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Sammandrag 

 

Allt fler företag har idag insett värdet av att upprätthålla ett gott anseende. Trots denna insikt 

kan vi vanligtvis läsa nyheter om organisationer som fortsatter att begå misstag utifrån dess 

intressenter och omgivningens förväntningar. Dessa vanligt förekommande snedsteg kan bli 

ödesdigra för företag och försvåra dess framtida överlevnad, ifall de inte agerar direkt. Ett 

sorts agerande är kommunikation, som i en krissituation är organisationens hjälpmedel, dess 

livboj. Trots kommunikationens vitala roll har det i dagens läge inte säkerställts övergripliga 

rekommendationer för hur organisationer i differentierade krissituationer skall agera. Syftet 

med vår studie har varit att öka förståelsen för om det finns skillnader gällande hur företag 

lämpligen skall kommunicera under en krissituation och om lämpligheten varierar beroende 

på krissituationens förutsättningar. 100 framtida företagsledare, studenter vid tre av Sveriges 

universitet, medverkade i studien. Resultatet har visat att det finns skilda uppfattningar om 

vilken kriskommunikationsstrategi som anses mest lämplig. Resultatet indikerar att dagens 

krisdrabbade organisationer är i direkt behov av att analysera sin situation inför en 

implementering av kriskommunikationsstrategier. Resultaten ger även indikation om vilka 

kriskommunikationsstrategier organisationer skall använda med tillförsikt. Då en krisdrabbad 

organisation, allt som oftast, endast får ett försök till återställande av sitt anseende. Vid ett 

eventuellt misslyckande riskerar organisationen att förvärra sin situation ytterligare och 

långtgående konsekvenser kan då drabba organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kris, kriskommunikation, kriskommunikationsstrategier, anseende, återställande 

av anseende 
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Förord 

 

De tre inledande åren vid Uppsala universitet börjar lida mot sitt slut. Denna avslutande studie 

går i sammanfattandets tecken och summerar därmed den tid som vi spenderat i ett ivrigt 

sökande om högre vetande. Att färdigställa denna kandidatuppsats har varit lärorikt, 

inspirerande men framför allt oerhört givande. Vi önskar att frambringa ett stort tack till vår 

handledare Tina Hedmo, alla opponenter, de medverkande respondenter samt Dr. W. Timothy 

Coombs för er hjälpsamhet och vänlighet. Slutligen vill vi tacka våra närstående, vänner och 

bekanta för allt stöd. 

 

Tack! 

 

 

Uppsala den 5 juni 2013 

 

 

 

 ________________________ ________________________ 

                         Max Caap               Johan Eriksson 
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1. Problembakgrund 
 

Media publicerar frekvent nyheter gällande företag vars handlingar ej överensstämmer med 

rådande etisk bakgrund och där handlingarna bryter mot god sed (Brinkmann & Sims, 2002). 

Dessa överträdelser kan resultera i skadat anseende samt förlorat förtroende hos allmänheten 

(Greyser, 2009). Ett av de senaste exemplen gällande anseende är den så kallade 

hästköttskandalen där ett flertal av Sveriges största livsmedelsföretag, där ibland Findus, Ica 

och Dafgårds fick negativ publicitet. Påföljden av att aktuella livsmedelsföretag ej agerade i 

enlighet med marknadens förväntningar, har lett till att företagen nu riskerar att skada sitt 

anseende (Dagens Nyheter, 2013). 

 

Anseende har en stor betydelse för organisationers resultat, och har också sagts spela en viktig 

roll för företag. Ett gott anseende medför att organisationens intressenter ofta känner en ökad 

tillfredsställelse av att nyttja dess varor och tjänster. (Sims, 2009) Dock ter sig det likt en 

balansgång mellan att välkända företag drar nytta av sitt goda anseende, till att dessa företag 

riskerar negativ publicitet. Ett snedsteg, ett mindre avvägt svar, ett olämpligt agerande eller en 

omstrukturering inom verksamheten, är exempel på faktorer som kan skada företagets goda 

anseende. På grund av denna balansgång är organisationer i behov av att få ett överskådligt 

perspektiv av rådande situation och organisationerna har ofta inte råd att anpassa sig till 

samhällets åsiktsförändringar i efterhand. Företagen är därför i behov av att förutse 

kommande trender och samhällets ständiga åsiktsförändringar för att inte riskera att uttala sig, 

enligt vad allmänheten anser, felaktigt. (Fortunato, 2008; Johansson, 2008; jmf. Peng & Shin, 

2008) 

 

När ett företag agerat utifrån vad marknaden ansett felaktigt och fått utstå negativ publicitet är 

det av vikt att företaget agerar för att återställa det eventuellt skadade anseendet. Under denna 

process bedöms företaget utifrån hur de agerar under denna krishantering. Ett felaktigt val av 

kriskommunikation, utifrån vad marknaden anser rätt, kan försämra läget ytterligare. (Greyser, 

2009) Ett tydligt exempel är oljebolaget BP Plc:s agerande när en oljekatastrof, år 2010, 

inträffade i Mexikanska golfen. De ansvariga på företaget inte endast fick kritik för själva 

katastrofen utan även för det efterföljande agerandet i dess försök att återställa företagets 

skadade anseende. BP:s dåvarande VD, Tony Hayward, fick stark kritik för sitt uttalande i 

samband med katastrofen. Hayward hävdade att Mexikanska golfen är ett stort hav och att 

praktiskt taget ingen olja läckt ut i havet (den slutgiltiga mängden olja som läckte ut i 
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Mexikanska golfen blev sedermera estimerad till 4,1 miljoner fat) (Ekman, 2010; The 

Telegraph, 2010). En intressant fråga är huruvida BP Plc skulle gynnats av ett alternativt 

agerande gällande valet av kommunikationsstrategi? Det här exemplet tillsammans med den 

bakgrund som hitintills presentrats skapar intresse för en studie av 

kriskommunikationsstrategier företag nyttjar för att återställa sitt skadade anseende. 

 

Tidigare genomförd forskning gällande kriskommunikation har fokuserat på hur 

organisationer, under pågående kris, kan använda sig av kriskommunikation för att försvara 

sitt anseende (Benoit, 1995). Studier inriktade på hur företag vars anseende blivit skadat av ett 

oetiskt agerande och hur de lyckats omvända sitt befläckade anseende, har däremot ej 

studerats i likartad utsträckning (Benoit & Drew, 1997; Coombs & Holladay, 2002; Coombs, 

2010b). De studier som genomförts beträffande återställande av anseende har inriktats på 

specifika händelser eller situationer där författarna analyserat hur ett företag har agerat och 

studerat det utifrån om det varit lyckat eller ej i efterhand (Dutta & Pullig, 2011; Grebe, 2013). 

Den restriktion som den här typen av studier har, gör att dess generaliserbarhet är begränsad 

och att eventuella rekommendationer för val av krigskommunikationsstrategi som lyfts fram 

ej blir allmängiltiga (Stewart, 2002; Coombs, 2006).  

