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Title: Crisis Communication – How companies can keep their head cold, throughout a crisis, 

and still keep their customers warm attitude towards their brands by using a model. 
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Research questions: How can companies that have been caught in a crisis communicate 

before, during and after the crisis to maintain their brand? 

Purpose: The purpose of this thesis is to develop a model for how businesses should work 

before, during and after a Crisis to maintain their brand. 

Method: The study is based on a research where primary data has been collected through six 

interviews with experts within the area of crisis communication. An abductive method has 

been used since focus is shifting between empiri and theory, but where the focus mainly lies 

on the empirical study. Scientific articles have been collected for the theoretical framework 

and been gathered from databases such as google scholar and ABI/inform.   

Conclusion: The conclusion represents a tool as a model that will give companies guidelines 

in how to work before a crisis to detect, prevent and prepare the company. It also shows how 

companies should work during the crisis to minimize the effect and recover from it. The last 

part of the model shows how the company should work after the crisis to learn from it and 

prevent a similar crisis in the future. 
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Titel: Kriskommunikation – Hur företag med hjälp av en modell kan hålla huvudet kallt 

genom en kris för att bevara kundens varma attityd till deras varumärken. 

Handledare: Magnus Hoppe 

Nyckelord: Kommunikation, Kris, Varumärke, Service Recovery 

Frågeställning: Hur kan företag som hamnat i en mediekris kommunicera innan, under och 

efter den inträffade krisen för att behålla sin varumärkesidentitet? 

Syfte: Syftet med undersökningen är att arbeta fram en modell för hur företag bör arbeta 

innan, under och efter en kris för att bevara sitt varumärke. 

Metod: Studien baseras på en kvalitativ undersökning där primärdata insamlats via intervjuer 

med sex experter inom området kriskommunikation. Ett abduktivt tillvägagångssätt har 

används då fokus växlat mellan empiri och teori, men där största fokus legat på empirin. 

Teorin har insamlats via litteraturstudie där vetenskapliga artiklar hämtats från olika 

databaser, såsom google scholar och ABI/inform.   

Slutsats: Slutsatsen genererar i ett verktyg i form av en modell som ger riktlinjer på hur 

företag kan arbeta innan en kris för att förebygga och förbereda. Den visar även på hur 

företag arbetar under en kris för att minimera skadan av den samt hur de på bästa sätt kan 

återhämta sig från den. Modellens sista del beskriver även hur företag bör arbeta efter en kris 

för att ta lärdom av de misstag som gjorts och förebygga att de genomgår en liknande 

krissituation. 

 

 

 

 

 

  



  

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de experter som intervjuats till studien inom områdena 

varumärkeskännedom och kriskommunikation då vi med deras hjälp har kunnat genomföra 

och sammanställa detta examensarbete. Vi vill även rikta ett tack till de opponenter som 

hjälpt oss under arbetets gång samt vår handledare Magnus Hoppe för hans vägledning 

under de månader som arbetsprocessen pågått.   

 

- Västerås 2014 

 

 

 

 



  

 

Definition av centrala begrepp  

Expert = En expert definieras som en individ med mycket kunskap och färdigheter inom ett 

speciellt område (Oxforddictionaries.com). 

”Guldtimmen” = Guldtimmen är den/de närmsta timmarna efter en kris där ett företag 

behöver sprida information om krisen så fort som möjligt till de berörda (Fearn-Banks, 2011).  

Kriskommunikation = En kris beskrivs som en händelse som kan hota ett företags och ett 

varumärkes möjligheter att existera och fungera. Företaget använder sig då av kommunikation 

för att uppnå en önskad inverkan och respons från företagets kunder eller intressenter. 

Kriskommunikation används både i förebyggande syfte och vid en mer akut krishantering. 

(Fors-Andrée, 2012)  

Word-of-mouth (WOM) = Word-of-mouth är när ett företags konsumenter pratar om 

företagets produkter och tjänster och påverkar på så vis kunders attityd gentemot företaget 

(Axelsson & Agndal, 2012). Word-of-mouth kommer att i modellen presenteras som WOM.  
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1. Inledning  

I detta kapitel ges en överblick över tidigare forskning inom ämnet kommunikation samt att 

syftet med studien presenteras. 

Moeller (2008) framhäver att marknaden har gått från ett transaktionsperspektiv med 

massproducerade varor till ett relationsperspektiv där företag nu behöver förstå vad kunderna 

associerar med företagets varumärke och att detta bör beaktas i kommunikationen. Holm 

(2006) förtydligar att det inleds en ny tidsålder; informationsåldern, där innebörden av 

kommunikation fått en större och mer omfattande betydelse då det är mer komplext för ett 

företag att försöka åstadkomma effektiv integration av flertalet kanaler. Det framkommer 

alltmer forskning om att kommunikation i dagens samhälle är ett nyckelelement i den sociala 

interaktionen samt organisationen och att företag som kommunicerar önskar få feedback av 

kundernas reaktion. Företag behöver förstå vikten av kommunikation och att 

kommunikationsåtgärder och kanaler har förändrats med tiden då marknaden blivit mer 

komplex. 

Denna studie fokuserar därför på kriser som framhävs i media, vilket kan påverka krisens 

utsträckning ytterligare. En mediekris behöver inte behandla en kris inom mediebranschen, 

utan begreppet används i denna studie för att beskriva en kris som media utvecklar, 

förvränger eller skriver om på exempelvis sociala medier. I dagens samhälle behöver företag 

kunna kommunicera internt och externt, taktiskt och strategiskt och de behöver samtidigt 

anpassa olika medie- och kommunikationskanaler till olika målgrupper samt intressenter. Vid 

en kris skall företag använda samma tillvägagångssätt att kommunicera som i vardagen 

eftersom de behöver nå alla intressenter samt att rätt budskap förmedlas ut. Dock tycks 

företag ha svårare att hantera kriskommunikation än vardaglig kommunikation då mycket mer 

står på spel och skapar därför en stressfaktor (Holm, 2006). 

Fors-Andrée (2012) menar att det uppstått en ny arena för kriskommunikation och 

krishantering bestående av tidigare använda traditionella medier, där nyheter spreds i en takt 

som företagen kunde hantera, till användandet av sociala medier där spelreglerna helt 

förändrats. För att följa med i denna förändring behöver företag se till de faktorer som spelar 

in i en kris och vad detta berör nu när många individuella röster blir hörda på marknaden via 

digitala kanaler. Företag har fått allt mindre makt och en kris som företag går igenom 

definieras inte av företaget självt utan av andra aktörer och intressenter på marknaden. En kris 

är inte längre någonting som faktiskt har hänt, utan vad människor tror och anser har hänt.  

1.1. Bakgrund 

En handling säger mer än ord när olika företag skall kommunicera ansvar och 

kommunikationen måste vara en konsekvens av ett företags handlande och tillvägagångssätt 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Statistik har visat att 80 % av de småföretag som 

finns på marknaden riskerar att gå i förlust inom två år om dessa genomgår en kris utan en 

fullständig och heltäckande handlingsplan. Statistik visar även att kriser generellt inträffar allt 

oftare i alla typer av företag och företag tar nu större skada finansiellt, operativt och 

anseendemässigt (Harrison, 2007). Ett företag kan anta att ett konstant tillmötesgående 

uppförande och ett undvikande av svåra beslut är ett recept för en stark identitet. Detta är 

snarare tvärtom och visar på en svag integritet (Urde, 1999). Noggrann kriskommunikation 

kan förbättra beredskap och respons, minska kostnaderna hos företag vid en katastrof, 
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förbättra insynen i besluten för att kunden lättare skall förstå vad som inträffat och öka 

potentialen för godkännande av resultaten som blev (Wendling, Radisch & Jacobzone, 2013).  

 

Ett exempel på en bra krishantering är Fritidsresors och Lottie Knutsons insats under 

tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Fritidsresors hantering av tsunamikatastrofen betraktas 

numera som normgivande för bra och effektiv krishantering (motivation.se). Dagen då 

tsunamin inträffade fick Fritidsresors sambandscentral, som är öppen dygnet runt, reda på 

katastrofen och rapporterade vidare till pressjour och beredskapsledning. Knutson 

uppdaterade då Fritidsresors hemsida och lade ut den information som fanns om katastrofen 

(dn.se). Knutson menar att företaget primärt nyttjade sin hemsida under katastrofen då sociala 

medier såsom Facebook inte fanns, men att de sociala medierna idag är en viktig del i 

Fritidsresors kriskommunikation (motivation.se). Fritidsresor utför krisövningar för att 

medarbetare skall veta hur olika situationer bör hanteras och företaget lägger stor vikt vid att 

grundstrukturen för hur kriser skall hanteras inom företaget blir testad i realistiska övningar 

(dn.se; motivation.se). Alla på företaget har en rutinlista som de följer i krissituationer och 

genom samtal kunde ett katastrofnät successivt byggas upp. Under krisen fick företaget 

samtal från anhöriga och använde informationen till ytterligare uppdateringar om situationen 

till de som var ovetandes. Medierna försökte ständigt kontakta Fritidsresor för att ta reda på 

vad de visste, men företaget uttalade sig endast om att situationen var allvarlig och att de 

väntade på ytterligare information om situationen. Knutson utgick under hela denna 

krisprocess från de drabbade (kunden) då hon informerade om situationen och visade 

handlingskraft samt empati (dn.se).  

Ett exempel som visar på sämre krishantering är det kring Estoniakatastrofen och Nordström 

& Thulin AB’s hantering av denna. Det är snart 20 år sedan Estonia sjönk i Östersjön. Av de 

989 personer ombord kunde endast 138 räddas under natten. Flertalet saknade försvann ner 

mot havets botten med fartyget. När Estonia sjönk år 1994 var fartyget till hälften ägt av det 

svenska rederiet Nordström & Thulin AB (Havkom.se). Efter katastrofen har Nordström & 

Thulin AB fått starkt kritik för sitt agerande. Företagets första officiella kommentarer till 

allmänheten efter katastrofen handlade om företagsekonomiska aspekter och var avsedd att 

endast lugna aktieägarna i bolaget. Företagsledningen talade exempelvis om att katastrofen 

inte skulle ge någon större skada på företaget då Estonia var helförsäkrat, vilket kränkte de 

som förlorat nära och kära under katastrofen. Detta bidrog till att Nordström & Thulin AB 

fick utstå hård kritik i media och huvudägaren fick sparken vid kommande bolagsstämma på 

grund av dålig krishantering. Att företaget inte hade kunskap hur de skulle agera i en sådan 

pressad och stressig situation anser många är orsaken till ledningens misslyckande av 

hantering av katastrofen. Året efter katastrofen, 1995, gjorde Nordström & Thulin AB en 

förlust på 112 miljoner kronor (msb.se).  

På senare år har nya informations- och kommunikationsapplikationer byggts via sociala 

medier. Det är viktigt att ta hänsyn till de nya teknologiska förändringarna för att företag skall 

kunna fatta rätt beslut vid en kris (Wendling et al., 2013). Företag kan inte i dagens samhälle 

välja om de skall använda sig av exempelvis sociala medier eller inte i sin krishantering utan 

det enda valet de har är på vilket sätt de skall använda sig av mediekanalen (Jin, Liu & 

Austin, 2014). Via olika teknologiska lösningar, såsom sociala medier, har 

marknadskommunikationen blivit integrerad där flera kanaler används under en given tid för 

att få största möjliga påverkan till lägsta kostnad. Integrerad kommunikation är en process där 

alla avdelningar och funktioner som hör till företaget arbetar tillsammans och därigenom 
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underlättas varumärkesbyggandet och företagets kundrelationer (Mårtenson, 2009). Medierna 

bygger i dagens samhälle på att nya och gamla medier interagerar med varandra under 

komplicerade former (Jenkins, 2012). Alla kontaktpunkter behöver samordnas för att 

budskapet strategiskt sett skall vara konsekvent och stärkt av de olika 

kommunikationskanalerna (Mårtenson, 2009). Det finns ett flöde mellan olika 

medieplattformar där ett samarbete existerar mellan olika mediebranscher. Den slutliga 

kunden samt mediepubliken tar åt sig mediets budskap och sprider detta samt informationen 

vidare (Jenkins, 2012).  

Marknaden har blivit alltmer mediefokuserad där vem som helst kan säga vad som helst, om 

vem som helst till i stort sett hela världen. Detta kan även ske när som helst i realtid 

(Berglund & Boson, 2010). Internet har blivit ett alltmer viktigt verktyg för företag att 

använda sig av för att kommunicera med journalister och kunder (Taylor & Perry, 2005). 

Kommunikationen behöver därför så snabbt som möjligt tillfredsställa målgruppens 

informationsbehov. För att lyckas med denna tillfredsställelse krävs det att företag väljer rätt 

kanal för kommunikationens budskap, att de valda kanalerna är tillgängliga för målgruppens 

synpunkter och frågor samt att målgruppen har en tillit till företaget (Berglund & Boson, 

2010). För att veta hur marknadskommunikationen skall utarbetas via olika integrerade 

kanalval behöver företaget veta hur de själva vill uppfattas ur kundens perspektiv och vilka 

associationer kunderna i dagsläget har till företagets varumärke oavsett situation (Balmer & 

Greyser, 2006). Det finns ett samband mellan företagets ansvarstagande och dess lönsamhet 

och sambandet påverkas ofta av företagets anseende, hur de framstår i kundens och 

intressenternas medvetande. En stark relation till företagets intressenter kan leda till ett bättre 

anseende då de olika parterna redan innan sett ett värde i att interagera med varandra. Detta 

kan också skapa konkurrensfördelar då en stark relation är svår att kopiera samt att relationen 

är något som utvecklas över tid (Grafström et al., 2008). Profileringen av företaget är hur de 

vill uppfattas och image är hur företaget egentligen uppfattas av kunden. Image kan påverkas 

av andra omvärldsfaktorer än kunderna såsom företagets samarbetspartners eller externa 

intressenter som både kan försämra och förbättra imagen. Detta är baserat på vilka 

associationer och värden de skapar. Vid kriskommunikation behöver företag därför se till hur 

synen på företaget och associationerna till företagets varumärke har förändrats hos kunderna 

för att kunna kommunicera rätt budskap via rätt integrerade kanaler (Mårtenson, 2009). 

1.2. Problemformulering 

Det har framkommit att många svenska företag någon gång under sin livscykel genomgår en 

kris som kan hanteras på olika sätt av marknadens aktörer och framförallt av kunderna. Dock 

har det påvisats att företag i Sverige överlag har en sämre krisberedskap (Mårtenson, 2009). 

Kunderna har fått en allt större makt på dagens marknad och det kostar mer för företag att 

finna nya kunder än att behålla de redan befintliga kunderna som har en positiv attityd till 

företagets varumärke. Det har även framkommit att kunder blir mer lojala och känner mer 

tillit till ett företag om de ser att ett företag kan hantera en kris eller ett misstag, men sker 

misstaget mer än en gång kan kunden gå förlorad. Det finns en begränsad mängd av 

storskaliga fältundersökningar om service recovery trots den betydelse det kan ha för företags 

framtid och formandet av kunders attityd gentemot företags varumärken (Spreng, Harrell & 

Mackoy, 1995). Det har även visats att forskning kring kriskommunikation innefattar 

mestadels fallstudier. Resultatet blir då att det finns en begränsad mängd kunskap kring ämnet 
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och hur intressenter agerar och reagerar under en kris och hur företag strategiskt skall hantera 

en kris (Coombs, 2007). Utifrån problemformuleringen har följande frågeställning utarbetats. 

Hur kan företag som hamnat i en mediekris kommunicera innan, under och efter en inträffad 

kris för att behålla sin varumärkesidentitet? 

1.3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att arbeta fram en modell för hur företag bör arbeta innan, 

under och efter en kris för att bevara sitt varumärke. 

1.4. Avgränsning 

Undersökningen har avgränsats till kriskommunikation inom mediekriser och även 

varumärket inom mediekriser har hanterats. Studien undersöker svenska marknaden när det 

kommer till val av experter samt hantering av kris. Studien är därför bäst applicerbar för 

svenska företag på den svenska marknaden. 

1.5. Disposition 

Arbetet kommer att i kommande kapitel presentera studiens teoretiska referensram. Denna ger 

läsaren en överblick av de teorier som ansetts mest lämpade för studien. Fortsättningsvis 

presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Här presenteras studiens 

tillvägagångssätt, en diskussion kring dessa samt studiens tillförlitlighet.  

Efter metodavsnittet presenteras den empiriska studie som genomförts med hjälp av 

djupgående intervjuer vilken sedan följs av den analys och diskussion som presenterar de 

resultat som framkommit ur den empiriska studien. Den empiriska studien kopplas här 

samman och diskuteras med den teoretiska referensramen för att sedan mynna ut i studiens 

slutsatser. Dessa slutsatser bildar tillsammans den modell som framtagits under studiens gång 

och besvarar studiens syfte och frågeställning.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar den valda teoretiska referensramen för studien. Referensramen 

ligger sedan till grund för utformningen av intervjufrågor och till sammanställningen av 

insamlad data.  

2.1. Kommunikation 

Interaktioner mellan kunder, företag, icke kunder, tjänstemän och andra intressenter utgör 

utgångspunkten samt grunden för all marknadskommunikation. En interaktion som upplevs 

positiv skapar goda referenseffekter som stödjer den återstående marknadskommunikationen. 

