklagats för nazistsympatier i sin ungdom och företaget har även anklagats för att ha använt 
barnarbetare för tillverkning av produkter.1 Dessa situationer har båda två medfört att 
företagets anseende har hotats. Trots det toppar IKEA Medieakademins förtroendemätning. 
Österman (2004) menar att förtroendet för ett företag är relaterat till allmänhetens 
förväntningar och kunskap. Att IKEA har ett så pass högt förtroende kan förvisso hänga ihop 
med att folk har god kunskap om företagets värderingar och kultur. Däremot kan det höga 
förtroendet sägas vara förenat med ett ansvar. Företaget har ett ansvar att leva upp till de 
förväntningar som ställs och agera enligt de värderingar som IKEA säger sig stå för. I en kris 
sätts förtroendet på spel och utifrån Östemans resonemang samt Medieakademins mätning 
borde alltså även ett företag med högt förtroende hos allmänheten förväntas hantera kriser 
bättre.  
 
IKEA är av stor betydelse för det svenska näringslivet och mycket av deras framgång och 
starka varumärke är baserat på förtroende. Här är det dock viktigt att poängtera att förtroendet 
för företaget inte enbart handlar om allmänhetens förtroende. Det rör sig även om hur de egna 
medarbetarnas syn på företaget. Förtroende är alltså något som måste byggas in i den interna 
såväl som den externa krishanteringen.  
 
Bristfällig krishantering eller försummad kriskommunikation kan snabbt försämra och i värsta 
fall rasera ett företags anseende. Däremot visar exemplen i uppsatsens bakgrund att en väl 
genomförd krishantering och effektiv kriskommunikation leda till fördelar och möjligheter för 
företaget (Olsson et al. 2005). Det är således intressant att undersöka hur företag hanterar 
förtroendet hos allmänheten och medarbetare under en kris. Hur förhåller sig IKEA till detta 
och hur kommer det sig att vissa företag lyckas bibehålla det höga förtroendet trots att de 
utsatts för en rad allvarliga förtroendekriser? Ovanstående resonemang ligger som grund för 
uppsatsens problemformulering. 

                                                
1 Dessa två kriser beskrivs mer utförligt i kapitel 4 – IKEA och tidigare kända kriser 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur kan allmänhetens och medarbetarnas förtroende för ett företag bevaras och eventuellt 
ökas i samband med en kris? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga kunskapsområdet inom krishantering, kriskommunikation 
och förtroende. Genom en fallstudie över IKEA vill vi undersöka hur företagets handlande 
stämmer överens med tidigare studier och kunskap. Denna referensram kompletteras med 
externa kommunikationsexperters syn på kunskapsområdet för att sedan jämföras med 
praktikfallet och IKEA. I studien avser vi att analysera hur företagets agerande under en kris 
har bidragit till att bevara förtroendet hos medarbetare och allmänheten. Slutligen vill vi se 
om det går att identifiera några specifika faktorer som kan ha bidragit till ökat förtroende för 
ett företag genom dess krishantering. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har i detta arbete valt att se på kriser utifrån våra respondenters synsätt och litteratur vilket 
innebär att vi inte tar hänsyn till konsumenternas perspektiv. Uppsatsen undersöker således 
IKEA och de valda externa aktörernas syn på hur förtroendet påverkas i samband med en kris. 
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2. Tillvägagångssätt 
 
I följande kapitel redogörs för uppsatsens metodik och för de valda tillvägagångssätten. Olika 
vetenskapsteoretiska perspektiv och ansatser beskrivs och därefter motiveras vilken 
utgångspunkt denna uppsats har. 
 

2.1 Uppsatsens metodologiska förhållningssätt 
Då uppsatsen har inslag av såväl induktiva som deduktiva element antar vi en abduktiv ansats. 
Genom sekundära källor såsom tidningsartiklar i dagspress, vetenskapliga artiklar, litteratur 
och information via Internet vill vi först skapa en teoretisk förståelse. Detta ska sedan kunna 
förklara empiriska observationer samt företeelser. Därefter relateras de teoretiska 
referensramarna till det verkliga fallet för att kunna identifiera relationer och samband. (Patel 
2003) 
 

2.2 Aktuell forskningsmetod - Fallstudie 
Vi ämnar genomföra en fallstudie och kommer att koncentrera oss på hur det valda företaget 
IKEA arbetar med förtroendebegreppet i deras krishantering och kriskommunikation. Vi vill 
även koppla svaren från respondenterna på det valda företaget till ett antal utvalda experter 
inom kriskommunikationsområdet.  
 
Kjellén & Söderman (1980) menar att fallstudier innebär att ett fåtal undersökningsenheter 
studeras vilket kan ske vid ett specifikt tillfälle eller över tid. Studien kännetecknas av en 
ostrukturerad form vilket möjliggör djupgående kunskap om fenomenet som undersöks. Vi 
har använt oss av en kvalitativ ansats som ligger till grund för det empiriska materialet. Både 
data som samlas in med hjälp av personliga intervjuer och telefonintervjuer är av kvalitativ 
karaktär, vilket passar vårt syfte. (Christensen et al. 1998) 
 

2.2.1 Fallstudiens utformning 
Kjellén & Söderman (1980) presenterar 13 punkter eller regler att beakta vid genomförandet 
av en fallstudie. Vi har strävat efter att följa dessa rekommendationer så långt det har varit 
möjligt. Nedan presenteras en sammanställande text för att demonstrera hur vi har följt dessa 
punkter. 
 
Praktikfallet behandlar IKEA och fem olika medarbetares syn på en i tiden passerad händelse 
som företaget upplevde som en kris. Fallet beskriver vad som hände, vad olika aktörer gjorde 
samt hur situationen förändrades. Praktikfallet presenteras i empirikapitlet i form av att 
respondenterna själva får berätta deras bild av den uppstådda krisen. För att ge en inblick i 
respondenternas situation presenteras deras uppfattning av händelsen samt deras generella syn 
på ämnesområdet. En presentation av aktörernas position på företaget presenteras i bilaga 3. 
En inledande beskrivning om IKEA och företagets värderingar, affärsidé, kultur samt 
erfarenhet av tidigare kriser presenteras i ett separat kapitel innan empirikapitlet. Detta avsnitt 
syftar till att ge en ökad förståelse över vilka förhållanden som råder inom företaget.  
 
Tidsdimensionen är enligt Kjellén & Söderman (1980) ett centralt element i studien. Vi har 
haft ambitionen att få respondenterna att närma sig den inträffade händelsen tidsmässigt 
genom att ställa frågor vad aktörerna mindes och hur de upplevde situationen. För att bättre 
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förstå aktörernas situation under krisen används citat löpande under fallets presentation. 
Frågorna som har ställts till aktörerna har ändrats beroende på de svar som har erhållits under 
intervjuerna. Följdfrågor har även ställts för att reda ut oklarheter samt utveckla resonemang. 
Motstridiga uppgifter och skillnader i bedömningar är typiska för det goda praktikfallet enligt 
Kjellén & Söderman (1980). Detta är något som vi även i intervjuerna har upplevt. 
Exempelvis skiljde sig respondenternas definitioner av begreppet kris och händelseförlopp 
kring det valda fallet. 
 
I presentationen av fallet har vi undvikit att använda värdeladdade ord om de inte har kommit 
direkt från aktörerna själva. Som Kjellén & Söderman rekommenderar har vår uttolkning av 
fallet tonats ner för att undvika en subjektiv presentation. Vidare syftar vi inte att hitta en 
lösning till fallet utan i stället låta aktörernas bild vara tongivande. 
 
Enligt Kjellén & Söderman (1980, s. 42) bör fallet inte vara allt för strukturerat och 
författarnas tolkning ska inte ingå i presentationen: ”Det ska i stället vara den gemensamma 
diskussionen med student och/eller klienter och de gemensamma erfarenheterna, dvs 
inlärningen vilken erhålls vid genomgång av praktikfallet, som den egna uttolkningen ska 
baseras på.” I uppsatsen använder vi oss därför av fem externa kommunikationsexperter som 
är aktiva inom krishanteringsområdet. Vi vill således få ett externt perspektiv på 
ämnesområdet och kunna koppla deras svar till det valda företaget. Praktikfallet speglar hur 
förtroende är relaterat med krishantering och kriskommunikation samt hur det fungerar i 
praktiken. På grund av intressekonflikter har inte samtliga kommunikationsexperter velat eller 
kunnat uttala sig om det valda fallet. De valda kommunikatörernas svar har därför behandlat 
ämnesområdet i stort som vi sedan kopplar till IKEA och fallet i analysen.  
 
Praktikfall kan enligt Kjellén & Söderman (1980) med fördel delas upp i flera episoder där 
undersökaren möter aktörerna vid flera tidpunkter. Detta har inte varit möjligt för uppsatsen 
då representanterna för det valda fallet inte har kunnat medverka mer än vad de gjort. För att 
ändå ge en möjlighet till feedback har vi erbjudit granskning från respondenternas sida före 
uppsatsens slutgiltiga tryckning.  
 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Vi har i uppsatsen behandlat sekundärdata innan vi samlat in aktuell primärdata. Detta utförs 
för att underlätta urvalet och metoderna för insamling av primärdata (Malhotra & Birks 2006). 
Vi vill på så sätt få en inledande bedömning av vad som ska göras, hur det ska göras och när 
det ska göras (Gustavsson 2004). Primärdata hämtades från personliga intervjuer, 
telefonintervjuer och via mail som vi sedan tolkar och analyserar. De sekundärkällor som 
används är litteratur inom ramen för kommunikation, krishantering, förtroende, vetenskaplig 
metod, Internet, tidskrifter i form av branschtidningar samt tidigare forskning i form av 
undersökningar och andra uppsatser.  
 
Fallstudien bygger på en bred intervjuundersökning med olika informatörer och 
kommunikationsansvariga på IKEA som var direkt inblandade i krisen. För att bredda vårt 
perspektiv och öka kunskapen om ämnet kriskommunikation samt krishantering har vi även 
genomfört intervjuer med de externa aktörerna. Dessa personer som i uppsatsen benämns som 
kommunikationsexperter omfattar PR-konsulter och aktörer inom ämnet krishantering. 
Intervjuerna är personliga, ostrukturerade och syftar till att ta reda på de problemområden som 
ligger till grund för uppsatsen. 
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För intervjuerna har vi utgått från intervjumallar där specifika frågor har fungerat som en 
guide. Två olika intervjumallar har använts beroende på om vi intervjuar någon medarbetare 
på fallföretaget eller om vi intervjuar någon av de övriga respondenterna. Dessa har dock inte 
följts slaviskt utan har anpassats utifrån respondentens svar och situation. Vi har som avsikt 
att med intervjuerna få respondenterna att svara så öppet som möjligt men vill även styra 
intervjun så till vida att de svar vi får tjänar vårt syfte med uppsatsen. Fördelen med den valda 
metoden är att forskaren själv kan styra ordningsföljden av frågorna och respondenten ges 
möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe 2000). Intervjuerna som har genomförts med 
kommunikationsexperterna har skett på deras respektive kontor och varje intervju har tagit 
ungefär 60 till 90 minuter att genomföra. Intervjuerna har präglats av ett öppet samtal där vi 
använder intervjuguiden som ram. I praktikfallet har intervjuerna skett via telefon och tagit 
ungefär 40 minuter att genomföra per gång. Samtliga intervjuer har spelats in med 
respondenternas godkännande samtidigt som anteckningar fördes. Gummesson anser att detta 
är en bra metod för att exempelvis kunna göra rapporten mer levande (Gustavsson 2004) 
Datum för intervjuerna anges i bilaga 3. 
 

2.4 Urvalsförfarande 
För uppsatsen har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval eftersom empirin är 
kunskapande information. Icke-sannolikhetsurval lämpar sig bäst när man kvalitativa 
undersökningar genomförs och syftet är att studera komplexa frågor och/eller dess 
bakomliggande faktorer.(Christensen et al. 1998) Vi har valt respondenter efter deras kunskap 
inom ämnet krishantering, kriskommunikation och förtroende.  
  
I vårt fall har vi läst artiklar från tidningar och Internet och därefter kontaktat personer som är 
insatta i ämnesområdet för att bredda vår kunskap. Vi har velat få tag på personer som kan 
bidra till att bredda vår kunskap kring ämnesområdet för att sedan kunna koppla dessa 
respondenters svar till det valda företaget IKEA: s respondenters svar. Våra respondenter är 
Gunnar A Olin, krishanteringsansvarig på Kreab, Anders Bylund, VD på Burson Marsteller, 
Peter Isling, projektledare på Prime PR, Pål Jebsen, partner på JKL samt Rune Borg, konsult 
och expert inom kommunikationsområdet.  
 
Respondenterna kontaktades först via telefon för att göra en intresseanmälan. Därefter 
bokades tid för telefonintervju. De insamlade svaren ifrån telefonintervjuer har även under 
uppsatsens gång kompletterats med frågor och svar via e-mail. Många av de valda 
respondenterna har förutom att bidra till kunskap inom ämnet, bidragit med litteraturtips som 
vi sedan har använt i vår uppsats.  
 
Som tidigare nämnts har vi valt IKEA som fallföretag på grund av företagets höga förtroende 
enligt Medieakademiens årliga undersökning ”förtroendebarometern”. Att valet just föll på 
IKEA bygger på att företaget är välkänt och har varit med om kriser som har äventyrat 
förtroendet. För att ta reda på hur krishanteringen och kommunikationen ser ut i samband med 
en kris på det valda företaget har vi kontaktat olika representanter som har insikt i arbetet. 
Urvalet har gjorts subjektivt och vi har kontaktat dem utifrån deras kunskap samt befattning. 
Orsaken är att vi anser att de valda respondenterna kan ge de bästa svaren som är avgörande 
för uppsatsens syfte (Denscombe 2000).  
 
Ett så kallat snöbollsurval har genomförts vilket innebär att efter ett antal individer väljs ut 
låter undersökaren dem vidareförmedla kontakter. På så sätt bidrar respondenternas 
rekommendationer till kontakt med andra lämpade respondenter. (Hartman 1998) Den första 
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kontakten gjordes med Charlotte Lindgren som är pressansvarig på koncernnivå i IKEA. Hon 
förmedlade i sin tur kontakter till den svenska marknadens ansvariga, Fredrik Wahrolén, 
informationsansvarig på IKEA Sverige samt Eva Stål som är pressansvarig. Efter 
telefonkontakt med Fredrik Wahrolén bokade vi tid för en telefonintervju. Han 
rekommenderade i sin tur oss att tala med Eva Stål. Charlotte Lindgren rekommenderade oss 
att kontakta Camilla Lindemann som är presschef på IKEA Norge. Dessa fyra respondenter 
var alla inblandade i krisen som uppsatsen tar upp i empirin. För att se hur situationen 
uppfattades och hur kommunikationen sedan gick ut till andra enheter på företaget kontaktade 
vi även en särskild krisgrupp på IKEA-varuhuset i Barkaby. Dessa avböjde efter en tid 
medverkan i uppsatsen med motiveringen att de ansåg att de inte kunde tillföra något. Därför 
genomfördes i stället en intervju med Johan Segersten, försäljningschef på IKEA Barkaby. 
Han var inte direkt inblandad i krisen men var ändå delaktig i informationsgivningen i 
samband med krisen och kunde tillföra ett annat perspektiv.  
 

2.5 Källkritik 
De svar som har genererats från respondenterna kan uppfattas som mer eller mindre 
subjektiva. Respondenterna vill gärna visa upp en så positiv bild av företaget som möjligt 
vilket vi är medvetna om. Intervjuerna med kommunikationsexperterna skedde i form av en 
variation av intervju och dialog vilket vi upplevde som givande för uppsatsens syfte. Det var 
lätt att ställa följdfrågor och de aktörerna hade framför allt mer tid. De svar vi fick från IKEA 
skedde via telefonintervjuer. Till skillnad från intervjuerna med kommunikationsexperterna 
upplevde vi det svårare att via telefon ställa följdfrågor eller vidareutveckla resonemang. 
Dessa aspekter var lättare att hantera i de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte upplevde 
vi. Vidare upplevde vi att respondenterna från IKEA var något tidspressade. Respondenterna 
hade inte tid att delta i lika långa intervjuer som kommunikationsexperter. Vi upplevde vidare 
att svaren blev kortare. 
 
En del av uppsatsens syfte bygger på att undersöka om det går att identifiera faktorer som har 
bidragit till ökat förtroende för företaget genom krishantering och kriskommunikation. 
Mycket litteratur har skrivits inom ämnet krishantering och kriskommunikation. Däremot har 
vi inte lyckats hitta tillräckligt med information i litteraturen kring de möjligheter och fördelar 
som kan vara förenade med en kris. Eftersom vi upplever att litteraturen är begränsad inom 
området har vi främst valt att behandla frågan utifrån de svar vi har fått genom intervjuerna. 
Vi presenterar därför först områdena förtroende, krishantering och kriskommunikation i 
teorin. Ett kort resonemang förs i bakgrunden men vi behandlar primärt eventuella 
möjligheter och fördelar rörande de områdena i empirin.  
 

2.5.1 Intervjuer 
Såväl intervjuare som respondenter påverkar utfallet av undersökningen genom deras 
intressen, känslor, värderingar och förförståelse. Intervjuer och undersökningar kan då bli 
vinklade eller förskönade. En risk med intervjuer är att intervjuaren kan påverka respondenten 
och därmed kan det uppstå en skevhet, eller bias, i resultaten. Om fler intervjuar 
respondenterna kan ovanstående uppenbaras och risken för skevhet ökar när det är en ensam 
intervjuare som sköter alla samtal och för över det i resultatet. Därför är det viktigt att vara 
medveten om att intervjuaren har åsikter och att skevhet kan uppstå, både när frågor 
formuleras och undersökningen sammanställs. (Bell 1995) Vi har därför genomfört samtliga 
intervjuer utom en tillsammans för att undvika skevhet. 
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Vi har i våra intervjuer inte informerat respondenterna hur vi definierar olika begrepp. Detta 
har gjorts för att inte göra frågorna ledande och därmed påverka utfallet. I våra intervjuer 
upplevde i ibland att respondenternas svar avvek från syftet med frågan. Detta är något som 
kan ha effekt för resultatet med studien. I de fall vi har märkt att respondentens svar inte har 
överensstämt med frågans syfte har vi inte inkluderat det i analysen. 
 

2.5.2 Litteratur 
Uppsatsen består av olika slags litteratur inom ämnet krishantering, kommunikation samt 
förtroende. För att säkerställa att informationen är relevant för syftet och det valda 
undersökningsområdet har vi i största möjliga mån intagit ett kritiskt förhållningssätt till 
litteraturen samt de övriga källor som vi har inhämtat information ifrån. Forskarens 
förförståelse styr forskningen (Gustavsson 2004) och det är därför viktigt att forskaren är 
medveten om denna påverkan för att undvika feltolkningar. Vi anser dock att den valda 
litteraturen är relevant för vår undersökning. Litteraturen inom ramen för krishanering och 
kriskommunikation är främst baserad på amerikanska författare. Enligt oss tenderar den att 
inta ett normativt förhållningssätt vilket kan bidra till att uppsatsen blir det också. Merparten 
av litteraturen som behandlar ämnet krishantering är skriven utifrån praktiska förhållanden 
och ofta av konsulter inom området. Vi upplever att författarnas förhållningssätt till stor del är 
samstämmigt och bygger på subjektiva riktlinjer för effektiv krishantering. Detta är något vi 
har försökt att hålla ett kritiskt förhållningssätt till. Den svenska författare som har fått mest 
uppmärksamhet inom området är Thomas Skoglund, vars litteratur vi också använt. 
Förtroendelitteraturen är främst baserad på sociologiska författares syn. 
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3. Referensram 
 
I följande avsnitt av uppsatsen kommer litteratur som ska fungera som grund för det valda 
problemområdet presenteras. Då uppsatsen behandlar förtroende i samband en kris inleds 
avsnittet med en redogörelse för begreppet. Efter det definieras krisen och vilka 
beståndsdelar som ingår. Därefter följer en redogörelse för begreppen krishantering, 
kommunikation samt kriskommunikation. 
 

3.1 Trovärdighet och förtroende 
I avsnittet om trovärdighet och förtroende har vi hämtat information ifrån sociologiska 
författare samt ifrån författare som har en organisatorisk synvinkel. Förtroendet i en 
kommunikation finns enligt Hedquist (2002) hos mottagaren och trovärdigheten finns hos 
avsändaren. Om mottagaren tycker att avsändaren är trovärdig känner mottagaren att han/hon 
kan ha förtroende för avsändaren. Trovärdighet är alltså enligt Hedquist en förutsättning för 
förtroende. Nedan redogörs för de båda begreppen. 
 

3.1.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten hos den förtrogne (den som har givits förtroende) bestäms, enligt Sztompka, 
av de tre egenskaperna rykte, prestation och uppträdande. Rykte är en dokumentation över de 
senaste handlingar som har gjorts över en tidsperiod. I de flesta fallen då vi ger förtroende till 
en person eller institution, gör vi det då denna har verkat över tid. Antingen har vi personligen 
varit engagerade med dessa eller så har vi fått information genom sekundära källor. Det är 
viktigt att veta om personen eller institutionen kontinuerligt har betett sig trovärdigt över en 
tid. Skulle detta vara fallet är det mindre chans att personens eller institutionens förtroende 
bryts. (Sztompka 1989) Om en institution upprepade gånger inte uppfyller vad den har lovat 
kan ryktet gå förlorat (Milewicz & Herbig 1994). Med förutsättning att personen eller 
institutionen har skött sig och ju längre tid vi har känt den desto större förtroende har vi. Ett 
gott rykte är en värdefull tillgång som måste skyddas och vårdas. Ryktet blir också ett 
incitament för personen eller institutionen att bete sig klanderfritt även i framtiden. Ett gott 
rykte är svårt att få och vårda men lätt att förlora. (Sztompka 1989) Milewicz & Herbig visar 
också genom sin modell ”Model of Reputation Building and Destruction” (modellen 
presenteras i bilaga 4) sambandet mellan företagets rykte och trovärdighet.  Denna modell 
visar på hur företagets trovärdighet och rykte påverkar hur dess produkt tas emot av kunden. 
Detta visas genom överföringen av trovärdighet (credibility transaction) som är kundens 
jämförelse vad företaget utlovar och hur det verkligen agerar. Om företagets aktioner stämmer 
överens med vad det utlovar så höjs trovärdigheten och om det omvända sker så sänks den.  
 