 

Studier, vilka bidragit med en generell rekommendation gällande 

kriskommunikationsstrategier, har studerat strategivalen ur ett amerikanskt företags 

perspektiv. Mer specifikt vilken strategi företagsledare anser skall nyttjas i stundande 

krissituation och om det existerar avvikelser beroende på krissituation. (Coombs, 2007; 

Chandler, Ferguson & Wallace, 2012) Vissa av de amerikanska studierna har genomförts med 

ett begränsat antal respondenter. (Benoit & Drew, 1997; Dardis & Haigh, 2012).  

 

Den amerikanska forskningen tillsammans med den ständiga åsiktsförändringen som sker i 

samhället, skapar en utgångspunkt för denna studie att undersöka 

kriskommunikationsstrategier utifrån ett svenskt företagsperspektiv. Till följd av att studien 

tar den ständiga samhällsförändringen i beaktning vill vi även studera denna förändring inom 

det svenska företagsperspektivet. Studien ämnar därav fånga denna förändring genom att 

studera framtida företagsledares uppfattningar och öka förståelsen för hur företag i kris 

lämpligen skall agera. Resultatet ska sedan jämföras med tidigare forskning om lämpligt 

agerande i krissituationer och huruvida det existerar avvikelser. 
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Denna studie ämnar bidra till en ökad förståelse om lämpliga kriskommunikationsstrategier 

företag kan välja att nyttja och ifall det finns avvikelser beroende på vilken typ av 

krissituation ett företag befinner sig i. 

 

Med ovanstående problemformulering ämnar vi med studien besvara följande forskningsfråga: 

 

 Hur framtida företagsledares uppfattning gällande lämpligt agerande skiljer sig 

beroende på olika krissituationer? 

1.1. Syfte 
 

Vi ämnar med vår studie att skapa förståelse för betydelsen av kriskommunikation vid 

återställande av anseende och hur valet av kriskommunikationsstrategi varierar beroende på 

krissituation. Vi vill studera framtida företagsledare och hur de anser att ett företag lämpligen 

skall agera för att återställa företagets skadade anseende samt hur framtida företagsledares 

uppfattning skiljer sig beroende på krissituation. På så sätt ämnar vi skapa en djupare 

förståelse gällande återställande av anseende ur ett svenskt företagsperspektiv. 

2. Litteraturgenomgång 

 

Under detta avsnitt förklaras centrala begrepp inom kriskommunikation och relevant litteratur 

presenteras. 

2.1. Anseende - en vital företagstillgång 
 

Hur anseende skall definieras har diskuterats flitigt i litteraturen och idag råder det skilda 

uppfattningar (Helm, 2011, s. 4). Balmer och Greyser (2003) anser att anseende skall 

definierats likt något som formas över ett långt tidsspann och är baserat på företagets resultat 

samt genomförda handlingar. Andra forskare menar på att anseende är den aggregerade 

uppskattningen av hur väl en organisation har levt upp till allmänhetens underliggande 

förväntningar baserat på tidigare genomförda handlingar (Fombrun, Gardberg & Sever, 2000). 

Enligt Coombs (2010a) skall anseende betraktas likt en av de mer väsentliga samt 

betydelsefulla av företagets tillgångar. Vidare menar Coombs att anseende ska definieras likt 

den attityd som är baserad på hur väl en organisation uppfyller de kriterier eller förväntningar 

intressenter har på organisationen. För att besvara studiens syfte anammas den definition av 

anseende likt Coombs (2010a) klargjort. 
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En avgörande faktor gällande huruvida ett företag lyckas skapa ett positivt anseende är hur väl 

deras handlingar överensstämmer med intressenternas behov och allmänhetens värderingar. 

Vid de situationer där ett företag misslyckas med att tillgodose sina intressenters och 

allmänhetens behov riskerar företaget att skada sitt anseende. Dessa negativt laddade 

situationer kan i extremfall utvecklas likt en krissituation för företaget. Krissituationen kan 

påverka företagets anseende negativt och leda till att företaget anses vara mindre legitimt och 

därmed mindre trovärdigt. Till följd av bristande trovärdighet riskerar företaget att mista 

marknadsandelar och som i sin tur kan äventyra dess fortsatta verksamhet. (jmf. Meyer & Rowan, 

1977; jmf.  DiMaggio & Powell, 1983; Coombs & Holladay, 2010) 

2.2. Krissituationers påverkan 
 

En krissituation kan uppstå till följd av en olycka, en medveten handling eller ett misstag, där 

organisationen brutit mot rådande lagstiftning. En krissituation kan även uppstå när 

organisationen brutit mot intressenters och allmänhetens generella uppfattning, det vill säga 

vad allmänheten anser vara ett etiskt agerande. (Coombs, 1998; Benoit & Brinson, 1999; Sims, 

2009) Ett exempel på ovanstående beskrivs i artikeln av Grafström och Windell (2012) där 

pensionsbolaget AMF betalade ut hög ersättning till företagsledningen. Ersättningen betalades 

utan vid ett tillfälle då bolaget gjorde ett negativt resultat och dessutom tvingades skriva ned 

kunders pensionsbesparingar. Agerandet ledde till en ökad medial bevakning och en allmän 

debatt där AMF kritiserades för sitt agerande. Kritiken utfärdades trots att AMF handlat legalt, 

medierna ansåg däremot att AMF brutit mot grundläggande sociala normer. Denna kritik fick 

AMF sedermera att åtgärda sitt agerande genom att företagsledningen återbetalade en del av 

den initiala ersättningen (Grafström & Windell, 2012). Med ovanstående exempel samt vid de 

olika tillfällen en krissituation kan uppstå definierar vi i denna studie kris enligt följande: en 

situation som hotar ett företags resultat samt dess anseende, vanligtvis åstadkommen av 

negativ publicitet (Coombs 2009; Sims, 2009). 

 

Trots den kraftigt negativa påverkan oetiska handlingar frambringar samt de konsekvenser ett 

skadat anseende genererar, gör företag idag oetiska val, vilket kan utlösa krissituationer (Sims, 

2009). Tidigare forskning har påvisat att det existerar tre vanligt förekommande orsaker till att 

en kris bryter ut. Dessa tre orsaker är olycka, illegal handling och fallerande produktsäkerhet. 