En negativ upplevelse däremot kan skapa en negativ referenseffekt. Det är inte enbart 

interaktionen med kunden som är viktig utan även den interaktion företaget har med övriga 

intressentgrupper, som exempelvis leverantörer, politiker och kreditgivare. Det talas alltså om 

den totala kommunikationen och de interaktioner företaget har med sina kunder, potentiella 

kunder och övriga intressenter (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

Ordet kommunikation härstammar från Latinska ordet communis vilket betyder ”att komma 

samman” eller ”förenad” på svenska, och handlar i dagens samhälle om att förenas på ett eller 

annat sätt; att integrera och göra saker tillsammans. Kommunikation kan ses som både 

meningsbaserad, en kreativ process och ett verktyg att använda sig av för att utbyta 

information. Det går alltså att skapa en betydelse via verbala och icke verbala budskap (Frey, 

Botan & Kreps, 2000). I all kommunikation är det viktigt att företag som kommunicerar på ett 

eller annat sätt ser om insatsen har någon inverkan, oavsett om responsen är den som 

företaget från början förutsett eller om något oväntat inträffar. Företaget som kommunicerar 

önskar få feedback av kunderna. Feedback från interaktionen med kunden är en förutsättning 

för att företag skall kunna anpassa sitt budskap och dess utformning till målgruppen. Detta 

skapar en delaktighet med kunden i kommunikationsprocessen. Forskning har visat att 

kommunikation i dagens samhälle är ett nyckelelement i den sociala interaktionen och i 

organisationen, forskarna framhäver att det inleds en ny tidsålder; informationsåldern. I den 

rådande informationsåldern har betydelsen av kommunikation fått en större och mer 

omfattande betydelse och därmed har det blivit mer komplext för ett företag att åstadkomma 

effektiv integration (Holm, 2002). Som tidigare nämnt är interaktionerna mellan kunder, 

företag och andra intressenter viktiga för word-of-mouth och referenseffekter. För att skapa 

positiva referenseffekter räcker det oftast inte med att dessa interaktioner är bra, utan måste 

vara ännu bättre (Grönroos & Rubinstein, 1986). 

Figur 1 Egen tolkning av den Centrala Kommunikationscirkeln (Grönroos & Rubinstein, 1986). 
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Den centrala kommunikationscirkeln visar på interaktioner som företag skall sträva efter för 

att skapa bra erfarenheter för kunden. I modellen finns två kommunikationsboxar: interaktion 

och word-of-mouth/referenser. I dessa boxar skiljer sig kommunikationen åt beroende på 

situation och företag. Om modellen inte fungerar som den skall kommer exempelvis reklam 

(kommunikation) inte stämma överens med word-of-mouth-effekterna vilket kan följas av 

negativa upplevelser. Uppstår en sådan situation väger ett budskap från word-of-mouth 

betydligt tyngre än exempelvis reklambudskap. Vid positiv word-of-mouth har kunden 

skaffat sig positiva erfarenheter från interaktionerna och det finns en förväntan att kunder 

med större sannolikhet än tidigare genomför återköp och att en relation mellan företag och 

kund byggs upp. Det finns även en förväntan att nya kunder får information om företaget och 

blir då intresserade av att utföra ett provköp, vilket bidrar till nyförsäljning (Grönroos & 

Rubinstein, 1986). 

2.1.1. Kriskommunikation 

En kris är när en oförutsägbart stor händelse med möjligt negativt resultat drabbar exempelvis 

en organisation, ett företag, dess kunder, industrin eller en service. Det som skiljer en kris 

från ett problem, är att en kris är allvarligare än ett problem och kan inte vara en del av 

företagets vardagliga verksamhet då den förstör det normala flödet av verksamheten. En kris 

kan ibland hota företagens existens och då den påverkar företagets verksamhet (Fearn-Banks, 

2007), kan krisen skada företagets intressenter både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. På 

grund av dessa faktorer blir därför krishantering och kriskommunikation ett viktigt ämne att 

studera för att veta hur företaget kan behålla sitt värde (Coombs, 2007). En kris kan yttra sig i 

olika former, exempelvis terrorism, strejk inom företag, eldsvådor, manipulering av produkter 

eller produktfel. Alla företag kan råka ut för en kris, oberoende företagets storlek (Fearn-

Banks, 2011). Företag använder sig av kommunikation för att uppnå en önskad inverkan och 

respons från företagets kunder eller intressenter under en kris. Kriskommunikation används 

både i förebyggande syfte och vid en mer akut krishantering (Fors-Andrée, 2012). 

Kriskommunikation kräver att man använder ett väl utformat budskap som levereras via den 

mest effektiva metoden till den exakta publiken (Fearn-Banks, 2011).  

2.1.2. Intern och extern kriskommunikation  

Kommunikation kan ses ur ett traditionellt synsätt som handlar om företagets interna 

kommunikation medan public relations (PR) ses som ett företags externa kommunikation. I 

dagens samhälle har dessa gränser mer eller mindre suddats ut. Ser man till praktiken istället 

för det traditionella synsättet är istället dessa båda kommunikationsvariabler ömsesidigt 

beroende av varandra. Det har delvis framkommit då forskare upptäckt att PR-material som 

var tänkt att användas externt i kommunikationen fick effekter internt då identifikationen och 

kundens associationer till företaget stärktes genom kommunikation. Den externt riktade 

kommunikationen till kunderna och andra intressenter påverkar alltså även de interna 

medarbetarna och tvärtom (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). För en ledning kan det 

vara viktigt att nå ut med budskap till större grupper av individer och medarbetare. 

Upprepningen av budskapet är viktigt för att nå en större och önskad spridning av budskapet 

och att det tolkas på rätt sätt (Müllern & Stein, 1999).  

Vid användandet av strategisk kommunikation behöver mål och budskap förmedlas lika till 

chefer och medarbetare. Detta för att kunna uppnå en gemensam förståelse för vad företaget 

behöver göra och åstadkomma utifrån sin position i samt för att motivera inblandade parter 

(Heide et al., 2005; Mårtenson, 2009). För att företag skall kunna kommunicera rätt behöver 

visionen, målet och strategierna vara nära sammankopplade. Strategierna är till för att 



  

 7 

medarbetarna lättare skall förstå företagets kärnvärden och milstolparna som företaget 

behöver bemästra för att nå sitt slutliga mål, men också för att medarbetarna likväl som 

kunderna skall kunna identifiera sig med företaget och vad de står för (Heide et al., 2005). 

Taktisk kommunikation innebär istället de delmål som företag behöver nå inom en snarare 

framtid. Taktiken för företaget innefattar mer kortsiktiga och konkreta tillvägagångssätt för 

hur de skall arbeta och vad som behöver uppnås (Mårtenson, 2009). 

Ett företag som arbetar med kriskommunikation har en plan för vad som skulle kunna hända 

företaget framöver och hur de skall hantera en sådan potentiell situation både strategiskt och 

taktiskt (Mårtensson, 2009). Om företag inte kan hantera en kris på rätt sätt kan företagets 

rykte skadas och på så sätt kan även kunders syn på företaget påverkas på ett negativt sätt. 

Med rykte menas hur kunder värderar hur väl företaget möter deras förväntningar baserat på 

tidigare beteende. Ett rykte utvecklas genom den information som kunderna får från företaget 

och om företaget. Kunderna kan få tag på denna information via exempelvis bloggar, 

internetsidor, word-of-mouth och kunders egna interaktioner med företaget (Coombs, 2007). 

Eftersom vissa kriser kan vara av direkt hot mot kunden krävs det ibland en konstant 

uppdatering för att minska missförstånd. Detta även för att kunden skall få en så korrekt bild 

som möjligt av både företag och kris (Taylor & Perry, 2005).  

Coombs (2007) menar på att det är ytterst viktigt för företag att ha ett gott rykte på 

marknaden, eftersom rykten kan attrahera kunder, ge företaget konkurrensfördelar och 

förbättra det ekonomiska resultatet. Därför är även bearbetning av kriskommunikation viktigt 

att arbeta med efter en kris, när den bearbetade kriskommunikationen kan användas för att 

förebygga och laga en dålig ryktesspridning.  

2.2. Mediekris och sociala medier 

De företag som genomgår en mediekris behöver fokusera på fler aspekter på dagens 

marknader än vad de tidigare behövt. Med det menas att nya teknologier, såsom sociala 

medier, påverkar ett företags krisarbete (Fors-Andrée, 2012). Fors-Andrée (2012) förklarar att 

sociala medier påverkar ett företags krisarbete på sex olika sätt. Det första är via Frekvens där 

företag nu handskas med fler kriser än vad de tidigare behövt göra då fler individer har 

möjlighet att både sprida och yttra sig om information. Företag behöver på dagens marknad 

underhålla samtliga plattformar där andra aktörer kan tänkas diskutera om företaget.  

Den andra påverkansfaktorn är Spridning, där information sprids snabbt vilket av företag 

kräver snabba reaktioner och ständig övervakning. Sociala medier gör att vem som helst på 

ett enkelt sätt kan sprida vilseledande information som kan skada och förvränga olika företag 

och dess varumärken (Fors-Andrée, 2012). Större delen av den information som kunder och 

andra intressenter tar till sig om företag kommer från media. Det är därför viktigt att inom ett 

företag arbeta med medieövervakning (Coombs, 2007).  

Fors-Andrée (2012) beskriver vidare den tredje faktorn som Magnitud, vilket innebär att 

individer och aktörer påverkar varandra i större utsträckning än tidigare och denna 

”dominoeffekt” gör att krisen lever längre. Sociala medier fungerar inte utan förtroende. Om 

kunden då får rekommendationer eller varningar om ett visst varumärke kan det bidra till att 

kunden blir påverkad trots att denne inte har några egna erfarenheter av varumärket, utan 

förlitar sig på medlemmens åsikt (Ronge, 2010).  

Vidare beskrivs den fjärde faktorn stå för Synlighet och Varaktighet där det är viktigt att 

företag tänker sig för innan de förmedlar ett budskap till allmänheten. Människor kan glömma 
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en kris, men internet glömmer inte och på så sätt behöver företag ha i åtanke att det som sägs 

och hur krisen hanteras kommer att finnas offentligt på internet (Fors-Andrée, 2012). 

Budskap och meddelanden behöver därför vara noggrant och försiktigt skrivna då 

felskrivning eller andra fel kan leva vidare i en evighet på sociala medier (Fearn-Banks, 

2011).  

Fors-Andrée (2012) framställer den femte faktorn som Mätbarhet. Med det menas att företag 

och aktörer på marknaden via sociala medier lättare kan mäta konsekvenserna som 

uppkommer från en kris. Företag kan se vilka individer som sprider ett negativt rykte om dem 

och på så sätt kan de även förebygga krisen innan den inträffar.  

Den sjätte och sista påverkansfaktorn via sociala medier är Dialog, där 

kommunikationsprocessen förenklas via mediekanaler (Fors-Andrée, 2012). Aktörer inom 

kommunikationssektorn är väl medvetna om sociala medier och de är väl medvetna att det är 

ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg under 2000-talet (Fearn-Banks, 2011). 

Genom att kommunicera och använda sig av en aktiv dialog kan företag både förhindra att 

kriser uppstår samt förebygga konsekvenserna av den (Fors-Andrée, 2012). Sociala medier 

möjliggör en snabbare kommunikation och gör det lättare att nå rätt kundsegment. Tidigare 

talades det om ”den gyllene timmen” där företag spred viktig information kring den rådande 

krisen. Idag talas det mer om ”De gyllene minuterna” innan kunder förväntar sig denna 

information (Fearn-Banks, 2011). Sociala medier kan ge kunder känslomässigt stöd efter en 

kris då mediekanalen erbjuder dem möjligheten att dela information och få svar på frågor 

(Choi & Lin, 2009; Stephens & Malone, 2009). 

2.2.1. Identitet, profil och image 

Ett företags identitet ses idag som ett viktigt konkurrensmedel då företag som ofta syns i flera 

olika medier och får bra publicitet har stora fördelar gentemot andra aktörer på marknaden. 

Företag med en tydlig företagsidentitet minskar kunders osäkerhet kring att kommunicera och 

skapa en relation till företaget. Företagets identitet måste speglas inifrån företaget och ut för 

att samma budskap skall förmedlas både internt och externt. (Heide et al., 2005)   

Begreppen profil och image är kopplade till immateriella värden och behandlar 

uppfattningarna som en kund eller intressent har gällande ett företag eller dess tjänst. Både ett 

företags profilering och dess image är faktorer som skapar ett visst värde för kunden och som 

de är villiga att betala en större summa för. Profil står för den bild som styrelsen och 

ledningen på företaget önskar att andra intressenter och kunder har till företaget (Heide et al., 

2005). En stor del av företags marknadsföring handlar om en viss önskad företagsprofil. Den 

upplevda kvaliteten av de tjänster och varor ett företag erbjuder påverkar kunders relation till 

företaget och dess inköpsbeteende samt profilen av företaget. Om kunden upplever bättre 

kvalitet kan det leda till ökad köpbenägenhet samt återköpsbenägenhet. Det skapar även en 

starkare positiv profilering av företaget. Upplevd kvalitet påverkas av kundens kontakt med 

företaget, de erfarenheter som skapas med företaget och de förväntningar kunden har. Om de 

förväntningar kunder har stämmer överens med dess erfarenheter skapas en stark upplevd 

kvalitet (Grönroos & Rubinstein, 1986). Image definieras istället som den uppfattning och 

bild som olika kundgrupper har av ett företag. Imagen av ett företag är ett resultat av 

omvärldens tydning och meningsskapande av företagets agerande i olika situationer. 

Materialet som skapar imagen kommer primärt från tillfälligt insamlad information såsom via 

sociala medier och den image som skapats bygger därför oftast inte på kundernas egna 

erfarenheter av ett företag. Om en kund har mindre erfarenhet av ett visst företag kan det vara 
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lättare att påverka den image de har för att den skall stämma bättre överens med företagets 

profilering (Heide et al., 2005). 

2.3. Varumärke 

Marknaden har, enligt Moeller (2008), gått från ett transaktionsperspektiv med 

massproducerade varor till ett relationsperspektiv där företag behöver förstå vad kunderna 

själva efterfrågar, vad kunden associerar till företagets varumärke, vad de värdesätter och att 

de får möjligheten att vara en del av processen. Det är viktigt att företag ser på relationer ur 

ett kundperspektiv (Barnes, 2003). Kunderna köper inte längre bara varor eller tjänster utan 

de köper erbjudanden som bidrar till olika tjänster och som i sin tur skapar ett värde för dem 

(Vargo & Lusch, 2004). Att se varumärken som viktigare än produkten har blivit en början på 

en utveckling som bidrar till att företag på marknaden lättare kan förstå hur de skall skapa och 

vårda sina varumärken både i det vardagliga arbetet, men även i krissituationer. Vad företag 

än gör är de alltid utsatta för förändring vilket sker i snabb takt då marknaden blir alltmer 

dynamisk. Om företag kan hantera de förändringar som sker gentemot kunden och andra 

aktörer samt kommunicera dessa förändringar på rätt sätt kan det stärka företagets varumärke 

(Lagergren, 1998). Om företaget inte kan hantera förändringarna på den dynamiska 

marknaden kan företaget istället hamna i en kris. Då behöver företaget förstå hur de skall 

kommunicera och hur kriskommunikationen kan användas för att skydda tillgångar, 

exempelvis varumärket, som har en påverkan på företagets anseende (Coombs, 2007).   

2.4. Service Recovery 

Processer kring service recovery definieras som aktiviteter där företag behandlar kunders 

klagomål kring misslyckad service (Spreng et al., 1995; Kelley & Davis, 1994). Ett sådant 

misslyckande kan variera beroende på graden av hur allvarlig situationen visar sig vara. Det 

kan handla om antingen obetydliga scenarion i kundernas vardag till mer allvarliga företeelser 

(Spreng et al., 1995). Att företag arbetar med service recovery och försöker tillfredsställa 

kunden så snabbt som möjligt efter en kris behöver inte generera i att kunden får positiva 

känslor. Kunden kan dock med större sannolikhet skapa sig negativa känslor gentemot 

företaget vid ett långsamt utfört arbete (Chebat & Slusarczyk, 2005). De företag som arbetar 

aktivt med att rätta till misstag som uppstår och ständigt arbetar med kunders frågor har större 

möjlighet att genomföra ett effektivt arbete inom service recovery. Detta kan bidra till en 

differentiering gentemot konkurrenter på marknaden (Kelley & Davis, 1994). Beroende på 

hur allvarlig situationen är och hur den ses ur kundens perspektiv hanteras service recovery 

därefter. Det sker därför en högre grad av service recovery vid allvarliga företeelser och 

kriser, än vid mindre sådana (Spreng et al., 1995). När misslyckande sker inom ett företag kan 

företagets reaktioner på misstaget antingen stärka kundens relation till företaget eller ha 

motsatt effekt. Om företaget reagerar felaktigt kan en mindre incident bli betydligt större på 

kort tid. Företags reaktioner skapade ett intresse och uppmärksamhet kring service recovery, 

med start under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. En stor del av forskningen inom 

marknadsföring fokuserar på service recovery. Då det är omöjligt att säkerställa 100 % felfri 

service har det diskuterats för att en effektiv återuppbyggnad av en produkt eller tjänst är 

avgörande för att öka företagets prestation, minska negativ word-of-mouth samt att säkerställa 

konsumenters tillfredsställelse (Dong, Evans & Zou, 2007). 
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Kunder har oftast tydliga preferenser när det gäller hur företag skall hantera service recovery. 