Prestation som är den andra egenskapen är relaterat till själva handlingen. Pålitligheten är inte 
lika hög eftersom det inte går att se om utförandet kommer att fortlöpa över tid. Men i brist på 
tidigare historia kan det ibland vara det enda att gå på. Detta poängteras också av Viklund 
(2002) som menar att när det inte finns tillräckligt med kunskap är det nödvändigt att använda 
sig av förtroende. Att se hur en person eller institution utför en handling i en situation kan 
ibland vara mer förtroendegivande än hur den har påståtts handla förut. (Sztompka 1989) 
 
Den sista egenskapen uppträdande visar mer på det visuella hos personen eller institutionen. 
Vissa personers utseende inger förtroende medan andras kan framkalla misstänksamhet. Här 
spelar klädsel, hälsa och uppförande en stor roll. Människor bedömer hur andra klär sig, om 
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de har god hälsa och utstrålar välmående samt om de är artiga och har social kompetens. 
(Sztompka 1989) Cialdini (1993) stöder också detta resonemang då han påstår att 
undersökningar som har gjorts visar att vi dras till människor med ett tilltalande utseende, 
karaktärsdrag, godhet, ärlighet och intelligens. Personer har också en tendens att lita på 
personer som är lika en själv (Sztompka 1998) vilket även stöds av Cialdini (1993, s.173) ”We 
like people who are similar to us” Förutom personer så gäller även detta institutioners kontor 
och byggnader ser ut (Sztompka 1989). 
 

3.1.2 Förtroende 
Förtroende är liksom det mesta en läroprocess som skapas i en persons barndom. Vi har 
exempelvis ett förtroende för våra föräldrar. Detta fortsätter genom livet i exempelvis 
kärleksförhållanden och bekantskaper ”… man prövar och lär sig utveckla 
förtroenderelationer”. (Luhmann 2005, s. 51) Denna läroprocess bygger på den egna 
erfarenheten och styrs således av den egna identiteten. Enligt Österman (2004) innebär 
förtroende en tvådimensionell företeelse som speglar dels hur mycket kunskap personen har 
om företeelsen och dels den positiva inställningen. Personen kan vara negativt eller positivt 
inställd till något utan att för den delen veta särskilt mycket. Det kan också vara så att 
personen innehar mycket kunskap om företeelsen men inte har något förtroende för den. 
Sztompka går in på att vi människor intuitivt kan ha förtroende för andra människor snarare 
än objekt eller händelser ”… it appears that trust is intimately linked with uncertainty of the 
future, as long as that uncertainty is of human and not purely natural provenance” 
(Sztompka 1998, s.20)  
 
Förtroendet kan dock förstöras av en lögn. Luhmann påpekar att förtroende handlar delvis om 
våra förväntningar om kontinuitet. Det handlar då om beteendeförväntningar och om de inte 
infrias blir vi besvikna. Barber (1983) utvecklar vilka förväntningar vi människor har och hur 
dessa är kopplade till förtroende. Våra förväntningar är baserade på den kompetens, moral, 
skyldighet och ansvar som de vi ger förtroende till har. Vi har bland annat förväntningar hur 
en professionell person ska agera. För att exemplifiera detta förväntar sig en patient att ett 
tandläkarbesök ska gå bra. Förväntningar handlar också om den förtrognes plikt och 
skyldigheter till den som har givit förtroende. Tandläkaren är i detta fall motiverad till att göra 
sitt yttersta för att uppnå det bästa resultatet för patienten.  
 
En osäkerhet finns också om hur det framtida handlandet ska te sig, personen vet inte hur 
resultatet kommer att se ut förrän efter att den har handlat. Engagemang sker dock på förhand 
och för att övervinna problemet med tiden används förtroende ”Förtroende bygger på ett 
försök att aktualisera framtiden, speciellt genom andra aktörers framtida handlingar” 
(Luhmann 2005, s. 187). Kontroll är ett sätt för att göra framtiden mer förutsägbar. Denna 
kontroll sker då i olika grader exempelvis större kontroll över vårt eget beteende än andras. 
Vid vissa tillfällen kan vi bara influera över objektet men inte styra det. När kontrollen inte 
längre är lika effektiv går vi över till förtroende.(Sztompka 1998) På det här sättet minskas 
komplexiteten genom att den ene litar på att den andre ska klara av situationer som kan 
uppstå. Den andre som har fått förtroende har också med hjälp av detta bättre chanser att nå 
framgång. Alltså fyller förtroende en funktion för hantering och reduktion ”… av den 
komplexitet som kommer in i världen genom den andra människans frihet” (Luhmann 2005, 
s. 55) 
 
Förtroende är också kvalitén på en relation mellan den som ger förtroende till någon och den 
som har fått förtroende. Det finns enligt Sztompka (1998) en teori om rationella val som 
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parterna i relationen förhåller sig till. Teorin går ut på att både den som ger förtroende och den 
förtrogne är rationella samt vill maximera nyttan. Deras relation är ett utbyte där båda räknar 
ut vad de kan vinna på den. Det blir då som ett konto över förväntningarna av den förtrognes 
beteende. (Sztompka 1998) Om förtroende dock skulle övergå i misstro ändrar den misstrogne 
sitt beteende efter de nya förväntningarna ”Förtroende gör världen enklare, misstro gör den 
svårare. Förtroende bygger upp, misstro bryter ned ordning” (Luhmann 2005, s. 132). En 
person kan tycka om en organisation för att den handlar utifrån vad den säger och därmed 
inger förtroende. (Hedquist 2002) Förtroende är inte något en person ska ställa krav på utan 
det ges eller tas emot ”… initiativtagaren visar själv förtroende eller utnyttjar ett tillfälle att 
visa att han är värd förtroende”. (Luhmann 2002, s. 77)  
 

3.3 Krishantering 
Här behandlar vi krishantering utifrån ett organisatoriskt perspektiv och beskriver hur 
företaget arbetar med förebyggande åtgärder. Avsnittet inleds med en presentation av den 
beredskap som etableras för att identifiera och undvika kriser. Därefter beskrivs hur en 
krisplan arbetas fram.  
 

3.3.1 Förberedelse och identifiering av krisen 
Förberedelserna inför en kris anses ofta vara mer krävande än själva hanteringsarbetet under 
den aktuella krisen (Bland 1998). En affärsverksamhet menar Skoglund (2002) är förenad 
med risktagande. Olyckor eller kriser inträffar för att människor bygger in risker i ett flöde av 
aktiviteter. Exempelvis begår människor misstag, medarbetare bryter mot regler men även 
yttre omständigheter påverkar förutsättningarna i verksamheten. Varje företag måste räkna 
med att kriser inträffar, det gäller därför att beredskapen är hög för att kunna hantera krisen 
när den väl uppstår. (Kash & Darling 1998; Skoglund 2002) Svårigheten menar Kash & 
Darling (1998) för företaget ligger i att inse när det är en kris man har att göra med och hur 
den kan identifieras.  
 
Krisberedskap menar Skoglund (2002) kan endast fungera om den är förankrad i företagets 
organisation. Bland (1998) instämmer i detta resonemang och intar ett kritiskt förhållningssätt 
till litteraturen inom krishanteringsområdet. Beredskapen menar han, är enligt litteraturen allt 
för ofta normativ i form av riktlinjer som helt saknar förmågan att hantera krisen och 
förankring i verksamheten. Övriga faktorer som bidrar till ineffektiva beredskapsplaner kan 
vara att företaget saknar resurserna (Bland 1998). Det kan råda tidsbrist för den typen av 
frågor eller att företaget helt enkelt förlitar sig för mycket till den befintliga beredskapen och 
inser inte vikten av förnyelse. Kash & Darling (1998) menar att detta till stor det beror på att 
företagen är alltför inriktade på tillväxt och vinstplaner samt bortser från riskerna med 
verksamheten. 
 
I beredskapsarbetet ingår enligt Regester & Larkin (2002) att först identifiera de potentiella 
risker som finns i företaget. De flesta författarna inom krishanteringsområdet instämmer i 
detta. Identifieringen kan ske genom att utvalda medarbetare på företaget möts en gång varje 
halvår och går igenom aktuella kriser i omvärlden. (Bland 1998) Utifrån detta bedöms risken 
att dessa kriser kan drabba företaget och i så fall hur situationen ska hanteras. Syftet med en 
sådan analys är att identifiera så många olika kriser som möjligt för att ledningen och 
företaget i en kris ska maximera kontrollen (Lerbinger 1997). De vanligaste varningstecknen 
för en potentiell kris är låg arbetsmoral, kundmissnöje, drastiska nedskärningar, rykten eller 



– Kriser och förtroende –  

 16 

skvaller. Det kan även gälla snabba förändringar antingen inom företaget eller i omvärlden. 
(Skoglund 2002) 
 
Nästa steg i beredskapsarbetet gäller att identifiera de tänkbara målgrupperna (Bland 1998). 
Dessa omfattar de som är påverkade av krisen, de som kan påverka organisationen, de som är 
direkt inblandade samt de aktörer som företaget bör ha kontakt med men ännu inte har det 
(Bland 1998). Identifieringen görs för att företaget ska veta vilka som ska kontaktas och vilka 
åtgärder som ska vidtas gentemot respektive målgrupp. Olika författare ger sin syn på 
beredskapsarbetet och de flesta teorierna går in i varandra. Skoglund (2002) beskriver 
arbetsgången som en process bestående av ett antal steg där företaget först identifierar risker 
och hot förenade med verksamheten. Utifrån riskerna och hotbilderna görs enligt Skoglund en 
konsekvensanalys där varje hot och risken att företaget drabbas bedöms. Regester & Larkin 
(2002) som skiljer på issues och kriser menar denna analys är avgörande för utvecklingen att 
inte ett potentiellt problem ska blomma upp till en fullskalig kris. 
 

3.3.2 Krisplan 
Den ovan beskrivna beredskapsanalysen av läget ska sedermera mynna ut i en krisplan. 
Denna plan kallas på engelska Crisis Management Plan (CMP) och har enligt Bland (1998) 
som huvudsyfte att tydligt sätta upp mål med krishanteringsarbetet och fördela 
ansvarsområden för de inblandade aktörerna. I stort planerar företaget alltså för ett ”worst-
case-scenario”. (Lerbinger 1997) Krisplanen behöver inte vara allt för lång eller omfattande, 
huvudsaken är att den ger ledningen och organisationen det ramverk som krävs för att skapa 
ordning i krisen (Regester & Larkin 2002). Genom att gå igenom tänkbara händelser och 
konsekvenserna av dem uppstår en mental beredskap för ledningen att tänka annorlunda 
(Erikson 1998). Den ska även ge riktlinjer för de tilltänkta talesmännen som ska kommunicera 
med media och övriga aktörer.2 Under krisplanen finns också en kriskommunikationsplan 
som syftar till att styra kommunikationen under en kris och utgör dialogen mellan företaget 
och dess intressenter. Krisplanen bör även enligt litteraturen uppskatta vilka resurser som kan 
tänkas ingå i arbetet. En ansvarig bör tillsättas för att underhålla planen och se till att den 
fortfarande är aktuell. (Lerbinger 1997)  
 
När krisplanen har upprättats är det viktigt att kontinuerligt träna på de olika scenarierna 
(Barton 1994) och därmed etablera rutiner för de tänkta situationerna. Det bästa sättet anses 
vara att genom simulerade krissituationer se om planen och dess procedurer fungerar. Här är 
det viktigt att varje del av organisationen testas och att övningarna är så realistiska som 
möjligt. Många författare anser även att företaget bör tillsätta en utomstående aktör som kan 
tillföra ett externt perspektiv och som objektivt kan bedöma rutinerna. Detta gör att företaget 
undviker att få ett introvert perspektiv på krishanteringen menar Skoglund (2002). 
Simuleringar av det här slaget bör genomföras åtminstone en gång om året för att se hur pass 
väl företaget lär av sina misstag (Regester & Larkin 2002; Bland 1998). 
 
Det är även enligt Bland (1998) viktigt att den övergripande målformuleringen med 
krishanteringsarbetet är kopplat till affärsidé, mål och strategier inom företaget. Ledningen 
måste tidigt bestämma hur mycket resurser företaget är villigt att avsätta för att hantera krisen. 
Skoglund (2002) menar att resonemang måste föras kring konsekvenser för förtroendet för 
företaget och varumärket om man inte är beredd att genomföra olika aktioner. Huvudfokus 

                                                
2 Detta vidareutvecklas under avsnittet om kriskommunikation 
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ligger alltså på hur ledningen vill att varumärket och företaget i sig ska uppfattas när krisen är 
över. (Skoglund 2002) 
 
När väl krisen drabbar företaget gäller det att agera snabbt, det är nu krisplanens kvalitet 
testas på allvar. Först och främst måste utrönas huruvida det rör sig om en kris eller om det är 
ett vardagligt problem som har dykt upp (Skoglund 2002). Målet är naturligtvis att krisen 
aldrig ska få fotfäste, att den ska förbli ett hanterbart problem. Det är när dessa problem 
ignoreras och ledningen inte agerar snabbt som krisen uppstår. Larkin (2002, s. 54) beskriver 
detta enligt frasen “an issue ignored is a crisis ensured”. Företaget måste även enligt Weiner 
(2006) snabbt bedöma krisens begränsningsområde, eventuell lokalisering och 
spridningsmöjligheter.  
 
En välutvecklad krisplan har enligt Chong (2004) exempelvis fasta rutiner gällande 
produktåterkallelser och den hjälper förhoppningsvis ledningen att minska stressnivån. När 
företaget befinner sig mitt i krisen är det just ledningens förmåga som sätts på prov. Vad 
gäller krisplanens innehåll så är litteraturen relativt samstämmig. De flesta författarna har 
olika punkter som de anser bör ingå. Skoglunds (2002) rekommendationer kan sammanfattas i 
att företaget framförallt bör säkerställa funktionerna för informationsangivningen. Det handlar 
om hur ledningen sprider informationen ut i företaget. Vem som skall kontaktas, vilka 
åtgärder som ska vidtas i respektive situation, medarbetares olika roller med mera. Bland 
(1998) menar att detta hjälper till att samstämma den interna kommunikationen. Ledningen 
ska bemöta krisen med mod, bestämdhet, engagemang och eftertanke. Ett bra ledarskap kan 
förmildra krisens negativa effekter avsevärt. (Chong 2004) Detta instämmer även Skoglund 
(2002) i, som hävdar att högsta chefen under krisens gång måste vara tillgänglig. Alla 
medarbetare måste få korten på borden, delvis för att visa på öppenhet från ledningens sida 
men även för att medarbetarna ofta kan komma med egna konstruktiva förslag. 
 

3.3.3 Krisgruppen 
Krishantering i praktiken bedrivs till stor del av den tillsatta krisgruppen. Sammansättningen 
av denna grupp ska enligt Skoglund (2002) ske utifrån en bedömning av vilka personer som är 
bäst lämpade för att delta i arbetet. Detta ska ske utifrån deras kompetens, erfarenhet och 
personlighet, inte utifrån deras formella titlar eller befattningar i företaget. Gruppen består 
ofta av en ledningsperson, en varumärkesansvarig, informationsansvarig, produktionsansvarig 
samt en administrationsansvarig. Enligt Kash & Darling (1998) är det meningen att denna 
grupp ska omfatta alla tänkbara aspekter av företagets verksamhet. De ska kunna identifiera 
och hitta lösningar till alla möjliga typer av kriser. Dessutom ska krisgruppen kunna bedöma 
hur sårbar organisationen är gentemot potentiella kriser. VD bör enligt Runsiö & Nilsson 
(2005) inte ingå i krisgruppen utan bör i stället ha fokus på den dagliga verksamheten. Skulle 
VD avsätta sin tid i en krisgrupp kan det uppstå handlingsförlamning i företaget. Skoglund 
(2002) instämmer i detta och menar dessutom att risken är stor att den högste chefen hämmar 
arbetet och att det kan bli lågt i tak. Om en VD ingår i gruppen kan eventuell kritik riktad mot 
ledningen bortfalla då deltagarna inte vågar säga vad de egentligen tycker. Resonemanget 
stöds dock inte av all teori. Både Bland (1998) och Lerbinger (1997) hävdar att högsta chefen 
bör ingå i krisgruppen. Vidare bör personer som är utsatta för extern granskning inte ingå i 
gruppen (Runsiö & Nilsson 2005).  
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3.4 Kommunikation 
I följande avsnitt ämnar vi beskriva hur kommunikationen ser ut i en krissituation. För att få 
en ökad förståelse kring begreppet kriskommunikation inleder vi först med en förklaring om 
hur företaget kommunicerar. En modell över symmetrin i kommunikationen presenteras samt 
hur en kommunikativ kultur skapas. Därefter behandlar vi den interna och externa delen av 
kommunikation. 
 

3.4.1 Grunigs teori 
Förenklat är kommunikation något som uppstår då sändaren skickar ett meddelande genom en 
kanal, som kan förvrängas av brus, och en mottagare tar emot samt avkodar det för tolkning. 
Fiske (2004) kallar detta för processkolan och han förklarar denna kommunikation genom 
Shannon & Weavers kommunikationsmodell. En modell som vi anser är relevant för 
kriskommunikation är Grunigs PR- teori som finns beskriven av Larsson (2001) och Fearn-
Banks (2002). Enligt Larsson (2001) är denna teori uppdelad i fyra modeller som tar upp 
envägs- och tvåvägskommunikation som anger riktningen i kommunikationen. Vidare 
behandlas asymmetrisk och symmetrisk kommunikation som visar makten i 
kommunikationen. 

 
Figur 1: Grunigs teori (Källa Larsson 2001) 
 
Publicitetsmodellen som är den första av de fyra används av en organisation för att göra deras 
produkt känd (Fearn-Banks 2002). Uppmärksamhet skapas då med alla medel (Larsson 2001). 
Uttalanden som kommer ut kan både vara sanna och falska samt att lite eller ingen research 
alls görs (Fearn-Banks 2002). Kommunikationen som visas i figur 1 sker från mottagaren till 
sändare och ingen feedback ges. Nästföljande modell som är informationsmodellen 
karaktäriseras av ett mer journalistiskt arbete och informationen som ges ut är sanningsenlig 
fast syftet fortfarande är att företaget ska framställas positivt (Larsson 2001). De företag som 
använder sig av denna modell är främst statliga eller de som ger ut nyheter. 
Kommunikationen sker även här bara åt ett håll och viss utvärdering kan göras i form av 
räkning av antal nyhetsklipp som nyheten har gett (Fearn-Banks 2002).  Den tredje modellen, 
den asymmetriska tvåvägsmodellen, handlar om att övertala genom vetenskaplig kunskap 
(Larsson 2001). Detta sker exempelvis genom undersökningar och opinionsundersökningar 
Till skillnad ifrån de tidigare modellerna sker här en tvåvägskommunikation men det innebär 
inte att organisationen ändrar sin åsikt på grund av det (Ibid.). Den symmetriska 
tvåvägsmodellen är en mellanhand mellan organisationen och dess allmänhet (Fearn-Banks 
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2002). Kontakten är mer balanserad än föregående och dialog förs här snarare än övertalning 
(Larsson 2001).  
 
Vid en kris säger Fearn-Banks (2002) att modell fyra är att rekommendera då organisationen 
måste lyssna, föra en dialog, kunna förhandla och kompromissa. Under normala förhållanden 
används också denna modell för liknande ändamål. Företaget talar exempelvis med kunder 
över telefon eller årstämmor där kunderna kan ta del av resultat och ställa frågor. 
Symmetrimodellen är den som organisationer strävar mest att efterfölja (Larsson 2001) men 
det är oftast de asymmetriska modellerna som används av företag (Fearn-Banks 2002). 
 

3.4.2 Kommunikativ kultur 
När ett företag drabbas av en kris spelar kulturen en viktig roll. Skoglund (2002) menar att 
krisberedskapen är förenad med värderingar och rådande kultur inom företaget. Genom att 
medarbetare ges möjlighet att påverka samt uppmuntras kommunicera bidrar det till ett öppet 
klimat. En öppen kommunikationskultur medför att kriser lättare klaras ut. (Runsiö & Nilsson 
2005) 
 
Begreppet organisationskultur är ett av det mer omskrivna under senare år (Erikson 2005). 
Borodzicz (2005) menar att kultur är ett svårdefinierat koncept då det enligt författaren är 
problematiskt att bestämma var gränserna går för olika kulturer. En kultur kan även uppfattas 
olika beroende på vem som studerar den och hur. Borodzicz hävdar att kulturen i ett företag är 
en dynamisk företeelse som ständigt påverkas och förändras. Detta instämmer Erikson (2005) 
i som även menar att ett företag ofta innehar fler än endast en kultur. Organisationskulturen 
definieras enligt Erikson (2005, s. 218) som ”De dominerande gemensamma värderingar, 
attityder, beteenden och normer som utvecklas i ett företag eller organisation”. 
 
Kommunikationen inom en organisation är beroende av vilken kultur som råder. Det är enligt 
Erikson (2005) företagskulturen som ger förutsättningarna för den interna och externa 
dialogen. Han menar att det är värderingarna som är avgörande för kulturen. Skoglund (2005) 
hävdar vidare att värderingarna starkt bidrar till att skapa en visst beteende inom företaget. En 
kommunikativ kultur kan fungera som ett varningssystem för att avvärja en kris. Runsiö & 
Nilsson (2005) menar att företaget, för att skapa denna öppna kultur, måste tillåta att 
sanningen kommer fram och betonar vikten av kritisk analys utan att för den delen peka ut 
syndabockar.  
 