Med olycka avses en händelse utanför företagets kontroll. Till exempel en naturkatastrof eller 

ett oavsiktligt misstag av en anställd. Med illegal handling avses, där företaget medvetet 

åsidosätter gällande lagstiftning i ett försök till att förbättra sin verksamhet och sin 
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företagsposition. Slutligen, fallerande produktsäkerhet, där en framställd produkt inte 

uppfyller underliggande kriterier som utlovats. Vid dessa specifika krissituationer skall 

företaget som helhet, samt ledning i synnerhet, ha en lämplig kriskommunikationshantering 

där de väljer sina åtgärder med omtanke. Genom lämplig kriskommunikationshantering skall 

företag förhindra negativ publicitet och samtidigt få intressenter och allmänheten att blicka 

framåt. (Benoit, 1995; Coombs & Schmidt, 2000; Coombs & Holladay, 2002) 

2.3. Kriskommunikation - verktyget för återställande av anseende 
 

De potentiella responser företaget kan välja att använda sig av under en pågående krissituation 

kallas för kriskommunikation. Denna kriskommunikation är det första företaget skall bruka 

och kriskommunikationen skall därtill vara av godartad karaktär eller likt vad allmänheten 

förväntar sig. Kriskommunikationen skall tillgodose allmänhetens behov och därigenom tona 

ner den negativa publiciteten. En lyckad kriskommunikation är av vikt för att företag på 

lämpligt sätt skall återställa sitt skadade anseende, därtill kan erfarenheter beträffande om 

tidigare kriser underlätta den återställande processen av anseendet. Tidigare studier har 

påvisat att varierat tillvägagångssätt skall tillämpas utifrån specifik krissituation. (Coombs, 

1995; Hobbs, 1995; Chandler et al., 2012) 

2.4. Kriskommunikation utifrån tidigare forskning 
 

Nedan presenteras tillvägagångssätt som etablerats genom tidigare forskning gällande 

kriskommunikation samt alternativa strategier som företag kan välja vid återställande av 

skadat anseende.  

2.4.1. Benoits fem kriskommunikationsstrategier 

 

Inom kriskommunikation har det sedan tidigare presenterats ett mer överskådligt 

tillvägagångssätt, en allmän, mer generell rekommendation om lämpligt agerande gällande 

återställandet av ett företags anseende (Benoit & Drew, 1997). Benoit (1995) presenterade sin 

teori med grundtanke om att kommunikation har en viktig roll i åsterställandet av ett skadat 

anseende. Benoits teori är baserad på fem övergripande kriskommunikationsstrategier som ett 

företag kan välja att använda för att bevara eller återställa sitt anseende. Benoits 

kriskommunikationsstrategier återges i tabell 1. (Benoit, 1995; Benoit & Brinson, 1999) 
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Tabell 1: Benoits kriskommunikationsstrategier 

Strategi Förklarande definition 

Förnekelse  

Enkelt förnekande Motsätta anklagelsen  

Förflytta skulden Överflytta skulden till annan part 

    

Förödmjukelse  Be om ursäkt och/eller ta ansvar för sina handlingar  

    

Minska exponeringen    

Attackera Gå till attack mot den attackerande, minska dess trovärdighet  

Differentiera  Utförd handling är mindre skadlig än andra åtgärder 

Kompensera  Ersätta berörda parter 

Minimera Reducera innebörden av anklagelsen  

Stärka  Klargör företagets goda egenskaper  

Överseende  Handlingen är välvillig i ett större och/eller annat sammanhang 

    

Korrigerande åtgärder Återställa situationen och/eller säkerställa att den ej återupprepas 

    

Kringgå ansvar   

Goda intentioner  Företagets motiv var av godartad karaktär  

Ogiltigförklara  Ej vetskap om och/eller kunde ej kontrollera 

Missöde Oavsiktlig handling och/eller effekt  

Uppvigla Besvara en aktörs handling  
Källa: Benoit, 1997 (Egen översättning) 

 

Kommentar: Tabellen sammanfattar de kriskommunikationsstrategier Benoit funnit genom sina studier. För att 

underlätta läsningen har en förklarande definition av varje kriskommunikationsstrategi lagts till. 

Förnekelse 

 

Företaget har möjlighet att motsätta sig anklagelsen gällande den specifika händelse som 

utvecklas till en krissituation. Därtill har företaget möjlighet att kommunicera att denne ej 

orsakat händelsen. Oavsett vilket alternativ företaget väljer att nyttja är det avgörande 

huruvida allmänheten accepterar förnekelsen eller ej. Vid en acceptans har företaget möjlighet 

att återställa sitt skadade anseende. Inom förnekelse återfinns även möjligheten att företaget 

beskyller annan part för den inträffade händelsen, vilket skapar en fördel kontra att endast 

motsätta sig anklagelsen. Genom att klargöra vem allmänheten skall hålla ansvarig, 

därigenom flytta över skulden, har företaget möjlighet att återställa sitt skadade anseende. 

(Benoit & Brinson, 1996; Benoit, 1997)  
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Förödmjukelse 

 

Denna strategi medför att företaget tar på sig skulden för det inträffade och samtidigt ber 

berörda parter om ursäkt (Benoit & Brinson, 1996). Tidigare studier av Chandler et al. (2012) 

har påvisat att förödmjukelse är en lämplig strategi att nyttja för organisationer i kris. 

Forskarnas resultat påvisade att förödmjukelse är en lämplig kriskommunikationsstrategi 

oberoende av krissituation, däremot fann Hobbs (1995) att förödmjukelse är en 

situationsberoende kriskommunikationsstrategi och skall behandlas med eftertanke. Chandler 

et al. (2012) har även påvisat att förnekelse och förödmjukelse ej är kompatibla om de båda 

kriskommunikationsstrategierna används i samma krissituation, forskarna menar att dessa 

strategier är varandras motsatser.  

Minska exponeringen 

 

Istället för att fullständigt motsätta sig anklagelsen eller ta på sig skulden för det inträffade 

kan företaget minska exponeringen som orsakats av den uppkomna handlingen (Benoit & 

Brinson, 1996).  

 

Genom att lyfta fram brister hos den som utfärdat anklagelsen, därigenom minska 

trovärdigheten i anklagelsen, kan det anklagade företag återställa sitt skadade anseende. Med 

hjälp av att attackera har den anklagade en möjlighet att minska den negativa publiciteten och 

därmed underlätta företagets försök till återställande av anseende. Ett annat alternativ är att 

ersätta berörda parter. Genom att kompensera, vilket kan ske via varor, tjänster och/eller 

monetära medel har företaget möjligheten att tona ner de negativa röster som uppkommit i 

samband med krissituationen. Ett tredje alternativ är att nyttja en minimerande strategi, där 

det inträffades innebörd och betydelse reduceras. Därigenom, vid acceptans från allmänheten, 

kan aktuellt företag återställa sitt skadade anseende. Företaget kan därtill arbeta utifrån en 

stärkande strategi där företaget återfår allmänhetens förtroende genom att kommunicera sina 

goda egenskaper. Vidare kan krisdrabbat företag arbeta utifrån en strategi där det påpekar att 

utförd handling är av mindre skada än ett alternativt handlande hade resulterat i och att 

skadans omfattning reducerades i största möjliga mån. Genom att agera på det viset kan det 

krisdrabbade företaget differentiera sig från anklagelsen och därigenom återställa sitt skadade 

anseende. Avslutningsvis kan företaget arbeta för att få allmänheten att ha överseende med 

händelsen. Företaget påpekar då att den utförda handlingen var välvillig i ett större 

sammanhang och att den uppkomna skadan var oundviklig. (Benoit & Brinson, 1996) 
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Korrigerande åtgärder  