När misstag sker inom företag är det viktigt att tjänsteleverantörerna och företaget matchar 

kundens preferenser med deras sätt att hantera situationen. Detta är dock ovanligt då företags 

försök till service recovery oftast skiljer sig väsentligt från kundens preferenser och önskemål 

på hanteringen (Nguyen, McColl-Kennedy & Dagger, 2012). Därför har de ansvariga för 

kundkontakten inom företag en viktig och avgörande befattning inom service recovery för att 

fastställa tillfredsställelse hos kunden. Att arbeta med service recovery är en viktig och 

framträdande konkurrensfördel i kundens ögon, då ett ökat intresse för kunden samt en 

utvärdering av den misslyckade servicen sker. Dessutom är den återhämtande processen den 

sista interaktionen som kunden har med företaget. Nästa gång kunden överväger en 

tjänsteleverantör för transaktion kan effekten av en tidigare utförd service recovery ha större 

positiv påverkan på kundens intentioner än det ursprungliga felet på tjänsten och företagets 

misslyckande (Spreng et al., 1995). 

Nguyen et al. (2012) menar att om företag råkar ut för en kris eller gör ett för kunden 

avgörande misstag är det viktigt att företaget återställer relationen eller kundkontakten då en 

förlorad kund ofta genererar i en förlust finansiellt och även företagets rykte kan gå förlorat. 

De företag som arbetar framgångsrikt med service recovery kan motverka en sådan negativ 

ryktesspridning (Liao, 2007).  Om företag inte lever upp till de förväntningar som kunden har 

på företaget vid hanteringen av service recovery påverkas kundens tillfredställelse och även 

benägenheten till återköp (Nguyen et al., 2012). 

2.4.1. Lojalitet och attityd 

Lojalitet ses som en kombination av attityd- och beteendeaspekter. Det ses även som en 

summa av relationen mellan den relativa attityd som en konsument har till ett varumärke 

kombinerat med det beteende som denne visar gentemot det varumärket. Med relativa 

attityder menas att människor jämför varumärken vid inköpstillfället eller användartillfället 

där vissa varumärken finns mer tillgängliga i kundens medvetande via exempelvis top-of-

mind. Dessa tilltänkta varumärken är de som kunden har skapat sig en positiv attityd till och 

risken vid inköp känns lägre. Den relativa attityden sägs vara som starkast då konsumenten 

förknippar varumärket med en stark attityd och gör en jämförelse mellan andra varumärken 

som kunden istället har svaga attityder till. Om kunden känner en upprepad stark relativ 

attityd till ett varumärke kan lojalitet skapas (Dick & Basu, 1994). Vid en kris drar ofta 

kunder tillbaka sitt stöd och sin lojalitet för att istället ersätta detta med ifrågasättande av 

företagets hantering av krisen (Pearson & Clair, 1998). Att skapa lojalitet mellan kund och 

företag är något som de flesta företag arbetar med i dagens samhälle. Det har visats genom 

tidigare forskning att lojalitet gör att kunder rekommenderar företaget till andra potentiella 

kunder. Då skapas word-of-mouth som kan ha en påverkan på konsumenterna och varför de 

väljer att handla hos det specifika företaget. Detta i sin tur genererar i konkurrensfördelar för 

företaget på marknaden (Mårtensson, 2009). Det har visat sig i studier att kunder som är 

nöjda med sitt köp med 80 % sannolikhet kommer att göra återköp (Grönroos, 2007). 

2.4.2. Word-of-mouth 

Word-of-mouth handlar om att kunder integrerar med varandra och förmedlar information om 

olika varumärken och företag sinsemellan (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Word-of-mouth 

sker ofta personligen mellan individer och samtalet har oftast hög trovärdighet. Detta medför 

att andras åsikter kan ligga till grund för hur konsumenter reagerar mot företag och vilka 

attityder de har gentemot ett varumärke innan de själva haft en direkt relation till samma 

varumärke (Lutz, 1975). Word-of-mouth bidrar till att företag kan nå ut till kunder på ett 
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snabbt och effektivt sätt, speciellt via internet. Internet ger företag en möjlighet att utnyttja 

krafterna av word-of-mouth då det bidrar till många olika platser för konsumenter att dela 

med sig av sina åsikter och erfarenheter av företaget. Här kan konsumenter även diskutera 

kring olika varumärken och preferenser med andra konsumenter. Många menar på att word-

of-mouth anses vara världens mest effektiva men samtidigt minst förstådda 

marknadsföringsteknik. Marknadsförare vill skapa sig en förståelse kring ämnet, då effekten 

av den traditionella formen av kommunikation börjar avta (Trusov, Bucklin & Pauwels, 

2009). 

Trusov et al. (2009) framhäver att forskare undersökt vilka kriterier konsumenter förlitar sig 

på när det kommer till andras åsikter om en produkt eller ett företag för att göra ett köpbeslut. 

De vill se vilka motiv människor har för att sprida vidare dessa åsikter samt hur styrkan av 

inflytande mellan olika människor kan variera inom word-of-mouth. 

2.5. Praktisk teori om service recovery och kriskommunikation 

Följande teori visar hur en kris utvecklas med tiden vilket tillsammans med tidigare teorier 

skapar en grund för det verktyg som senare presenteras under slutsatsen. Verktyget kommer 

att utformas till en modell framtagen med hjälp av den empiriska studie som genomförts, vars 

funktion är att företag skall kunna använda denna som riktlinje. Modellen skall visa hur 

företag kan arbeta för att förebygga en kris, arbeta under en kris för att korta ner dess 

livslängd samt minska effekten av den.  

2.5.1. The five stages of a crisis 

En kris består enligt Fearn-Banks (2011) av fem delar; Detection, Prevention/Preparation, 

Containment, Recovery och Learning. 

1. Detection 

Upptäcktsfasen av en kris startar oftast med att företag börjar tyda varningssignaler, att något 

inte står rätt till. Exempel på sådana varningssignaler kan vara att ett företag inom samma 

marknad/bransch råkar ut för en kris. Då det finns en stor chans att krisen når likartade 

företag kan detta ses som en varningssignal. För att lyckas upptäcka varningssignaler i tid 

sätter företag ofta ihop en grupp medarbetare som observerar och förmedlar de 

varningssignaler som upptäcks till de ansvariga inom företagsledningen. Ofta har företag en 

plan över vem som skall informeras. Efter detta får denne antingen göra upp en plan att 

undvika en växande kris, eller skapa tid för företaget att förbereda sig för media. Det är 

viktigt att företag tar dessa varningssignaler på allvar och snabbt agerar på krisen redan under 

upptäcktsfasen. Agerar företaget som de skall finns en större möjlighet att förhindra en 

växande kris som kan bli skadlig. De företag som vet om en kris innan media och 

allmänheten har en stor fördel, då de kan förbereda sig för presskonferens, informera 

krisgruppen i företaget samt förbereda talesmannen inom organisationen. 

2. Prevention/Preparation 

Nästa steg i en kris är att förebygga och förbereda. Ett företag bör arbeta kontinuerligt med 

PR samt att skapa en tvåvägskommunikation som en hjälp för att kunna förebygga en kris, 

begränsa skadan av krisen samt att minska spridningen av den. Företag behöver kommunicera 

ut hur de arbetar taktiskt för att förhindra att en kris uppstår. De behöver kommunicera vad de 

gör och att de tar till lämpade åtgärder för att förhindra krisen. Här krävs även att 

medarbetarna på företaget är medietränade då många kriser kan förhindras. Det är viktigt att 

företag kan besvara media så fort som möjligt vid en kris. Företag kan även ta hjälp från 
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utomstående experter för att bemöta anklagelser som uppstått. De ansvariga inom företaget 

vid en kris bör veta vilka dessa experter är och hur de kan kontaktas vid en kris. Här är en 

krisplan av största vikt då den ger företag vägledning under krisen. Den skall fungera som ett 

extra stöd för organisationen under krisen då många tappar sin fulla kapacitet på grund av den 

stress och press som uppstår. Via krisplanen informeras varje individ i krisgruppen vad denna 

har för roll och hur denne bör agera. Den informerar även vilka som skall kontaktas, hur dessa 

kan kontaktas samt vad som skall sägas och inte.  

3. Containment 

Under den tredje fasen, avgränsning, handlar det om att försöka korta ner krisens livslängd i 

största mån och förhindra att den sprids till andra delar inom organisationen och påverka 

företaget ytterligare.  

4. Recovery 

Under återhämtningsfasen arbetar företag för att organisationen skall gå tillbaka till det 

normala så snart som möjligt. Företag vill lämna krisen bakom sig för att bevara relationer 

med nyckelintressenter och vill därför kommunicera ut till dessa att de arbetar med att 

återskapa sitt normala arbetssätt så snart de kan.  

5. Learning 

Under den sista fasen av en kris behöver företag ta lärdom av krisen så att den inte 

återkommer. Detta görs genom att studera krisen; hur företag agerade under krisens gång, vad 

som gått förlorat och vad företaget lärt sig.  
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3. Metod 

Metodkapitlet tar upp hur studien genomförts, hur information samlats in och hur den 

bearbetats.  

3.1. Val av metod 

Då en modell skall skapas utifrån ett blandat fokus av teori och en empirisk studie utgår 

studien från en abduktiv ansats. Med en abduktiv ansats en sammanslagning av en deduktivt 

och induktiv ansats och fokus ligger på den empiriska studien. För att finna mönster i den 

empiriska studien har teori använts som stöd (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Deduktiv 

teori ses som den vanligaste uppfattningen om hur sambandet mellan teori och praktik ser ut 

(Bryman & Bell, 2003). De teorier som valts jämförs med andra teorier för att se om de är 

aktuella eller inte. Sker en studie istället utifrån ett induktivt perspektiv skiftar fokus till den 

empiriska studien och nya teorier skapas utifrån denna (Saunders et al., 2009). Teorier och 

empiri har i denna studie samlats in kontinuerligt under studiens gång vilket gör att fokus 

växlas mellan både de induktiva och deduktiva ansatserna, vilket stärker valet av den 

abduktiva ansatsen. 

3.2. Datainsamling 

Vid insamlande av data till studien behövdes information insamlas från tidigare forskning 

inom området kommunikation samt teorier som kunde användas som referensram för att 

förstå problemet ytterligare. Detta kunde göras genom att samla information som redan fanns 

tillgänglig genom exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur. Informationen bidrog till 

den litteraturstudie som använts i arbetet. En litteraturstudie räcker inte alltid till för att kunna 

besvara frågeställningen och därför behövde primärdata insamlas för att studien skulle bli 

genomförbar (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Primärdata har samlats in via 

djupgående intervjuer med experter inom kommunikation. Detta för att kunna finna 

gemensamma nämnare kring deras erfarenheter av hur kriskommunikation bör hanteras. 

Utifrån detta kunde förslagsåtgärder tas fram som företag oavsett storlek och kris skulle 

kunna använda sig av vid en krissituation.  

3.2.1. Litteraturstudie 

I detta arbete har en litteraturstudie genomförts för att få kunskap om det aktuella ämnet och 

för att få en överblick över vad som tidigare forskats kring detta. Litteraturstudien består av 

vetenskapliga artiklar men även annan litteratur. De vetenskapliga artiklar som använts under 

studiens gång har sökts via Mälardalens Högskolas databaser ABI/inform och Diva. Google 

Scholar är en annan databas som använts för litteraturstudien. De sökord som förekommit är 

varumärke, värde, kommunikation, kriskommunikation, service recovery och lojalitet. 

Bryman & Bell (2011) menar att sökord kan användas som hjälpmedel för att finna relevanta 

artiklar till studien som flertalet författare och forskare tidigare refererat till. Artiklar har även 

funnits genom att de stått refererade i andra artiklar, vilket Saunders et al. (2009) menar kan 

bidra till fördjupad läsning inom det valda ämnet. Saunders et al. (2009) framhäver att 

relevanta artiklar kan väljas genom att läsa sammanfattningen av den. Han påpekar dock 

vikten av att inte använda sammanfattningen som ett substitut för hela artikeln då viktiga 

delar kan gå förlorade. Artiklarna för denna studie valdes ut genom att först se till 

sammanfattningen och på så sätt välja ut de mest relevanta artiklarna för att sedan bearbeta 

hela artikeln. Även litteratur har lånats i form av böcker genom Mälardalens Högskolas 

bibliotek samt kurslitteratur från tidigare studerade kurser på Mälardalens Högskola.  
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3.2.1. Primärdata 

Studien innefattar sex intervjuer med experter inom kommunikation, inom området 

kriskommunikation och varumärke. Personliga intervjuer valdes för att samla in en så aktuell 

data som möjligt. Intervjufrågorna bestod av frågor kring kommunikation samt 

kriskommunikation hos företag, deras företagsprofilering och frågor kring kunders attityd och 

hur företags agerande kan påverka denna. Fokus låg dock på mediekriser i och med studiens 

avgränsning. Användandet av primärdata kan generera i fördelar för en undersökning då 

informationen är aktuell och den information som insamlats är speciellt anpassad till 

undersökningens problem. Primärdata kan insamlas genom exempelvis intervjuer 

(Christensen et al., 2010).  

3.2.2. Kvalitativ och kvantitativ undersökning  

Data insamlas till en studie via två olika tillvägagångssätt, kvantitativt och kvalitativt. För att 

kunna beskriva vilken av dessa metoder som mestadels används bör det ses till problemet och 

syftet med studien då det är dessa som avgör om det kvalitativa eller det kvantitativa är mest 

framträdande i studien (Christensen et al., 2010).  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt är insamlad information bestående av ord och bilder 

(Christensen et al., 2010; Bryman & Bell, 2003). Till studien har insamlad data tillsammans 

med delar av teorin hjälpt till att konstruera en modell. Denna modell kommer företag att 

kunna använda sig av för att veta hur de, oberoende av krisens storlek, bör arbeta innan, under 

och efter en kris. Modellen är konstruerad av olika delar, såsom teori och empiri baserad på 

sex intervjuer med experter inom kriskommunikation, men det är när den väl sätts in i sitt 

sammanhang och när den används av företag i kris som den har en mening. Detta stärks av 

Christensen et al. (2010) som menar att en kvalitativ studie lägger fokus på den underliggande 

meningen och innebörden i den insamlade data, vilket gör att sammanhanget av 

informationen blir viktigare än de olika delar den består av. En kvalitativ metod syftar till att 

försöka beskriva verkligheten genom modeller och text som förklarar sammanhanget av den 

insamlade informationen. 

En kvantitativ metod betyder att den insamlade data består av siffror och fokus hamnar istället 

på att få in så mycket information som möjligt som kan bearbetas på ett statistiskt sätt 

(Christensen et al., 2010). Studiens syfte kunde uppnås genom en djupare diskussion med 

respondenter med kunskap inom det aktuella området och inte genom frågeformulär i form av 

massutskick. Detta bidrar till att studien inte var menad som en kvantifierbar studie utan mer 

en kvalitativ undersökning med färre djupgående intervjuer. Saunders et al. (2009) menar att 

vid insamling av aktuell och nödvändig data används ofta intervjuer som den valda metoden, 

då detta är att föredra där begränsad mängd information finns tillgänglig. Detta stärks av 

Christensen et al. (2010) som menar att det finns svårigheter kring insamling av kvalitativ 

data via enkätundersökning framför personlig intervju.    

Christensen et al. (2010) menar även att vid insamlandet av kvantitativ data samlas denna in 

först för att sedan bearbetas vid ett annat tillfälle. Intervjuer har först genomförts med hjälp av 

inspelning och anteckningar, för att sedan vid ett annat tillfälle bearbetas genom avlyssning 

av den inspelade versionen samt sett över de anteckningar som förts under intervjuns gång. 

Detta bidrar till att studien även använder en kvantitativ metod. I vår studie har därför både en 

kvantitativ- och en kvalitativ metod använts. Att använda sig av båda dessa stärks av 

Christensen et al. (2010) som menar på att båda dessa metoder har sina för- och nackdelar och 

oftast används båda metoderna i en undersökning. Utefter syftet med studien kan det dock 

utläsas att den kvalitativa metoden framhävs i studien. 
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3.3. Operationalisering 

I denna del av arbetet visas den koppling som finns mellan den valda teoretiska referensramen 

och de intervjufrågor som ställts i våra kvalitativa intervjuer med olika experter inom området 

kommunikation. Frågorna har delats upp till varje teori/ämnesområde och bidrar därför till 

semi-strukturerade intervjuer. Detta bidrar till en stor frihet för respondenten att svara på sitt 

eget sätt och trots att intervjufrågorna oftast kommer i samma ordning som de är strukturerade 

kan intervjuaren bortse från formuläret och anpassa frågorna efter hur diskussionen artar sig 

och på så sätt få en rödare tråd i intervjun (Bryman & Bell, 2003; Christensen et al., 2010). I 

nedanstående operationalisering kommer en förklaring till de valda frågorna att finnas. Det 

kompletta intervjuformuläret som använts finns sedan bifogat i bilaga 1.  

Bakgrundsinformation 

Fråga 1 och 2 ställdes till experter inom olika områden för att ge dem möjligheten att uttala 

sig om vikten av kommunikation under en kris. Respondenterna kunde därmed bidra med 

egna erfarenheter till studien, vilket skapar tillförlitlighet då en expert är en individ med 

mycket kunskap och färdigheter inom området (Oxforddictionaries.com). Fråga 3 berör 

definitionen av en mediekris för att kunna föra in respondenten bättre på ämnet och för att 

förtydliga avgränsningen som gjorts i studien.   

Kommunikation, interaktion och kriskommunikation 

Fråga 4-10 berör den process som företag går igenom vid hanteringen av en kris samt hur 

kommunikationen bör anpassas både strategiskt och taktiskt, men även internt och externt på 

företaget. Dessa frågor ställdes för att få en djupare förståelse för hur företag bör och inte bör 

arbeta under en kris för att finna gemensamma nämnare i undersökningen som skall kunna 

användas för att konstruera den slutliga modellen för studien.  