En beskrivning av begreppet organisationskultur kan enligt Erikson (2005) göras genom att 
fokusera på den observerbara formen för kommunikation. En kommunikativ kultur kan tidigt 
rapportera om något negativt är på gång inom företaget. Ledningen får då en helhetsbild vad 
problemet eller krisen handlar om. Medarbetarna får en överblick över vad som ska 
kommuniceras för att organisationen inte ska stå splittrad. (Runsiö & Nilsson 2005) En 
kommunikativ kultur delar även med sig av makt och kommunikation inom företaget menar 
Erikson (2005) och detta ökar insikten hos såväl individen som företaget. Således skyddas 
alltså organisationen då cheferna och de anställda ges den kunskap samt de verktyg som krävs 
för att hantera situationen. (Runsiö & Nilsson 2005)  
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3.4.3 Intern kommunikation 
Genom att kontinuerligt kommunicera var företaget är på väg och varför, förenklas 
arbetsgången och metoderna. Effektivitet kan uppnås om alla medarbetare drar åt samma håll 
och har en likadan uppfattning om vad företaget vill åstadkomma. (Erikson 1998) Detta 
resonemang kan verka självklart men av litteraturen framgår att verkligheten inte alltid är lika 
enkel. Det är ofta den externa kommunikationen som hamnar i fokus och Kjær (1990) menar 
att detta främst beror på två orsaker: 
 

• Den externa mediainformationen är mer handgriplig och mätbar. Den har en stor 
betydelse för företagets förhållande och relationer till aktieägare, kundgrupper och 
omvärlden i övrigt vilket ofta gör att mer resurser läggs på den externa delen. 

• Den interna kommunikationen kräver förberedande analysarbete med 
målformuleringar, strategier, resurskrävande organisering med mera vilket många 
medarbetare och chefer drar sig för. 

 
Erikson (1998) menar att den interna kommunikationen syftar till att ge medarbetarna en 
överblick i arbetet samt att den ger bättre beslutsunderlag. Om medarbetarna har tillgång till 
rätt information och får ökade kunskaper om organisationen kommer de även att fatta bättre 
beslut. Kommunikationen bidrar även till att underlätta samarbetet och den bidrar även till att 
skapa en vi-anda. Den fungerar som en brygga mellan olika nivåer inom företaget och en 
fungerande intern kommunikation är ofta mer betydelsefull än det externa budskapet till 
omvärlden (Bland 1998). 
 
Den interna informationen skiljer sig åt beroende på vilka fakta som ska förmedlas (Erikson 
1998). Informationen kan delas in i olika typer beroende på dess innehåll 
 
Operativ kommunikation – Den information som krävs för att varje medarbetare ska kunna 
sköta det dagliga arbetet. Det kan exempelvis röra sig om produktinformation eller rutiner. 
 
Nyhetskommunikation – För att medarbetarna på längre sikt ska kunna sköta arbetsuppgifterna 
krävs att de informeras om det senaste som har hänt inom organisationen. 
Nyhetskommunikationen berör hela företaget och informerar olika avdelningar om vad som 
har hänt inom de olika affärsområdena. Kan ske genom personaltidningar, intranät med mera. 
 
Förändringskommunikation – Företaget måste skilja den dialog som rör den dagliga 
verksamheten från den som berör det oväntade eller drastiska. Den här typen av 
kommunikation är baserad på särskilda händelser som ligger utanför det normala, exempelvis 
i en krissituation. Här måste de ordinarie kanalerna kompletteras med projektbaserade kanaler 
och metoder som tas i bruk enbart under en begränsad tid. 
 
Kulturkommunikation – Fakta som berör företagets värderingar, etik och människosyn. 
Kulturkommunikationen speglar synen på ledarskap, jämställdhet, miljöfrågor och företagets 
samhällsansvar. Ofta brister företagen att i skrift beskriva värdena men Erikson (1998) menar 
att det är bra att försöka få ner dem på papper. Syftet är att på så sätt öka förståelsen för 
organisationen samt att det även blir tydligt vilken typ av intern kommunikation som fungerar 
och vilken som inte gör det.  
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3.4.4 Extern kommunikation 
I den externa kommunikationen förekommer mycket PR, det vill säga åtgärder för att utveckla 
relationer med organisationens omgivning. PR-åtgärder sker i samarbete med organisationens 
marknads- och försäljningsavdelning. Marknadsansvariga och informatörer arbetar 
tillsammans för att ”tillföra fakta, påverka attityder och öka förtroendet för företaget och dess 
produkter och tjänster” (Erikson 1998, s.60). Det finns många områden som berör den 
externa kommunikationen såsom ekonomisk kommunikation (exempelvis årsredovisningar 
och bokslut), marknadskommunikation (såsom nyhetsbrev och reklamkampanjer) och så 
vidare. Det viktigaste med den externa kommunikationen inför en kris är dock att bygga upp 
relationen till media och samhället. Relationen till media är ett beroende mellan journalister 
och organisationen som de båda tjänar på. Journalisten kan föra ut informatörens budskap och 
informatören har informationen som journalisten vill ha. Kommunikationen med samhället 
innebär kontakt med exempelvis politiker, skolor, myndigheter och andra organisationer. 
Genom att nya lagar stiftas måste organisationer hålla sig uppdaterade vad som händer och 
samtidigt kunna påverka opinionsledare tillsammans med andra företag. (Erikson 1998) 
 

3.5 Kriskommunikation 
Kriskommunikationen har som syfte att minimera skadan av organisationens image under en 
kris. Ibland kan kommunikationen rentav bidra till att organisationen erhåller ett bättre rykte 
än vad den hade innan. (Fearn-Banks 2002) Detta avsnitt behandlar hur kriskommunikation 
fungerar i praktiken. 
 

3.5.1 Kriskommunikation och trovärdighet 
En av de viktigaste förutsättningarna för trovärdighet är enligt Hedquist (2002) öppenhet som 
också stöds av Viklund (2002). Detta är något som är viktigt, särskilt i en krissituation. 
Öppenheten bygger här på att berätta det som är relevant för den aktuella situationen. Det går 
alltså inte att hemlighålla vad som har hänt då detta skapar misstro. Företaget ska vara 
transparent och öppet för allmänheten. Informationen som går ut till allmänheten måste vara 
utförlig och snabb. Frågor som ställs till organisationen måste hanteras snabbt inom 
organisationen för att sedan besvaras. Det kan då gå snabbare att besvara genom tidigare 
erfarenhet. Tillgängligheten är viktig vilket betyder att organisationen ska ge ut 
telefonnummer och vara uppkopplad via Internet för att besvara frågor. Det gäller också att 
organisationen har kontroll över ansvarfördelningen. Kommunikationen ska fungera inåt och 
utåt på ett snabbt och effektivt sätt. (Hedquist 2002) Ibland görs även skillnad gällande 
trovärdighet mellan sändare och mottagare. Viklund (2002) menar att mottagaren ofta 
förväntar sig mer trovärdighet ifrån sändaren och är dessutom mindre trovärdig i en 
kommunikation. Detta kan bero på relationen mellan dem då sändaren har tagit initiativ till 
kontakten medan mottagaren inte har gjort ett sådant engagemang. 
 
Kunskap är en viktig del för att inge förtroende och den är bunden till social kompetens. För 
experter är kunskap ett högt värderat element i trovärdighetsbegreppet. Social kompetens ser 
Hedquist som en annan komponent gällande trovärdighet. Talaren måste kunna sätta sig in i 
lyssnarnas situation och kunna förmedla på ett språk som är lätt att förstå samt inte gå in på 
alltför komplicerade företeelser rörande sakfrågan. Utöver det måste personen vara lyhörd och 
anpassa sig efter målgruppen som han eller hon vill nå ut till. Eftersom talaren representerar 
organisationen ses dennas sociala kompetens som organisationens sociala kompetens. 
Karaktären spelar en stor roll här och personen måste vara ärlig för att organisationen ska 
uppfattas som ärlig. Identifikation kan också öka graden av trovärdighet vilket också är nära 
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relaterat till social kompetens. Talarens trovärdighet kan öka om det finns likhet mellan 
honom och lyssnaren. Viktigt är dock att likheten inte är total så att lyssnaren redan vet vad 
talaren ska säga. (Hedquist 2002) 
 
Det gäller enligt Kash & Darling att inte kommunicera om bara krisen utan också utan också 
hur krisen kommer att påverka företaget i framtiden. Kommunikationen ska vara öppen och 
de uppgifter företaget lämnar ut ska komma ifrån en trovärdig källa. Det är också viktigt att 
kommunicera ut ett självförtroende och att visa att företaget har kontroll över läget. Runsiö & 
Nilsson (2005) hävdar att en lyckosam kommunikation under en kris är snabbhet, ansvar, 
ärlighet och visad empati. Företaget måste då kunna leva upp till det som ska förmedlas. Att 
vara snabb kan också innebära att det informerar i förväg så allmänheten inte behöver ställa 
alla frågor.  
 

3.5.2 Kriskommunikationsplan 
En Crisis Communications Plan (CCP) syftar till att styra kommunikationen under en kris 
(Bland 1998). På svenska benämns planen som en kriskommunikationsplan (Runsiö & 
Nilsson 2005). Innan en sådan tas fram måste det, som tidigare nämnts, först kartläggas vilka 
kriser företaget mest sannolikt kan råka ut för (Fearn-Banks, 2002). En CCP kan vara en del 
av en större krishanteringsplan men den utgör dialogen mellan företaget och dess intressenter.  
 
Weiner (2006) har gjort en checklista för vad som ska ingå i en CCP. Kontaktinformation till 
media och övriga intressenter ska enligt honom överföras via talesmannen och krisgruppen. 
Organisationen måste kunna prioritera och veta vilken kris det har att göra med, detta är dock 
inte alltid enkelt. Det gäller att veta vilken information som har förtur såväl som att veta hur 
företaget ska ge respons till media. Rätt information måste ges ut till rätt intressent och de 
måste specificeras i vilken turordning informationen ges. Kash & Darling (1998) utvecklar 
också att det är viktigt att kommunicera med de viktigaste intressenterna på ett direkt sätt.  En 
viktig del av CCP är att den är lätt och överskådlig. I en krissituation ska de involverade på ett 
enkelt sätt kunna hitta den önskade informationen. Viktigt är även att planen är specifikt 
utformad för en viss typ av kris. (Fearn-Banks 2002) 
 

3.5.3 Kommunikativa strategier 
Det finns olika kommunikativa strategier företaget kan ta till under en kris som Coombs 
(1998) beskriver i figur 2. Olika strategier används beroende på vad det är för kris. Han 
beskriver kriser efter om de verkar i förmildrade eller försvårande omständigheter. Under de 
förmildrande omständigheterna visar företaget oro över dem som kan ha skadats av krisen och 
allmänheten är därför ute efter någons bekräftelse av skuld till krisen. I detta fall hjälps offren. 
Under försvårande omständigheter försöker organisationen försvara dess image och 
exempelvis förneka ens skuld. Organisationen försöker mer eller mindre försvara sig själv. 
Detta kan ses i modell där sju strategier behandlas efter de nämnda omständigheterna i en 
skala. Skalan visar de försvarande åtgärderna som då hör till de försvårande omständigheterna 
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och de tillmötesgående åtgärderna som hör till de förmildrande.  
  

     
     Defensive 
  (försvarande) 

1. Attack the accuser       Crisis manager confronts the person or group who claims that a 
crisis exists. This may include a threat to use ”force” (e.g. a lawsuit) 
against the accuser. 

2. Denial       Crisis manager states that no crisis exists. This may include 
explaining why there is no crisis. 

3. Excuse        Crisis manager tries to minimize the organization’s 
responsibility for the crisis. This can include denying any intention 
to do harm, claiming the organization had no control of the events 
that led to the crisis, or both. 

4. Justification       Crisis manager tries to minimize the perceived damage 
associated with the crisis. This can include stating there was no 
serious damage or injuries or claiming that the victims deserved 
what they received. 

5. Ingratiation       Actions are designed to make stakeholders like the 
organization. 

6. Corrective action       Crisis managers seek to repair the damage from the crisis, take 
steps to prevent a repeat of the crisis, or both. 

7. Full apology       Crisis manager publicly states that the organization takes full 
responsibility for the crisis and asks for forgiveness for the crisis. 
Some compensation (e.g. money or aid) may be included with the 
apology. 

  Accomodative 
 (tillmötesgående)  

 
Figur 2: Kommunikativa strategier under olika kriser (Källa Coombs 1998) 
 
Runsiö & Nilsson har en liknande modell för budskapsstrategier till allmänheten. Att 
attackera de som anklagar organisationen är inte den bästa vägen att gå då antaganden kan 
göras utan att tillräckligt med kunskap finns. Nya avslöjanden kan då uppstå eller att 
organisationen framstår som en lögnare. Förnekelse är likaså riskfyllt eftersom, som tidigare 
sagts, att ny information kan komma fram. Undanflykt, excuse i Coombs modell, anser 
författarna inte vara en bra strategi oavsett vilken kris företaget är utsatt för. Minimering eller 
att ge en förklaring kan användas vid rätt tillfällen vid passande kris. Att korrigera och 
reparera skadan kan likaså vara bra på samma villkor som innan. En göra en pudel är ett 
uttryck som använts mycket i press vid ursäkter. Litteraturen kallar det för en förbehållslös 
ursäkt och varnar för att göra en sådan då det kan skada alltför mycket av organisationens 
anseende. Det företaget istället kan göra är ”… be om ursäkt i formfråga men inte vika i 
sakfråga” (Runsiö & Nilsson 2005, s. 60), vilket då skulle vara en halv pudel.  
 

3.5.4 Hantering av media 
Medierna är viktiga för ett företag, inte enbart i krissituationer. Det är dessa som till stor del 
förmedlar bilden av företaget till olika intressentgrupper. Detta innebär enligt Skoglund 
(1995) att det sätt på vilket medierna behandlas är avgörande för företagets förtroendekapital 
hos allmänheten. Runsiö & Nilsson (2005) instämmer i Skoglunds resonemang och de menar 
att det nu är medierna som hanterar och styr förtroendefrågorna. Medierna mäter och 
ifrågasätter förtroendet för samhällsaktörer såsom företag och organisationer. I dagsläget 
måste företagen och dess ledare ständigt bevisa och vinna allmänhetens förtroende.  
 
Även om krishantering innebär mer än bara mediehantering menar Bland (1998) att medias 
roll ofta utgör den viktigaste och största delen i arbetet med krishantering. Mediehanteringen 
är en vital del av alla krishanteringsprocesser då det råder ett outtömligt behov av information 
i en krissituation (Harrison 1999). Att respektera medierna och allmänhetens rätt till 
information kan vara skillnaden mellan en lyckad och en katastrofal krishantering. Även 
Skoglund (1995) uttrycker det som att olyckan sker på ett ställe men förtroendekrisen på ett 
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annat – den uppstår i medierna. Först kommer olyckan och därefter kommer pressen. Keown-
McMullan (1997) instämmer även i detta och förklarar hur företaget i normalfallet löser 
eventuella problem rutinmässigt. Media kommer då in i bilden först i slutet av processen, det 
vill säga när all information är samlad och företaget står förberett. Ett framtida problem 
formas till en kris när media kommer in ”för tidigt”. Om en potentiell krissituation inträffar är 
det medias hantering av ärendet som avgör om situationen förblir ett problem eller om det 
utvecklas till en fullskalig kris. Nyckeln till framgångsrik kommunikation med media ligger 
således i företagets vilja att samarbeta. I en krissituation finns det enligt Fearn-Banks (2002) 
tre typer av tänkbara svar på journalisternas frågor: 
 

1. Vi vet, här är all information 
2. Vi vet inte allt för tillfället. Här är allt vi vet, vi återkommer så fort vi har mer 

information 
3. Vi vet inte men vi ska ta reda på det 

 
Teorin tar upp åtskilliga aspekter gällande hanteringen av media i samband med en kris. De 
olika författarnas syn på hur mediarelationerna bör skötas varierar något men i stort så 
sammanfaller de. Litteraturen lägger mycket vikt vid att tillsätta en talesman som själv ska 
hantera all kommunikation med media (Harisson 1999). Företaget bör även tillsätta en PR-
ansvarig för att bistå talesmannen med expertis, support och medieträning. Detta för att 
etablera ett kontrollerat informationsflöde (Bland 1998). Att begränsa antalet ansikten utåt 
minskar enligt Skoglund (2002) risken att företaget sänder ut dubbla budskap. Regester & 
Larkin (2002) menar att nyckeln till framgångsrik kommunikation i en krissituation är att så 
fort som möjligt göra företaget till den enda möjliga informationskällan för journalisterna. 
Därför är ett grundförtroende för företaget hos journalisterna viktigt. 
 
Harrsion (1999) anser att företaget bör bistå media med specifika tids- och platsangivelser för 
daglig uppdatering där huvuddelen av informationen kan ges ut. Eventuella intervjuer i radio 
och TV anser han bör spridas ut för att minska trycket på den tilltänkta talesmannen. Bland 
(1998) menar att journalister bör så långt det är möjligt hanteras en och en då de är svårare att 
hantera i grupp. Även detta anses minska trycket på talesmannen.  
 
En viktig aspekt när det gäller hantering av media är hur pass mycket information som ska ges 
ut till journalisterna. Skoglund (2002) menar att i en krissituation får journalisterna snabbt en 
fientlig attityd mot företaget när de misstänker att de försöker dölja något. Därför bör 
företaget enligt honom bjuda på rikligt med information vilket även medför att det kommer 
närmare journalisterna. Resultatet blir att företaget lättare kan kontrollera vad som 
rapporteras. Genom att sända ut budskapet att det inte har något att dölja och att företaget i 
likhet med journalisterna söker sanningen, inges förtroende. Ashcroft (1997) menar att om 
inte rikligt med information finns tillgänglig omedelbart för journalisterna lämnar detta rum 
för spekulationer. Detta talar dock emot Wilsons (2002) resonemang som menar att allt för 
mycket information och detaljer bidrar till fler frågor. Det är således enligt Wilson viktigt att 
balansera informationsutlämnandet till media. Även Runsiö & Nilsson (2005) menar att trots 
att ett snabbt agerande är viktigt bör företaget inte göra sig tillgängligt för media förrän det 
vet hur det ska agera.  
 
Den enskilt viktigaste punkten i relationen med media för att inge ett förtroende anses vara att 
ständigt berätta sanningen. Människor känner sig oftast mer kränkta över att organisationen i 
fråga ljuger om krisen snarare än om krisen i sig självt (Kash & Darling 1998). Förnekande är 
värre än själva brottet (Skoglund 2002) och i en krissituation är det sanningen som skapar 
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förtroende och en fortsatt dialog med medierna. Att berätta sanningen kan kräva en hel del 
mod men att i stället undvika sanningen kan leda till förödande konsekvenser. I inledningen 
av uppsatsen tog vi upp fallet med Tylenol. Mitroff (2001) tar upp fallet som ett exempel på 
hur stor innebörden av ärlighet och att hålla sig till sanningen är i samband med krishantering. 
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4. IKEA och tidigare kända kriser 
 
Enligt litteraturen speglar organisationskulturen hur företaget uppträder i en krissituation. 
Därför har vi valt att kort beskriva IKEA: s vision och kultur. Därefter följer en 
sammanfattande beskrivning över två tidigare kriser som har drabbat företaget och som har 
fått stor uppmärksamhet. Syftet är att få en inblick i hur tidigare krishantering inom företaget 
har gått till och vilka effekter det fick. 
 