 

Under korrigerande åtgärder klargör företaget att åtgärder skall vidtas för att motverka den 

uppkomna händelsen samt utlova att en dylik händelse ej skall inträffa igen. Huvudmålet med 

denna kriskommunikationsstrategi är att återställa situationen likt ursprungsläget, att åtgärda 

inträffad skada och på så sätt återställa företagets skadade anseende. (Benoit & Drew, 1997) 

Forskare har påvisat att korrigerande åtgärder är en kriskommunikationsstrategi som är 

lämplig att nyttja för att återställa ett skadat anseende. Genom att företaget visar sig ångerfulla 

samt tar ansvar för sina handlingar har tidigare studier påvisat att detta verkar till företagets 

fördel (Coombs, 2007; Chandler et al., 2012). 

Kringgå ansvar 

 

Företaget kan även återställa sitt skadade anseende genom att kringgå sitt ansvar beträffande 

den aktuella händelsen. Enligt Benoit återfinns fyra valmöjligheter under denna kategori. 

(Benoit & Brinson, 1996) 

 

En av de fyra strategierna de anklagade har möjlighet att kommunicera, är att det inträffade 

har skett till följd av en välvillig handling och goda intentioner. Därigenom har strategin till 

syfte att det krisdrabbade företaget ej ska straffas orimligt hårt för sitt agerande. Den andra 

kriskommunikationsstrategin syftar till att ogiltigförklara den inträffade händelsen genom att 

klargöra att företaget ej haft information och/eller kunskap om grundläggande faktorer som 

föranlett händelsen. Det krisdrabbade företaget kan därigenom inte hållas ansvarig. En tredje 

kriskommunikationsstrategi är att påpeka att det inträffade skett till följd av ett missöde, där 

företaget kommunicerar att händelsen inträffat till följd av en händelse som företaget inte 

orsakat och därmed ej hållas ansvarig för. Den fjärde strategin inom kategorin kringgå ansvar 

är att företaget klargör sitt agerande var till följd av annan parts vådliga handling. Där 

företagets agerande kan ses som nödvändigt men ej fullt tillräckligt för att undvika orsakerna 

till krissituationen. Till följd av denna ansträngning skall krisdrabbat företag ej straffas 

fullskaligt. (Benoit & Brinson, 1996) De fyra kriskommunikationsstrategierna inom kringgå 

ansvar har varit omdiskuterade gällande dess lämplighet. Studier av Benoit, Yu och Wen 

(2009) har angivit att goda intentioners effektivitet är beroende av den specifika 

krissituationen vilket även Coombs (2007) har påvisat i sina studier. Gällande 

kriskommunikationsstrategin ogiltigförklara har tidigare forskning visat på skild uppfattning 

beträffande lämplighet. Benoit et al. (2009) menar att ogiltigförklara är lämplig att nyttja 
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medan Brubaker och Haigh (2010) har påvisat motsatsen, att ogiltigförklara inte är en lämplig 

kriskommunikationsstrategi att använda sig av för företag i kris.     

2.4.2. Coombs kriskommunikationsteori - ett hjälpmedel för företag i kris 

 

Coombs (2007) har presenterat ett alternativt synsätt gällande kriskommunikation. Coombs 

arbete bygger på likartade uppfattningar som Benoit, dock skiljer sig Coombs 

kriskommunikationsteori i jämförelse med Benoit när det gäller den långvariga relationen 

med intressenter. Coombs hävdar att det företaget förmedlar i en kris, kriskommunikationen, 

har en central roll för hur företaget skall reparera ett skadat anseende. Ledningens val 

beträffande hur de uttrycker sig samt dess handlande är direkt avgörande för företagets 

framtid enligt Coombs. Coombs kriskommunikationsteori beskriver hur ett företag kan 

operera för att bibehålla sitt anseende under en krissituation. Teorin presenterar ett ramverk 

för hur bemötandet av intressenter skall ske under pågående kris. Enligt Coombs existerar det 

inget entydigt svar på hur ett företag skall agera i en krissituation utan att lämpligt förfarande 

är beroende på den aktuella situationen. Ändock har utformandet av teorin lagt en grund för 

potentiella responser som företag har möjlighet att nyttja. Dessa kriskommunikationsstrategier 

är uppdelade i fyra huvudgrupper; förnekande, förminskande, återuppbyggande och stärkande. 

Vidare hävdar Coombs att inte enbart en enskild kriskommunikationsstrategi skall nyttjas utan 

ett användande av flertalet strategier kan vara företaget till fördel vid återställande av sitt 

anseende. (Coombs, 2006; 2007) I tabell 2 nedan återfinns Coombs 

kriskommunikationsstrategier. 
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Tabell 2: Coombs kriskommunikationsstrategier  

Kriskommunikationsstrategier  Klargörande definition 

  

Förnekande  

 Attackera Konfrontera den anklagande  

Förnekande Förneka att kris existerar  

Förflytta skulden Skuldbelägg annan part  

    

Förminskade    

Minimera Ledningen tonar ner det inträffade  

Mildra  Ledningen mildrar omständigheterna 

gällande skadeverkan 

    

Återuppbyggande   

Kompensera  Ersätter de drabbade 

Ursäktande  Organisationen tar sitt ansvar för det 

inträffade  

 

  

Stärkande    

Påminn Klargör företagets senaste goda gärningar  

Inställsamhet  Klargör företagets allmännyttiga tjänster 

Olycksoffer Klargör att även företaget är ett offer till 

följd av olyckan  
Källa: Coombs, 2007 (Egen översättning)  

 

Kommentar: Tabellen sammanfattar de kriskommunikationsstrategier Coombs har funnit genom sina studier. 

För att underlätta läsningen har en förklarande definition av varje kriskommunikationsstrategi lagts till. 

Förnekande 

 

Förnekande syftar till att det anklagade företaget påpekar att det inte råder en kris. Företaget 

har enligt Coombs också möjlighet att gå till motattack mot den anklagande parten för att 

ifrågasätta anklagensen och därmed öka sina möjligheter att återställa sitt anseende. Företaget 

kan även välja att beskylla det inträffande på en tredje part och därmed undkomma negativ 

publicitet i syfte att återställa det skadade anseendet. Coombs studier har konstaterat att enkelt 

förnekande inte är en kriskommunikationsstrategi som är lämplig i längden. Enligt Coombs 

kan företag däremot, på kort sikt, använda sig av enkelt förnekande för att temporät 

undkomma negativ publicitet. (Coombs, 2007) 

Förminskande 

 

Företaget väljer att tona ned betydelsen av det inträffade och påpekar samtidigt att det var 

oavsiktligt eller på grund av bristande rutiner. Med hjälp av detta agerande ämnar den 

anklagade att undkomma den negativa publiciteten. (Coombs, 2001) 
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Återuppbyggande 

 

Under återuppbyggande väljer företaget att be om ursäkt för det inträffande och att ta på sig 

skulden, därtill kompensera de drabbade parterna (Coombs, 2001). Kompenserande av de 

drabbade parterna har tidigare studier påvisat vara en lämplig strategi att nyttja vid 

återställande av anseende. Den tidigare forskningen har klargjort att denna typ 

kriskommunikationsstrategi passar flertalet krissituationer och skall således lämpa sig att 

nyttja (Benoit & Drew, 1997).  