Sociala medier och word-of-mouth 

Fråga 11-15 har ställts till respondenterna för att framhäva vikten av vad sociala medier har 

för påverkan på dagens marknad samt att förtydliga den makt som kunderna i dagsläget 

besitter. Genom frågorna kan en djupare förståelse införskaffas gällande hur företag som 

genomgår en kris kan arbeta med media för att kunna integrera flera kanaler för att få fram 

företagets budskap bättre. 

Varumärke, profil, image och identitet  

Fråga 16-19 har ställts för att kunna kartlägga hur företag bör arbeta för att bevara rätt 

associationer till företaget och dess varumärke under och efter en kris.   

Relation, lojalitet och attityd 

Fråga 20-25 har ställts för att kunna kartlägga hur företag bör arbeta för att behålla och bevara 

den relation som kunden har skapat till företaget och dess varumärke under och efter en kris. 

Frågorna omfattar även hur en kunds attityd och lojalitet skulle kunna påverkas av företags 

krishantering.     

Service Recovery och kundnöjdhet 

Fråga 26-28 har ställts för att se om och på vilket/vilka sätt företag trots genomgåendet av en 

kris kan fortsätta att bedriva en verksamhet som går med lönsamhet. Genom frågorna kan det 

kartläggas vilka beprövade metoder som är att föredra och vilka metoder som inte har 

fungerat samt hur företag kan bevara kundnöjdhet till företaget efter krisen. 
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3.4. Intervjuer 

Till studien har intervjuer genomförts för att samla in aktuell data. Intervjuerna har utförts via 

personliga intervjuer, via mail samt via telefon då de experter som intervjuats funnits belägna 

på olika geografiskt avstånd. Intervjuer genomfördes med experter inom kommunikation och 

då inom de aktuella områdena; kriskommunikation och varumärkesidentitet. Experter valdes 

till respondenter för att ge en djupare kunskap om de valda områdena istället för att rikta 

studien mot olika företag. Riktas studien mot olika företag kan endast en förståelse kring 

dessa specifika företags krishantering ske. Studien ger en bild över den svenska marknadens 

hantering av kriskommunikation samt varumärkesidentitet och inte endast specifika företags 

krishantering.  

Bryman & Bell (2003) framhäver att i djupgående intervjuer riktas intresset mot 

intervjurespondenten och dennes åsikter. Det är önskvärt att låta intervjun och konversationen 

sväva ut och inte hålla en allt för strikt linje, då ytterligare information kan insamlas om 

respondentens åsikter och erfarenheter. Intervjuerna bidrar därför till mer detaljerade svar där 

respondenten kan tala fritt kring frågan. På så sätt bidrar detta till svar på frågorna som sedan 

bättre kan användas för att besvara syftet med studien. 

3.4.1. Urval av intervjurespondenter 

De experter som valts ut som intervjurespondenter är personer som arbetar inom branschen 

kommunikation, PR och medierelationer. För att få kontakt med experter inom dessa områden 

har en sökning via Google gjorts samt att intervjuarna tagit kontakt med personer som de mött 

och undervisats av under de fyra studerande åren på Mälardalens Högskola. 

Intervjurespondenterna är individer med mycket kunskap och färdigheter inom ett speciellt 

område. Dessa intervjurespondenter kan på så sätt gå under benämningen expert inom 

områdena kommunikation och krishantering och lämpar sig därför för denna studie. 

Experterna som intervjuarna varit i kontakt med under sina studieår är Dan Linder som har en 

lång erfarenhet inom kommunikation och kunskapen att förmedla rätt budskap till rätt 

mottagare. Linder arbetar som frilansskribent och började sin karriär som reporter hos 

dagstidningar. Han har parallellt under sin karriär arbetat med reklam i 25 års tid och anser 

därför att reklam och media är de områden där han kan anses som expert (Intervju, Linder).  

Lena Nordin-Andersson valdes på grund av sin kunskap inom kommunikation och 

marknadsfrågor då hon föreläser, utbildar och arbetar som konsult inom kommunikation. Hon 

arbetar mycket med digitala kanaler och då framför allt sociala medier (nordinspire.se). 

Nordin-Andersson driver idag företaget Nordinspire Communication AB. Hon har arbetat 

med kommunikations- och marknadsfrågor sedan 1988 på olika nivåer och inom både större 

och mindre företag men framför allt hos och för små och medelstora företag. Då hon sedan ca 

2005 har fokuserat på de digitala kanalerna och framförallt de Sociala Medierna anser hon att 

det är där hon ser sig själv som expert (Intervju, Nordin-Andersson). Detta bidrar till hög 

relevans för studien då denna omfattar just sociala mediers påverkan på företag.  

Intervjuarna mötte Karin Löfgren under en gästföreläsning på Mälardalens Högskola. Löfgren 

arbetar som kundombudsman och enhetschef på Nordea. Hon valdes ut som expert då hon har 

kunskap om hur kundernas uppfattning av varumärket kan påverkas genom företagets 

förmåga att hantera klagomål (Intervju, Löfgren). 

De utomstående experter som valts för intervju hittades via sökmotorn Google där 

intervjuarna sökte efter kommunikationsbyråer i Stockholm, Västerås och Eskilstuna på 

grund av nära avstånd. Ett stort antal mail skickades till olika byråer och experter inom 
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området kommunikation, kriskommunikation, varumärke och PR. Intervjuarna fick både 

avslag och godkännande från respondenterna, men ett intresse fanns för att delta i studien. 

Dessvärre hade inte alla respondenter möjlighet att delta i en intervju på grund av tidsbrist då 

studien genomfördes under en hektisk period för många byråer.  

Pia Jansäter på Jansäter kommunikation var en av de respondenter som hade tid för en 

intervju. Jansäter har arbetat 30 år med krishantering, PR och kriskommunikation. Hon har 

arbetat med att försöka hitta strukturen för hur företag skall arbeta med krisstyrning under en 

kris. Idag arbetar hon på kommunikationsbyrån Jansäter kommunikation i Malmö där hon är 

verksam som VD, Senior PR- och kommunikationskonsult (Intervju, Jansäter). Pia valdes till 

intervju för sin breda kompetens inom bland annat marknadskommunikation, PR, 

kriskommunikation och krishantering. Då hon har en kunskap inom psykologi och 

beteendevetenskap så är hon även en intressant respondent då det finns en bred kunskap om 

kunders beteende och därför kommunikation om varumärkeskännedom (jansater.se). 

Den andra utomstående respondenten som intervjuarna inte varit i kontakt med tidigare via 

undervisning är Sara Seltborg. Intervjuarna fick kontakt med Seltborg genom handledaren för 

denna studie. Hon har en journalistexamen och en stor erfarenhet från olika PR-byråer med 

inriktning på kriskommunikation. På en av de PR-byråer som Seltborg arbetat på etablerade 

hon ett medieträningskoncept och totalkommunikation som blev så pass populärt att hon sålde 

dessa vidare till sina kunder. Sedan 2008 har Seltborg arbetat som kommunikationschef på 

Mälardalens Högskola, där en svårighet i arbetet ligger i att anpassa åtgärderna efter de lagar 

och regler som gäller för en statlig verksamhet (Intervju, Seltborg). Seltborg valdes som 

respondent då hon har kunskap om kommunikation och krishantering (mdh.se). 

Den tredje intervjurespondenten, Ola Westberg, valdes som respondent genom en befintlig 

kontakt som arbetar på Energimyndigheten i Eskilstuna där även Westberg arbetar. Då den 

befintliga kontakten, efter att ha läst igenom intervjuformuläret, ansåg att Westberg skulle 

vara bättre lämpad för en intervju inom det aktuella området vidarebefordrades därför 

intervjuarnas förfrågan till Westberg. Westberg har arbetat i nästan 10 år som 

kommunikationskonsult/PR-konsult med inriktning på kriskommunikation och 

medierelationer. Han har även arbetat som journalist i mer än fem år och har en viss 

forskningsbakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på proaktiv 

krishantering. Westberg har arbetat som pressekreterare på Energimyndigheten i snart fem år 

och anser sig vara expert inom områdena mediekrishantering och issues management 

(Intervju, Westberg). 

3.4.2. Intervjuteknik 

Innan intervjuerna genomfördes distribuerades intervjufrågorna till varje respondent så denne 

hade tid att skapa sig en överblick över informationen som skulle förmedlas och på så sätt 

skapa ytterligare kvalitet i intervjuerna. De intervjuer som genomfördes via personligt möte 

och telefonintervju spelades in, vilket skedde via inspelning på extern mobiltelefon där både 

respondent och intervjuaren spelades in. Inspelningen var viktig på så sätt att intervjuarna 

kunde lyssna på intervjun upprepade gånger för att säkerställa att ingen viktig information 

gick förlorad och att den medtagna informationen var korrekt. Vid varje intervjutillfälle valde 

intervjuarna att även anteckna utöver inspelningen. Detta för att ha kvar informationen om 

den inspelade versionen skulle gå förlorad (Saunders et al., 2009). Vid de utförda 

telefonintervjuerna hade intervjuarna högtalare på telefonen för att underlätta inspelningen 

och för att under intervjutillfället kunna anteckna. Intervjumaterialet sammanställdes inom 

kort efter varje intervjutillfälle för att analysera informationen medan denna fortfarande fanns 
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färsk i intervjuarnas minne. Telefonintervjuerna utfördes på grund av distans till respondenten 

och då denne saknade möjlighet till en personlig intervju. Istället användes telefonintervju 

som kunde bidra till en mer ekonomisk intervjumetod samt att intervjuarna fortfarande kunde 

få tillgång till respondentens åsikter och svar (Saunders et al., 2009).      

 

Figur 2 Intervjumatris, egenkonstruerad. 

3.5. Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas i vilken mån det går att lita på det resultat som studien kommer 

fram till och hur rapporten genomförts (Rosenqvist & Andrén, 2006). Vid användandet av 

personliga intervjuer tillkommer alltid risker när det finns en personlig kontakt och 

kommunikation mellan respondenten och undersökaren. De risker som kan infinna sig är att 

undersökaren kan påverka respondenten att svara i en viss riktning (Axelsson & Agndal, 

2012). En kvalitativ forskning riskerar att bli subjektiv då undersökningen helt bygger på 

forskarnas uppfattningar om vad de anser vara betydelsefullt. Detta innebär att om andra 

experter valts som intervjurespondenter kan dessa ha ansett att andra aspekter varit mer 

betydelsefulla. De resultat som framkommer av en kvalitativ undersökning kan ses som svåra 

att generalisera då de oftast speglar ett specifikt problemområde (Bryman & Bell, 2003). 

Risken med att inte använda sig av endast personliga intervjuer i undersökningen kan vara att 

de personliga intervjuerna blir mer djupgående än de intervjuer som genomförs via mail och 

telefon. Detta då det personliga mötet kan generera i fler följdfrågor under intervjuns gång. 

För att undersökningen skall bli så tillförlitlig som möjligt har därför intervjufrågorna 

distribuerats tidigare för att det under intervjun skall öppna möjligheten till följdfrågor då 

respondenterna hunnit förbereda sig. En negativ aspekt av att distribuera intervjufrågorna 

innan intervjutillfället kan vara att respondenten har möjlighet att vinkla svaren ytterligare 

under de intervjufrågor som ansetts vara av större betydelse. Här finns även en risk för 

misstolkning av intervjufrågorna, vilket kan undvikas vid personliga intervjuer. 
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Under samtliga intervjutillfällen har samma intervjuformulär använts vilket bidrar till att 

svaren kan jämföras mellan respondenterna (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

För att en studie återigen skall kunna genomföras på ett identiskt sätt och få samma resultat 

krävs det att ha en hög reliabilitet i studien. Svårigheterna med att ha använt djupgående 

intervjuer blir att studien innefattar interaktioner med människor i viss tid och rum. Då 

verkligheten är föränderlig kan det därför bli svårt att skapa exakt samma tid och rum med en 

person som skall vara i samma sinnesstämning som första undersökningen. Resultatet av 

undersökningen är dessutom kopplad till den som genomfört studien då det är denne som 

skall analysera informationen och forma resultatet. När en annan människa genomför studien 

är det därför svårt att få fram samma resultat (Christensen et al., 2010). Då intervjuerna som 

genomförts skett med människor som uppfattar oss och våra frågor på olika sätt kan detta 

bidra till att studien vid ett annat tillfälle och med en annan intervjuare blir annorlunda vilket 

minskar reliabiliteten på studien. Respondenterna diskuterade olika händelser och då samma 

svar framkom under flera av intervjuerna visar detta på tillförlitlighet då det var olika 

individer som av öppna frågor gav samma svar. Intervjuerna transkriberades till viss del, 

vilket användes tillsammans med anteckningar som grund för empiriavsnittet. Utifrån det 

transkriberade materialet valdes den information som ansågs relevant till studien. 

Informationen har i viss mån omformulerats för att bättre lämpa sig en akademisk text.  

Med validitet menas att studien mäter det den är avsedd att mäta (Christensen et al., 2010; 

Rosenqvist & Andrén, 2006; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Det innebär alltså att ha 

en trovärdighet i sin undersökning och att studien samt dess resultat är så verklighetsenligt 

som möjligt. För att skapa en stark validitet är det viktigt att påvisa de bakomliggande 

faktorerna och processerna som leder fram till studiens slutsatser. Här är det därför viktigt att 

se till vilka respondenter som valts, hur de överensstämmer med populationen samt vilka 

kriterier som styrt urvalet (Christensen et al., 2010). Studien innefattar sex intervjuer, vilket 

enligt Ahrne & Svensson (2011) bidrar till ett reliabelt resultat, då sex intervjuer är ett 

minimumkrav för detta. Då validitet handlar om den metod och/eller teknik som använts, hur 

väl den tar reda på det som studien avser, anses detta vara ett bra sätt att utföra studien på. Då 

tidigare forskning inom området varit begränsad sågs det väsentligt och nödvändigt att 

använda sig av intervjuer för att samla in aktuell data. Då en operationalisering gjorts och 

respondenterna har intervjuats utifrån frågor kopplade till den teoretiska referensramen ser vi 

denna studie som valid då vi undersökt det vi ämnat undersöka.    

3.6. Analysmetod 

För att sammanställa den teoretiska referensramen med den utförda empiriska 

undersökningen ställdes dessa gentemot varandra för att på så sätt få en bra grund till den 

egna diskussionen. Efter att empiri och teori ställts mot varandra kunde gemensamma 

nämnare men även skiljaktigheter tas fram. Utefter detta bildades en egen diskussion som 

framhäver dessa likheter och skillnader. För att göra det mer klart för läsaren vad som var den 

egna diskussionen refererades författarna av studien till ”vi”. Genom analysen och 

diskussionen kunde en modell konstrueras där olika riktlinjer för hur företag bör arbeta innan, 

under och efter en kris tas fram.  



  

 20 

4. Empiri 

Empirikapitlet presenterar en redogörelse och diskussion kring den insamlade data som 

insamlats via intervjuerna. 

De experter som intervjuats har under sina karriärer sett olika processer som företag går 

igenom under olika kriser. Experterna har under dessa processer skapat sig en förståelse kring 

företags krishantering vilket ligger till grund för den information som presenteras nedan.  

4.1. Kommunikation 

Då medielandskapet ser ut som det gör på dagens marknad glöms kunderna ofta bort. Företag 

fokuserar istället på att lösa de frågor som rör media och kommunicerar därför till dessa först. 

Företag gör bäst i att istället prioritera kommunikationen till kunden där rätt information kan 

ta udden av krisen. Kunden är då mer medveten och förberedd när mediebudskapet når ut till 

dem (Intervju, Linder). Företag behöver förklara för kunderna varför krisen uppstått. Detta är 

viktigt då kunderna värderar hur företaget handskas med krisen (Intervju, Jansäter). Misstag 

som många företag gör är att de stänger in sig och inte svarar på mediefrågor vilket leder till 

att omgivningen vänder ryggen till företaget (Intervju, Jansäter; Nordin-Andersson). Företag 

bör istället besvara frågor i snabbare takt, informera om vad som hänt samt kommunicera att 

de agerar aktivt på krisen (Intervju, Jansäter; Seltborg). Om företag inte har tillräcklig 

information om krisens utsträckning och saknar inseende i situationen bör företag informera 

medier att de undersöker ärendet och återkommer när de vet närmre (Intervju, Seltborg). 

Ett återkommande fel företag gör under en kris är att de inte är tillräckligt förberedda och inte 

förstår omfattningen av skadan i tid (Intervju, Nordin-Andersson). Företag missbedömer 

behovet av uthålligheten av bemanning och personal och de tar därför inte hjälp av 

utomstående de gånger det behövs (Intervju, Westberg; Seltborg). Detta kan bero på att 

företag inte vet vart de kan hämta professionell hjälp (Intervju, Nordin-Andersson). För att 

utveckla kompetensen ytterligare kan företag exempelvis välja att använda sig av 

krisövningar, där en utomstående person leder övningen. Detta går ut på att en hypotetisk kris 

utförs som företag skall lösa på bästa sätt (Intervju, Seltborg). 

Företag behöver upprätthålla en kontinuerligt ödmjuk kommunikation. De behöver ha en hög 

tillgänglighet för att kunna besvara frågor och kunna erkänna uppenbara brister när det 

behövs för att kunden lättare skall acceptera situationen (Intervju, Westberg). Företag bör ha 

en bevakning på sociala medier 24 timmar om dygnet för att besvara frågor som uppstår. 