4.1 IKEA: s vision och kultur 
IKEA: s affärsidé är prismedvetenhet och enligt de själva ”… att erbjuda ett brett sortiment, 
form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt 
får råd att köpa dem” (http://www.ikea.com, 2006-04-05). Till detta försöker IKEA skapa en 
bättre vardag (Ibid.) som även vår respondent Lindemann på IKEA tar upp under vår intervju 
med henne. Företaget framhäver nyttan som deras tjänster och produkter gör för samhället. 
(Björk 1998) Likväl som IKEA är en vinstdrivande verksamhet redovisar företaget inte någon 
vinst, ”… vi talar i stället om tillväxt och omsättning” som vår respondent Lindgren 
påpekade. För att hålla nere priserna på produkterna ingår bland annat sparpaket som ser över 
var pengar kan sparas in. Kamprad personifierar denna kostnadsmedvetenhet genom att alltid 
flyga ”… ekonomiklass och…” ta ”bussen till flygplatsen” (Björk 1998 s.163f). Detta 
förmedlas även till anställda där de kan få tips vilka hotell och resesätt som är billiga vid 
tjänsteresor. Kamprad ser slöseri som en dödssynd. (Björk 1998) Nyckelorden för IKEA: s 
kultur är enligt Björk (1998, s.162) ”… enkelhet, kostnadsmedveten, entusiasm, förnyelse, 
gemenskap och ödmjukhet”. Enkelheten speglas i hur rutinerna sköts i IKEA och att inte för 
mycket tid ska ägnas åt planering. Entusiasmen grundar sig på viljan av förnyelse, ansvar och 
ödmjukhet hos medarbetare och ledning. Gemenskap handlar om att hjälpa varandra och 
också om ödmjukhet. Ansvar är något som också ses som en viktig del i IKEA: s 
företagskultur, handlingskraftighet och ansvar uppmuntras. Anställda ska helt enkelt inte vara 
rädda för att göra fel. (Björk 1998) 
 
För att mer tydligt visa på hur kulturen ser ut beskriver Björk (1998) en figur som visar 
verktyg för hur anställda utomlands ska kunna leva upp. Figuren redogör även för vissa risker 
förenade med ovanstående verktyg. Vi anser att denna modell kan appliceras på anställda i 
Sverige om läsaren bortser ifrån att den refererar till olika länder. Företagskulturen är något 
som genomsyras i hela företaget enligt vår respondent Lindgren som menar att öppenheten 
och ärligheten är något som eftersträvas.  
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TES VERKTYG RISKER 

Ödmjukhet 
 
 
Enkelhet 

Ledig klädsel 
 
 
”Du”-tilltal i alla länder 
 
 
Kontorslandskap 

På gränsen till ”uniform” 
 
 
”Du” inbjuder i vissa länder 
till för mycket ”intimitet” 
 
Ibland väl långt drivet – alla 
älskar inte kontorslandskap 

Kostnadsmedvetande Billigaste klass på tåg 
och flyg 
 
Enkla hotell 

Jobbigt för dem som reser 
mycket 
 
Kan urarta till gnetighet 

Entusiasm 
 
 
Förnyelse 

Tillväxt 
 
 
Snabb jobbrotation 
Liten grad hierarki 
 
Profil som succéföretag 
 
Unga medarbetare 

Misstag upprepas ibland, 
hjulet uppfinns på nytt 
 
Leder ibland till att unga 
människor inte får någon 
läromästare, mentor 
 
En del efterlyser fler äldre 
medarbetare ”att luta sig 
emot” 

GENERELLA VERKTYG RISKER 

Ledare som föredömen 
 
Kulturbärare 

 
 
Ibland för stort inflytande – 
”Ingvar har sagt…”    

Utbildning 
 
Svenska som ”kultur- 
språk” 

 
 
Risk för att svensktalande i 
utländska enheter blir ett 
särskilt ”prästerskap” 

Ikeas historia 
 
Ideologiska kampanjer 
 
Videoband och skrifter 

Kan ibland bli patetiskt 
 
 
 
Svårt att överföra nyanser i 
budskapet på annat språk än 
svenska 

Ansvarstagande Liten hierarki 
Ringa centralstyrning 
 
Unga medarbetare får 
snabbt stort ansvar 

Misstag upprepas ibland, 
hjulet uppfinns på nytt 
 
Lite för snabbt ibland, risk för 
misslyckanden 

 
 

Figur 3: Riktlinjer för hur IKEA: s företagskultur ska följas (Källa Björk 1998) 
  

4.2 Barnarbete och socialt ansvar 
 
IKEA har sedan starten velat profilera sig som ett ansvarsfullt företag som vill påverka 
världen till det bättre. Att det första riktigt stora hotet mot deras rykte och varumärke skulle 
röra mänskliga rättigheter kom därför mycket oväntat för företaget (Miller 2001). Det var en 
dokumentärfilm som sändes i Sveriges Television 1994 som ledde till ett chockartat 
uppvaknande. Filmen som hette ”Mattan” visade barn som tvingades arbeta under 
fruktansvärda förhållanden i fabriker i Pakistan (Brevinge 2001). Dokumentären upprörde 
många känslor hos allmänheten i och med att IKEA pekades ut som ett av de företag som 
kopplades samman med inköpen av mattor från området.  
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Vid samma tidpunkt kom nya avslöjanden om barnarbete. I en tysk dokumentär hävdades att 
barn i femårsåldern tvingades arbeta under slavliknande förhållanden för att väva mattor på en 
fabrik. Leverantören som pekades ut var den här gången Sheena Exports, en mattfabrik nära 
Dehli i Indien som IKEA använt som tillverkare i flera år. Marianne Barner dåvarande 
affärsansvarig för mattor sade genast upp kontraktet med Sheena. Det visade sig senare att 
historien om IKEA: s inblandning i det här specifika fallet var fabricerad men då 80 procent 
av företagets mattor tillverkades i Indien ledde det till mycket negativ publicitet och 
spekulationer. (Miller 2001) 
 
Situationen som uppstod tvingade IKEA att verkligen sätta sig in i frågor kring barnarbete och 
hur produktionen i Pakistan, Indien och Nepal och andra tillverkningsländer såg ut. Marianne 
Barner sade omedelbart upp kontraktet med leverantören i Pakistan (Miller 2001). För att fullt 
ut kunna kartlägga förhållandena tog IKEA hjälp av olika organisationer, däribland Rädda 
Barnen och ILO (International Labour Organization). Utomstående företag anlitades även för 
att vid sidan av övervaka produktionsförhållandena hos de olika underleverantörerna. Arbetet 
var dock mer komplicerat än vad IKEA från början trodde. Det var sällan det gick att finna 
några bevis för att barnarbete verkligen existerade. (Bingel et al. 2002) Vad som även bidrog 
till problematiken var att för många familjer i Asien är det ofta livsnödvändigt att alla 
familjemedlemmar bidrar till försörjningen i hemmet, inklusive barnen. Att då förbjuda 
barnarbete tvärt skulle därför kunna bidra till en större misär för många barn och deras 
familjer. För många barn i de områdena är prostitution det enda alternativet till fabriksarbete. 
(Ibid.) 
 
Efter avslöjandena om barnarbete upprättade IKEA, med ILO: s hjälp ett tillägg om 
barnarbete i inköpskontrakten (Bingel et al. 2002). I tillägget framgick att när IKEA ingår 
kontrakt med en underleverantör får barnarbetare inte användas och att leverantören måste 
vara öppen för stickprovsundersökningar (TT 1997). Företaget ansåg sig dock behöva göra 
mer än bara hantera kris efter kris som uppstod kring situationen. IKEA sökte rådgivning av 
UNICEF som ansåg att den enda vägen att lösa situationen var att attackera roten till 
problemet i form av fattigdom och brist på utbildning. (Miller 2001) Detta ledde till ett 
projekt där företaget satte upp skolor och andra projekt i 200 byar i norra Indien där IKEA har 
många leverantörer (Bingel et al. 2002). Projektet expanderade och sommaren 2000 hade 
IKEA donerat en halv miljon dollar till UNICEF. Bland annat upprättades lärandecentrum för 
att hjälpa barn att komma in i skolsystemet och kvinnor fick stöd i särskilds 
självhjälpsprogram. Syftet var att skapa en inkomstbringande verksamhet så att kvinnorna 
slapp skicka deras barn till fabrikerna och i stället kunde placera dem i skolor. (Bingel et al. 
2002) 
 
Anders Dahlvig tillträdde som VD för IKEA 1999. Han engagerade sig snabbt i de sociala 
frågorna och upprättade en social uppförandekod kallad IWAY (The Ikea Way of Purchasing 
Home Furnishing Products). Koden anger de minimikrav som leverantörer ska leva upp till 
när det kommer till arbetsmiljö, barnarbete, miljö och skogsbruk. Företaget har även upprättat 
en organisation som följer upp frågor kring mänskliga rättigheter. Externa kontrollbesök görs 
på leverantörernas fabriker men framförallt utbildas leverantörerna så att de förstår 
innebörden av kraven och kan leva upp till dem. (Bingel et al. 2002) 
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4.3 Kamprads ungdomsförsyndelser 
En annan kris som har skakat IKEA är om grundaren Ingvar Kamprads nazistsympatier i hans 
ungdom. Det hela började med att Kamprad blev kontaktad av Expressen för en intervju den 
21 oktober 1994 angående hans bakgrund inom nazistiska och fascistiska kretsar. Kamprad 
väntade i fyra dagar innan han gick ut i media med ett svar, vilket skedde i ett IKEA-varuhus i 
Lausanne. Väl där visade en journalist dokument från ett fascistiskt möte Kamprad påstods ha 
deltagit vid 1958 i Malmö. (Runsiö & Nilsson 2005) Bakgrunden till detta var att Kamprad 
hade varit aktiv i nazistiska och fascistiska organisationen under och efter andra världskriget. 
Detta hade kommit fram genom Nysvenska Rörelsens dåvarande ledare Per Engdahls 
dokument där han hade tackat för Kamprads bidrag. (Faringer 1994) Dessa dokument blev 
kända då Per Engdahls arkiv, som inkluderade bland annat dokument och brev, hade skänkts 
till Riksarkivet och därmed blev offentligt. (Nyström 1994) 
 
Krisarbetet sattes igång i IKEA för att bevisa att detta var något som hade skett i Kamprads 
ungdomsår och hade inget att göra med hans värderingar och politiska ställning idag. Det som 
gjordes då var att leta fram allt som hade koppling till Kamprads deltagande i Per Engdahls 
nazist- och fasciströrelse. Två krisgrupper bildades, en vid dåvarande huvudkontoret 
Humlebaek och en vid Älmhult. En representant från IKEA skickades till Riksarkivet för att 
gå igenom dokument och brev i Engdahls arkiv där Ingvar Kamprad har varit inblandad. När 
materialet hade sammanställts skickades information ut såväl internt som externt. 
Informationen gick internt ut genom Internet, brev och möten. Kamprad skrev också ett 
handskrivet brev till de anställda där han ursäktade sig och var ångerfull, brevet gick också ut 
i pressen. Mitt största fiasko var rubriken som inledde brevet där han berättade om sin 
uppväxt med bland annat sin südenttyska farmor, som sympatiserade med Hitler, och om sin 
inblandning i Nysvenska rörelsen. (Runsiö & Nilsson 2005) 
 
Göteborgs-posten skrev samtidigt att Kamprad som 16-åring blev intresserad av äktsvensk 
litteratur och läste medlemstidningen Vägen Framåt ifrån Nysvenska rörelsen (Nyström 
1994). Kamprad hade deltagit i möten ibland annat i Osby, Malmö och Göteborg. Senare 
bidrog han även med pengar till rörelsen då han hjälpte Engdahl att få en bok publicerad och 
han ville vid ett tillfälle låna Nysvenska rörelsens lokaler för att ställa ut möbler. (Björk 1998) 
Leif Sjöö som var en av informationscheferna på IKEA Sverige hade gått igenom alla artiklar 
över allt samröre Kamprad hade haft med den nazistsiska rörelsen. Kamprad hade skrivit brev 
till Engdahl där han hade bett att få nummer av Vägen Framåt. Dokument fanns också där 
Kamprad hade velat ha tag i Västerlandets förnyelse som hade skrivits av Engdahl. Brevet 
hade Kamprad avslutat med ”I hopp om goda förbindelser och med nordisk hälsning” (Björk 
1998, s. 85). Han hade sedan i flera år prenumererat på tidningen Vägen Framåt (Björk 1998) 
Det mötet 1958 som Kamprad skulle ha deltagit i var en insamlingslista till Engdahl 50 års 
dag som Kamprad inte deltog i. Allt detta material som hade kommit fram skickades till press 
och en kort tid därefter svalnade intresset över ämnet. (Runsiö & Nilsson 2005) 
 
I efterhand brukar det sägas att Kamprad gjorde allting rätt i denna kris. Han var öppen och 
ångerfull över vad han hade gjort. (Skoglund & Olsson 1995) Han sade i Göteborgs Posten att 
han, sedan han började ta avstånd ifrån rörelsen inte varit i kontakt föreningen sedan 1953 
(Nyström 1998).  Kamprad erkände att han hade hamnat i fel gäng vilket gjorde att började 
läsa nazistisk litteratur (Björk 1998).  Vidare hävdade Kamprad att han aldrig var medlem i 
Engdahls organisationer. (Nyström 1994) Kamprads trovärdighet stod på spel och därigenom 
IKEA. Han reagerade snabbt och på så sätt stoppades ytterligare spekulationer. Hans 
erkännande stärkte hans förtroende hos allmänhet och internt inom företaget. (Skoglund & 
Olsson 1995) Även andra ser Kamprads handlande som ett skolexempel för att bibehålla 



– Kriser och förtroende –  

 30 

förtroende ”Hanteringen av Ingvar Kamprads nazisympatier är svenskt näringslivs mest 
lysande exempel på ärligt och öppet agerande” (Rawet 1997), ”Han har gått ut och öppet 
erkänt att han har agerat fel, det finns inget bättre sätt att hantera det hela på.” (Faringer 
1994) 
 
Kommunikationsexperternas syn på IKEA: s tidigare krishantering 
När det gäller IKEA: s hantering av förtroendet i samband med kriser berättar tre av 
respondenterna hur de anser att företaget har skött sig. Olin anser att IKEA inte har varit 
drabbade av så värst allvarliga kriser. Han tar ändå upp Ingvar Kamprads förflutna och 
situationen med barnarbete och menar att företaget har skött kriserna resolut. Olin tror IKEA: 
s höga förtroende är en följd av att de är öppna och han instämmer i att om företaget har ett 
högt förtroendekapital så har det råd att göra av med lite i en krissituation. Han menar att 
IKEA har ett grundmurat förtroende och att de ska mycket till för att en kris ska påverka deras 
försäljningssiffror. Jebsen anser att hanteringen av situationen med Ingvar Kamprads förflutna 
hanterades på ett kreativt och bra sätt. Han menar att det faktum att Sveriges största tidning lät 
honom gå ut med ett handskrivet brev och be om ursäkt är ett tecken på hur viktigt IKEA är 
för Sverige. Jebsen anser att få andra svenska företag skulle ges möjligheten till något sådant. 
”Det är som en beställd annonsplats men det var väldigt kreativt, det gick rakt in i hjärtat.” 
Borg berättar att han var lite inblandad som rådgivare åt IKEA under krisen med Kamprads 
nazist-anklagelser. Han anser att IKEA har varit lysande i det sammanhanget och lyfter fram 
öppenhet och det konsekventa agerande som han menar har präglat de olika kriserna. 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel redogörs för den primärdata som har insamlats genom intervjuer. Kapitlet är 
uppdelat i två delar där den första består av svar från fem olika kommunikationsexperter. 
Därefter presenteras de svar vi har insamlat av representanter från företaget IKEA och deras 
syn på ämnesområdet samt inblandning i en specifik kris de alla var inblandade i. 
 

5.1 Kommunikationsexperter  
Detta avsnitt innehåller svaren från de olika kommunikationsexperterna Pål Jebsen, Gunnar 
Olin, Rune Borg, Anders Bylund samt Peter Isling. Avsnittet syftar till att tillföra ett externt 
perspektiv gällande förtroende, krishantering och kriskommunikation som vi sedan kopplar 
till det valda företaget i analysen.  
 

5.1.1 Förtroende och kriser 
I samtal med de olika kommunikationsexperterna ber vi de inledningsvis att definiera samt 
föra ett resonemang kring begreppet förtroende. Bylund berättar: 
 
” Min bestämda uppfattning är att förtroende och förtroendekapital som område kommer att 
bli en av de viktigaste frågorna på styrelsens och företagsledarnas bord. Det kommer vara 
lika viktigt som varumärkesfrågor var för 20 år sedan, de kommande 20 åren.”  
 
Som definition av begreppet förtroende anser Bylund att det innebär en relation där det finns 
ett utbyte, där den ena parten känner att den andra har legitimitet. Bylund menar att en aktör 
inger förtroende om denna tar hänsyn till den andra partens intressen. Isling anser att 
förtroendet för ett företag vilar på en värderingsgrund, att leva upp till vissa levnadsregler och 
värderingar som företaget tidigare har satt upp. Jebsen exemplifierar förtroendet genom att 
gemene man fortfarande köper företagets produkter eller att en politiker fortfarande får röster. 
Han menar att trovärdighet är en förutsättning för förtroende. Isling instämmer och menar att 
om du inte är trovärdig som ledare så har du heller inget förtroende.  
 
Kopplingen mellan förtroende och trovärdighet instämmer samtliga respondenter i. För att ett 
företag ska uppfattas som trovärdigt pekar Bylund på insikten om att företagets rykte bygger 
på vad som sägs, vad som görs och vad andra säger om företaget. Bylund hävdar att det är 
bara om man förmår att få de delarna att hänga ihop som företaget kan uppfattas som 
trovärdigt. Såväl Bylund som Jebsen anser att en viktig fråga att ställa sig själv i samband 
med en kris är hur företaget vill bli ihågkommet för när krisen är över. Jebsen menar att den 
kan fungera som en ledstjärna i ett krisläge.  
 
Samtliga respondenter pekar på öppenheten och transparensen för att vårda förtroendet i 
samband med en kris. Borg anser att ett företag aldrig kan förneka att det har agerat felaktigt. 
Vikten av ärlighet är också något som samtliga instämmer i. Jebsen utvecklar:  
 
”Du behöver inte berätta hela sanningen men det du säger ska vara sant.”  
 
Isling knyter an till sitt tidigare resonemang och menar att det handlar om att leva som man 
lär. Det är enligt honom en ledningsfråga, hur pass väl förtaget klarar av att få ner 
levnadsreglerna över hela organisationen. 
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På frågan hur respondenterna definierar en kris så skiljer sig svaren åt. Jebsen anser att krisen 
innebär en händelse som kan sätta företagets tillgångar och värden på spel. Olins definition av 
krisen bygger på en händelse som drabbar eller förväntas drabba företaget och som kan leda 
till bristande förtroende för företaget. Borg menar att krisen är en hastigt uppkommen historia. 
Bylund använder frasen avgörande vändning, en situation där du har förlorat eller riskerar att 
förlora kontrollen. Denna definition delar även Isling som menar att krisen inträffar när man 
tappar kontrollen. Så länge företaget har informationsövertag i förhållande till media så är det 
ofta ingen kris menar han. På frågan om när en kris är en kris så menar de flesta respondenter 
att det ser olika ut i olika företag. Bylund menar dock att det är en felaktig tolkning av krisen 
att definiera den utifrån när det blir publik. Det, menar han, bidrar till beteendet att försöka 
stoppa problem under mattan.  
 
Förtroendekriser uppstår enligt Jebsen när företaget inte kan övertyga omvärlden att det de 
gör eller har gjort är rätt. Vidare anser Borg att kriser av det slaget uppstår när företaget 
förnekar att de har ett problem eller när fakta inte stämmer. Företag kan enligt Bylund 
förebygga förtroendekriser genom att agera självkritiskt. Bylund berättar att det i Sverige inte 
har forskats särskilt mycket på detta område. I USA har de däremot kommit fram till att 
gemensamt för de långsiktigt framgångsrika företagen är att de har starka värderingar och 
starka företagskulturer. När företaget jobbar med förtroendefrågor så är det grundläggande att 
börja jobba med värderingar, kultur, identitet samt hur företaget uppfattas i förhållande till 
prestationen anser Bylund. Islings definition över förtroendekrisen ligger i när krisen blir 
offentlig, när det uppdagas att företaget inte har levt som det lärt eller följt de värderingar som 
det tidigare har sagt sig stå för. Isling menar att en fysisk kris kan utvecklas till en 
förtroendekris om företaget förnekar att det existerar ett problem. Han tror vidare att 
förtroendekriser på senare tid har eskalerat i och med den öppenhet och transparens som 
råder. Det är främst medieutvecklingen som Isling tror har bidragit till detta. Även om 
företagen uppfattar den ökade medieexponeringen som jobbig så menar Isling att det råder en 
viss mättnad och trötthet hos allmänheten. Trots att många kanske tror på vad drevet säger i 
och med den ökade granskningen av etablissemanget så tror han att mättnaden bidrar till att de 
flesta inte bryr sig särskilt mycket. Varumärket behöver alltså inte alltid ta så stor skada, 
beroende på hur pass allvarlig situationen är.  
 
Relationen mellan förtroendet för företaget och hur det som helhet hanterar kriser anser 
respondenterna vara viktig. Olin anser att ju starkare förtroende företaget har desto viktigare 
är det att kriserna hanteras professionellt. Det finns en koppling mellan allmänhetens 
förväntan och företagets krishantering menar han. Isling instämmer i resonemanget och anser 
att företaget förväntas ha dragit lärdom av tidigare kriser. Jebsen talar om en ”trust bank” som 
skapas av ett trovärdigt agerande. Genom att hela tiden berätta vad man gör och varför man 
gör det så adderas förtroendekapital till denna bank. När företaget sedan drabbas av en kris så 
kan man enligt Jebsen ta ut av denna bank utan att det får allt för negativa konsekvenser. 
Däremot om man inte har byggt upp ett grundförtroende och drabbas av en kris så slår den 
hårdare mot företaget anser han.  
 
Kunskap är enligt Bylund något som hänger ihop med förtroendet för ett företag. Enligt 
Bylund så har synen på företagsledare förskjutits, förtroendet för ledaren betyder nu allt mer 
för förtroendet för hela företaget. Det måste finnas kunskap för att bygga upp ett sådant brett 
förtroende. Sambandet är tydligt menar han, har företaget låg kännedom så har det heller inget 
förtroende. Däremot är en hög kännedom ingen garanti för högt förtroende. Isling menar att 
kunskapen för företaget kan hänga ihop till viss del men att det har mindre betydelse. Han 
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menar att om det blir en offentlig kris får allmänheten kunskap om situationen även om den 
inte hade det innan krisen. 
 
Kulturen i företaget är något som både Isling och Borg anser påverka förtroendet. Kan 
företaget enligt Isling skapa en kultur som förmedlar öppenhet och där medarbetarna vågar 
rapportera fel är det lättare att dessa kommer upp till ytan. Den öppna kulturen skapar en 
större förståelse och det gör det lättare att förebygga kriser. Borg menar att den öppna 
kulturen inte är lätt att skapa men att ledningen är helt avgörande. Har företaget en bra ledning 
uppstår kriser sällan menar han.  
 

5.1.2 Krishantering 
För att förhindra att krisen uppstår och sedan hantera den på bästa sätt krävs beredskap samt 
planering. I intervjuerna med kommunikatörerna vill vi försöka få en generell bild av hur de 
anser att krisberedskapen och krisplanen bör vara utformad. Bylund hävdar att det är fyra 
grundelement som styr. Dessa är riskvärderingen, krisplanen, krisorganisationen samt 
träningen. Det kommunikatörerna lägger störst vikt på när det gäller beredskapsarbetet är 
riskvärderingen. Jebsen menar att alla risker kring olika produkter och olika delar i företaget 
ska ingå, att varje enhet ska innehålla en plan över olika tänkbara risker. Bylund använder de 
två parametrarna sannolikhet och konsekvens i klassificeringen av dessa risker (sannolikheten 
att händelsen ska inträffa, konsekvenserna för företaget). Det viktiga menar han, är att få fram 
ett antal olika områden med kriser som sannolikt kan drabba företaget. Klassificeringen och 
analysen av dessa områden är centrala för att veta vad som kan inträffa enligt Borg. Bylund 
rekommenderar att krisplanen innehåller en struktur, metoder för riskvärdering och 
faktainsamling, verktyg som krävs för lösning samt kommunikation. Detta gäller för vart och 
ett av de olika krisområdena som tagits fram. 
 
När det gäller innehållet i planen och dess omfattning så anser Isling att krisplanerna alltför 
ofta innehåller de vanliga elementen krisgrupp, en kontaktlista med nyckelintressenter att 
kontakta, hur informationsgivningen ska se ut och så vidare. Däremot saknas de 
scenariodokument som visar vilka tänkbara scenarier som kan uppstå och hur de ska lösas. 
Bylund berättar att hans företag gör allt från att planer på en A4 till omfattande krisplaner på 
CD-rom. Ofta tittar företagen för mycket på vad som tidigare har hänt i stället för att tänka på 
de osannolika scenarier som kan inträffa. Det är ofta det otänkbara som faktiskt inträffar 
menar Isling. Däremot menar han att hanteringen av tidigare kriser påverkar förtroendet. Det 
är en väldigt viktig aspekt anser Isling. Om företaget har misslyckats tidigare med hanteringar 
av kriser så är det svårare att inge förtroende menar han. 
 