Stärkande 

 

Coombs avser med en stärkande kriskommunikationsstrategi att ett krisdrabbat företag skall 

påminna sina intressenter om det goda arbete företaget har gjort sedan tidigare. Företaget har 

också möjlighet att lyfta fram att de själva fallit offer för det inträffade och att de därav inte 

skall hållas ansvariga för händelsen. Den stärkande strategin skall verka för att bevara en 

långsiktig relation med huvudsakliga intressenter. Genom en sådan relation har företaget 

möjlighet att återställa sitt anseende till den nivå som var innan krisen bröt ut. (Coombs, 1995; 

2001; 2007) 

 

Med hjälp av att företag i en krissituation arbetar utifrån sina specifika premisser och nyttjar 

anpassade, ovannämnda, strategier skall företaget vända den negativa publiciteten till sin 

fördel. Coombs menar att hans kriskommunikationsteori fyller tre viktiga huvudmål; att skapa 

fördelar inför framtiden, att vända den negativa uppfattningen av företaget i kris samt att 

minska de negativa effekterna av krisen. (Coombs, 1995). 

2.4.3. Effektiv kriskommunikation kräver förberedelser  

 

Huegens, van Riel & van den Bosch (2004) har klargjort två potentiella lösningar vars syfte är 

att bevara, försvara samt återställa företagets anseende. Dessa lösningar har inte inkluderats i 

de tidigare nämnda kriskommunikationsstrategierna. Huegens et al. (2004) hävdar att de två 

lösningarna de presenterar kan verka fördelaktigt utifrån specifika krissituationer. Genom 

tystlåtenhet menar Huegens et al. (2004) att ett företag kan kvarvara intakt och därmed inte 

bidra till att späda på det negativa flödet av kritik, vilket ett utlåtande kan leda till. Med andra 

ord kan en taktisk tystnad vara mer fördelaktigt jämfört med att företaget gör ett uttalande. Ett 

exempel är krisen gällande ABB och dess chefer, Percy Barnevik och Göran Lindahls 

erhållande av generösa pensionsavtal. ABB:s styrelse samt företagsledning valde dagen efter 

uppdagandet att avstå från att kommentera händelsen. Därigenom förvärrades inte situationen 



17 

 

till följd av ett uttalande utan ABB hade möjligheten att arbeta mer strukturerat tack vare det 

extra tidsutrymmet. (Svenska Dagbladet, 2002) Den andra potentiella lösningen enligt 

Huegens et al. (2004) är utformandet av en handlingsplan där det klargörs vilka procedurer 

och rutiner som företaget skall vidta för att besvara kritik och vilken avdelning inom företaget 

vars uppgift det är att besvara kritiken. Dessa förutbestämda procedurer och rutiner benämns 

enligt teorin som ett så kallat krishanteringsprogram (Sims, 2009). Ett väletablerat 

krishanteringsprogram är fördelaktigt, i vissa fall även nödvändigt, för att ett företag skall 

kunna besvara krissituationer. Företag som saknar krishanteringsprogram riskerar att 

misslyckas i sitt försök att återställa företagets skadade anseende. (Hugens et al., 2004)  

2.4.4. Kritik gentemot Benoit och Coombs 

 

Benoit har kritiserats för att inte ta hänsyn till den komplexa och dynamiska strukturen i 

utformandet av sina kriskommunikationsstrategier. Kritik har riktats mot att Benoit förbiser 

det faktum att den bild av krissituationen som skapas hos mottagaren, skapas dynamiskt i 

mottagarens sinne. På så vis menar kritikerna att Benoit försummar den aktiva tolkning som 

sker hos mottagaren och att berörda parter tolkar företagets kriskommunikationsstrategier 

olikt vilket medför att det inte lämpar sig att nyttja en enskild strategi. Istället menar 

kritikerna att företaget skall nyttja ett antal strategier för att tillgodose flertalet uppfattningar. 

Benoits studier har också ifrågasatts för att inte ta hänsyn till sammanhanget utan endast 

studera händelserna ur det undersökta företagets perspektiv. Kritikerna anser att Benoits 

studier haft en allt för snäv omfattning vilket medfört bristande generaliserbarhet då hans 

kunskapsbidrag huvudsakligen baserats på fallstudier som endast studerat kriser i efterhand. 

(Tyler, 1997; Coombs & Schmidt, 2000)  

 

Coombs har i sin tur har blivit kritiserad för att simplifiera kopplingen mellan kriser och dess 

strategiska valmöjligheter. Kritiker menar att Coombs förskönar den komplexitet återställande 

av anseende besitter och Coombs kritiseras för att anamma de utformade 

kriskommunikationsstrategierna utifrån olikartade händelser. (Tyler, 1997)  

 

Slutligen har Benoit och Coombs kritiserats för att inte ta med tystnad som en 

kriskommunikationsstrategi. Kritikerna menar att företag effektivt kan använda sig av en 

sådan kriskommunikationsstrategi under en pågående kris för att återställa sitt skadade 

anseende (Lee, 2005).  
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2.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång och hypoteser 
 

När ett företag missuppfattar, försummar eller oavsiktligt bryter mot omgivningens 

underliggande värderingar, orsaker som föranleder en kris, är företaget i behov av att åtgärda 

händelsen för att inte drabbas av negativa konsekvenser. Allt fler organisationer söker ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att kontrollera samt bevara sitt anseende. Vidare söker företag 

som brutit mot omgivningens uppfattningar, och befinner sig i en krissituation, en lösning för 

att återställa sitt skadade anseende. Benoits och Coombs kriskommunikationsstrategier är ett 

resultat av hur företag har valt att agera för att återställa sitt skadade anseende. Med hjälp av 

Huegens et al.:s (2004) bidrag om ett potentiellt verktyg gällande tystnad finns det ytterligare 

en möjlighet för företag att återställa sitt skadade anseende. Genom att sammanfoga redan 

etablerade kriskommunikationsstrategier av Benoit, Coombs och Huegens et al. skapas en 

tabell av 15 strategier vilket ett företag kan nyttja vid en krissituation. Genom att dessutom 

applicera Huegens et al.:s (2004) grundtanke beträffande implementation av ett förutbestämt 

krishanteringsprogram gör att kriskommunikationsstrategierna skall fungera som ett 

kommunikationsverktyg, för att återställa ett företags skadade anseende. Den sammansatta 

tabellen gällande kriskommunikationsstrategier ämnar utgöra ett ramverk för denna studies 

syfte. Denna sammanslagning återges i tabell 3. 
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Tabell 3: Sammanslagen tabell gällande kriskommunikationsstrategier 