Besvaras inte frågorna under en kris kan den utvecklas till något större. Företag bör arbeta 

med PR och möta all negativ kritik med positiv (Intervju, Seltborg). Om media har bestämt 

sig för att vinkla en kris på ett visst sätt är det utifrån den synvinkeln som företag behöver 

arbeta (Intervju, Seltborg, Löfgren).  

Ett upprepande exempel som intervjurespondenterna nämnde var Fritidsresors agerande under 

Tsunamikatastrofen i Thailand, 2005. 4 av 6 intervjurespondenter nämnde att Lottie Knutsons 

arbete under denna kris kan klassas som ett exemplariskt exempel på hur ett företag bör 

hantera en kris. Överlag var detta en bra hantering då Fritidsresor var snabba med rätt 

information till rätt målgrupp, transporterade hem överlevande till Sverige och visade empati. 

Detta är ett bra exempel på hur företag kan stärka sitt varumärke trots en kris (Intervju, 

Jansäter; Linder; Löfgren; Seltborg). 
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4.1.1. Kriskommunikation 

En kris kan definieras som en aktivitet utöver det normala och kan påverka och skada ett 

företags varumärke, intressenter samt medarbetare. Kriskommunikation är ett brett ämne som 

kan inkludera många olika variabler och det finns många olika aspekter att ta hänsyn till 

(Intervju, Seltborg). Det finns olika tillvägagångssätt att hantera en kris; allt från att ignorera, 

till att överreagera, men för att på effektivast sätt genomgå en kris behövs tre grundpelare; 

krisgrupper, en krishanteringsplan och en genomförd krisanalys (Intervju, Seltborg; 

Westberg; Jansäter; Linder). De företag som lyckas komma ur en kris på ett bra sätt har oftast 

en bra och välplanerad krishantering. De vet vem som är talesman och hur frågor som uppstår 

skall besvaras (Intervju, Jansäter). De intressenter som är involverade och närmast berörda, 

såsom samarbetspartner och de berörda kunderna i krisen, bör informeras personligen 

(Intervju, Seltborg). 

Företag som hanterat en kris på ett bra sätt har oftast inte frångått den ”vanliga” 

organisationen i hanteringen av krisen utan bevarat samma medarbetare på samma position 

som de har i den vardagliga verksamheten (Intervju, Westberg). Krisgrupper sammankallas 

för att företaget skall kunna agera snabbt i en kris och de tar ofta hjälp från utomstående 

personer om hur företaget skall meddela målgruppen via olika kanaler (Intervju, Jansäter). 

Många företag vill ofta återgå till sina normala arbetssätt så snabbt som möjligt, men 

förändringen sker i den mån de fått mer medvetenhet (Intervju, Nordin-Andersson). 

Företag bör under en kris bestämma sig för vart huvudinformationen skall finnas för att det 

inte skall nämnas olika saker på olika platser, detta då medielandskapet i dagens samhälle ses 

som väldigt fragmenterat. Ett förslag är att ha en huvudsida där informationen om krisen 

uppdateras kontinuerlig och på övriga platser hänvisa och länka till denna sida (Intervju, 

Seltborg; Nordin-Andersson). Företag visar på så sätt att de har kontroll och att de själva styr 

kommunikationen till en specifik plats för att säkerställa ett gemensamt budskap (Intervju, 

Nordin-Andersson). Inom kriskommunikation används ett begrepp som kallas för den 

Gyllene timmen, vilket menar på att information om krisen bör exponeras under detta 

tidsintervall. Detta tidsintervall är beroende av situation och kris då varje krishantering kräver 

sitt eget hantverk. Det är i vissa fall bättre för företag att dröja med informationen för att 

kunna uppvisa så korrekt information som möjligt till rätt målgrupp. Kanalval måste ske med 

omsorg för att rätt information skall nå rätt målgrupp, vilket endast kan ske om man känner 

sin målgrupp (Intervju, Seltborg). 

4.1.2. Intern och extern kriskommunikation 

När en kris uppstår behöver företag undersöka vilka som drabbats av krisen och se vilka 

konsekvenser som uppstått från den, för att sedan ta till snabba åtgärder (Intervju, Jansäter). 

Flera organisationer har haft en tendens att lägga fokus på externa intressenter och glömma 

bort de egna medarbetarna, men under de senaste åren har detta förbättrats då vissa företag i 

dagens samhälle har som policy att intern kommunikation skall föregå den externa även under 

kris (Intervju, Westberg). Företag bör hantera en kris på så sätt att de anställda skall 

informeras först för att dessa skall kunna stå för företagets varumärke vid kommunikation till 

allmänheten. Detta kan göras via mail, pressmeddelanden på hemsidan alternativt sms 

(Intervju, Jansäter; Seltborg). Det är viktigt att företag går ut med samma information till alla 

medarbetare och att företaget håller en enad front för att informationen snabbt skall nå ut till 

medarbetarna och att givande svar ges i mötet med kunden (Intervju, Linder; Löfgren; 

Seltborg; Nordin-Andersson). Företagsledningen gör ofta felet att de anser sig tappa i prestige 

om det öppet diskuteras kring företagets brister, vilket bidrar till att de tappar i transparens 
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gentemot sina medarbetare och kunder (Intervju, Linder). Exempel på hur mindre företag kan 

informera sina medarbetare är genom morgonmöten där det är lättare att inkludera 

medarbetarna på ett effektivt sätt. Större företag har istället en bredare intern 

kriskommunikation (Intervju, Nordin-Andersson). För att få en klarare vägledning av hur 

företag skall agera och vilka som skall informeras externt vid en kris behöver företaget redan 

innan krisen identifiera de externa intressenter som bör prioriteras. Företaget bör även ha 

upparbetade relationer och kanaler till dessa (Intervju, Westberg).  

Det som sker vid en inträffande kris är att många företag drabbas av panik när krisen tilltar. 

En bidragande faktor blir att företaget först inne i krisprocessen kan börja tänka på strategiska 

åtgärder (Intervju, Nordin-Andersson). Företag behöver på kort sikt få undan det värsta av 

krisen för att sedan ha möjligheten att planera hur företaget långsiktigt sett skall kunna få upp 

tillväxten igen (Intervju, Linder). Strategiskt sett bör företag ta in krisstrategin internt in i 

verksamheten och dess krishantering för att skapa en trygghet, teambuilding samt en starkare 

gemenskap för att gå stärkta ur en kris (Intervju, Linder; Jansäter). Efter en kris bör företag 

strategiskt sett få tid att reflektera över tidigare utförda situationer och på så sätt förebygga att 

krisen upprepas (Intervju, Seltborg; Jansäter; Linder). Företag kan använda sig av exempelvis 

riskidentifiering för att kunna förhindra att värsta möjliga kriser skall kunna påverka företaget 

i framtiden (Intervju, Jansäter). En åtgärdslista bör därför skapas, både internt och externt, 

och se vilka effekter som kommer att uppkomma av denna. Företag behöver även se över om 

deras befintliga handlingsplan behöver förändras (Intervju, Seltborg; Linder). En klar 

handlingsplan saknas ofta hos företag och internt vet varken medarbetare eller ledning vem 

som äger frågan och vem som skall vara talesman vid en kris. Inget är uppgjort internt utan 

företag drabbas ofta av panik och visar detta öppet till allmänheten (Intervju, Linder). 

Det är viktigt att efter en kris följa upp och se vad som gått fel för att kunna förebygga dessa 

misstag i handlingsplanen (Intervju, Linder; Seltborg). I den taktiska delen kan exempelvis 

events och utskick av brev till kunder ge företag en bra utgångspunkt (Intervju, Seltborg). I 

dagens transparanta samhälle är det viktigt att företag inte undanhåller information. Det är 

viktigt att informationen läggs fram av företaget själva och att det läggs fram självmant då 

tystnad oftast tolkas som samtycke (Intervju, Seltborg; Nordin-Andersson).  

Generellt för de strategiska och taktiska tillvägagångssätten skall företag ta sig tid att mötas 

mellan de olika styrgrupperna, arbetsgrupper och ledningsgrupper och på så sätt komma fram 

till bättre lösningar (Intervju, Seltborg). Företag är ofta inkonsekventa i sin hantering av kris, 

där de försöker att släcka alla bränder samtidigt istället för att vara strukturerade och arbeta 

via delmål för att ta sig igenom krisen (Intervju, Linder).  

4.2. Mediekris och sociala medier 

En mediekris kan definieras som en historia som blivit offentlig via media vilket har bidragit 

till att informationen visas och syns i ett flertal olika kommunikationskanaler vilket gör att 

nyheten sprids i ett snabbare tempo och är svårare att kontrollera (Intervju, Jansäter; Löfgren; 

Seltborg). Sociala medier är idag en förutsättning och en möjlighet för företag att hålla sig 

nära marknaden, men är en svårkontrollerad kanal (Intervju, Nordin-Andersson). Dagens 

teknologiska utveckling har bidragit till att företag tar mer personlig skada än vad de gjort via 

tidigare använda mediekanaler (Intervju, Jansäter). Linder framhäver en faktor på tre eller 

fyra attribut som gör att nyheten lever kvar längre än vad den gjort tidigare (Intervju, Linder). 

Aftonbladet är ett bra exempel på ett forum där nyheterna snabbt publiceras, men då detta inte 

längre bara är en tidning, utan även en TV- och webbkanal lever nyheterna kvar längre 
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(Intervju, Löfgren; Linder). Medierna länkar i dagens samhälle till varandra och det är därför 

svårare för företag att ta sig ur en kris och bevara sitt varumärke. En mediekris är en händelse 

som utspelar sig i massmedia där företag behöver hantera konsekvenser angående företagets 

trovärdighet och varumärke (Intervju, Westberg). Mediernas utsträckning är okontrollerad 

och kan leda till dålig word-of-mouth vilket skapar en ond spiral (Intervju, Linder). En 

mediekris definierar därför Nordin-Andersson vara när företag saknar kontroll över vad som 

skrivs om varumärket och då spridningen är så pass stor att det kräver en åtgärd för att inte 

skada varumärket på längre sikt (Intervju, Nordin-Andersson). 

Många företag vågar inte använda sig av sociala medier under en kris då de inte vet hur de 

skall besvara frågor och klagomål som uppkommer, i den takt som de anser krävs (Intervju, 

Jansäter). Sociala medier är ett effektivt sätt för kunder att tycka till om ett varumärke eller ett 

företag genom endast en knapptryckning. Tidningar å andra sidan kräver tid för tryck och 

publicering (Intervju, Löfgren). Sociala medier påverkar företag oerhört snabbt i dagens 

samhälle och försvårar företags krishantering genom att medierna bildar andra associationer 

om en kris (Intervju, Jansäter; Linder; Seltborg). Sociala medier är ett snabbt och enkelt sätt 

att nå ut till sina intressenter, idag kan en person interagera med hela världen på endast ett 

fåtal sekunder (Intervju, Seltborg). Olika sociala medier används till olika typer av kriser men 

det effektivaste sättet är att integrera dessa med varandra (Intervju, Jansäter).  

Att finnas på sociala medier skall vara lika självklart för företag som att ha en egen hemsida 

(Intervju, Nordin-Andersson). Sociala medier har en högre trovärdighet än vad exempelvis 

annonser har, då budskapet har framkommit via någon som inte betalats för att synas och 

uppfattas därför som mer sanningsenlig information. Utefter detta sägs det att 30-40% av det 

som står i media är sant. Misstag som företag gör via sociala medier är att de är 

inkonsekventa i sitt val av huvudsida, där informationen kontinuerligt uppdateras. Företag 

glömmer ibland att placera rätt person på rätt plats, att ha rätt kapacitet att kunna besvara 

frågor inom kort (Intervju, Seltborg). Företag bör låta kompetenta medarbetare som känner 

till grunden av företaget hantera sociala medier. Detta är ett sätt för företag att finnas 

tillgängliga dygnet runt vilket är av stor vikt under en kris (Intervju, Jansäter; Seltborg). 

Företag måste komma ihåg att sociala medier inte endast skall ses som en kontakt när något 

negativt uppstått utan att det skall vara en konstant kontakt där människor kan nå företaget 

(Intervju, Seltborg). De sociala medier och kanalval som företag väljer att använda som 

huvudsida och primärt fokus är beroende av krissituation och storlek på kris. Ett annat 

misstag som många företag gör är att många av dem saknar förmågan att visa empati på 

sociala medier, när just sociala medier är rätt forum att kunna visa empati (Intervju, Seltborg). 

4.3. Varumärke 

Ett varumärke tar lång tid att bygga upp, men kan ta en minut att rasera (Intervju, Löfgren). 

Företag behöver bygga upp ett förtroendekapital för att vinna över de kunder som skapat sig 

en negativ attityd till företaget. För att bevara sitt varumärke under en kris är det viktigt att 

företag visar att de lyssnar på kunden och att de är transparenta och visar hur de hanterar 

krisen. Det är viktigt att ha en bra omvärldsbevakning för att se förändringar som kan ske på 

marknaden och på så sätt vara förberedda för en potentiell kris (Intervju, Jansäter, Nordin-

Andersson). Företag behöver skapa en värdegrund där de gentemot allmänheten påvisar en 

förmåga att klara av och hantera krissituationer. Detta bidrar till positiva associationer och 

”goodwill” till varumärket och visar att varumärket håller en hög och trovärdig nivå (Intervju, 

Jansäter). 
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4.4. Identitet, profil och image 

Att driva profileringsarbete vid en ryktesspridning kan vara kostsamt för företag om ryktet 

förstört dess profil (Intervju, Jansäter). Det är dock vanligt att företag behåller sin profilering 

men gör vissa justeringar beroende på krisens utsträckning (Intervju, Seltborg, Jansäter). Ett 

företag som går in i en kris är inte samma företag som kommer ur den (Intervju, Linder). 

Bemötandet är allt i sociala medier, att besvara frågor som uppstår och finnas tillgänglig 

skapar förtroende hos kunderna (Intervju, Linder; Seltborg). Sociala medier är det bästa 

varumärkesbyggande redskapet som funnits på tjugo år då företag kan skapa sin egen bild av 

sig själva och styra hur individer skall uppfatta företaget. Det är därför av stor vikt att företag 

är konsekventa och konsistenta (Intervju, Linder). För att stärka sitt företagsrykte genom 

media gäller det för företag att ha kontinuerlig kontakt med journalister och informera dessa 

så de kan förmedla det budskap som företaget vill externt (Intervju, Jansäter). 

När det kommer till media är det viktigt att se vad som skall exponeras och inte. Arbetar 

företag aktivt med PR och har en god känsla för varumärket står de sig starkare i en kris. 

Företag bör arbeta med deras varumärkesplattform; desto mer lojala de är gentemot 

varumärket desto mer sårbara är de men även mer mottagliga. För att företag skall bevara sin 

profil, image och identitet innan, under och efter en kris behöver de agera snabbt och försöka 

hantera krisen så korrekt som möjligt (Intervju, Seltborg). För att företag efter en kris skall 

kunna behålla de positiva associationer som kunden hade om företaget innan krisen krävs det 

att de är ärliga om vilka förändringar som skett och de förbättringar som gjorts (Intervju, 

Löfgren). Det finns även en möjlighet för företag att visa tacksamhet för att kunden gjort så 

att företaget ser det aktuella problemet tydligare än tidigare (Intervju, Nordin-Andersson). 

Vid tappat värde och negativa associationer gentemot företag kan de använda sig av 

storytelling (Intervju, Nordin-Andersson; Jansäter). Storytelling kan användas av företag som 

ett hjälpmedel för att beskriva vilka åtgärder de tar till efter en kris och varför det är viktigt att 

just dessa ses över (Intervju, Jansäter). Företaget kan i storytelling exempelvis framhäva en 

kund som företaget kompenserat, en missnöjd kund som blivit nöjd efter att ha samarbetat 

med företaget eller hitta ambassadörer som visar på motsatsen till vad krisen säger (Intervju, 

Nordin-Andersson).  

För att företag skall veta hur de uppfattas av kunderna genomförs varumärkesunderökningar. 

Dessa ger statistiska underlag och besvarar vart företaget befinner sig idag, vart de vill 

komma och hur de kommer dit. Undersökningarna behöver göras kontinuerligt för att ha 

uppdaterad information. Varumärkesundersökningarna ses som ett kommunikationshantverk 

för företag (Intervju, Seltborg). 

4.5. Service Recovery 

Om företag klarar av en kris tillsammans med sina kunder kan värdet bli starkare och 

lojaliteten från kund till företag blir mer stärkt (Intervju, Seltborg). Företag behöver visa 

transparens genom att vara medveten om sina misstag, berätta hur kunden skall kompenseras 

samt blicka framåt (Intervju, Linder). Det gäller för företag att kompensera kunden för 

eventuella obehag och visa att de agerat på krisen (Intervju, Nordin-Andersson; Linder). För 

att återskapa en relation behöver företag avvakta kundens reaktion och invänta en acceptans 

på den kris som företaget genomgått. Först efter detta kan en relation återuppbyggas mellan 

företag och kund (Intervju, Linder; Jansäter, Seltborg). Största fördelen ett företag har är att 

kunden lätt glömmer då de exponeras för många olika budskap dagligen (Intervju, Linder; 

Jansäter). Det är viktigt att företag efter en kris berättar för kunder, andra intressenter och 
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medarbetare vilka förbättringar som gjorts för att vinna tillbaka ett förlorat värde (Intervju, 

Löfgren). Företag behöver inse att det inte finns några genvägar genom en kris, utan att hela 

processen behöver genomgås. Företag behöver förmedla och kommunicera till kunden vad de 

gör för åtgärder och vad de lärt sig, både internt och externt (Intervju, Jansäter; Linder). 