Angående träningen och simulering av dessa scenarier hävdar Olin att han sällan arrangerar 
en stor organisation med journalister och fejkade telegram. I stället föredrar han att arbeta 
med mindre case där ledningen får resonera hur företaget ska hantera situationen, ”Mindre 
aktion och mer resonemang”. Jebsen anser att en större krisövning bör genomföras minst en 
gång per år. Genom att simulera krissituationer kan företaget uppskatta vilken typ av kris det 
har att göra med. Organisationen övar stresströskeln genom att bedöma utifrån olika 
simuleringar vilken nivå krisen hamnar på från en skala från 1 till 10. Att årligen träna på 
kriser instämmer samtliga respondenter i. Bylund menar dock att det inte behöver röra sig om 
fullskaliga rollspel men att företaget åtminstone arrangerar ett seminarium där risker och 
kriser diskuteras.  
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När det gäller frågan om vem som ska ansvara för krisberedskapsplanen menar Jebsen att det 
ytterst är VD men det inte sagt att denna behöver vara den operativa krisledaren. I stället 
menar han att baserat på krisscenariot får man en ”händelseledare”. Är det en produktionskris 
kan produktionschefen bli ledaren och så vidare, det beror helt på situationen. Borg anser att 
ansvaret ofta ligger på informationsavdelningen tillsammans med personer som ansvarar för 
säkerhetsfrågor. Han anser vidare att det kan vara nödvändigt att specialister inkallas. 
 
Mycket av krisplanens omfattning beror enligt litteraturen på företagets organisation. Jebsen 
berättar att det inte finns några recept, planen är skräddarsydd för företaget. Det viktigaste 
menar han är att planen existerar. Medarbetarna behöver inte veta vad den innehåller utan 
bara att den finns och att det går att trycka på vissa knappar i en krissituation. 
 
På frågan hur kommunikationsexperterna anser att krisgruppen bör vara strukturerad 
instämmer alla i att sammansättningen är situationsspecifik för den aktuella situationen. De 
som är mest lämpade att ingå bör ingå. Isling betonar att flexibiliteten är viktig. En permanent 
krisgrupp bör enligt honom finnas som sedan kan omstruktureras beroende på situationen. 
Bylund anser att det är klokt att ha en liten krisgrupp. Har företaget en liten organisation blir 
ansvaret väldigt tydligt menar han. Många företag gör misstaget att ha för stora grupper. Detta 
instämmer Borg i som dock menar att en kommunikatör alltid bör ingå. Isling föredrar att VD 
inte ingår i krisgruppen. Däremot ska VD alltid ges information under krisens gång. Borg 
menar att företaget kan spara VD till den dagen det verkligen behövs. Jebsen instämmer i 
detta. Olins svar skiljer sig något från de övriga i den frågan då han menar att VD ska ingå i 
krisgruppen men däremot inte vara talesman. VD ska enligt Olin vara med att lösa krisen men 
inte vara upptagen med att hantera media. Bylund menar även att en extern person är att 
föredra då företagen tenderar att se utifrån sitt eget perspektiv i en kris. Detta stöds även av 
övriga respondenter. 
 

5.1.3 Kommunikation 
När det kommer till kommunikationen i samband med en kris menar Bylund att 
kommunikationen är central för att bygga en organisationskultur. Om företaget aktivt jobbar 
med kommunikationen så ökar förtroendekapitalet menar han. När en kris inträffar anser 
Jebsen att snabbheten är det absolut viktigaste. Han menar att företaget automatiskt blir 
skyldigt hos de anställda och i media om det stänger in sig.  
 
Såväl Borg som Isling anser att den interna kommunikationen ofta är viktigare än den externa. 
Om företaget går ut med ett budskap i media som de anställda inte instämmer i skapas lika 
många motinformatörer som det finns anställda i företaget anser Borg. Jebsen delar 
resonemanget och menar att de anställda ofta är de bästa ambassadörerna för företaget. Har 
företaget försummat kommunikationen under normala förhållanden leder det enligt Olin till 
desorientering inom organisationen och kriskommunikationen kan rent av bli 
kontraproduktiv. Att glömma bort det egna folket i en kris anser Olin vara ett kardinalfel. Det 
är de anställda som bombarderas med frågor från deras omgivning och från anhöriga menar 
han. 
 
Det är viktigt att sprida informationen ut i organisationen, inte enbart under en kris. Isling 
uttrycker det som att om företaget har bra kommunikationsrutiner i fredstid är det lättare att i 
krigstider klara svåra situationer. Eftersom allt går så fort i en kris menar Isling att företagen 
ofta missar den interna biten av kommunikationen. Därmed menar Olin att regeln om att först 
informera de anställda och sedan gå ut i media inte längre stämmer.  Han anser att 
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informationen under en kris ofta sprids okontrollerat och snabbt. Det är därför inte alltid det 
går att informera internt innan man går ut externt.  
 
När det gäller den externa kommunikationen betonar Borg vikten av att ha en relation till 
media redan innan krisen uppstår. Den dagen det smäller menar han att företaget då får ett 
bättre bemötande. Isling instämmer och menar att det inte är en förutsättning att företaget 
klarar sig bättre i en kris om en relation finns till media men det är större chans att det gör det. 
Olin anser att företaget alltid bör meddela medierna när något händer i företaget, att agera 
proaktivt.  
 
Isling skiljer på den faktiska krisen och bilden av krisen. Om rutinerna för kommunikation 
fungerar och företaget kan hantera den faktiska krisen väl genom kommunikation så styrs 
enligt Isling bilden av krisen lättare. Bylund för ett likartat resonemang där han talar om en 
reell kris och en perceptuell kris. Den reella krisen är enligt honom enklare att hantera medan 
den perceptuella krisen som är baserad på folks uppfattningar är svårare då ryktesspridning 
ofta ingår. Kriser är enligt Bylund är ofta en mix av de båda. Isling menar att många 
företagsledare ofta anser att en uppstådd situation är en bagatell men så länge någon annan 
intressent gör en annan tolkning så är det något viktigt. Där menar han måste företaget 
förhålla sig till bilden av krisen mer än till krisen i sig. 
 
På frågan kring olika kommunikativa strategier enligt Coombs modell låter vi de olika 
kommunikatörerna resonera fritt kring modellen och i stort är de samstämmiga. Jebsen menar 
att en attack kan vara tänkbar om källorna är fel eller om företaget helt felaktligen anklagas 
för något som det är oskyldigt till. Respondenterna är dock eniga om att en attack sällan är att 
föredra. Bylund menar att det inte går att utesluta men att det är få situationer där det är 
korrekt. Vad gäller företagets skuld till situationen menar Bylund att mycket research pekar 
på att det finns situationer där företaget trots att det inte har skuld, måste vara ödmjukt och ta 
på sig ett ansvar för det som skett. Isling menar att vad som är sant och inte i en 
granskningssituation inte alltid kan kontrolleras. Om företaget står anklagat för något menar 
han att bilden hos allmänheten ofta är att det bär skuld. Därför skulle en eventuell attack 
enbart förvärra läget. Olin hävdar att det enda som egentligen fungerar är att reparera skadan 
och att använda sig av en förbehållslös ursäkt i en krissituation. Han menar att företagen allt 
för ofta försöker förneka eller minimera. Det viktigaste för att vårda förtroendet anser Olin är 
att inte enbart att tala om vad som har hänt utan även att förmedla vad som ska göras för att 
undvika att samma misstag uppstår igen. Borg instämmer och menar att för att inge förtroende 
krävs det att man reparerar skadan och arbetar förebyggande med kriskommunikationen. 
 

5.1.4 Media 
De viktigaste faktorerna i mötet med media anser kommunikatörerna vara öppenhet, att vara 
tillgänglig, rak och ärlig. Däremot behöver total öppenhet inte alltid gälla. Isling menar att du 
som företag inte alltid behöver ställa upp men däremot kontinuerligt informera media om vad 
som sker. Bylund uttrycker det som att företaget ska sträva efter öppenhet. Med strävan menar 
han att det finns situationer där företaget varken kan eller vill lämna ut information. Likt 
Bylund menar Jebsen att företaget själv måste sätta agendan, att inte låta sig drivas att media. 
Återigen betonar Borg här vikten av redan etablerade relationer i hanteringen av media. Han 
menar att kontakten med media ofta är präglad av en dialog: 
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”Jag måste säga att jag har fått mycket av min information från media när det har hänt något 
genom att jag har haft en positiv relation med media. De berättar för mig vad de har hört och 
vad de har sett. Det är en enorm tillgång.” 
 
Isling anser att företaget bör sträva efter en dialog, framför allt i återställningsskedet av 
krisen. Däremot anser han att det mitt i krisen mer blir en envägskommunikation.  
 
Talesmannen bör enligt Jebsen vara den medarbetare som kan området bäst och kan 
kommunicera. Media vill gärna ha en specialist eller expert menar han. Borg instämmer och 
menar att informatören egentligen aldrig bör vara talesman utan i stället bör den sakkunniga 
uttala sig. Olin delar inte denna uppfattning utan menar att informationschefen kan vara 
talesman, det gäller enligt honom att ha den mest lämpade för situationen. Jebsen anser att 
man i största möjliga mån bör ha en person så långt ner i organisationen som möjligt. Han 
menar att det är bra att försöka hålla situationen borta från huvudkontoret. Isling instämmer 
och anser att företaget sällan bör använda högsta företrädaren som annars är ansiktet utåt. 
Risken är då enligt honom att företrädarens och företagets förtroende fläckas ner. 
 
För att inge förtroende pekar Bylund på tre delar som den tänkta talesmannen bör beakta. 
Empati och förståelse är den första delen. Den andra delen består i att kunna leverera fakta, att 
hela tiden ge en statusrapport. Den sista delen är att konkret förmedla vad som görs eller ska 
göras för att lösa situationen. I ett tidigt skede anser Bylund att det handlar om att förmedla 
empati, att företaget kanske inte vet särskilt mycket för stunden men återkommer så fort det 
vet mer. I ett senare skede gäller det att presentera ett åtgärdsprogram. De här tre delarna 
måste finnas med för att inge förtroende menar Bylund. 
 
Olin avslutar med att peka på riskerna som är förenade med spekulation i relationen med 
media. Har en krissituation uppstått bidrar ofta spekulationer till att läget förvärras i media. 
”Tala sanning, spekulera inte och se snabbt till att du med gott samvete gör allt för att 
förhindra att det kan hända igen.” Det anser Olin vara en bra regel. Spekulationer varnar 
även Bylund för. Han menar att när kunskap inte finns om en situation börjar folk spekulera. 
Som exempel tar han upp hur vi förhåller oss till sjukdomen SARS i förhållande hur vi 
förhåller oss till malaria. ”Vi blir oproportionerligt skrämda och irrationella när det gäller en 
fara som vi inte har så mycket kunskap om.” Bylund menar att det är likadant med 
krissituationer. Företagen måste aktivt fylla ut det vakuum av spekulationer som uppstår i en 
krissituation för att återställa förtroendet menar han. Det görs genom öppenhet och ärlighet 
men även genom att våga säga negativa saker om företaget.  
 

5.1.5 Möjligheter med en kris 
Samtliga kommunikationsexperter menar att det går att öka förtroendet för företaget i 
samband med en kris. Borg pekar på vad företaget lärde sig av krisen. Genom att genomgå 
och hantera en kris på ett bra sätt kan företaget dra lärdomar som i förlängningen skulle kunna 
bidra till ökat förtroende. Olin tror att förtroendet ofta kan stärkas om de som utsattes för 
krisen får ersättningar eller liknande. Jebsen tar Lottie Knutsson på Fritidsresor som exempel i 
hennes agerande i samband med Tsunamin. Enligt Jebsen har Fritidsresors anseende ökat efter 
katastrofen i och med att hon framstod som öppen, ärlig och visade känslor. Ett ökat 
förtroende är dock aldrig möjligt om företaget försöker gripa efter möjligheten innan det har 
fullgjort sitt ansvar menar Bylund. Har företaget inte levt upp till de förväntade förpliktelserna 
slår det enbart tillbaka som cyniskt beteende.  
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Isling för vidare ett resonemang kring förtroende och handlande. Enligt honom finns det en 
tydlig koppling mellan företagets handling och ökat förtroende. Det är de konkreta åtgärderna 
som bidrar till ökat förtroende i samband med en kris menar han. Isling anser att begreppet 
kommunikationskris nästan måste omdefinieras då man i dag inte kan komma ur krisen enbart 
med hjälp av kommunikation. Genom handling kan företaget återupprätta och i förlängningen 
öka förtroendet anser han. Det grundläggande är enligt Bylund att hantera krisen på det sätt att 
du förtjänar ett ökat förtroende. Professionalism, kompetens och hänsynstagande genom aktiv 
handling till intressenters intressen är de faktorer som han menar är återkommande faktorer 
för företag som har upplevt ett ökat förtroende efter en kris. ”De som verkligen vågar vara 
ärliga mot sig själva i en krissituation, bekänner brister, tar tag i brister, de blir alltid 
starkare efteråt. Lite förenklat men jag vågar ändå stå för det.” Isling betonar också vikten av 
förtroendet inom organisationen. Om en situation aldrig når tidningarna har företaget lyckats 
menar han och även då har konkreta åtgärder vidtagits och kommunicerats internt. Det interna 
förtroendet är alltså enligt Isling minst lika viktigt. 
 

5.2 IKEA 
Detta avsnitt presenterar företrädare för IKEA och deras syn på förtroende och krishantering. 
De valda informatörerna som har intervjuats är enligt ordningen de intervjuats Fredrik 
Wahrolén, Eva Stål, Charlotte Lindgren samt Camilla Lindemann. Vidare har Johan 
Segersten, försäljningschef på IKEA Barkaby intervjuats. Avsnittet inleds med 
respondenternas syn på det valda ämnesområdet och därefter deras inblandning i en specifik 
kris. 
 

5.2.1 Förtroende och kriser 
Begreppet förtroende skiljer sig en aning mellan våra respondenter på IKEA beroende på 
deras arbetsuppgifter och deras egen erfarenhet. Generellt är de av den uppfattningen att en 
person ska vara öppen och handla efter det vad den säger. Stål beskriver det som att om den 
utomstående kan lita på vad företaget säger så ges förtroende för personen eller 
organisationen. Wahrolén poängterar att det är viktigt att kommunicera efter de behov som 
deras kunder, medarbetare, journalister samt andra intressenter har. Detta berör då bara inte 
hur IKEA uppträder i vissa situationer utan också generellt i vardagen. Segersten anser att 
förtroende är något som byggs mellan människor och att det handlar om en nyttomaximering 
mellan varandra och av resultatet. Lindemann betonar ansvaret ett företag har över 
produkterna, att det är viktigt att kunderna får vad de betalar för. Lindgren som är 
pressansvarig i koncernen betonar kommunikationens roll för förtroendet. Budskap som går ut 
måste vara enhetliga och informationen måste koordineras. Vad som gör att en organisation 
får ett högt förtroende tycker informationsavdelningen på IKEA att kommunikationen måste 
vara tydlig och transparent. Det är viktigt att vara kontinuerlig med vad som sägs och vad 
budskapet är. Lindgren tror att mycket av IKEA: s trovärdighet ligger i deras företagskultur 
där de är ärliga och öppna. Segersten menar att mycket av förtroendet handlar att 
organisationen lär sig av sina misstag. Att de anställda vågar göra fel så länge de lär sig av 
misstagen och det påverkar även förtroendet mellan medarbetare och chefer inom företaget 
anser han. 
 
Hur IKEA agerar för att vara trovärdigt handlar enligt Stål om kontinuitet i kommunikationen 
och att IKEA agerar när väl händelser sker. Segersten påpekar att medarbetarnas värderingar 
och deras förhållande till affärsidén gör att företaget blir trovärdigt. Anledningen till att 
respondenterna tror att IKEA har högt ett sådant högt förtroende är att de enligt Stål är enkla, 
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ärliga och tydliga. De berättar gärna hur de arbetar och tänker kring frågor samt har en 
relation som inte bara riktar sig till personer inom organisationen. Lindemann och Segersten 
förklarar IKEA: s kultur som en stor anledning till att de har ett så högt förtroende som de har. 
Lindemann har uppfattningen att de är anpassade efter kunden eftersom de säljer produkter 
som människor har råd med, de har barnanpassade varuhus och bussar som går direkt till 
varuhusen. Segersten tror att många personifierar sig med IKEA och att människor känner att 
de har en relation till IKEA. Att kunskapen spelar roll för förtroendet till IKEA tror Segersten 
då företaget är mycket mediebevakat. Fördelen är att IKEA då kan vända problem till något 
gott. Lindgren tror att IKEA har en fördel då människor ser företaget som jordnära och ärligt.  
 
Trovärdigheten sätts på sin spets under en krissituation och det gäller därför att handla rätt.  
Enligt Wahrolén är det viktigaste för att skapa trovärdighet under en krissituation att agera 
snabbt och försöka vara tydlig mot de IKEA kommunicerar med om så medarbetare som 
journalister. Om IKEA inte vet något om situation ska de förmedla det och återkomma när de 
har fått mer information. Segersten instämmer och ser kommunikation samt information som 
de viktigaste delarna under en kris. Att inte vara lamslagen när en kris inträffar anser 
Lindemann viktigt för ett företags förtroende eftersom företag bedöms efter hur de hanterar 
kriser. Stål hävdar att det måste finnas ett sätt hur IKEA talar till allmänheten och att de har 
förankring i det. Genom att gå ut omedelbart förhindras spekulationer. Vidare säger Stål att 
IKEA har en fördel av det förtroendekapital som de har byggt upp under åren genom att bland 
annat vara ärliga och leverera det de har lovat vilket gör att människor är mer förlåtande över 
vad som har hänt. Det är speciellt viktigt för IKEA att de hanterar en kris eftersom ”… det 
finns en förväntan att vi är duktiga på att hantera en kris och ta oss vidare och lära någonting 
ut av det som inträffade för att undvika och inte hamna i motsvarande.” säger Stål. 
Lindemann instämmer med det detta och menar att om företaget har ett gott rykte så är det 
lättare att återgå till ett normalläge efter en kris. Stål fortsätter att om IKEA inte hanterar 
kommunikationen rätt under en kris kan situationen övergå till en förtroendekris. 
Utomstående kan tycka att företaget inte håller vad de lovar om IKEA är otydliga när de 
agerar. 
 

5.2.2 Krishantering och kommunikation 
Krishantering och beredskapen inom IKEA handlar om att ha rutiner kring risker som 
verksamheten har enligt Wahrolén.  Sådana risker kan exempelvis vara rån eller bränder på ett 
varuhus. Sedan finns det företeelser som kan uppstå som inte kan förutses. Därför ägnas inte 
mycket tid åt handlingsplaner utöver dessa säkerhetsrisker. IKEA har en utarbetad plan om 
något skulle hända som exempelvis kontaktlistor till alla medarbetare. Strukturen kring 
krisorganisationen är klar och regelbundna övningar sker för varje enhet på företaget. 
Exempelvis sker simuleringar av kriser enligt Wahrolén minst en gång om året på varje 
varuhus. Segersten som är försäljningschef på IKEA Barkaby berättar att de simulerar 
brandövningar några gånger per år då också kunderna är delaktiga. Dessutom simuleras 
exempelvis värdetransportrån och andra hotbilder som kan drabba ett varuhus. När det gäller 
beredskap av förtroendebaserade kriser handlar det enligt Wahrolén att ha förbereda 
svarsdokument och då handlar det inte om simuleringar. Viktigt är då att medarbetare vet vem 
som ska uttala sig om krisen på informationsavdelning och på varuhuset om det blir aktuellt.  
 
I mediekriser styrs all information ifrån huvudkontoret i Helsingborg enligt Segersten, där 
informations- och pressansvariga sitter. Om det skulle bli aktuellt att varuhusen också måste 
hantera media görs det av en medietränad person och de försöker alltid ha så få personer som 
möjligt som gör uttalanden. När det gäller information till media så menar Lindgren att IKEA 
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ger ut så mycket information som möjligt utan avslöja någon känslig information eller att 
hänga ut någon ansvarig. Information skickas också ifrån informationsavdelningen till 
respektive varuhus hur dessa ska hantera pressen. Vid större kriser kan det bli aktuellt att 
varuhusen blir inblandade och då informeras exempelvis varuhuscheferna hur de ska svara om 
de får frågor ifrån medarbetare. IKEA: s hemsida används också för att informera kring kriser. 
Wahrolén berättar att IKEA har en permanent krisgrupp på varje varuhus som består av 
varuhuschefen, personalchefen, kundtjänstchefen, finansiella chefen och säkerhetschefen. De 
olika personerna kallas in beroende på vilken kris de har på varuhuset. När det sker en kris är 
det sällan ledningsgruppen som kopplas in utan det är informationsavdelningen som tar hand 
om ärendet. Detta beror främst på att ett företag måste handla snabbt i en kris och att 
exempelvis VD: s inbladning skulle innebära att arbetet går långsammare. Skulle det däremot 
vara en större kris eller mer långsiktiga frågor kan ledningsgruppen vara nödvändig att kallas 
in. Vid mediekriser är det den pressansvarige som hanterar pressen.  
 
När det gäller hur kommunikationen inom IKEA påverkas av kulturen hävdar Lindgren att 
företaget har en öppen och ärlig kultur som även speglas i hur de kommunicerar under 
normala fall och under krissituationer. Wahrolén instämmer med Lindgren och säger att det är 
viktigt att IKEA kommunicerar så öppet och tydligt som möjligt, ”Det tycker jag återspeglas i 
det sättet som vi har agerat i olika situationer också, så vi är organiserade rent funktionellt” 
Lindemann menar att eftersom IKEA är ett företag som både är lokala och globala så påverkar 
det olika situationer. Hon menar att företaget måste kunna samarbeta och kommunicera med 
varandra över gränser vilket är en stor utmaning. ”Vi styr inte allt från ett och samma ställe 
vilket är svårt men även innebär möjligheter, möjlighet att mäta och kommunicera nära med 
våra respektive marknader. Vi är inte styrda av huvudkontoret.” 
 