Kategorier  Strategier (nummer) Klargörande definition 

Förnekelse  Enkelt förnekande (1) Motsätta anklagelsen  

  Förflytta skulden (2) Skuldbelägg annan part 

Förödmjukelse  Förödmjukelse (3) Be om ursäkt och/eller ta ansvar för sina 

handlingar  

Minska Exponeringen  Attackera (4) Gå till attack mot den attackerande  

  

Differentiera (5) Utförd handling är mindre skadlig än andra 

åtgärder 

  Kompensera (6) Ersätta berörda parter 

  Minimera (7) Ledning tonar ner det inträffade 

  

Stärka (8) Klargör företagets goda egenskaper och arbete, 

sedan tidigare 

  

Överseende (9) Handlingen är välvilligt i ett större och/eller 

annat sammanhang 

Korrigerande 

åtgärder 

Korrigerande åtgärder 

(10) 

Återställa situationen och/eller säkerställa att 

den ej återupprepas 

Kringgå Ansvar Goda intentioner (11) Företagets motiv var av godartad karaktär  

  Ogiltigförklara (12) Ej vetskap om och/eller kunde ej kontrollera 

  Missöde (13) Oavsiktlig handling och/eller effekt  

  Uppvigla (14) Besvara en aktörs handling  

Tystnad  Tystnad (15) Ej kommentera och/eller ignorera anklagelse  
Källa: Egen bearbetning 

 

Kommentar: Ovan beskrivs en sammanslagen tabell över Benoit och Coombs kriskommunikationsstrategier och 

kriskommunikationsstrategin Tystnad av Huegens et al. Numreringen skall underlätta för en jämförelse av 

kriskommunikationsstrategierna i resterande tabeller.     

 

Genom att ställa Benoits påstående, att valet av kriskommunikationsstrategi är oberoende av 

krissituation, mot dess motsvarighet Coombs synsätt, att varje krissituation skall behandlas 

med olikt agerande, har vi utformat nedanstående hypoteser för att besvara studiens 

frågeställning: Hur framtida företagsledares uppfattning om lämpligt agerande skiljer sig 

beroende på olika krissituationer? där vi ämnar undersöka huruvida det existerar avvikelser 

gällande lämplighet av kriskommunikationsstrategi beroende på de tre vanligt förekommande 

krissituationerna, Olycka, Illegal verksamhet och Produktsäkerhet (X1, X2 och X3). 

 

H0 = X1 = X2 = X3 

 

H1= X1 ≠ X2 ≠ X3 

 

Vår nollhypotes (H0) syftar till att spegla att det ej skall skilja i lämpligt agerande, det vill 

säga att specifika val av kriskommunikationsstrategi inte är beroende av krisscenario. 

Samtliga tre krisscenarier skall ha ett likvärdigt resultat gällande lämplighet av 
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kriskommunikationsstrategier och överensstämma med Benoits tidigare resultat. 

Mothypotesen (H1) skall fungera som en funktion för att pröva vår nollhypotes och syftar till 

att det skall skilja sig mellan de tre utformade krisscenarierna. Mothypotesen skall därmed 

påvisa att olika kriskommunikationsstrategier skall nyttjas vid olika krissituationer och 

därmed överensstämma med Coombs tidigare resultat. 

3. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs studiens övergripande tillvägagångssätt. 

3.1. Val av forskningsansats och datainsamlingsmetod 
 

I vår studie antog vi en abduktiv forskningsansats. Till en början utgick vi från etablerade 

allmänna principer och befintliga teorier för att härleda vår hypotes, enligt en deduktiv ansats. 

Vidare kompletterade vi existerande teori med hjälp av vårt empiriska underlag för skapa en 

heltäckande bild till studiens syfte, likt en induktiv forskningsansats. Genom denna 

kombination av en deduktiv samt en induktiv ansats har vi skapat en ökad förståelse för vår 

hypotes samt prövat samma hypotes. Ovanstående genomförande har skapat en abduktiv 

forskningsansats. (Davidsson & Patel, 2003, s. 23 & 24; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 

144–148)  

 

Vi har nyttjat en kvantitativ insamlingsmetod, där enkäter delades ut personligen. Valet av 

metod motiverades till följd av studiens karaktär gällande en ökad förståelse inom 

återställande av anseende. På grund av att tidigare studier till största del har fokuserat på den 

amerikanska marknaden och samhället, valde vi att inte använda oss av sekundär data utan 

istället göra en egen datainsamling (Saunders et al., 2009, s. 362). Därtill med tanke på 

studien har ämnat skapa jämförbara resultat ansåg vi att valet av en kvantitativ 

datainsamlingsmetod stärktes (Coombs, 1999; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 378-

380). Med hjälp av den kvantitativa datainsamlingsmetod hade vi möjlighet att i studien göra 

försiktiga generaliseringar och därmed har vårt kunskapsbidrag inte endast bidragit till en 

ytterligare kännedom vad det gäller ett specifikt fall (Saunders et al., 2012, s. 378). Likt 

benämnt ovan genomförde vi en enkätundersökning, där tidigare forskning låg till grund för 

undersökningens enkät (se Bilaga 1). Till följd av att vi överlämnade vår enkät personligen 

hade respondenterna möjligheten att be om ett eventuellt förtydligande om så behövdes, 
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därigenom kunde respondenten ta till sig påståendena till fullo (Saunders et al., 2012, s. 378-

380). 

3.2. Operationalisering  
 

Vårt enkätunderlag bestod av tre fiktiva scenarier som illustrerade en kris gällande ett fiktivt 

företag. Liknande enkätunderlag har nyttjats i en tidigare prisbelönt studie (Abilene Christian 

University, 2012) av Chandler et al. (2012) och dessa tre skilda situationer är vanligt 

förekommande orsaker till att företag hamnar i en krissituation (Coombs & Schmidt, 2000). 

Under konverteringen tog vi hänsyn till att enkäten vi utgick ifrån, ursprungligen var avsett 

för distribution i USA. Vid översättning av den tidigare använda enkäten har hänsyn tagits till 

både specifika ords direkta innebörd samt dess budskap i tillhörande kontext. Vi har 

säkerställt att enkätunderlagets påståenden endast efterfrågat en huvudpunkt och att de 

översatts till ett vardagligt språk. Påståendena innehöll inte några värdeladdade ord. (Saunders 

et al., 2009, s. 383-385; jmf. Bryman, 2011, s. 253; Trost, 2012, s. 79 & 88).  