Kundnöjdhet kring en krissituation kan uppkomma genom att använda sig av Corporate social 

responsibilities där företag kan bjuda in parter som varit inblandade under krisen. På så sätt 

har företag möjligheten att ge svar på kundens frågor och visa att de är trovärdiga (Intervju, 

Jansäter). När ett företag varit med om en kris är det bättre att inte ha några förväntningar 

kring kundnöjdhet utan endast hoppas på att den bevaras eller går att återuppta (Intervju, 

Linder). 

4.5.1. Lojalitet och attityd 

En kunds attityd är organisk och därför flyktig (Intervju, Linder). En attityd kan förändras 

gentemot företag beroende på hur väl dem hanterar krisen och hur utkomsten blir efter krisen 

(Intervju, Westberg). Därför kan en förlorad relation förhindras genom att arbeta med 

reklamkampanjer och PR efter krisen. Detta gör att kunden omvärderar företaget efter en kris 

och ser till hur värdet har förändrats. Kundens lojalitet kan ändras utefter omvärldens åsikter, 

men äkta lojalitet gentemot företag och produkter är svår att bryta (Intervju, Linder). Om en 

kund är tillräckligt lojal till ett företag spelar det ingen roll vad företaget gör, utan lojaliteten 

finns kvar oavsett krisens storlek (Intervju, Jansäter). Till detta krävs alternativ som anses 

bättre för att kunden skall vara illojal, då kunder inte tycker om att anstränga sig för att leta 

efter substitut (Intervju, Linder).  

Förlorade relationer byggs upp genom ärlighet och öppenhet mellan företag och kund 

(Intervju, Jansäter). En kund som känner sig väl omhändertagen av ett företag kan bli deras 

bästa ambassadör (Intervju, Nordin-Andersson). De negativa orden som publiceras fastnar 

lättare i kunders medvetande och varje negativt ord om ett varumärke påverkar deras 

uppfattning. Kunden kan känna att företag inte bryr sig och företaget skall därför alltid se till 

att kunden lämnar företaget med kvarstående positiva associationer (Intervju, Seltborg). Som 

i all kommunikation väljer mottagaren hur denne skall ta emot informationen (Intervju, 

Nordin-Andersson).  

4.5.2. Word-of-mouth  

Det kan kosta mycket för företag om ett negativt rykte sprids via digitala kanaler och det kan 

vara svårt att hitta tillbaka (Intervju, Jansäter). Går ett rykte eller ett påstående över sociala 

medier är dessa nya kanaler svåra att följa och stoppa (Intervju, Nordin-Andersson). En 

ryktesspridning kan därför vara ödeläggande och ofta får företaget inte en andra chans. Får 

kunden fel information eller rätt information för sent har denne redan tagit ställning och kan 

därför gå förlorad (Intervju, Seltborg). Det är viktigt att företag förtydligar sin version av 

krisen för att skapa samma bild av krisen både internt och externt samt för att förebygga en 

”viskningslek” där alla ger olika budskap om krisen (Intervju, Jansäter, Linder, Seltborg). 

Negativa förutfattade meningar lever kvar under en lång tid, vilket påvisar vikten av att 

företag berättar att de gjort allt de kan för att förbättra och förebygga vad som gått fel 

(Intervju, Löfgren).  
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer en analys baserad på den teoretiska referensramen kopplad till den 

tidigare utförda empirin att presenteras. 

5.1. Kriskommunikation 

En kris påverkar verksamheten i företaget och kan skada företagets intressenter både psykiskt, 

fysiskt och ekonomiskt (Coombs, 2007). Alla företag kan råka ut för en kris, oberoende 

storlek (Fearn-Banks, 2011). Utifrån studiens genomförande och respondenternas svar 

framkom det att företag bör konstruera tre grundpelare för att effektivt genomgå en kris; En 

krisgrupp, en genomförd krisanalys och en krishanteringsplan (Intervju, Seltborg; Linder; 

Jansäter; Westberg). Detta var ingenting som framkom under litteraturstudien, men vi anser 

att det är av stor vikt då det visar vad en process hos ett företag bör innehålla för att stå sig 

starka under en kris. En krisgrupp bör innefatta en talesman som ansvarar för att besvara 

frågor som uppstår från media och allmänheten (Intervju, Jansäter; Linder). Krisgruppen 

sammankallas vid en kris för att snabbt kunna agera och vid vissa tillfällen när företaget 

behöver assistans i krisen tillkallas en utomstående part (Intervju, Jansäter). Företag kan välja 

att under en kris behålla medarbetarna på deras vardagliga positioner, eller att sätta rätt 

kompetens på rätt plats beroende på krissituation (Intervju, Linder; Westberg). Det är viktigt 

att företag har rätt kompetens som hanterar sociala medier så att företaget kan finnas 

tillgängliga dygnet runt under en kris (Intervju, Seltborg; Jansäter). Detta anser vi är av stor 

vikt, då det är tack vare att företaget har rätt kompetens på rätt plats som företaget lättare kan 

finna varningssignaler på att en kris kan komma att uppstå. Som Fearn-Banks (2011) menar 

behöver företag ha en grupp medarbetare som observerar omvärlden och förmedlar 

varningssignaler som uppstår till den ansvarige inom det området, vilket blir ett första steg i 

en krisprocess (detection). Vi anser att om företag har rätt kompetens på rätt plats kan företag 

snabbare upptäcka dessa varningssignaler då de vet vart de skall leta. Även om medarbetare 

behåller sin vardagliga position kan företag snabbt hitta varningssignaler, då dessa 

förhoppningsvis redan har rätt kompetens på rätt ställe. 

En krisanalys bör utformas och Jansäter påpekar att ett företag kan använda sig av exempelvis 

riskidentifiering för att kunna förhindra att värsta möjliga kriser skall uppstå (Intervju, 

Jansäter). Ett företag som arbetar med kriskommunikation bör ha upprättat en krisanalys där 

de har en plan för vad som skulle kunna hända företaget framöver och hur de skall hantera en 

sådan potentiell situation både strategiskt och taktiskt (Mårtensson, 2009). I studien framkom 

även att företag bör använda sig av en krishanteringsplan då en sådan oftast saknas hos 

företag. Seltborg och Linder menar på att företag behöver se över om deras befintliga 

handlingsplan behöver förändras. Internt sett vet varken medarbetare eller ledning vilken roll 

de har eller vem som skall vara talesman vid en kris (Intervju, Linder). Detta anser vi är av 

stor vikt då studien visar på att en kris kan skada sina intressenter och andra involverade i 

krisen. Om företag internt inte vet hur de skall agera och vilka roller de har kan företaget 

aldrig komma till handling. Detta medför att kunderna lämnas ovetandes av krissituationen 

samtidigt som medarbetare och ledning inte vet hur de skall agera eller kommunicera. Om 

företaget är ovetandes om dess roller är risken stor att krisen hanteras på ett felaktigt sätt. 

Detta är även viktigt då företag lättare kan finna varningssignaler på en kris innan den tagit 

form. Har företag en klar handlingsplan kan de forma en krisgrupp där de involverade vet vad 

de skall göra under en kris. På så sätt kan krisen snabbare upptäckas, minska i effekt eller i 

bästa fall undvikas helt. 
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Ett begrepp som återkom under denna studie var den ”Gyllene timmen”, där rätt information 

om krisen skall exponeras så snart som möjligt för att kunden skall känna sig uppdaterad 

(Intervju, Seltborg). Om kunden är uppdaterad blir denne mer accepterande gentemot krisen 

och företagets krishantering (Intervju, Seltborg; Linder; Jansäter). Detta påvisar även Fearn-

Banks (2011) som mer frekvent talar om ”De gyllene minuterna” innan kunder förväntar sig 

information om krisen. Detta påvisar även vikten av att företag har en klar handlingsplan för 

att medarbetare och ledning snabbt skall kunna reagera i en kris och förmedla rätt 

information.  

Kriskommunikation kräver ett väl utformat budskap som levereras via den mest effektiva 

metoden till den exakta publiken (Fearn-Banks, 2011). Det framkom under studiens gång att 

företag bör ha en huvudsida där information om krisen uppdateras och är konsekvent. Företag 

bör använda övriga kanaler för att länka till den huvudsida de valt där den primära 

informationen om krisen publiceras. Detta bidrar till att företag tar större kontroll över 

situationen och att information om krisen sprids snabbare i medvetet valda medier (Intervju, 

Seltborg; Nordin-Andersson). Detta skapar ett gemensamt budskap både internt och externt 

samt att risken minskas att olika felaktiga budskap sprids via olika digitala plattformar 

(Intervju, Jansäter; Nordin-Andersson; Linder) (Heide et al., 2005). 

5.2. Intern och extern kriskommunikation 

Den externt riktade kommunikationen till kunderna och andra intressenter påverkar de interna 

medarbetarna och tvärtom (Heide et al., 2005; Mårtenson, 2009). Upprepningen av budskapet 

är viktigt för att nå en större och önskad spridning av budskapet och att det tolkas på rätt sätt 

(Müllern & Stein, 1999). Samtliga respondenter under studiens gång talar om att företag 

under en kris bör kommunicera internt först innan de vänder sig till externa intressenter 

(Intervju, Seltborg; Linder; Jansäter; Löfgren; Nordin-Andersson; Westberg). Medarbetare 

förmedlar sedan samma budskap till kunderna som överensstämmer med ledningens så att 

informationen blir konsekvent (Intervju, Seltborg). Ofta tenderar företag att bearbeta sociala 

medier först och fokuserar därför på de externa intressenterna istället för de egna 

medarbetarna (Intervju, Linder; Westberg). I studien framkom även att detta börjar ändras då 

företag i dagens samhälle har som policy att intern kommunikation skall föregå den externa 

även under kris (Intervju, Westberg). Då litteraturstudien och den genomförda studien visar 

på samma resultat anser vi att detta ger en stark grund till att företag först bör fokusera på sina 

medarbetare för att sedan kunna förmedla ett enat och rätt budskap utåt till kunden. Detta 

stärker även Linder & Löfgren då de talar om vikten av en enad front vilket endast kan 

uppnås via rätt kommunikation internt och externt (Intervju, Linder; Löfgren). I studien 

nämnde två av sex respondenter att företag kan välja att informera sina medarbetare antingen 

via mail, pressmeddelanden på hemsidan alternativt sms (Intervju, Jansäter; Seltborg). Mindre 

företag kan informera sina medarbetare genom morgonmöten där det är lättare att inkludera 

medarbetarna på ett effektivt sätt. Större företag har istället en bredare intern 

kriskommunikation (Intervju, Nordin-Andersson). Företag behöver under en kris snabbt 

involvera de medarbetare som skall involveras, vilket skall finnas med i den interna 

handlingsplanen. Fearn-Banks (2011) menar på att en medarbetare som finner 

varningssignaler av en kris bör informera den ansvarige snarast möjligt och detta är därför 

ofta en del i den första fasen av en krisprocess (detection). Denne tar sedan ställning hur 

företaget skall lägga upp en plan för att hantera krisen och media. Här menar vi på att det är 

av stor vikt att den ansvarige kommunicerar ut till de interna inom företaget om situationen 

och den plan som kommer fram om hur de skall hantera detta, vilket då skapar en enad front 
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utåt mot kunderna. I studien framkom att medarbetarna behöver rätt information från 

ledningen för att inte starta en ”viskningslek” där de börjar spekulera över situationen 

(Intervju, Linder; Seltborg). Företag har en tendens att undanhålla information internt för att 

undvika att tappa i prestige, men detta menar respondenterna i studien endast medför att 

företag tappar sin transparens (Intervju, Linder). Studien har visat på att företag behöver vara 

ärliga mot sina medarbetare under en kris och vi anser därför att företag kan motverka en 

viskningslek genom att informera sina medarbetare och öppet tala om krisen. Därför ser vi att 

morgonmöten är ett bra sätt för företag att informera sina medarbetare om situationen då en 

personlig kontakt sker och en interaktion uppstår där medarbetarna kan få eventuella frågor 

besvarade.   

Vid användandet av strategisk kommunikation behöver mål och budskap förmedlas lika till 

chefer och medarbetare (Heide et al., 2005; Mårtenson, 2009). Strategierna är till för att 

medarbetarna lättare skall förstå företagets kärnvärden och milstolparna som företaget 

behöver bemästra för att nå sitt slutliga mål (Heide et al., 2005). I studien framkom att företag 

strategiskt sett bör ta in krisstrategin internt in i verksamheten och dess krishantering för att 

skapa en trygghet, teambuilding samt en starkare gemenskap för att gå stärkta ur en kris 

(Intervju, Linder; Jansäter). Tre av sex respondenter ansåg att företag efter en kris strategiskt 

bör reflektera över tidigare utförda situationer och på så sätt förebygga att krisen upprepas 

(Intervju, Linder; Jansäter; Seltborg). Detta anser vi visar på att en kris ofta genererar i 

krishantering även en lång tid efter att krisen nått sitt nedgångsläge. Det påvisar vikten av en 

handlingsplan och att företag kontinuerligt behöver använda handlingsplanen och utveckla 

den för att visa att de lärt sig av sina misstag.  

Taktisk kommunikation innefattar mer kortsiktiga och konkreta tillvägagångssätt för hur 

företag skall arbeta och vad som behöver uppnås (Mårtenson, 2009). I studien framkom att 

vid en inträffande kris drabbas många företag av panik när krisen tilltar (Intervju, Nordin-

Andersson; Linder). En bidragande faktor till paniken som skapats blir att företaget först 

senare i krisprocessen börjar tänka på strategiska åtgärder (Intervju, Nordin-Andersson). 

Företag behöver därför på kort sikt först få undan det värsta av krisen för att sedan ha 

möjligheten att planera hur företaget långsiktigt sett skall kunna få upp tillväxten igen 

(Intervju, Linder). Under studien framkom även att när en kris uppstår behöver företag 

undersöka vilka som drabbats av krisen och se vilka konsekvenser som uppstått från den för 

att sedan kunna ta till snabba åtgärder (Intervju, Jansäter). Vi anser att företag som drabbas av 

panik ofta förmedlar och kommunicerar på ett felaktigt sätt till medarbetarna. Vid en kris 

uppstår många frågor och därför är det viktigt att företag håller huvudet kallt för att kunna 

sätta upp taktiska och strategiska mål. Målen behöver även förmedlas till medarbetarna för att 

lugna dessa och besvara frågor som kan uppstå. Detta anser vi bidrar till ett första steg i en 

kommunikationsprocess när en kris uppstår.  

Ett företags krishantering kan skada ett företags rykte och på så sätt även påverka kunders syn 

på företaget på ett negativt sätt. Ett positivt rykte på marknaden kan attrahera kunder, ge 

företaget konkurrensfördelar och förbättra sina ekonomiska resultat (Coombs, 2007). Då vissa 

kriser kan vara av direkt hot mot kunden krävs det en konstant och aktuell uppdatering för att 

minska missförstånd (Taylor & Perry, 2005). I studien framkom att företag externt sett bör 

lägga ut information om krisen på dess hemsida så att informationen blir tillgänglig för alla 

inblandade. Det är även viktigt att svara på direkta frågor och hela tiden berätta vad företaget 

vet (Intervju, Nordin-Andersson; Seltborg). För att få en klarare vägledning av vilka som 

skall informeras externt vid en kris behöver företaget innan krisen identifiera de externa 
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intressenter som bör prioriteras. Företaget bör även ha upparbetade relationer och kanaler till 

dessa (Intervju, Westberg). Även Fearn-Banks (2011) talar om vikten av att företag 

kommunicerar ut hur de arbetar taktiskt för att förhindra en kris till de involverade samt vad 

de gör och att de tar till lämpade åtgärder för att förhindra krisen. Även här anser vi att 

företag behöver se vikten av kommunikation både internt och externt. Företag bör vara öppna 

med hur situationen ser ut och vilka åtgärder de tänker ta till för att på så sätt motverka att 

krisen blir större och att ett negativt rykte sprids. En kris är svår att förhindra, men ett rykte är 

ännu svårare att stoppa. Två respondenter påpekar att det är viktigt att företag själva och 

självmant framför information om krisen då tystnad oftast tolkas som samtycke av 

allmänheten (Intervju, Nordin-Andersson; Seltborg). Generellt för de strategiska och taktiska 

tillvägagångssätten skall företag ta sig tid att mötas mellan de olika styrgrupperna, 

arbetsgrupper och ledningsgrupper för att strukturera krisens omfattning. Studien visar att det 

är viktigt att företag efter en kris samlas med olika arbetsgrupper för att kartlägga krisens 

början, hur den utvecklades samt hur den kan förebyggas i framtiden (Intervju, Seltborg). 

Ledningen kan på så vis lära sig av sina misstag och se till att organisationen inte tar skada av 

den föregående krisen.  

5.3. Mediekris och sociala medier 

Fors-Andrée (2012) förklarar att sociala medier påverkar ett företags krisarbete på sex olika 

sätt. Det första är via Frekvens där företag nu handskas med fler kriser än vad de tidigare 

behövt göra i och med att fler individer har möjlighet att både sprida och yttra sig om 

information. Företag behöver därför underhålla samtliga plattformar där andra aktörer kan 

tänkas diskutera om företaget. Det framkom i studien att många företag är försiktiga i sitt 

användande av sociala medier under en kris då de inte vet hur de skall besvara frågor och 

klagomål som uppkommer från allmänheten (Intervju, Jansäter). Vi anser att det finns en 

förståelse i att företaget inte använder sociala medier lika mycket som de bör göra idag då 

rykten sprids med annan hastighet idag än vad de tidigare gjort. Som Löfgren påpekar i 

studien spreds rykten långsammare tidigare då informationen spreds via tidningar som krävde 

tid för tryck och publicering. Även kunskapen och kompetensen som krävs för att snabbt 

kunna besvara klagomål och åsikter med rätt information saknas idag hos många företag. 