5.2.3 Möjligheter med en kris 
De flesta av våra respondenter är positivt inställda till att en kris kan innebära en möjlighet 
genom ett ökat förtroende. Däremot menar Wahrolén att det kan vara farligt att se en kris på 
det sättet och att det är ovanligt för företag att ha den synen, ”… jag vet att det finns flera som 
inte håller med mig men jag tror att det är ett väldigt farligt synsätt.” Om det skulle hända så 
skulle det vara en positiv överraskning, men han betonar att ”… man inte kan utifrån ett 
förtroendeperspektiv resonera på det sättet”. Främst handlar det om att företaget måste utgå 
ifrån hur de kan minimera skadan. Lindgren tycker däremot att det kan finnas möjligheter 
förenade med en kris främst i form av lärande, att företaget lär sig vad som har gjorts bra och 
vad som har gjorts mindre bra. Hon nämner krisen angående Kamprads nazistsympatier som 
en positiv kris i och med att allt gjordes rätt. IKEA var tillgängliga för media och de lade 
korten på bordet och kommunicerade vilka åtgärder som skulle vidtas. Lindgren nämner även 
barnarbetskrisen som positiv då det blev ”… startskottet som fick IKEA att arbeta med frågor 
kring barnarbete…” Åtgärdsprogrammet som IKEA har idag omfattar bland annat ett 
samarbete med UNICEF i Indien som täcker 500 byar och når 1,2 miljoner människor berättar 
hon. Wahrolén håller med att det var många som tyckte att IKEA hanterade krisen med 
barnarbete på ett bra sätt. Däremot var det enligt honom inte krisen i sig som ökade 
förtroendet för IKEA utan det långsiktiga arbetet som gjorts efter krisen. Vidare påpekar 
Wahrolén att barnarbetsfrågan förföljer dem än idag. Stål tror att om IKEA: s varumärke kan 
stärkas om de hanterar en kris bra, ”Jag tror att det är så enkelt, att har vi en kris och 
hanterar vi den bra då får vi ett gott anseende”. Segersten delar synen på möjligheter genom 
att IKEA lär sig något av varje kris. Han menar att förtroendet ökar inom organisationen av 
själva lärandet liksom att företaget är ärligt och talar om var företaget befinner sig i en viss 
fas. För att förtroendet ska öka inför allmänheten måste IKEA visa på att det konkret har 
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bidragit till något bättre menar han. Segersten anser att för att kunna öka förtroendet så måste 
IKEA konkret agera och visa på att de har åtgärdat det som har inträffat.  
 

5.2.4 Krisen kring monteringsmanualerna 
 
Bakgrund 
På den internationella kvinnodagen 2005 kontaktade den norska tidningen Verdens Gang 
(VG) informationsavdelningen på IKEA i Norge och ville tala om företagets 
monteringsmanualer. VG påstod, efter ha gått igenom 20 000 manualer, att IKEA bara 
använde sig av män som skruvade ihop möbler. Presschefen Camilla Lindemann på IKEA 
Norge gick kort därefter ut med följande meddelande:  
 
”Vi har över 200 varuhus runt om i världen och måste ta kulturell hänsyn. I muslimska länder 
är det problematiskt att använda kvinnor i bruksanvisningar.” (Edgar & Klarström 2005) 
 
Detta uttalande gjorde att flera profiler som Norges statsminister, talesmän ifrån 
kvinnoföreningar, imamer och andra politiker reagerade starkt och många ifrågasatte IKEA: s 
syn på jämlikhet. Informationschefen Fredrik Wahrolén på IKEA Sverige, gick kort därpå 
emot detta uttalande och hävdade att IKEA faktiskt har haft kvinnor i manualerna sedan 1987. 
Vidare påstod Wahrolén att manualer med kvinnor i även finns i muslimska länder eftersom 
manualerna är desamma över hela världen. (Edgar & Klarström 2005) Statsminitsterns 
inblandning samt det faktum att IKEA: s information skiljde sig åt mellan länderna fick enligt 
IKEA stor uppmärksamhet i media, framför allt i Norge. 
 
IKEA: s arbete och uppfattning om krisen 
Fredrik Wahrolén berättar att han kontaktades runt midnatt efter det att Aftonbladet hade fått 
reda på nyheten. Eftersom han vid tidpunkten inte visste något om informationen som 
Aftonbladet hade fått bad han att återkomma efter att han hade tagit reda på mer om vad som 
hade hänt. ”Det vi försökte att göra var att köpa lite tid och att säga att jag känner inte till det 
här, kan jag få återkomma för det är också schysst mot journalister och inte uttala sig om 
någonting man inte känner till…”  Wahrolén menar att det är bra att kunna ge fakta som 
stämmer till journalisterna samtidigt som han betonar att det även är ett praktiskt smart drag 
att återkomma senare. I den situation som hade uppstått försökte Wahrolén få tag på några 
kollegor i Norge men eftersom det var natt menar han att det var svårt att få tag i uppgifter. 
Dagen därpå gick Aftonbladet ut med nyheten, då med Norska Camilla Lindemanns 
uttalande, som enligt Wahrolén var felaktigt.  
 
Wahrolén berättar att en sådan situation sprids till Sverige och svensk media på fyra till fem 
timmar vilket gör att det är viktigt att agera snabbt. Det som var viktigast för stunden menar 
han var att IKEA Sverige snabbt skulle gå ut med ett uttalande och möta dessa uppgifter. Han 
betonar att eftersom IKEA står för mångfald i samhället och inte minst jämlikhet så var 
företaget tvunget att tydligt gå emot de felaktiga uppgifter som förelåg. Uttalandet skulle 
fungera så det både kunde gå ut till media och till medarbetare. Meddelandet som gick ut var 
kort där IKEA förklarade att det faktiskt fanns kvinnor i manualerna. Wahrolén påpekar att 
det var viktigt att IKEA gjorde ett tydligt meddelande och eftersom denna nyhet hade kommit 
ut så pass snabbt gick företaget ut direkt till både medarbetare samt till allmänheten via 
Internet. På hemsidan och i meddelandet beskrevs det vad IKEA tyckte om den uppstådda 
situationen och att företaget beklagade vad som hade inträffat samt tillbakavisade de felaktiga 
uppgifterna. Detta innebar enligt Wahrolén att IKEA snabbt kunde hänvisa alla journalister 
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till det nya meddelandet och visa upp den korrekta bilden. IKEA ringde också upp 
nyhetsbyråer och stora dagstidningar så att de kunde få in och eventuellt ändra informationen 
till deras webbupplagor som var baserade på de tidigare felaktiga uppgifterna. Någon 
fullskalig krisgupp tillsattes enligt Wahrolén inte då denna situation enligt honom var väldigt 
relaterad till media. Situationen var således kopplad till den typen av åtgärder som 
informationsavdelningen styr över. I det här specifika fallet var det han som skötte 
mediekontakten, något som i vanliga fall brukar hanteras av Eva Stål som är pressansvarig på 
IKEA Sverige. Detta menar Wahrolén är kopplat till den specifika situationen men att det 
annars är pressansvarig som sköter media. Stål instämmer och menar att de på företaget delar 
upp uppgifterna beroende på vem som är ”först på”. Det finns ingen vattentät uppdelning 
menar hon. Även Lindgren menar att bedömningen gjordes att Wahrolén skulle ta hand om 
ärendet. Hon menar att om hon som internationell pressansvarig skulle gå in i debatten 
hamnar situationen på en annan nivå. Om ärenden går upp på koncernnivå så blir det en så 
stor fråga menar hon. Därför försöker man trycka tillbaka kriser på landsnivå. 
 
Lindgren som är Pressansvarig på IKEA koncernen minns att IKEA Norge kontaktades direkt 
av tidningen. Hon berättar att IKEA Norge i sin tur kontaktade det sortimentsbolag som 
tillverkade monteringsmanualerna istället för att kontakta Lindgren, vilket egentligen skulle 
ha gjorts enligt henne.  
 
”Innan det blev en kris, från början så hanterades inte ärendet på rätt sätt. Sen kanske 
kommunikationen blev bra till slut, det får väl läsaren avgöra men från början så hanterades 
detta inte på rätt sätt.”  
 
Det var på sortimentsbolaget som den felaktiga informationen om manualerna fick fäste. 
Personen på bolaget som IKEA Norge talade med hade endast arbetat där ett kort tag och 
visste inte att informationen som förmedlades skulle leda till ett uttalande i media.  
 
Lindgren berättar att hennes roll i denna kris var att förmedla att informationen rörande 
bristen på kvinnor och uppgifterna om Islam var fel. Hon berättar att hon även fick skicka ut 
illustrationer som visade att kvinnliga montörer faktiskt fanns med i manualerna. Hennes roll 
var även att sammanställa ett informationsbrev till samtliga informationschefer inom IKEA-
koncernen och berätta vad som hade hänt. Bilderna över montörer görs enligt henne av 
personal på varuhusen som fotograferas för att sedan avbildas på en teckning. Av de 
montörerna som fotograferas är ungefär hälften kvinnor men det är inte alltid de avbildas på 
detta sätt då de inte ska kunna bli igenkända. Vissa kvinnor var alltså könsneutrala vilket även 
de flesta figurerna var menar hon. Lindgren uppfattade krisen som ett faktum då svenska 
medier tog kontakt med IKEA Sverige och jämförde deras svar med IKEA Norge. När 
Wahrolén ringde upp henne och berättade vad som hade hänt så insåg Lindgren att det var en 
kris de hade att göra med. 
 
Lindemann som är pressansvarig för IKEA Norge berättar om hur hon fick ett telefonsamtal 
ifrån norska tidningen VG. Tidningen hävdade att de hade granskat IKEA: s 
monteringsmanualer och att de påstod att det i huvudsak bara fanns män representerade samt 
undrade om detta stämde. IKEA Norge ringde då upp avdelningen i Älmhult Sverige som 
tillverkade dessa manualer. Informationen Lindemann fick av tillverkaren var att manualerna i 
huvudsak var män och könsneutrala personer. Detta berodde då på, enligt tillverkaren, att 
manualerna skickas ut i hela världen utan att specificera för olika länder berättar hon. 
Informationen som IKEA Norge fick var dock spekulationer ifrån tillverkaren hävdar 
Lindemann och inte fakta. Lindemann uppfattade situationen som en kris i det läget då 
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journalister började höra av sig och ville ha information. Det var främst efter den norska 
statsministerns uttalande som det skedde menar hon. Informationsavdelningen på IKEA 
Norge tog sedan tillbaka deras uttalande eftersom det var felaktigt och efter detta sköttes 
merparten av informationen ifrån huvudkontoret i Sverige berättar Lindemann.  
 
Det som gjorde att krisen förvärrades var enligt respondenterna det faktum att olika budskap 
kom från informationsansvariga i Sverige och Norge. Wahrolén berättar att det var olyckligt 
att två IKEA-representanter gick emot varandra. Han menar dock att det inte fanns något 
annat alternativ. ”… vi gjorde den slutsasen att det var egentligen vårt ända sätt att ta oss ur 
denna situation”. Vidare menar han att IKEA ofta bedöms efter hur de hanterar 
kommunikationen under själva krisen snarare än hur de åtgärdar problemet.  
 
Stål menar att det är klassiskt att media letar efter konflikter och syftar på journalisternas 
rapportering om de motstridiga budskapen mellan Norge och Sverige. Hon berättar att när väl 
IKEA hade fått kunskap om situationen så var det inte svårt att kabla ut en bild på en kvinna i 
monteringsmanualen och därmed var stormen över. Däremot menar hon, stormade det i ett 
helt dygn innan IKEA hann samla in all fakta. Under dessa två dygn publicerades mellan 100 
till 150 tidningsartiklar enbart i Sverige påpekar Wahrolén. Det är koordineringen av 
information som är svårt på ett så pass stort företag som IKEA. 
 
Lindemann utvecklar resonemanget och menar att det även är en utmaning att kommunicera 
så snabbt som möjligt mellan länder. Dessutom ska informationen koordineras mellan 
kontoren, vilket är huvudkontorets uppgift. Det faktum att det kommunicerades spekulationer 
om kulturella skillnader bidrog även till att situationen uppstod menar hon. Situationen var 
pressad då det var många journalister från hela världen som ville ha information kring 
händelsen. Lindemann minns att flertalet medarbetare fick sitta i telefon och informera dessa i 
stället för att sköta de vardagliga sysslorna. Informationen de hade till journalisterna var mer 
omfattande än vad de hade till medarbetarna vilket inte heller var det önskvärda menar hon. 
Lindemann anser att det i stället ska vara tvärtom, att medarbetarna informeras om läget 
kontinuerligt. Segersten som är försäljningschef på IKEA Barkaby minns att de på hans 
avdelning fick informationen ifrån huvudkontoret i Helsingborg. Informationen på varuhuset 
fick han via ett mail som han skickade vidare till sina avdelningschefer. Vidare bekräftar han 
att det gick ut information på avdelningarna som sedan sattes upp på informationstavlan vid 
personalentrén. Däremot påpekade han att de på varuhusen inte var involverade i krisen och 
att de skulle hänvisa alla frågor till huvudkontoret i Helsingborg. 
 
Efter krisen 
Uppföljningen på krisen blev enligt Wahrolén att IKEA såg över fördelningen av kvinnor på 
monteringsmanualerna. Han talar om vikten med att ha en konkret åtgärd i samband med 
kriser så att företaget uppfyller medarbetares och medias förväntningar på företaget. IKEA 
lovade alltså att göra en översyn och det skedde genom att en särskild grupp tillsattes för att 
göra en kontroll. Utredningen kom fram till att det fanns kvinnor med i manualerna men att de 
inte var lika många i antal som männen och därmed var det inte jämställt menar Wahrolén. 
Han uppskattade att figurerna på manualerna till en tredjedel var kvinnor innan nyheten 
uppmärksammades.  
 
Eftersom krisen involverade många personer och även IKEA: s globala 
informationsavdelning kopplades in gjordes en uppsummering. Wahrolén uppskattar att 
uppföljningen skedde samma dag eller dagen efter krisen. I uppsummeringen gick IKEA 
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igenom vad som sköttes bra under krisen och vad som gjordes mindre bra. Wahrolén betonar 
vikten av att följa upp krisen medan frågan fortfarande är aktuell.  
 
Det Lindemann tycker att hon lärde av krisen är att alltid säkerställa information som ges 
innan den används så de inte har med spekulationer att göra. Vidare pekar hon på vikten att 
kommunicera genom en kanal. I det här fallet mötte företaget en helt ny situation där det 
enligt Lindemann inte hade några fasta rutiner för hur den skulle hanteras. Vid sådana 
tillfällen anser hon att det är viktigt att diskutera vad som hänt och framför allt att inte 
spekulera. IKEA hade i denna kris gjort ett misstag i att inte hinna ta reda på fakta som 
stämmer utan handlade för snabbt i brist av tid hävdar Stål. Vidare säger Stål att IKEA: s 
nätverk inte hade utnyttjats fullt ut för att få tag i ytterligare fakta angående frågan. Det 
handlar då om att först ta reda på fakta för att sedan köpa tid.  
 
Händelsen tror inte Stål, Lindgren och Lindemann har påverkat IKEA: s förtroende. 
Lindemann påpekar att detta var ett missförstånd som visserligen retade upp många i början 
men att det sedan redde ut sig snabbt. Situationen menar hon hade däremot blivit värre om 
IKEA exempelvis hade haft sexistiska eller könsrelaterade problem inom organisationen, 
vilket de enligt henne inte har. Då skulle en sådan här situation få mer fotfäste. Vidare 
fortsatte Lindemann att läsare kunde ”… skratta åt hela situationen, att den blev så förstorad, 
den här situationen är inte det värsta som kan hända oss”. Däremot påpekar Lindgren att 
IKEA måste ta alla kriser på stort allvar även fast hon anser att den här situationen uppstod 
mycket på grund av nyhetstorka. Vidare upplever Lindgren det som att media försökte skapa 
en konflikt mellan IKEA Norge och IKEA Sverige. Egentligen var det ett 
informationsmisstag som blåstes upp i media. Stål betonar att det här är något IKEA aldrig 
kommer att göra om. Medarbetaren i företaget som tillfrågas ska för att undvika liknande 
situationer enligt henne svara att han eller hon inte har kunskap om saken i fråga och sedan 
återkomma när personen vet mer om ämnet. Det svåra är att få fram information snabbt enligt 
Stål när det är ett stort företag de arbetar i. Lindgren tycker att det hon lärde av krisen var att 
PR-ansvariga i framtiden ska gå via koncernen först och inte genom andra kanaler inom 
IKEA som i det här fallet till tillverkaren av monteringsmanualen. Dessutom måste IKEA 
undvika att ha olika budskap mellan länderna vilket alltså skedde i den uppstådda situationen. 
Fördelen med krisen menar Lindgren är att IKEA har sett över manualerna och de idag för 
statistik över fördelning av män och kvinnor. 
 
Kommunikationsexperternas syn på den uppstådda krisen 
Vi bad tre av kommunikationsexperterna att kort ge deras syn på den uppstådda situationen 
som drabbade IKEA med monteringsmanualerna. Respondenterna var inte inblandade själva i 
krisen men menar att den förmodligen inte har påverkat IKEA märkbart. Olin uttrycker att det 
mer är IKEA som upplever det som en kris än själva allmänheten. Jebsen benämner 
situationen med monteringsmanualerna som en storm i ett vattenglas. Enligt honom är det 
enbart media som försöker hitta fel i framgångssagan. Däremot anser han att situationen visar 
på ett praktexempel på osynkroniserad information. Det första man gör i en kris menar han, är 
att styra informationen internt och bestämma vilket budskap företaget ska gå ut med. Borg 
betonar även han den interna informationens betydelse. Den uppstådda krisen är ett 
praktexempel på brister i rutinerna hävdar han och det är brister i regelverket som bidrar till 
att en sådan situation uppstår. 
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6. Analys 
 
I analysen ämnar vi ställa vår valda referensram mot svaren från de intervjuer vi har fått. 
Detta material jämförs sedan med IKEA: s tidigare kriser och det valda praktikfallet. Utifrån 
det kartlagda kunskapsområdet vill vi se samband i hanteringen av de olika kriserna och 
ställer det mot de svar vi har fått från de intervjuade kommunikationsexperterna. Analysen 
inleds likt referenskapitlet med en generell redogörelse för förtroende, krishantering samt 
kommunikation. Avslutningsvis presenteras de möjligheter som går att relatera till de valda 
kriserna. 
 

6.1 Förtroende 
Som har tidigare har sagts är IKEA enligt förtroendebarometern ett företag som allmänheten 
har förtroende för. IKEA har därför ett gott rykte som de har byggt upp under åren. Enligt 
Sztompka (1989) är rykte en egenskap av trovärdighet hos den förtrogne och det är viktigt att 
denne har betett sig trovärdigt under en längre tid. Om inte personen eller institutionen har 
hållit vad den har lovat kan ryktet gå förlorat. För att IKEA ska behålla sitt rykte handlar det 
om att handla kontinuerligt och att agera när väl händelser sker påpekar Stål. IKEA har ett 
öppet och tydligt sätt att kommunicera, vilket många av våra respondenter har påpekat, och 
om detta skulle ändras till det omvända kan det skada deras rykte. Jebsen talar om att ett 
företag har en ”trust bank” som har skapats av ett trovärdigt agerande. För att kunna öka 
förtroendekapitalet i denna bank gäller det att hela tiden informera vad företaget gör. När en 
kris drabbar företaget kan det ta ut av denna bank utan att drabbas allt för hårt. Om företaget 
inte har byggt upp ett grundförtroende drabbas det desto hårdare. IKEA har en fördel då de 
har ett starkt förtroendekapital som de har byggt upp under åren genom att vara ärliga. Genom 
att leverera det de har lovat gör att människor är mer förlåtande då något händer säger Stål. 
Milewicz & Herbig (1994) beskriver hur ett företags rykte kan påverkas av vad de utlovar för 
deras produkt i förhållande till hur det verkligen agerar. Bylund hävdar att ett företags rykte 
bygger på vad som sägs och görs inom företaget samt hur detta uppfattas av andra. 
Barnarbetskrisen inom IKEA är ett bra exempel på hur företaget handlar efter vad de säger. 
De tog avstånd till barnarbete och agerade mot det genom samarbete och bistånd till 
hjälporganisationer.  
 
Prestation är relaterat till handlingen enligt Stztompka (1989). Bylund anser att det är 
grundläggande för ett företags trovärdighet att se hur handlingen uppfattas i förhållande till 
hur det presterar. I krisarbete är det viktigt att företaget handlar för att det ska inge 
trovärdighet inför allmänhet och medarbetare som Isling och Stål poängterar. Lindeman 
fortsätter att ett företag inte kan vara lamslaget under en kris då det snabbt blir bedömt av 
allmänheten hur det agerar. Det gäller att vara tydlig när företaget handlar. I samtliga av 
IKEA: s kriser som uppsatsen har tagit upp har agerandet stått i fokus. Kamprad gick ut med 
en ursäkt vid nazistanklagelserna, de sa bland annat upp kontraktet till leverantören som hade 
barnarbetare vid barnarbetskrisen och de har sedan monteringsmanualkrisen börjat se över 
könsfördelningen av montörer på manualerna. 
 
Barber (1983) talar om hur förväntningar är kopplade till förtroende då vi förväntar oss hur en 
professionell person eller företag ska agera. Detta är även något som även stöds av Luhmann 
(2005) som menar att om våra beteendeförväntningar inte infrias så blir vi besvikna. Olin 
hävdar att det finns en koppling mellan allmänhetens förväntan och företagets krishantering. 
Ju starkare företaget är desto viktigare är det att det agerar professionellt under en kris. 
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Wharolén nämnde för oss hur viktigt det var för IKEA att ta seriöst på uppföljningsarbetet till 
monteringsmanualkrisen eftersom medarbetare, allmänhet och media förväntar sig det av 
företaget. Stål menar vidare att det är viktigt att IKEA ska kunna hantera en kris rätt eftersom 
det finns en förväntan att företaget ska vara skickligt i deras krishantering. Det går alltså att se 
ett samband mellan allmänhetens förväntningar och företagets prestation.  
 