 

Som tidigare nämnts bestod enkätunderlaget av tre skilda scenarier där ett fiktivt bolag hade 

drabbats av en kris och dess anseende befläckats. Dessa scenarier var en olycka, en illegal 

handling och ett fel gällande produktsäkerheten. Varje scenario hade identiskt formulerade 

påståenden samt en tillhörande femgradig likertskala där respondenten fick betygsätta 

företagsförfarande i de differentierande krissituationerna. Likertskalan hade följande 

svarsintervall: stämmer bra, stämmer delvis, neutral, stämmer delvis inte samt stämmer inte. 

Denna användning av likertskalan möjliggjorde statistisk analys då svarsalternativen på 

likertskalan kodades om till en skala på ett till fem. Stämmer bra kodades till ett och stämmer 

inte kodades således till fem. Vald typ av kodning har använts vid tidigare studier (jmf. 

Coombs & Schmidt, 2000). Likertskalan syftade till att generera data kring hur respondenten 

ansåg att företaget skulle ha agerat beroende på de tre skilda krissituationerna och huruvida 

det fanns olik uppfattning om lämpligt agerande beroende på krissituation. Påståendena, som 

grundats på varje kriskommunikationsstrategi, var i direkt anknytning till de presenterade 

krisscenarierna. Detta för uppmuntra respondenterna att jämföra sina svar, påståendena 

emellan, men även för att underlätta genomförande av undersökningen (jmf. Chandler et al., 

2012). 
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I samtliga tre krisscenarier ombads respondenten att ikläda sig rollen som företagsledare för 

att belysa vilken/vilka kriskommunikationsstrategier respondenten ansåg vara mest lämpat för 

fiktivt företag.  

3.3. Val av respondenter  
 

Till följd av att vi har ämnat undersöka hur framtidens företagsledare ansåg det vara mest 

lämpat att agera utifrån varje krissituation, var det av vikt att även urvalet avspeglade 

målgruppen. Därav valde vi att utgå ifrån ett stratifierat slumpmässigt urval, där vi eftersökte 

vissa kriterier (jmf. Bryman, 2011, s. 185 & 186). Våra urvalskriterier var således: (1) att 

respondenterna skulle vara studenter vars studiegång var inom ett års avslutande av 

kandidatexamen, eller högre, inom studieområdet ekonomi. Ledande svenska universitet 

valdes ut, Handelshögsskolan i Stockholm, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. 

Vid tidpunkten för studien rankades ovanstående universitet högst angående kvalitén på 

grundutbildningen och studenter vid universiteten skall således inneha nödvändig kunskap för 

att ta sig an studiens enkät (EkonomRankingen, 2013). Valet av ekonomistudenter motiveras 

med att marknadsrapporter har klargjort att ekonomer ofta innehar en ledande position inom 

företag (SCB, 2010). Därtill (2) att respondenterna skulle ha en viss spridning gällande kön 

samt studieinriktning inom de ekonomiska fakulteterna. Vi hade därmed ett urval där 

respondenterna besatt kunskap för att kunna besvara enkäten ur ett framtida företagsledares 

perspektiv (Chandler et al., 2012). Tack vare våra urvalskriterier minskades risken för ett 

snedvridet resultat på grund av respondenterna inte besatt kunskap för att kunna besvara 

enkäten (jmf. Bryman, 2011, s. 185). 

3.4. Pilotstudie 
 

Innan genomfördet av huvudstudien testades enkäten genom en pilotstudie. Pilotstudien 

skedde i två separata steg. Under steg ett inhämtades den grundläggande informationen från 

tidigare forskning som sedan användes för att utforma enkäten. Steg ett innehöll även 

rådfrågadet av ledande forskare inom kriskommunikation. Vi hade personlig 

mailkorrespondens med Dr. W. Timothy Coombs, framstående forskare inom fältet för 

kriskommunikation. Vartefter vi hade utarbetat vår enkät rådfrågade vi vår handledare, Tina 

Hedmo, angående hennes åsikter om enkäten.  

 

Under steg två i vår pilotstudie har vi utfört strukturerade intervjuer där vi testat enkäten. Vi 

har valt att utföra dessa strukturerade pilotintervjuer med ett huvudsakligt mål om att få 
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klarhet i (1) om de fiktiva scenarierna var lättförståliga, (2) om de utformade påståendena var 

begripliga samt (3) om enkätunderlaget var för omfattande att bortfall därmed riskerades eller 

missvisande svar på grund av tröskeln för genomförande av enkäten var för hög. (Bryman, 

2011, s. 231) Det har framgått under dessa strukturerade pilotintervjuer att det fanns 

meningsskillnader emellan hur vi och pilotrespondenterna uppfattade de olika påståendena 

enkäten bestod av. Ett förtydligande krävdes om vad de olika påståendena innebar och även 

ett utvecklande av respondentens roll vid besvarandet av enkäten. Vidare förkortades även 

enkätens omfattning i största möjliga mån eftersom vi blev varse om att den då allt för 

omfattande enkäten hade lett till att respondenterna skulle tröttnat innan enkäten hade 

fullbordats eller endast besvarats likgiltigt (jmf. Saunders et al, 2009, s. 384). Tack vare 

pilotstudien anser vi att vi har formulerat mer relevanta, tydliga och framför allt mer 

lättförståeliga påståenden i enkäten. Efter pilotstudien konfigurerade vi vår enkät likt 

befintligt, se Bilaga 1. 

3.5. Huvudstudien  
 

Totalt utgavs 100 enkäter vid huvudstudien. Enkäterna har lämnats ut under april samt maj 

månad under år 2013, i Stockholms- och Uppsalaområdet. Gällande urvalsstorleken ansåg vi 

att ett antal om 100 stycken var ett tillräckligt stort urval och är även i enlighet med tidigare 

genomförda studier med likartat syfte (Coombs, 2006; Dardis & Haigh, 2012). Enkäterna 

besvarades då vi personligen närvarade under hela genomförandet. Vi fanns nära till hands för 

att besvara de frågor som uppkom under genomförandet och har därigenom minskat risken för 

att respondenterna misstolkade frågorna samt de tillhörande påståendena. 

 

Vi är väl medvetna om att ett utskick via en virituell databas hade om möjligt givit ett än mer 

omfattande respondentsvar. Vi ansåg att det var nödvändigt att respondenten uppfattade 

utgiven information på det sätt vi ämnat framställa den. Därtill hade vi en större säkerhet att 

respondenten var den person den utgav sig för att vara, en osäkerhet som Kappen
1
 menar 

alltid finns vid ett virtuellt utskick. Vi ansåg att ett lägre antal respondentsvar, till följd av 

enkätutgivningar med personlig närvaro vägde tyngre än den osäkerhet ett elektroniskt utskick 

hade frambringat. 