Den andra påverkansfaktorn är Spridning. Sociala medierna gör nu att vem som helst på ett 

enkelt sätt kan sprida vilseledande information som kan skada och förvränga olika företag och 

dess varumärken (Fors-Andrée, 2012). Större delen av den information som kunder och andra 

intressenter tar till sig om företag kommer från media. Det är därför viktigt att inom ett 

företag arbeta med medieövervakning (Coombs, 2007). Det framkom att i dagens samhälle 

kan en person interagera med hela världen på endast ett fåtal sekunder via olika mediekanaler 

(Intervju, Seltborg; Löfgren). I studien nämner tre av sex respondenter att sociala medier 

påverkar företag snabbt i dagens samhälle och försvårar företags krishantering genom att 

medierna bildar andra associationer om en kris (Intervju, Jansäter, Linder; Seltborg). Det är 

viktigt att medarbetarna inom en organisation är medietränade, då många kriser går att 

förhindra (Fearn-Banks, 2011). En av respondenterna i studien uttalade sig om att sociala 

medier idag är en förutsättning och en möjlighet för företag att hålla sig nära marknaden, men 

påpekade att det även är en kanal som ett företag aldrig kan kontrollera (Intervju, Nordin-

Andersson). Detta påvisar att teori och studie stämmer överens, vilket bidrar till att 

informationen som framkommer blir mer sanningsenlig och även brukbar på dagens 

marknader och för dagens företag. Det framgår tydligt att företag bör ha en medieövervakning 

för att kunna tillrättavisa kundernas ibland felaktiga kommentarer offentligt för att andra 
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besökare skall kunna se att företaget arbetar med medierna och att de har kontroll över 

situationen. I studien menar respondenten på att det skall vara lika självklart för företag att 

finnas på sociala medier som att använda sig av en hemsida (Intervju, Nordin-Andersson). 

Fors-Andrée (2012) beskriver vidare den tredje faktorn som Magnitud, detta innebär att 

individer och aktörer påverkar varandra i större utsträckning än tidigare och att krisen lever 

längre. I studien framkom en syn på att en mediekris även kan leva längre via en faktor på tre 

eller fyra attribut (Intervju, Linder). Med detta menas att exempelvis aftonbladet är ett forum 

där nyheterna snabbt publiceras, men då detta inte längre bara är en tidning, utan även en TV- 

och webbkanal lever nyheterna kvar längre (Intervju, Linder; Löfgren). Detta anser vi 

framhäver att en nyhet idag lever kvar längre på flera olika sätt. Konsekvensen av detta blir 

att båda dessa sätt är svåra för företag att kontrollera då det handlar om word-of-mouth och 

sociala medier. Företag behöver därför ha medarbetare som är medietränade, då detta kan 

förebygga att en kris blir större än vad den är (Fearn-Banks, 2011). 

Vidare beskrivs den fjärde faktorn stå för Synlighet och Varaktighet där det är viktigt att 

företag tänker sig för innan de förmedlar ett budskap till allmänheten. Människor kan glömma 

en kris, men internet glömmer inte och på så sätt behöver företag ha i åtanke att det som sägs 

och hur krisen hanteras kommer att finnas offentligt på internet (Fors-Andrée, 2012). 

Företaget har en fördel idag gällande krishantering och bevarandet av varumärket då kunder 

lätt glömmer (Intervju, Linder; Jansäter). Teori och studie anser vi framhäver att trots att 

kunden glömmer vissa kriser med tiden lever ändå krisen kvar på internet och kunden kan 

därför via internet ändå ständigt bli påmind. Företag behöver därför fundera igenom vad de 

vill förmedla och på vilket sätt för att minska de negativa associationerna som kunden kan få 

när de ser rubriker om krisen som fortfarande lever vidare i media.  

Vidare framställer Fors-Andrée (2012) den femte faktorn som Mätbarhet, och med detta 

menas att företag och aktörer på marknaden via sociala medier lättare kan mäta 

konsekvenserna som uppkommer från en kris. Företag kan se vilka individer som sprider ett 

negativt rykte om dig och på så sätt kan företag även förebygga krisen innan den inträffar. 

Nordin-Andersson menar istället på att sociala medier är svåra att kontrollera. Vi anser att 

företaget via sociala medier kan finna de kunder som skriver ett negativt rykte om företaget 

på sociala medier, men samtidigt kan dessa åsikter vara felaktiga. Om företaget försöker 

förebygga en kris via felaktiga åsikter om företaget kan krisen istället förstoras då åtgärderna 

blir missvisande och på så sätt är det en svårare mediekanal att kontrollera.   

Den sjätte och sista påverkansfaktorn via sociala medier är Dialog, där 

kommunikationsprocessen förenklas via mediekanalerna. Genom att kommunicera och 

använda sig av en aktiv dialog kan företag både förhindra att kriser uppstår samt förebygga 

konsekvenserna av den (Fors-Andrée, 2012). Sociala medier möjliggör en snabbare 

kommunikation och gör det lättare att nå till rätt kundsegment (Fearn-Banks, 2011). I studien 

framkom att misstag som företag gör är att de är inkonsekventa i sitt val av huvudsida, där 

informationen kontinuerligt uppdateras. De sociala medier och kanalval som företag väljer att 

använda som huvudsida och primärt fokus är beroende av krissituation (Intervju, Seltborg). 

Detta anser vi påvisar vikten av att välja rätt kanaler när företag kommunicerar med sin 

målgrupp. På så sätt kan de lättare och snabbare kommunicera till de involverade. Detta stärks 

även av Seltborg som påvisar vikten av att välja rätt kanal för att exponera information till sin 

målgrupp, då det är de som är i primärt behov av information om krisen. Vi anser att för att 

företag skall kunna förebygga en kris behöver de kunna kommunicera till rätt målgrupp via 

sociala medier och de behöver visa på empati i konversationen då den är offentlig och då den 
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mänskliga faktorn spelar in. Dock framkom det i studien att ett misstag som många företag 

gör är att de saknar förmågan att visa empati på sociala medier, när just sociala medier är rätt 

forum att kunna visa empati (Intervju, Seltborg). 

5.4. Identitet, profil och image 

Ett företags identitet ses som ett viktigt konkurrensmedel då företag som ofta syns i flera 

olika medier och får bra publicitet har stora fördelar gentemot andra aktörer på marknaden. 

Företag med en tydlig företagsidentitet minskar kunders osäkerhet genom att kommunicera 

och skapa en relation till dessa (Heide et al., 2005). Under studien framkom det därför att det 

är viktigt för företag att se vad som exponeras i media och inte. De företag som arbetar aktivt 

med PR har en god känsla för varumärket och står sig oftast starkare i en kris. Detta stärks av 

Fearn-Banks (2011) som menar på att företag kontinuerligt behöver arbeta med PR och skapa 

en tvåvägskommunikation som leder till relationer med sina nyckelintressenter, vilket gör att 

företaget förebygger kriser och att en aktuell kris inte blir lika fullskalig. För att ett företag 

skall bevara sin profil, image och identitet vid en kris behöver de agera snabbt och försöka 

hantera krisen så korrekt som möjligt (Intervju, Seltborg). Företag behöver därför ha kontroll 

över vad som skrivs i media. De behöver även vara uppdaterade för att snabbt kunna agera på 

olika slutsatser som media själva kan dra och sprida vidare för att hantera krisen så effektivt 

som möjligt. Som teorin säger behöver ett företag synas på ett flertal ställen och det är då av 

vikt att företag vet vad som skrivs och förmedlas på dessa platser. Detta för att kunna 

kontrollera det som förmedlas och på så sätt skapa bättre publicitet.  

Begreppen profil och image är kopplade till uppfattningen som en kund eller en intressent har 

gällande ett företag eller dess varumärke. Både ett företags profilering och dess image är 

faktorer som skapar ett visst värde för kunden (Heide et al., 2005). En stor del av företags 

marknadsföring handlar om en önskad företagsprofil (Grönroos & Rubinstein, 1986). Det 

framkom under studien att om företag inte är tillräckligt skickliga med sitt profileringsarbete 

vid en kris kan detta orsaka problem för företaget och vara kostsamt då ett rykte kan förstöra 

företagsprofilen. Det är dock vanligt att företag behåller sin profilering men gör vissa 

justeringar beroende på hur stor krisen är (Intervju, Seltborg). De företag som kan hantera en 

kris på ett bra sätt blir ett bättre företag när de genomgått processen (Intervju, Linder). Image 

av ett företag är istället ett resultat av omvärldens tydning och meningsskapande av företagets 

agerande i olika situationer (Heide et al., 2005). I studien framgick att företag behöver behålla 

positiva associationer till varumärket genom krisen och det krävs då att de är ärliga om vilka 

förändringar som skett och vilka förbättringar som gjorts (Intervju, Löfgren). Två av sex 

respondenter betonar vikten av storytelling som kan användas av företag som tappat värde 

och fått negativa associationer gentemot sig. Storytelling kan användas för att beskriva vilka 

åtgärder företag tar till efter en kris och varför det är viktigt att just dessa ses över (Intervju, 

Nordin-Andersson, Jansäter). Företaget behöver skapa sig en stark profil och image för att 

klara sig ur en kris och bevara en positiv attityd till varumärket. Under en kris förändras ofta 

ett företag vilket dock inte behöver vara någonting negativt. Företag behöver istället lära sig 

av sina misstag, göra justeringar i sin profilering och se till framtida tillvägagångssätt att 

hantera en kris. I studien framkom att företag kan genomföra varumärkesundersökningar för 

att utreda hur de uppfattas av kunden. Detta ger statistiska underlag och besvarar var företaget 

befinner sig idag, vart företaget vill komma och hur de kommer dit. Undersökningarna 

behöver göras kontinuerligt för att inneha uppdaterad information om företaget och kundernas 

associationer till företagets varumärke (Intervju, Seltborg). 
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Upplevd kvalitet påverkas av kundens kontakt med företag, de erfarenheter som skapas och 

de förväntningar kunden har. Om dessa förväntningar stämmer överens med erfarenheterna 

skapas en stark upplevd kvalitet (Grönroos & Rubinstein, 1986). Kundens image av ett 

företag bygger främst på information insamlad via sociala medier och mer sällan på egna 

erfarenheter med företaget (Heide et al., 2005). Om kunden har fått negativa erfarenheter av 

företag visar studien på att företag snabbt behöver visa på en åtgärd för att ändra det som har 

föranlett det negativa (Intervju, Nordin-Andersson). I studien framgick att om företag 

hanterar krisen på ett bra sätt skapas större acceptans gällande krissituationen (Intervju, 

Löfgren). För att bevara positiva erfarenheter av företaget hos kunden behöver företag visa 

sig tillgängliga på just de medierna där kunderna skapar sin image. Om företaget finns 

tillgängliga dygnet runt via sociala medier kan företag besvara frågor och ha möjlighet att 

ändra en negativ image.  

5.5. Varumärke 

Företag behöver ha en uppdaterad och bra omvärldsbevakning då marknaden är snabbt 

föränderlig (Lagergren, 1998). Företag behöver korta ner en kris livslängd och i största mån 

förhindra att den sprids vidare och påverkar företaget ytterligare (Fearn-Banks, 2011). I 

studien förstärks detta av Löfgren som menar på att ett varumärke tar lång tid att bygga upp, 

men kan ta en minut att rasera (Intervju, Löfgren). Lagergren (1988) menar att kunder idag 

inte endast köper en produkt, utan att de köper ett varumärke och de behöver därför förstå hur 

de skall skapa och vårda sina varumärken på ett bättre sätt än tidigare. Vi anser att då 

marknaden är dynamisk behöver företag ha en omvärldsbevakning för att ens ha möjlighet att 

följa med i utvecklingen av olika innovationer och nya konkurrenter som etablerar sig på 

marknaden. Ett varumärke som är likartat men utvecklar sig till det bättre kan göra att 

företagets eget varumärke snabbt glöms bort hos kunderna. Detsamma gäller vid uppkomst av 

negativa upptäckter kring varumärket och/eller i samma varumärkesbransch. Detta kan göra 

att företagets redan uppbyggda varumärke snabbt går förlorat då företaget inte haft kontroll 

över marknadens utveckling eller omvärldsfaktorerna.    

Barnes (2003) påvisar vikten av att företag i dagens samhälle ser på relationer ur ett 

kundperspektiv. Under studiens gång har det framkommit att företag behöver lyssna på sina 

kunder och vara transparenta i hur de hanterar krisen för att på bästa sätt kunna bevara sitt 

varumärke (Intervju, Jansäter). Om ett företag kan hantera de förändringar som sker på rätt 

sätt gentemot kunden och andra aktörer kan detta förstärka och tydliggöra ett företags 

identitet och definitioner som skapar värdegemenskap samt ett starkt varumärke (Lagergren, 

1998). Studien visar på att företag behöver bygga upp ett förtroendekapital för att vinna över 

de kunder som kan ha skapat sig en negativ attityd till företaget samt övertyga skeptiska och 

potentiella kunder att skapa en relation till företaget (Intervju, Linder). I studien nämnde tre 

av sex respondenter att företag efter en kris kan behöva avvakta med att återuppta relationen 

med kunden för att skydda och bevara sitt varumärke. Företag tar en stor risk i att fortgå en 

process alltför tidigt då detta istället kan skada varumärket mer än vad det hjälper (Intervju, 

Linder; Jansäter; Seltborg). Vi anser att om företag lyssnar på kunden under en kris kan de 

lättare anpassa sig till de önskemål och åsikter kunden har. På så sätt kan företag bygga upp 

ett förtroende hos kunden och då lättare bevara sitt varumärke. Detta anser vi även minskar 

risken för att kunden vänder ryggen åt företaget efter krisen.  
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5.6. Service Recovery 

När misstag och misslyckande sker inom företag kan de välja att antingen stärka kunders 

relation eller utveckla en liten obetydlig situation till en större incident. Då det är omöjligt att 

säkerställa 100 % felfri service har det diskuterats för en effektiv återuppbyggnad av en 

produkt eller tjänst som avgörande för att öka företagets prestation, minska negativ word-of-

mouth samt att säkerställa konsumenters tillfredsställelse (Dong et al., 2007). Som framgått 

under studiens gång behöver företag kompensera kunden för deras eventuella obehag vid en 

kris (Intervju, Nordin-Andersson; Linder). Studien visar på att en kompenserad kund efter en 

kris är mer tillfredsställd och ser ett värde i att behålla kontakten och relationen med 

företaget. Detta minskar även risken för negativ word-of-mouth och kunden behåller sina 

positiva associationer till företaget.  

Processer kring service recovery definieras som aktiviteter där företag behandlar kunders 

klagomål. Beroende på hur allvarlig situationen är och hur den ses ur kundens perspektiv 

hanteras service recovery därefter (Spreng et al., 1995). Studien visar att företag behöver 

förmedla och kommunicera ut till sina kunder vad de gör för åtgärder efter krisen och vad de 

lärt sig, både internt som externt (Intervju, Jansäter; Linder). Företag behöver se till krisens 

process och lära sig av den genom att se till hur företaget agerade under krisens gång, vad 

som gått förlorat och vad företaget lärt sig (Fearn-Banks, 2011). En av respondenterna 

nämner att många företag vill återgå till sina normala arbetssätt så snabbt som möjligt 

(Intervju, Nordin-Andersson), vilket stärks av Fearn-Banks (2011) som menar på att företag 

vill lämna krisen bakom sig så snart som möjligt och återskapa sitt normala arbetssätt för att 

bevara relationer med sina intressenter. Detta menar Fearn-Banks (2011) att många företag 

gör under återhämningsfasen under en krisprocess. Utefter detta bör företag införskaffa sig ett 

verktyg för att kunna hantera en kris bättre vid nästa tillfälle (Intervju, Jansäter). Studien visar 

på att kunders klagomål bäst behandlas genom att ge dem svar på de frågor de har och 

kommunicera de åtgärder de gör för framtida verksamhet. Vi anser att företaget lär sig endast 

internt och externt genom att ta till sig av kundens klagomål och genom detta kan även 

företaget kompensera kunden på rätt sätt. Hellre att kunden framför klagomål då detta visar 

att kunden fortfarande bryr sig om relationen till företaget än att denne tyst lämnar. Om 

företaget då visar att de tar till sig av kritiken kan relationen och kundens positiva attityd till 

företaget fortfarande räddas. Kunden kan bidra till att företag lättare finner ett fel och kan 

åtgärda det och på så sätt stärka varumärket. Detta stärks av Nordin-Andersson som påvisar 

att kunden kan hjälpa företag se det aktuella problemet tidigare än vad de annars hade gjort.  

Den återhämtande processen kan vara den sista interaktionen som kunden har med företaget, 

vilket kan bidra till effekter i form av att kunden antingen stannar hos företaget eller byter. 