Förtroende handlar också om att kunna förbereda sig inför framtiden och då speciellt inför 
andra aktörers framtida handlingar enligt Luhmann (2005). För att kunna göra framtiden mer 
förutsägbar använder vi människor oss av kontroll (Sztompka 1998). Majoriteten av 
kommunikationsexperterna vi talade med menade en kris uppstår då företaget har tappat 
kontrollen. Monteringsmanualkrisen var inget undantag i denna bemärkelse då krisen uppstod 
när IKEA förlorade kontrollen i kommunikationen i och med ett felaktigt uttalande från IKEA 
Norge rörande jämställdhet. Wahrolén hade inledningsvis ingen kontroll över situationen då 
media hade mer information än han själv. Isling menar att om media har ett 
informationsövertag så är det en kris företaget har att göra med. För att återfå den externa 
kontrollen så bad Wahrolén att återkomma när han visste mer om vad som hade hänt. 
Lindemann försökte också få kontroll på situationen genom att undersöka saken själv när hon 
ringde sortimentsbolaget. Denna kontroll förlorade hon däremot då situationen förvärrades 
genom uttalande som grundades på felaktiga uppgifter. Den interna kontrollen av situationen 
övertogs av huvudkontoret.  
 
Enligt Österman (2004) är kunskap en viktig komponent för förtroendet. Bylund tar upp 
ledarens betydelse för allmänhetens kunskap om företaget. Kunskap och kännedom om 
ledaren hänger ihop med förtroendet för hela företaget. Om då företaget har en låg kännedom 
hos allmänheten så har det inte heller något förtroende. Liksom Österman menar Bylund 
också att hög kännedom inte är någon garanti för förtroende. Isling tycker att kunskapen har 
en mindre betydelse gällande förtroende. Segersten tror att kunskapen för IKEA spelar en stor 
roll för förtroendet då företaget är mediebevakat. IKEA har en fördel genom att människor ser 
företaget som jordnära och ärligt menar han. Problem som uppstår kan då vändas till något 
gott.  
 

6.2 Krishantering 
Enligt litteraturen handlar krishantering inte enbart om att hantera krisen när den uppstår utan 
även att etablera en beredskap. Det handlar enligt Bland (1998) om att minimera de risker 
som är förenade med verksamheten. Våra respondenter instämmer i detta och samtliga av 
kommunikationsexperterna betonar vikten av träning och simulering för att företaget ska 
kunna vara förberett på krisen när den inträffar. Wahrolén på IKEA bekräftar att företaget har 
rutiner och simuleringar för de risker som är förenade med den löpande verksamheten. 
Simuleringar av större skala sker på varuhusen minst en gång per år. Segersten berättar att 
dessa består då av brandövningar eller rånsimuleringar. Däremot har företaget inga fasta 
handlingsplaner för situationer utöver rena säkerhetsrisker. IKEA: s krisplan är konfidentiell 
och vi har inte fått ta del av den. Däremot framgår det av intervjuerna med IKEA att det är 
främst risker förenade med den löpande verksamheten som ingår. När det uppstår mediekriser 
styrs i stället all information från huvudkontoret. Skoglund (2002) menar att krisberedskapen 
endast fungerar om den är förankrad med den löpande verksamheten och att IKEA: s 
riskvärdering överensstämmer med den. 
 
I situationen med monteringsmanualerna som var en mediekris bekräftar respondenterna att 
informationsavdelningen tog hand om ärendet. Lindemann på IKEA Norge menar att 
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situationen som uppstod var helt ny och att inga rutiner fanns för en sådan situation. Detta 
stödjer Islings resonemang som efterlyser scenariodokument i krisplanerna. Krisen med 
monteringsmanualerna var förvisso oförutsägbar och baserad på felaktig information men 
bekräftar ändå Islings påstående att det är det otänkbara som faktiskt inträffar. Därför krävs 
simuleringar även av mediekriser som kan påverka förtroendet menar han. På IKEA har man 
färdiga svarsdokument för att hantera mediekriser, däremot inga simuleringar. 
 
Krisgruppen som tillsätts i samband med en kris ska enligt litteraturen sammansättas utifrån 
vilka personer som är bäst lämpade att ingå med hänsyn till deras kompetens och situationens 
natur. I IKEA: s fall har företaget en permanent krisgrupp på respektive varuhus. Gruppens 
sammansättning är baserad på att arbetet i en kris måste gå snabbt och därför är exempelvis 
inte IKEA: s VD med. Detta stödjer såväl litteraturen som de svar vi har fått från 
kommunikationsexperterna. I monteringskrisen kopplades aldrig någon krisgrupp in då 
situationen var kopplad till media och bedömdes kunna hanteras av informationsavdelningen. 
Däremot fick Wahrolén huvudansvaret för den operativa hanteringen, framför allt i 
mediehantering då krisen främst gällde informationshanteringen. Enligt Jebsens resonemang 
fungerade Wahrolén således som en händelseledare för den specifika situationen. Den flexibla 
sammansättningen av krisgruppen är något som även stöds av litteraturen. 
 
Isling menar att det sätt ett företag har hanterat tidigare kriser påverkar förtroendet. Detta kan 
medföra att den aktuella krisen inte drabbar företaget lika hårt enligt respondenterna. I IKEA: 
s fall har vi presenterat två tidigare kriser som har fått stor uppmärksamhet. I båda dessa 
situationer aktiverades krisgrupper. I situationen med Kamprads nazistsympatier användes till 
och med två separata grupper som fokuserade på olika områden. Våra respondenter från 
IKEA samt kommunikationsexperterna talar om vikten att pressa krisen neråt i 
organisationen. I fallet med Kamprads ungdomsförflutna var detta inte möjligt då han själv 
stod som anklagad. Ärendet hamnade på högsta nivå. Därför krävdes operativa krisgrupper 
som kunde gå igenom samtliga fakta och lämna ut all information. Likaså i situationen med 
anklagelser om barnarbete etablerades även en organisation i syfte att övervaka att de 
mänskliga rättigheterna följs. De anklagelser som riktades mot företaget var så pass allvarliga 
vilket krävde aktiva krisgrupper till skillnad från krisen med monteringsmanualerna. 
 

6.3 Intern kommunikation 
Hur kommunikationen fungerar i ett företag beror i helhet på företagets organisationskultur. 
Denna kultur speglar bland annat hur företaget hanterar kommunikationen både internt och 
externt hävdar Eriksson (2005). Som tidigare nämnts består organisationskulturen av de 
förenade värderingar, attityderna, beteenden och normer som är ledande i en organisation 
(Ibid.). Värderingar styr mer eller mindre hur kulturen är uppbyggd och används i situationer 
ett företag ställs inför. Bylund förklarar kommunikationen som central i byggandets av 
företagets kultur. Flertalet av respondenterna för IKEA förklarar att mycket av deras kultur 
speglas i hur de kommunicerar såväl i normala fall som i en kris. De benämner IKEA: s 
kommunikativa kultur som öppen och ärlig. Att ha en fungerande intern kommunikation inom 
företaget gör att anställda ger de anställda en helhetssyn om vad som pågår och hur beslut 
görs. Under en kris används enligt oss främst förändrings- och kulturkommunikationen inom 
IKEA. Förändringskommunikationen handlar om att ställa om kommunikationen och göra 
den mer intensiv under en kris. Jebsen anser att snabbheten i kommunikationen under en kris 
är viktigast. Borg och Isling hävdar att den interna kommunikationen i en kris är oftast 
viktigare än den externa. Under krisen om Kamprads nazistbakgrund gick IKEA ut med hans 
handskrivna brev som skickades ut både internt och externt. Allmän information om krisen 
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spreds också internt genom Internet, brev och möten. Under monteringsmanualkrisen påstod 
Wahrolén att det uttalande som skulle göras gick ut internt samtidigt som externt. Detta 
berodde enligt honom att informationen måste ut snabbt. Informationen gick då ut på via mail 
vilket Segersten bekräftar. När han hade mottagit e-mailet ifrån huvudkontoret om krisen 
vidarefodrade han det till hans avdelningschefer. Information sattes också upp på 
informationstavlor vid personalentrén. Han blev informerad att alla frågor han fick skulle 
vidarebefordras till huvudkontoret.  
 
Informationen under en kris måste spridas snabbt och detta medför ibland att den interna 
kommunikationen kan brista enligt Isling. Detta var även något som hände under 
monteringsmanualkrisen. En av bristerna var att Lindemann i Norge kände att hon ville ge ett 
snabbt svar till tidningen VG. Hon vände sig då direkt till sortimentsbolaget och inte till 
huvudkontoret vilket visade sig vara ett misstag. Även sortimentsbolaget gjorde fel då de 
förmedlade information till Lindemann de inte hade kunskap om. En annan brist var att även 
om att de gick ut internt till medarbetare med informationen så var den mindre i omfattning än 
vad som gavs ut externt till journalister. Medarbetarna informerades alltså inte kontinuerligt 
under krisen vilket egentligen ska göras. Det är i det här läget som spekulationer uppstår 
menar Olin. Medarbetare som inte har informerats kan själva börja spekulera och förmedla 
felaktig information till utomstående. Olin menar vidare att företag ofta missar den interna 
kommunikationen på grund av att informationen under krisen sprids okontrollerat och snabbt. 
 
Kulturkommunikationen som IKEA också använder sig av under en kris handlar om 
värderingar, etik och människosyn. IKEA: s värderingar speglas av deras kultur som bygger 
på enkelhet, kostnadsmedveten, entusiasm, förnyelse, gemenskap och ödmjukhet. Denna 
kultur finns exemplifierad i figur 3, kapitel 4. IKEA: s kulturkommunikation är tydlig efter 
barnarbetskrisen där exempelvis tillägg har gjorts i företagets inköpskontrakt. Detta innebär 
att innebär att deras underleverantörer inte får använda sig av barnarbete och IKEA förhåller 
sig rätten till att göra stickprovsundersökningar. Även samarbetet med externa 
hjälporganisationer har bidragit till att kulturkommunikationen har förstärkts. Under krisen 
kring Kamprads förflutna var kulturkommunikationen av Kamprad tydlig. Han tog avstånd till 
sitt tidigare misstag han hade gjort då han sympatiserade med Engdahls nazistiska åsikter. 
 

6.4 Extern kommunikation 
I litteraturen framgår att förutsättningen för förtroende i samband med en kris ligger i en 
trovärdig kommunikation (Hedquist 2002). Hur IKEA agerar för att inge förtroende handlar 
enligt Stål om kontinuitet i kommunikationen när väl krisen uppstår. Samtliga av de 
kommunikationsexperter vi har intervjuat har betonat vikten av öppenhet och transparens i 
kommunikationen för att inge förtroende. Detta stöds i litteraturen av såväl Hedquist (2002) 
som Viklund (2002). Det öppna agerandet som avses handlar enligt Hedquist om att berätta 
vad som är relevant för situationen. Bylund anser att företaget bör sträva efter öppenhet i den 
mening att det finns situationer där total öppenhet inte alltid är önskvärd. IKEA: s 
respondenter instämmer i resonemanget kring öppenhet som förutsättning för förtroende. 
Wahrolén lyfter fram den öppenhet som han menar har präglat det tidigare agerandet i 
samband med kriser. Även Stål talar om det förtroendekapital som företaget har byggt upp 
genom en ärlig och öppen kommunikation.  
 
Kommunikationen har i monteringsmanualkrisen vi har studerat präglats av en genomgående 
öppenhet. IKEA har haft som målsättning att visa att man inte har något att dölja. Ashcroft 
(1997) hävdar att genom att sända ut budskapet att man inte har något att dölja inges 
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förtroende. När Wahrolén blev kontaktad av media för första gången för att få svar på 
frågorna kring IKEA Norges uttalande kände han inte till situationen och bad därför att 
återkomma när han hade mer information. Fearn-Banks (2002) belyser vikten av att öppet 
redogöra för vad man som talesman vet. Wahroléns första uttalande syftade delvis att vinna 
tid, något som Jebsen betonar är av stor vikt i en krissituation.  
 
IKEA valde att låta Wahrolén hantera medierna och han fick även det operativa ansvaret för 
hanteringen av krisen med monteringsmanualerna. Enligt Jebsen bör talesmannen vara den 
person som kan området bäst och kan kommunicera. Det är något som även de övriga 
respondenterna instämmer i. Borg menar att talesmannen egentligen inte bör vara 
informatören utan i stället bör den sakkunniga uttala sig. Wahroléns roll som talesman känns 
dock naturlig då krisen var en mediekris och att han faktiskt var sakkunnig i frågan. Lindgren 
på IKEA: s koncernnivå menar att företaget strävar efter att de kriser som uppstår hanteras på 
landsnivå. Detta görs för att undvika att krisen eskalerar om den hamnar på koncernnivå. Att 
pressa krisen neråt i organisationen menar Jebsen är ett bra sätt att undvika att krisen sprids 
till huvudkontoret. Isling instämmer och menar att om högsta företrädaren som annars är 
ansiktet utåt används som talesman riskerar förtroendet för personen och organisationen att 
äventyras. Att begränsa antalet ansikten utåt är genomgående något som litteraturen belyser. 
Det minskar enligt Skoglund (2002) risken att företaget sänder ut dubbla budskap. I den 
aktuella krisen var det just de dubbla budskapen som var bakgrunden till den mediala 
uppmärksamhet som rådde. Borg benämner situationen som ett tydligt exempel på hur 
rutinerna har brustit.  
 
För att inge förtroende pekar Bylund på tre delar som den tänkta talesmannen bör beakta. 
Empati och förståelse är den första delen. Detta är också något Hedquist (2002) tar upp då han 
menar att talaren måste sätta sig in i lyssnarens situation. Den andra delen består i att kunna 
leverera fakta, att hela tiden ge en statusrapport. Den sista delen är att konkret förmedla vad 
som görs eller ska göras för att lösa situationen. I ett tidigt skede anser Bylund att det handlar 
om att förmedla empati, att företaget kanske inte vet särskilt mycket för stunden men 
återkommer så fort man vet mer. I ett senare skede gäller det att presentera ett 
åtgärdsprogram. De här tre delarna måste finnas med för att inge förtroende menar Bylund.  
 
Det viktigaste med den externa kommunikationen inför en kris menar Erikson (2002) är att 
bygga upp en relation till media och samhället. Detta anser även Borg, Jebsen och Isling vara 
en faktor som bidrar till att företaget har en större chans att klara krisen bättre. I en 
krissituation anser Borg att den externa kommunikationen bör ha formen av en dialog eller 
tvåvägskommunikation. Enligt Borgs resonemang är den symmetriska tvåvägsmodellen 
önskvärd i en kris om man utgår från Grunigs PR-modell. Isling menar att 
tvåvägskommunikationen är att sträva efter i en krissituation, framför allt i återställningsfasen. 
Fearn-Banks (2002) hävdar också att tvåvägskommunikationen är att sträva efter i en kris men 
att det i realiteten ofta blir en envägskommunikation. Det är oftast företaget som berättar för 
allmänheten vad som har hänt och vilka åtgärder som det tänker vidta. 
 
I IKEA: s fall med monteringsmanualerna har den externa kommunikationen följt 
informationsmodellen i Grunigs PR-modell. Spridningen av informationen har präglats av en 
assymetrisk envägskommunikation där målet har varit förklara att de fakta som låg som grund 
för Norska IKEA: s uttalande var felaktigt. Likt Fearn-Banks (2002) resonemang går det alltså 
att se att krisen ofta präglas av envägskommunikation från företaget.  
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Ser man till IKEA: s tidigare kriser går det att identifiera skillnader i informationens symmetri 
gentemot allmänheten. Såväl monteringskrisen som krisen med Ingvar Kamprads förflutna 
har baserats på envägskommunikation främst mot media. Det viktigaste för att vårda 
förtroendet i fallet med Kamprads förflutna var att lägga korten på bordet och kommunicera 
ut ett avståndstagande. Det var agerandet och kommunikationen under själva krisen som var 
huvudprioriteringen. I fallet med anklagelser om barnarbete låg däremot fokus på hur IKEA 
skulle komma till rätta med de djupgående problemen med barnarbete i framtiden. 
Kommunikationen involverade UNICEF, ILO och Rädda Barnen. Målet var att tillsammans 
lösa problemen där informationen följde en symmetrisk tvåvägskommunikation enligt 
Grunigs modell. Graden av symmetri i kommunikationen tycks således bero till stor del på 
krisens natur och dess omfattning. 
 
Såväl Coombs (1998) som Runsiö & Nilsson (2005) tar upp ett antal kommunikativa 
strategier som företagen använder sig av i en krissituation. Utifrån deras resonemang går det 
att applicera budskapsstrategierna på den för uppsatsen valda krisen. När IKEA Norge gick ut 
med den felaktiga informationen om muslimska länders syn på kvinnor i manualerna kan det 
bäst liknas vid ett berättigande (justification) i Coombs modell (figur 2). När IKEA Sverige 
sedan gick emot detta uttalande och förklarade att det fanns kvinnor i manualerna fick 
kommunikationen en mer korrigerande prägel (corrective action). Dels ville företaget 
korrigera den felaktiga informationen och dels ville IKEA visa att de skulle se över 
manualerna och reparera den eventuella skadan. Olins syn på Coombs modell 
överensstämmer med IKEA: s agerande. Han menar att för att vårda förtroendet måste 
företaget förmedla vad som ska göras för att undvika att samma misstag uppstår igen, inte 
enbart tala om vad som har hänt. 
 
Även när IKEA anklagades för att använda barnarbetare i tillverkningen låg fokuseringen på 
reparation av skadan och att se till att problemet inte uppstår igen. Bylund och Isling berättar i 
intervjuerna om företag som kan behöva ta ansvar för saker de egentligen inte bär direkt skuld 
till. Isling menar att om företaget står anklagat är ofta allmänhetens bild att det är skyldigt. I 
situationen med barnarbete var en del av anklagelserna felaktiga men i och med att IKEA har 
en så pass stor produktion av mattor i Indien fick företaget negativ publicitet. De preventiva 
åtgärderna som vidtogs från IKEA var således delvis baserat på bilden av krisen, inte enbart 
krisen i sig. Detta stämmer även överens med Bylunds resonemang om den reella och 
perceptuella delen av krisen. Den reella krisen bestod i att en del av IKEA: s leverantörer 
använde sig av barnarbetare. Däremot spädde felaktiga anklagelser på bilden av krisen, det 
perceptuella, det vill säga att IKEA: s inblandning var mer omfattande än vad den faktiskt var.  
 
I krisen med Ingvar Kamprads ungdomsförsyndelser stämmer hans agerande tydligt överens 
med en Coombs beskrivning av en förbehållslös ursäkt (full apology). IKEA och Ingvar 
Kamprad valde ett fullt tillmötesgående till allmänheten genom att gå ut och erkänna samt ta 
på sig hela skulden.  
 
I de ovanstående situationerna går det att utifrån Coombs modell dra slutsatsen att ju mer 
skuld företaget anses ha till den aktuella krisen, desto högre grad av tillmötesgående i 
kommunikationen. Detta visar Kamprads uttalande. När däremot företagets skuld till krisen är 
mindre blir budskapet till allmänheten mer försvarande.  
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6.5 Möjligheter 
En kris är enligt Keown-Mcmullan (1997) inte enbart en negativ händelse utan också en 
möjlighet. Vidare menar Kash & Darling kan en kris som startar med ett misslyckande 
avslutas med en framgång för företaget. Det gäller då att ta vara på framgången. I intervjuer 
med respondenterna från IKEA framgår att de håller med ovanstående författare. Wahrolén 
ser däremot en risk i att i början av en kris försöka vända den till en fördel då företaget i första 
hand ska försöka minimera skadan som har skett. Bylund fyller i med att företaget inte kan 
gripa efter en möjlighet innan de har fullgjort sitt ansvar. Det kan då slå tillbaka på företaget 
som cyniskt beteende.  
 
Möjligheter med en kris kan definieras på olika sätt framgår det av intervjuerna. Både 
Lindgren och Segersten talar om de möjligheter som uppstår i form av lärande av vad som 
gjordes rätt respektive fel under krisen. Därmed fokuserar de på att organisationen lär sig av 
misstagen och risken att en liknande kris uppstår igen minskar. Deras svar ligger således i 
linje med Borgs resonemang som menar att den lärdomen i förlängningen leder till större 
förtroende hos allmänheten. Det är alltså frågan om en indirekt effekt. 
 
Ett annat sätt att se på möjligheterna är genom att se krishanteringen som ett direkt verktyg 
för ökat förtroende. Darling (1994) anser att företaget kan använda en kris till en möjlighet 
men då är det viktigt att våga handla när organisationen drabbas. Detta är också något som 
stöds av Stål som menar att företagets varumärke faktiskt kan stärkas vid en välhanterad kris. 
För att IKEA ska kunna öka förtroendet inför allmänheten måste företaget visa konkret att det 
har bidragit till något bättre säger Segersten. IKEA måste då konkret agera och visa att de har 
åtgärdat det som har inträffat. Som vi tidigare har tagit upp i intervjun med Isling ser han en 
tydlig koppling till handling och ökat förtroende. Förtroendet kan återupprättas och i 
förlängning stärkas genom handling menar han. Bylund menar att professionella företag som 
aktivt handlar enligt intressenters önskemål är de som upplever ett ökat förtroende efter en 
kris. 
 
Ovanstående resonemang går att applicera på de för uppsatsen aktuella kriserna. Under 
barnarbetskrisen visade IKEA på ett tydligt agerande med att säga upp kontrakten med 
underleverantörer som använde sig av barnarbetare. De arbetar med idag med bland annat 
UNICEF och Rädda Barnen och har på så sätt tagit över kontrollen över situationen. De är 
idag de själva som står för det preventiva arbetet. Lindgren benämner denna kris som positiv 
för IKEA då de efter det började engagera sig i barnarbetsfrågor. Wahrolén medger att många 
anser att IKEA har skött krisen väl men att det inte var krisen som ökade förtroendet för 
IKEA utan det arbete som gjordes efteråt. Han påpekar att krisen förföljer företaget än idag. 
Vid krisen kring Kamprads tidigare nazistsympatier agerade han själv genom att gå ut till 
medarbetare och i media med en ursäkt genom ett handskrivet brev. Lindgren anser att IKEA 
gjorde allting rätt även vid denna kris då företaget var tillgängligt för media, det lade korten 
på bordet och det kommunicerade vilka åtgärder som skulle vidtas. Även här går det alltså att 
se till en förmedling av ett konkret handlande. Jebsen anser att IKEA agerade smart och 
hanterade krisen på ett kreativt sätt genom det handskrivna brevet som han benämner ”… som 
en beställd annonsplats”. Bland (1998) beskriver att en kris kan vara en möjlighet till 
publicitet och att utnyttja situationen till något positivt vilket IKEA gjorde under denna kris 
genom det handskrivna brevet. Även att ursäkten gick ut internt kan ha stärkt Kamprads 
anseende bland medarbetare. Det interna förtroendet är minst lika viktigt enligt Isling. Under 
monteringsmanualkrisen går det inte att identifiera några faktorer som direkt går att härleda 
till ett ökat förtroende för IKEA. Däremot kan företaget ha dragit viktig lärdom av krisen som 
Lindgren och Segersten uttrycker det.  
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7. Resultat och slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi har kommit fram till som besvarar vår 
problemformulering. Efter det förs en diskussion kring de tankar och resonemang som har 
uppkommit under arbetets gång som inte omfattas av den empiriska undersökningen. Därpå 
följer rekommendationer för framtida forskning, vad vi har lärt oss samt metodkritik av 
studien. 
 

7.1 Resultat 
I vår studie har vi funnit ett flertal faktorer som gör att ett företags förtroende hos allmänheten 
och de anställda kan bevaras i samband med en kris. De viktigaste slutsatserna som vi har 
dragit är att förtroendet är något som måste hanteras på flera olika nivåer så väl internt som 
externt. Vår problemformulering lyder: 
 
Hur kan allmänhetens och medarbetarnas förtroende för ett företag bevaras och eventuellt 
ökas i samband med en kris? 
 
För att kunna besvara denna fråga har vi delat upp problemformuleringen i två rubriker. Den 
första rubriken sammanfattar de viktigaste faktorerna som vi anser är förenade med 
förtroenderelaterade aktiviteter internt och externt. Därefter presenterar vi hur vi anser att 
förtroendet kan ökas i samband med en kris.  
 

7.1.1 Medarbetarnas och allmänhetens förtroende 
I vår studie har vi funnit att krishanteringsarbetet för bevarande av förtroendet till stor del 
handlar om att etablera en beredskap. Ser man ur ett internt perspektiv bidrar kontinuerlig 
träning av kriser, simuleringar och riskmedvetenhet till att de anställda inges en trygghet i 
företaget. De anställda behöver inte alltid veta samtliga detaljer kring beredskapen men de ska 
däremot känna sig säkra i att företaget klarar av att hantera en kommande kris. Detta skapar 
förtroende.  
 
Grunden för en fungerande kommunikation inom ett företag bottnar i företagets kultur. 
Genom en öppen intern kommunikativ kultur kan informationen effektiviseras i en 
krissituation. Kulturen menar vi, fungerar som en vägvisare för hur företaget ska agera under 
en kris. De värderingar som företaget står för ska hållas fast vid även i en kris. En tydlig 
värderingsgrund som fungerar så väl under normala förhållanden som i en kris inger 
förtroende hos medarbetarna. 
 
När det gäller den interna kommunikationen är snabbheten det viktigaste. Spekulationer 
uppstår om inte medarbetare på alla nivåer inom företaget snabbt informeras vad som händer 
och vad som görs. Informationen måste alltid spridas inom organisationen innan den går ut 
externt, annars går det ut över förtroendet hos medarbetarna. Om detta inte är genomförbart 
ska den åtminstone gå ut internt och externt samtidigt. Genom att företaget aktivt handlar och 
uppfyller medarbetarnas förväntningar för hur det bör agera så uppfattas det som trovärdigt. 
Medarbetare har då förtroende för att företaget ska kunna hantera framtida situationer. 
 
De faktorer som bidrar till företagets förtroende hos allmänheten handlar till stor del hur det 
kommunicerar. Vår studie pekar på att en öppen, transparent och ärlig kommunikation inger 
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förtroende under en kris. En högre grad av symmetri i kommunikationen gentemot 
allmänheten är därför att sträva efter. En viktig poäng är att allmänheten förefaller vara mer 
förlåtande i en kris om företaget har ett högt förtroendekapital. Detta förtroendekapital byggs 
upp genom ett konsekvent trovärdigt agerande över tid vilket ger företaget ett gott rykte. Det 
grundläggande för trovärdigheten är hur företaget uppfattas i förhållande till hur det agerar. 
Vår studie visar att hur företaget har hanterat tidigare kriser har stor betydelse för förtroendet 
hos allmänheten. 
 
Att företaget synkroniserar informationen och går ut med ett enat budskap är avgörande för att 
inge förtroende. Dubbla budskap leder till förvirring hos medarbetarna och skapar en misstro 
gentemot allmänheten. För att kunna gå ut med ett och samma budskap krävs att antalet 
talesmän begränsas.  
 

7.1.2 Ökat förtroende 
I vår studie har vi kommit fram till att det går att öka förtroendet för företaget i samband med 
en kris. En möjlighet är att företaget lär sig vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel 
under krisen. Risken att samma situation uppstår igen minskar i och med denna kunskap 
vilket gör att förtroende stärks inom organisationen. Resultatet visar att om företaget lever 
upp till eller överträffar de förväntningar som ställs i samband med krisen, kan effekten bli ett 
ökat förtroende. Ovanstående gäller då främst företagets förtroende hos medarbetarna. Vi har 
dock kommit fram till att om förtroendet för företaget ska stärkas hos allmänheten krävs 
någon form av aktiv åtgärd. Det räcker inte att företaget kommunicerar ut hur det har 
minimerat skadan av krisen. Företaget måste även visa hur det genom konkret handling har 
bidragit till något bättre.  
 

7.2 Slutdiskussion 
Vår fallstudie visar hur ett företag i teorin är väl förberett på olika krissituationer och att 
respondenternas svar stämmer väl överens med tidigare studier inom krishantering. Däremot 
visar praktikfallet att när krisen väl drabbar företaget så blir eventuella brister inom företagets 
rutiner påtagliga. I fallet med monteringsmanualerna handlade det om en bagatellartad 
situation som sedan eskalerade och utvecklades till en kris för företaget.  
 
Kriser är något oundvikligt och det enda förhållningssätt som fungerar på lång sikt är att 
förbereda företaget på att det förr eller senare inträffar en kris. Vi tror att det sätt som 
företaget ser på kriser i allmänhet är av stor vikt. Företagets förhållningssätt till begreppet kris 
är kopplat till hur pass väl krisen hanteras. Vi anser att om krisen betraktas som en avgörande 
vändning och företagsledarna inser potentialen kan fördelar genereras. Genom att inte 
betrakta krisen som något uteslutande negativt tar man bort en del av den osäkerhet som ofta 
råder i en krissituation och som bidrar till handlingsförlamning. Det är denna lamslagning 
som gör att krisen slår hårdare mot företaget när den väl inträffar.  
 
Företagets förtroende hos allmänheten är ett område som enligt våra respondenter kommer 
ges större fokus i framtiden. Detta skulle i så fall innebära att begreppet förtroende är något 
som vävs in i krishanteringen i större utsträckning än vad det görs i dag. Större företag som 
IKEA som har ett etablerat varumärke och högt förtroende hos allmänheten kan här dra stora 
fördelar. I en situation där media blåser upp en bagatellartad händelse till en påstådd kris, ökar 
mediefokuseringen på företaget. Vi menar att denna ökade exponering ofta kan vara positiv. 
Vad som till synes verkar vara en granskning av företaget från medias sida kan i många fall 
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enbart bidra till att allmänhetens kännedom ökar. Företaget kan i och med det utnyttja det 
givna medieutrymmet för att marknadsföra sig. Det kan då ge en positiv bild av företaget som 
kan leda till att allmänhetens förtroende ökar.  
 
Vi inledde vår problemdiskussion med att krishantering som fenomen ofta möts med viss 
skepticism då den anses ligga för långt bort från kärnverksamheten. I vår undersökning har vi 
inte funnit något svar på varför det är så men vi tror att erfarenheten spelar stor roll. Om ett 
företag inte har varit med om någon allvarlig kris är det svårt att etablera en beredskap. 
Rutinerna skapas ofta först efter krisen har inträffat. Att företagen inte satsar fullt ut på 
krishantering kan även vara en resursfråga. Det kan verka onödigt att lägga ekonomiska 
resurser på områden där sannolikheten är liten för att något allvarligt ska inträffa. Vi upplever 
att IKEA: s krishantering och beredskap är väl förankrad med kärnverksamheten. Detta beror 
främst på att deras vardagliga rutiner och kommunikation inte nämnvärt skiljer sig från 
rutinerna under en kris. De värderingar och den kultur som råder i företaget fungerar även i en 
krissituation. 
 

7.3 Framtida forskning 
Vi har i denna undersökning främst fokuserat på hur olika kommunikatörer och informatörer 
ser på hur förtroende och krishantering hänger ihop. Fokusering har alltså legat på hur 
informationen har gått ut från informationsavdelningen på ett företag. Vad som vore intressant 
är att även undersöka hur denna information har tagits emot av övriga medarbetare och vilka 
konsekvenser det har medfört. För att få deras syn på ämnesområdet måste fler nivåer av 
företaget undersökas. Vår undersökning visar bland annat att förtroendet i samband med en 
kris baseras mycket på förväntningar. Därför är det nyttigt för företaget att veta hur 
medarbetarnas attityder ser ut och vad som förväntas av ledningen. 
 
En viktig aspekt är hur kunderna och allmänheten upplever hur förtroendet för företaget 
påverkas av en kris. Vi anser att företagen skulle ha stor nytta av att veta hur deras agerande i 
en krissituation påverkar kundernas förtroende. Därför vore en undersökning på ovanstående 
ämnesområde utifrån ett konsumentperspektiv bidra till ökad förståelse. 
 

7.4 Vad har vi lärt oss 
I denna uppsats har vi lärt oss att förtroendebegreppet är något som blir allt mer viktigare för 
företagen att beakta. Våra respondenter har antytt förtroendets inverkan på företagets framtida 
verksamhet. Vi anser att förtroendebyggande är en långtgående process som kräver mycket tid 
och resurser. En kris kan däremot snabbt tillintetgöra detta förtroende om företaget inte 
erkänner att det är en kris det har att göra med och agerar snabbt för att åtgärda problemet. 
Det är därför viktigt att företag lägger ner energi på att vara förberedda på att hantera framtida 
kriser som kan inträffa för att deras förtroende inte ska kunna skadas. Kriser är inbakade i 
företagets verksamhet genom att så gott som alla former av företagande är förenat med risker. 
I dagens kommunikationssamhälle är företagen mer utsatta att drabbas kriser som når 
allmänheten och en kris som startar som en bagatell kan utvecklas till en förtroendekris. Att 
använda kommunikationen i förebyggande syfte är därför vitalt. 
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7.5 Metodkritik 
Vår fallstudie är baserad på svar från ett litet urval respondenter från ett och samma företag. 
Dessa respondenters svar är i stort samstämmiga vilket medför att djupet på studien inte blir 
så omfattande. Det hade varit önskvärt att genomföra djupgående intervjuer med fler 
respondenter, framför allt på fler nivåer i företaget som kunde tillföra studien ett större djup. 
Detta hade även gett en större generaliserbarhet i de svar vi fick. På grund av begränsad 
access till data har vi inte kunnat få tillgång till all information vi sökte från det valda 
företaget. Den data vi har fått från fallföretaget ger oss en något förskönad bild och enbart ett 
perspektiv på praktikfallet. I vårt fall har vi därför försökt att bredda undersökningen genom 
att inkludera fler respondenter som utgörs av de externa kommunikationsexperterna. Vi har 
även lagt till företagets erfarenhet av tidigare kriser för att kunna jämföra med det valda fallet. 
De externa respondenternas svar samt den litteratur vi har använt som grund måste också ses 
kritiskt då deras perspektiv ofta är av normativ karaktär. 
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Bilaga 1 - Intervjumall för kommunikationsexperter 
 
 
Inledande 
 

– Vad är din nuvarande position/titel? Vad har du gjort tidigare? 
 
– Vad är din erfarenhet av krishantering och kriskommunikation? 

 
 
Förtroende 
 

– Vad är förtroende för dig? 
 

– Hur ska ett företag agera för att vara för att verka trovärdigt? 
 

– Vad är de viktigaste faktorerna för att skapa trovärdighet under en krissituation? 
Internt? Externt? 

 
– Hur tror du man kan bygga upp ett förtroendekapital? 

 
– Hur ser du på allmänhetens kunskap om en organisation och hur det påverkar 

förtroendet? 
 

– Hur tror du att förtroende inom organisationen påverkar hur man hanterar en kris? 
 
 
 
Krishantering 
 

– Vad är din definition av en kris? Hur vet man att det är en kris man har att göra med? 
När är en kris en kris? Vad är din definition av en förtroendekris? 

 
– Hur kan företagen förebygga förtroendekriser? 

 
– Hur har krishantering som begrepp utvecklats? Har det skett någon förändring i och 

med den senaste tidens förtroendeskandaler? 
 

– Vad anser du är de viktigaste elementen i en krisberedskapsplan? Vad bör ingå? 
Eventuella steg? 

 
– Hur pass omfattande bör planen vara? Hur ska uppdateringen ske? Simulering? Hur 

ofta bör simulering ske? Vem ska ansvara för arbetet? 
 

– Hur pass väl behöver krisplanen vara förankrad i företagets kultur? Finns det något 
recept på en bra krisplan eller är de mer skräddarsydda efter organisationen? 
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Kommunikation 
 

– Vilken roll spelar den interna och den externa kommunikationen för ett företag i 
allmänhet som en förutsättning för krishantering? Intern kommunikation i samband 
med en kris – hur skiljer sig den ifrån intern kommunikation i allmänhet? 

 
– Hur kan den vardagliga kommunikationen bidra till att effektivisera kommunikationen 

under en kris? 
 

– Om man skiljer på en krishanteringsplan och kommunikationsplan, vad tycker du ska 
ingå i en kriskommunikationsplan (om sådan finns)? 

 
– Vad är viktigast med kommunikationen under en kris? 

 
– Vilka beslut bör krisgruppen besluta under en kris? 

 
– Vilka tycker du är mest lämpade och vilka är inte lämpliga att ingå i en krisgrupp? 

 
– Bör VD ingå i krisgruppen? 

 
– Vilka kommunikativa strategier bör man ta till under en kris? 

 
Strategierna: 

 
Attack  Attackera de som har anklagat företaget 
Förnekelse Förnekelse att det är en kris 
Undanflykt Organisationen har inget att göra med krisen eller hade inte avsikt 

att skada ngn. 
Förklaring Minimering av skada, ingen skada skedd eller att de drabbade 

förtjänade det 
Inställsamhet Försöka få med intressenterna på ens sida 
Reparera skada Reparera och förebygga framtida kriser 
Förbehållslös ursäkt Göra en pudel, ersättning till de drabbade 

 
– Hur ska man agera om företaget bär skuld till krisen? 

 
– Skiljer man på kommunikationen beroende på vilken kris man befinner sig i? I så fall 

hur? 
 

– Vilka kommunikativa verktyg bör användas i samband med en kris? Finns det några 
särskilda verktyg som bör användas/undvikas? 

 
– Hur ser du på ledningens roll i samband med en kris? 
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Media 
 

– Vad är viktigast vad gäller hantering av media? 
 

– Hur stor betydelse har media under en kris? 
 

– Skiljer sig kontakten med media i en krissituation från den vardagliga kontakten? 
 

– Vem bör talesmannen vara? Den mest kompetenta eller den med högst position? 
 

– Hur ser du på en externt tillsatt PR-konsult? 
 

– Som en informationsansvarig, hur kan man inge förtroende inför allmänhet, mot media 
etc? (lyhörd, förtåeligt språk, inte allt för komplicerat, identifikation?) 

 
– Hur ser du på informationsflödet? Ge ut så mycket info som möjligt eller begränsa? 

 
 
Möjligheter 
 

– Möjligheter med en kris? Går det att öka förtroendet genom krishantering? Hur ska det 
ske? Kommunikationen? Eventuella medieval? 

 
– Har du upplevt någon situation där företaget har vunnit fördelar gentemot 

konkurrenterna i med deras krishantering? 
 

– Är det något som vi inte har tagit upp som du vill framhäva? 
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Bilaga 2 - Intervjumall för IKEA 
 
 
Inledning 
 

– Vad har du för titel, vad gör du på IKEA. Vad har du för bakgrund och vad har du 
gjort tidigare. 

 
 
Förtroende 
 

– Vad är förtroende för dig? Vad bidrar till högt förtroende? 
 

– Hur tycker du att IKEA agerar för att vara trovärdigt? 
 

– Vad tror har bidragit till att IKEA har så högt förtroende? 
 

– Vad är de viktigaste faktorerna för att skapa trovärdighet under krissituation? 
 

– Hur tror du man kan bygga upp ett förtroendekapital? 
 

– Hur ser du på allmänhetens kunskap om IKEA och hur det påverkar förtroendet? 
 
 
Krishantering och kriskommunikation 
 

– Hur tror du att förtroende inom organisationen påverkar hur man hanterar en kris? 
 

– Simulerar ni krissituationer? I så fall hur ofta? 
 

– Använder ni er av en krisplan? Hur ser den ut? Vad anser du är de viktigaste 
elementen som bör ingå? Hur ofta sker uppdatering av krisplanen? 

 
– Hur ser er krisgrupp ut? Vilka ingår? Vilka bör ingå anser du? 

 
– Vilka kommunikativa strategier anser du man bör använda i samband med en kris? 

 
– Vad är viktigast vad gäller hantering av media? 

 
– Hur skulle du säga att krisberedskapen är förankrad i er organisation? (Med hänsyn till 

affärsidé, mål, kultur etc). 
 
 
Krisen med monteringsmanualerna 
 

– När bedömde du situationen vara en kris? (Var det när media blåste upp nyheten eller 
tidigare?) 

 
– Vad minns du av krisen? Berätta. Vilken var din roll? Vilka åtgärder vidtogs? 
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– Hur upplevde du de uttalanden som gjordes från IKEA både i Norge och Sverige? 

 
– Hur upplevde du reaktionerna från allmänhet och press? 

 
– Hur såg kommunikationen ut mellan din avdelning och ledningen? Hur spreds 

informationen vidare i företaget? 
 

– Mycket av den litteraturen vi har läst menar att en effektiv kriskommunikation bygger 
på att synkronisera informationen. Hur ser du på det här fallet? Fungerade 
kommunikationen? 

 
– Vad lärde ni er av krisen? Hur följdes krisen upp? 

 
– Skillnad mellan den interna kommunikationen under normala förhållanden och under 

krisen? 
 
 
 
Möjligheter med en kris  
 

– Hur ser du på möjligheterna att öka förtroendet för företaget genom effektiv 
krishantering och kriskommunikation?  

 
– Hur ska det i så fall ske? 

 
– Är det något vi inte har tagit upp eller något som du vill ta framhäva? 
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Bilaga 3 - Respondenter 
 
IKEA 
 
Camilla Lindemann, intervju den 10/5-2006 
Camilla Lindemann är presschef för IKEA Norge och har arbetat för IKEA i fem år. Hon har 
tidigare erfarenhet som rådgivare på en PR-byrå. 
 
Charlotte Lindgren, intervju den 2/5 2006 
Charlotte Lindgren är Pressansvarig på IKEA koncernen. Hon har arbetat i IKEA i fem år och 
har tidigare arbetat som informationschef för Röda Korset. 
 
Johan Segersten, intervju den 8/5-2006 
Johan Segersten har jobbat i IKEA sedan tio år tillbaka och är idag säljchef på IKEA Barkaby 
 
Eva Stål, intervju den 27/4-2006 
Eva Stål är presschef för IKEA Sverige. 
 
Fredrik Wahrolén, intervju den 19/4-2006 
Fredrik Wahrolén är informationschef på IKEA Sverige. 
 
 
Kommunikationsexperter 
 
Rune Borg, f.d. Informationsdirektör, intervju 10/5-2006 
Rune Borg är idag pensionär. Han har tidigare arbetat som informationsansvarig på Semper, 
SEB, Bofors, Kema Nobel, Skandia, Industriförbundet och Procordia. Han har även varit 
verksam som konsult på diverse PR-byråer. 
 
Anders Bylund, Burson-Marsteller, intervju den 11/5-2006  
Anders Bylund är idag VD på Burson-Marsteller och har arbetat där i fem år. Han har 
mestadels arbetat med krisberedskap och krishantering genom sin karriär. Bylund har tidigare 
arbetat i 10 år som informationsdirektör på McDonalds. Vidare har han tidigare varit 
informationschef på Folkpartiet. 
 
Peter Isling, Prime PR, intervju den 12/5-2006 
Peter Isling är projektledare och rådgivare på Prime där han jobbar på Public Affairs. 
Hans arbetsområde är krisberedskap, kriskommunikation och lobbying. 
 
Pål Jebsen, JKL, intervju den 19/4 - 2006 
Pål Jebsen är idag partner på JKL sedan två år tillbaka och har tidigare arbetat för Burson-
Marsteller sedan 1977 där han bland annat har varit Ordförande samt VD. Jebsen har en 
tidigare bakgrund i det militära där han har varit reservofficerare i norska flottan. 
 
Gunnar Olin, Kreab, intervju den 25/4-06 
Gunnar Olin har, förutom att ha arbetat inom krishantering en längre tid, tidigare arbetat inom 
media som bland annat journalist i kvällstidningar och fackpress, suttit i SVT: s ledning samt 
varit chefredaktör i radio och TV. 
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Bilaga 4 – Model of Reputation Building and Destruction 
 
 
 
 

 
 
(Milewicz och Herbig 1994, s.42)  
 
 