Nästa gång kunden överväger en tjänsteleverantör för transaktion kan effekten av en tidigare 

utförd service recovery ha en större inverkan än det ursprungliga uppfattade felet (Spreng et 

al., 1995). Studien säger dock att företag inte skall ha några förväntningar på kundnöjdhet 

efter utförd service recovery utan att de endast kan hoppas på ett positivt resultat (Intervju, 

Linder). Ett förslag som gavs under studien var att företag bör arbeta med CSR där de kan 

bjuda in parter som varit inblandade under krisen för att på så sätt ge svar på frågor som 

uppstått och visa på trovärdighet inom företaget (Intervju, Jansäter). Detta innebär att företag 

behöver ta en större risk efter en kris då de behöver satsa på CSR och kundrelationen utan att 

veta om det faktiskt kommer att ge företaget något tillbaka eller om det kommer att medföra i 

kundnöjdhet. Företaget kan endast göra sitt bästa och sedan genom olika undersökningar se 

vad satsningarna och ansträngningarna bidrog med till resultatet.  
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Kunder har oftast tydliga preferenser när det gäller hur företag skall hantera service recovery. 

När misstag sker inom företaget är det viktigt att tjänsteleverantörerna och företaget matchar 

kundens preferenser med deras sätt att hantera situationen. Detta är dock ovanligt då företags 

försök till service recovery oftast skiljer sig väsentligt från kundens preferenser och önskemål 

på hanteringen (Nguyen et al., 2012). I studien framkom att företag som skall försöka vinna 

tillbaka en förlorad kund bör vara ödmjuka. Ett förtroende går inte att köpa, utan företag 

behöver arbeta för att vinna tillbaka ett förlorat värde (Intervju, Löfgren). När detta förtroende 

återskapats hos kunden kan en relation först då börja återuppbyggas. Hur lång tid detta tar är 

beroende på kris och situation, men företag har en fördel i att kunder dagligen exponeras av 

en mängd olika budskap (Intervju, Linder; Jansäter). Vi anser utifrån studien att gapet mellan 

kundens preferenser och företagets ansträngningar kan minskas om företaget visar på 

ödmjukhet och på så sätt kan företag göra sig förtjänta av kundens uppmärksamhet på nytt.  

5.6.1. Lojalitet och attityd 

Enligt studien förhåller sig kunder och intressenter till varumärken på olika sätt utefter hur 

företaget arbetar och reagerar i olika situationer (Intervju, Linder). Om kunden känner en 

upprepande stark attityd till ett varumärke kan lojalitet skapas och risken minimeras (Dick & 

Basu, 1994). Studien visade dock att en kunds attityd är organisk och därför flyktig (Intervju, 

Linder). Attityden kan förändras gentemot företag beroende på hur väl dem hanterar krisen 

och hur utkomsten blir efter krisen (Intervju, Westberg). Dock framkom även att om en kund 

är tillräckligt lojal till ett företag spelar det ingen roll vad företaget gör, utan lojaliteten finns 

kvar oavsett krisens storlek. Kundens lojalitet kan ändras utefter omvärldens åsikter, men äkta 

lojalitet gentemot företag och produkter är svår att bryta (Intervju, Jansäter). Detta visar på att 

en kund kan ändra sin attityd gentemot ett varumärke beroende på hur krisen hanteras, fastän 

lojaliteten finns kvar. Vi anser dock att detta stundtals kan bidra till falsk lojalitet på så sätt att 

kunden fortfarande i statistiken är lojal till företagets varumärken, men att den negativa 

attityden är den som sprids vidare via eventuellt sociala medier eller word-of-mouth. Det är 

denna typ av lojalitet som är den som är svår att upptäcka. Företaget behöver därför, som 

nämnts ovan, fortsätta med undersökningar och åtgärder för att förändra kundens negativa 

attityd fastän det på ytan kan verka som att kunden fortfarande är lojal.  

I studien framkom att företag behöver finnas tillgängliga för kunden för att förklara hur 

situationen ser ut och att de gjort allt de kan efter en kris (Intervju, Linder; Jansäter). Detta 

anser vi påvisar vikten av att företag ständigt kommunicerar och uppdaterar kunden om krisen 

då kunden lättare kan behålla sin lojalitet och sprida positiv word-of-mouth. Detta menar 

Mårtensson (2009) i sin tur kan generera i konkurrensfördelar för företaget på marknaden. 

Studien visar på att negativa ord som publicerats lättare fastnar i kunders medvetande och 

påverkar deras uppfattning om varumärket. Företag bör därför se till så att en kund som väljer 

att lämna företaget gör det med positiva associationer (Intervju, Seltborg).  

5.6.2. Word-of-mouth  

Digitala plattformar bidrar till att ryktesspridning blir större och fortgår under en längre tid. 

Individer behöver inte längre integrera med företag för att skapa sig en uppfattning om dem 

(Trusov et al., 2009). Om kunden exponeras av den negativa responsen från andra kunder och 

företaget inte hinner motbevisa denna negativa ryktesspridning i tid kan kunden gå förlorad 

(Intervju, Seltborg). Med tanke på att word-of-mouth idag sprids via teknologiska lösningar 

såsom sociala medier kan ett negativt rykte spridas i en snabbare takt än vad företag kan 

hantera och är därför svåra att stoppa (Intervju, Nordin-Andersson). Detta gör även att en kris 

kan bli betydligt större på kortare tid samt mer kostsam då det är svårare att finna källan till 
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den (Intervju, Jansäter). De negativa förutfattade meningarna som kunden fått av företaget tar 

lång tid att förändra och därför är kommunikationen till kunderna och dess utformning av stor 

betydelse (Intervju, Löfgren). Både litteraturstudien och den genomförda studien visar på att 

företag bör vara snabba i sitt agerande gentemot en ryktesspridning för att behålla sin 

kundkrets och de positiva associationerna gentemot sitt varumärke. Då vi i dagens samhälle 

äntrat denna nya informationsålder (Holm, 2002), anser vi att det idag blivit ännu viktigare att 

företag agerar snabbt då ett rykte kan spridas till hela världen under kort period. Vi kan 

utifrån studien förstå varför word-of-mouth anses vara världens mest effektiva, men samtidigt 

den minst förstådda marknadsföringstekniken (Trusov et al., 2009) då det är många som kan 

tycka till om ett och samma varumärke på en mängd olika sätt. Företag har dock svårt att 

hantera exempelvis sociala medier just för att de inte vet hur de skall besvara och behandla 

olika åsikter och rykten som uppstår. Samtidigt är detta ett snabbt, ekonomiskt samt enkelt 

sätt att sprida information om sitt varumärke. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer en slutsats att presenteras där de övergripande resultaten av studien 

sammanställs. Nedan följer även förslag på framtida studier.  

Ett samband har setts mellan den insamlade empirin och den teoretiska referensramen och 

efter att empirin är sammanställd ses flera likheter och skillnader mellan våra respondenter 

och vår teoretiska referensram. Utifrån insamlad empiri och teori har en modell konstruerats 

för att besvara studiens frågeställning och syfte, vilka är; 

Hur kan företag som hamnat i en mediekris kommunicera innan, under och efter en inträffad 

kris för att behålla sin varumärkesidentitet? 

Syftet med undersökningen är att arbeta fram en modell för hur företag bör arbeta innan, 

under och efter en kris för att bevara sitt varumärke. 

 

 

Figur 3 Kriskommunikationsprocessen, egenkonstruerad. 
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6.1. Kommunikation innan en kris uppstår 

Innan en kris uppstår talas det om de två första faserna av en kris, där det handlar om att 

upptäcka krisen i tid innan den blir fullskalig och på så sätt förebygga och förbereda om en 

kris inte går att avstyra. Innan en kris uppstår behöver företag konstruera tre grundpelare för 

att stå sig starkare. Dessa tre grundpelare består av en krisgrupp, en krisanalys samt en 

krishanteringsplan. Krisgruppen behöver bestå av en talesman, som kommer att äga frågan 

och därför hantera media och allmänhetens frågor som kommer att uppstå under en kris. 

En klar hanteringsplan behöver konstrueras för att få medarbetarna att förstå vad som skall 

göras om en kris uppstår, vilken roll olika medarbetare har och hur dessa skall agera. Via 

denna klarare handledning kan företags agerande förbättras under en kris. Ett antal 

medarbetare bör ha som uppgift att ha en bevakning på omvärlden via olika medier, för att på 

så sätt finna varningssignaler som kan uppstå på den marknad som företaget är aktivt på. 

Handlingsplanen bör även innefatta en lista på de intressenter som skall prioriteras att 

kommunicera och informera vid en kris. För att intressenterna skall bevara sin relation och 

sina positiva attityder gentemot företaget är det av stor vikt att dessa informeras i ett tidigt 

skede så att de känner sig involverade och känner företagets empati. 

För att förebygga kriser och vara väl förberedda om en kris uppstår bör företag årligen utföra 

krisövningar, vilka gör sig bäst om en utomstående part leder dessa. Genom att arbeta aktivt 

med PR och ha en aktiv dialog med kunder och intressenter bygger företag upp ett 

förtroendekapital vilket kan hjälpa dem att stå sig starkare om en kris uppstår.  

6.2. Kommunikation under en inträffad kris  

Vid inträffande av en kris behöver företag mötas inom krisgruppen för att gemensamt 

strukturera krisens omfattning. Ser företaget att de behöver mer kompetens och ytterligare 

stöd i sitt hanterande av krisen kontaktas en utomstående expert som hjälper till att strukturera 

och hjälper företaget igenom krisen. Här gäller det att snabbt försöka minska krisens 

utsträckning och livslängd samt att försöka återhämta företaget till den vardagliga 

verksamheten samtidigt som relationer med kunder och intressenter bevaras.  

Vid uppkommandet av en kris behöver företag kommunicera internt inom företaget för att 

motverka olika budskap och att det skapas spekulationer inom företaget. Det är därför viktigt 

att den interna kommunikationen föregår den externa. Ledningen bör informera de anställda 

om de taktiska lösningar som suttits i verk på den aktuella krisen. De behöver även informera 

hur företaget strategiskt arbetar för att förmedla sina mål och budskap. Detta kan göras via 

exempelvis mail, pressmeddelanden på hemsidan eller via morgonmöten. Har företag en stark 

kommunikation inom företaget bidrar detta till att alla förmedlar samma budskap externt 

vilket bidrar till en starkare enad front externt sett.  

Det gäller att under krisens gång ha rätt kompetens på rätt plats. På så sätt kan företaget 

hantera krisen på ett bra sätt oberoende krissituation. Detta bidrar till att företaget har 

medarbetare som är kunniga inom sociala medier vilket gör att företaget på så sätt finns 

tillgängliga för åsikter och kommentarer som kan uppstå här. Är det skickliga människor som 

hanterar sociala medier så vet de vart de skall finna olika åsikter snabbt och kan därför snabbt 

avstyra dem. Det är viktigt att företag har en bred medieövervakning och underhåller samtliga 

plattformar för att på så sätt finnas tillgängliga dygnet runt och besvara frågor som uppstår. 

Detta gör att kunder, intressenter och andra involverade får information om krisen snabbt och 

de känner sig då uppdaterade.  
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Inom kriskommunikation talas det ofta om den ”Gyllene timmen” som handlar om att få ut 

information snabbt till allmänheten. Idag har detta dock ändrats till ”de gyllene minuterna” då 

sociala medier gör att information färdas allt snabbare och företag måste därför vara ännu 

snabbare för att få ut sin bild av historien. Det är viktigt att företag lägger fram information 

om krisen själv och självmant, då media annars vinklar den på sitt egna sätt vilket oftast är en 

snedvriden bild av situationen. Många företag använder sig därför av en huvudsida där 

information om krisen uppdateras. På resterande plattformar skriver företaget ut länkar som 

går till denna huvudsida. På så sätt har de kontroll över vad som skrivs, och de kan snabbare 

komma ut med informationen. Genom att själva lägga fram informationen och snabbt 

uppdatera om krisen har företaget kontroll på vad som skrivs och motverkar negativ word-of-

mouth. 

För att besvara medias frågor om krisen bör företag ha en talesman, som har som uppgift att 

agera kontaktperson mot media. Denna skall redan innan krisens uppkommande vara med i 

krisgruppen, men behöver nu informeras om att dess befattning skall sättas i verk. Svarar inte 

företaget på frågor anses detta ofta som samtycke på situationen, så talesmannen skall alltid 

se till att kunna besvara medias frågor. Ställs frågor från media till fel person som inte är 

medietränad kan det lätt bli missförstånd och media kan då vinkla krisen på ett annorlunda 

sätt. 

6.3. Kommunikation efter en kris 

Efter en kris behöver företag ta lärdom av krissituationen och fortsätta arbeta med att 

återhämta företaget och återgå till den vardagliga organisationen så snart som möjligt. För att 

lyckas med det bör de efter en kris ta sig tid att mötas mellan olika styrgrupper, arbetsgrupper 

och ledningsgrupper för att se över krisens början, utveckling och hur de skall arbeta för att 

förebygga en liknande kris att uppstå i framtiden. Företaget behöver utföra undersökningar 

som ger dem statistiska underlag för hur de uppfattas efter krisen. Utifrån resultaten ser 

företaget om relationer med kunder och/eller intressenter har tappats.  

För att vinna tillbaka förlorade kunder kan företag använda sig av storytelling. Här berättar 

företaget vilka förändringar som skett efter krisen och vilka förbättringar som genomförts 

samt varför dessa varit viktiga att se över. Företag behöver aktivt kommunicera med kunder 

efter en kris och kommunicera med dessa och informera vilka lärdomar som tagits av krisen. 

Vid en förlorad relation till en kund är det viktigt att företag avvaktar med att återuppta 

relationen med denna. Gör företaget det är det större chans för kunden att känna äkta empati 

från företaget och att de genuint vill återuppbygga relationen. 

Om många förändringar skett inom företaget och de anser att ett bättre företag växt fram 

behöver ett profileringsarbete genomföras för att ändra profilering utefter den nya 

verksamheten. Efter en kris och utifrån den nya profileringen behöver företag arbeta aktivt 

med CSR där de bjuder in de parter som varit involverade i krisen och på så sätt svarar på 

frågor.  

Behandlar företag kunders klagomål och kompenserar dem för eventuella obehag har 

företaget en större chans att bevara sin relation med kunden. Känner sig kunden kompenserad 

efter en kris är denne mer tillfredsställd och ser värdet i att behålla relationen till företaget. 

Det skapar alltså kundnöjdhet och bevarar de positiva associationerna kunden har gentemot 

företaget. Företag kan även känna en tacksamhet i att behandla kunders klagomål då de 

troligtvis inte hade upptäckt det aktuella problemet om det inte vore för den klagande kunden. 
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Om kunden ändå väljer att lämna företaget skall de göra det med positiva associationer. Dessa 

positiva associationer kan lättare bevaras vid kompensation för eventuella obehag. 

6.4. Fortsatt forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att se hur modellen kan appliceras på olika 

företag som genomgår en kris samt om den fungerar oavsett storlek på företag och 

krissituation. Det skulle också vara intressant att se om den konstruerade modellen kan 

användas som ett underlag för företag för att finna svar på hur de kan förebygga och 

förbereda sig för en kris, minimera skadan av krisen samt återhämta sig från den och sedan 

lära sig av den.   
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation 

1. Vilken erfarenhet och bakgrund har du inom dina arbetsområden? 

2. Inom vilket/vilka område anser du dig kunna ses som expert? 

3.  Hur skulle du definiera en mediekris? 

 

Kommunikation, interaktion och kriskommunikation 

4. Hur brukar företag som genomgår en kris arbeta? Vilken process genomgår dem?  

5. Hur brukar företag arbeta med kriskommunikation internt till medarbetarna?  

6. Hur brukar företag arbeta med kriskommunikation externt till andra intressenter och 

till kunderna? 

7. Vilka misstag brukar företag främst göra när det kommer till kriskommunikation? 

8. Vilka positiva och upprepade tillvägagångssätt brukar företag som genomgår en kris 

använda sig av som i praktiken fungerar? 

9. Hur kan ett företag arbeta taktiskt med kriskommunikationen under och efter en kris? 

10. Hur kan ett företag arbeta strategiskt med kriskommunikation under och efter en kris?  
 

Sociala medier och word-of-mouth 

11. Hur anser du att sociala medier påverkar ett företags krishantering? 

12. Vilka sociala medier ser du som bästa alternativ att använda sig av för att nå ut till 

sin målgrupp? 

13. Hur kan man använda sig av media för att förstärka sitt rykte som företag under en 

kris? 

14. Vilka anser du är de vanligaste misstagen som företag gör på nätet via sociala medier 

under en kris? Vad ser du för brister? 

15. Vilken påverkan kan en positiv/negativ ryktesspridning ha för företag under 

krishantering?  

Varumärke, profil, image och identitet  

16. Hur kan företag som genomgår en kris bevara sitt varumärke och image på bästa 

sätt? 

17. Hur kan företag bevara positiva associationer till varumärket? 

18. Hur kan företaget förändra negativa associationer till positiva genom krishantering? 

19. Hur vanligt är det att företag behåller sin tidigare profilering efter en kris? 

Relation, lojalitet och attityd 

20. Hur kan företaget bevara relationer under en kris? 

21. Hur kan företaget bygga upp förlorade relationer efter en kris? 

22. Kan det värde som kunden tidigare såg i relationen med företaget ha förändrats i och 

med krishanteringen? 

23. På vilket/vilka sätt kan en kunds attityd efter en kris påverka företaget? 
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24. På vilket/vilka sätt kan en kunds lojalitet till varumärket förstöras under och efter en 

kris? 

25. Hur kan ett företag skapa lojalitet till sina kunder efter en kris och hur bör detta 

kommuniceras? 

Service Recovery och kundnöjdhet 

26. Hur kan företag arbeta med service recovery, att ställa saker till rätta, efter en kris? 

27. Vilka metoder har fungerat bättre/sämre? 

28. Hur kan kundnöjdhet skapas efter en kris och på vilket sätt bör företaget 

kommunicera? 

 

 

 

 

 