 

                                                           
1
 Philip Kappen Universitetslektor, Metodföreläsning 3; kvantitativ metod den 15 mars 2013 
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3.5.1. Analysmetod 

 

När vår datainsamling var slutförd kodade vi respondenternas svar likt benämnt och 

sammanställde det i ett Excel-dokument. Utifrån det sammanställda dokumentet har vi utfört 

en statistisk analys med hjälp av SPSS Statistics, där vi har utfört en ensidig variansanalys, ett 

så kallat ensidigt ANOVA-test. Vi har jämfört varje kriskommunikationsstrategis 

medelvärden inom varje krisscenario gentemot varandra och därigenom klargjort huruvida det 

fanns skillnader angående lämpligt agerande. Därefter har vi genomfört ett specificerat Post 

Hoc-test där vi prövat respektive krisscenarios medelvärde gentemot varandra under varje 

kriskommunikationsstrategi. Post Hoc-testet har utgjort grunden i urskiljandet av huruvida det 

fanns skillnader angående lämpligt agerande beroende på studiens krissituationer. Analysen 

har syftat till att testa vår nollhypotes (H0) där en statistisk signifikansnivå har valts om 

p<0,05, vilket har inneburit att vi har haft en konfidensgrad på 95 %. Detta betyder att denna 

studie haft tillåtelse till en felangivelse om fem fall av hundra. Vald signifikansnivå anses 

acceptabel och är den vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011, s. 334). 

 

Vi är medvetna om att vår analysmetod och de utformade hypoteserna eventuellt har lett till 

felaktiga utlåtanden. Ett eventuellt felaktigt beslutsfattande kan ha inträffat gällande 

förkastandet eller accepterandet av utformad nollhypotes (H0). Vi är medvetna om att vårt 

resultat kan ha medfört att vi förkastat en sann nollhypotes, ett så kallat Typ I-fel. Vidare kan 

vi även ha accepterat en falsk nollhypotes, ett så kallat Typ II-fel. (jmf. Bryman, 2011, s. 334 

& 335) 

3.6. Huvudstudiens reliabilitet och validitet  
 

Vi anser att validiteten i vår studie har stärkts till följd av genomförandet av de strukturerade 

pilotintervjuerna (jmf. Saunders et al., 2009, s. 394). Vi hävdar att pilotintervjuerna har 

förtydligat vårt enkätunderlag och därmed minimerat risken för missförstånd beträffande den 

roll respondenten skulle ikläda sig. Vidare har även pilotintervjuerna ökat säkerheten till att 

påståendena presenterats utan misstolkningar och vi hävdar således att sannolikhetet att 

undersökningen har mätt det den ämnat mäta har ökat och därmed ökat studiens validitet (jmf. 

Bryman, 2011, s. 50). Vår inledande pilotstudie har möjliggjort ett säkrare genomförande av 

vår huvudstudie då vi till följd av pilotstudien var mer förberedda på de frågor respondenterna 

kunde besitta. Vidare, hävdar vi att våra urvalskriterier beträffande respondenter och deras 

studienivå genererat en högre validitet för studien, då vi har försäkrat oss i största möjliga 
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mån om att det urval vi undersökt innehaft den specifika kunskap studien krävt. Vi hävdar 

således att respondenterna innehaft kunskap och därmed kunnat ikläda sig rollen som framtida 

företagsledare. (jmf. Bryman, 2011, s. 185 & 186)  

 

Valet av det fiktiva företaget och scenarierna hävdar vi har bidragit till att respondenterna ej 

haft förutfattade meningar om undersökningens företag. En faktor vilket annars kan ha 

påverkat undersökningens resultat (Saunders et al., 2009, s. 157). 

 

Att studiens karaktär bestod av en kvantitativ forskningsmetod anser vi ytterligare bidragit till 

att reliabilitet hos studien ökat då vi numeriskt hade möjlighet att mäta undersökningens 

tillförlitlighet. Att enkätutgivningen även har skett standardiserat samt att vi bifogat 

enkätunderlaget i Bilaga 1 har medfört att en studie med liknande utformning har möjlighet 

att återupprepas. (jmf. Saunders, et al. 2009, s. 156) 

 

Det enkätunderlag vi har utgått ifrån var ursprungligen skrivet på engelska, vilket har 

inneburit att vi i utformandet av vår enkät var tvungna att ta hänsyn till en rad aspekter till 

exempel översättning av enkäten. Översättningen kan ha medfört att påståendena skiftat 

inriktning i vad ursprungsförfattarna avsett att förmedla med påståendena. Nyttjandet av redan 

etablerade påståenden har givit studien en klar fördel då dessa sedan tidigare har beprövats. 

Till följd av vår översättning kan denna fördel ha eliminerats vilket kan ha påverkat studiens 

validitet negativt, i det fall inriktningen har skiftat (Bryman, 2011, s. 259). Resultatet kan 

även ha påverkats till följd av de formuleringar vi använt oss av vid utformning av enkäten. 

Eventuellt kan en annan enkät med mer preciserade formuleringar och differentierad 

ordningsföljd av påståendena inbringa ett annat resultat. 

 

Då datainsamlingen har utgjorts av en enkät har den fyllt en funktion likt ett ramverk, detta 

oberoende av vem som har utlämnat enkäten. Vi hävdar att risken för ett differentierat 

besvarande beroende på enkätutgivare har minimerats med hjälp av denna standardisering, 

vilket har ökat studiens reliabilitet. Att enkäten har analyserats under anonymitet hävdar vi 

bidragit till att de medverkande respondenterna svarat mer sanningsenligt även om enkäten 

har delats ut personligen. (Trost, 2012, s. 58) 
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4. Resultat  
 

I nedanstående avsnitt presenteras undersökningens resultat. Till en början beskrivs 

respondenternas demografiska struktur samt studieinriktning. Därefter presenteras en 

helhetsbild av de framträdande likheter och skillnader som funnits mellan scenarierna och de 

olika kriskommunikationsstrategierna, detta i form av medelvärde samt standardavvikelse. Ett 

lågt medelvärde beskriver att respondenterna ansåg att kriskommunikationsstrategin var 

lämplig medan ett högt medelvärde påvisar att respondenterna ansåg att 

kriskommunikationsstrategin var mindre lämplig. En låg standardavvikelse beskriver att 

respondenterna var eniga i sitt besvarande beträffande lämplighet medan en hög 

standardavvikelse beskriver att de var mindre eniga gällande vilken 

kriskommunikationsstrategi som var lämplig. Den förenklade helhetsbilden utgörs av en 

ranking över kriskommunikationsstrategierna för att skapa en enklare jämförelse av resultaten. 

Sedan presenteras studiens variansanalys (ANOVA) där de signifikanta skillnaderna gällande 

lämpligt agerande på krisscenarionivå uppmärksammas. Avslutningsvis redovisas den 

fördjupade variansanalysen, det genomförda Post Hoc-testet. Resultatet prestenteras om hur 

lämpligheten skiljer sig mellan krisscenarierna vid en individuell prövning, krisscenario 

gentemot krisscenario, för varje kriskommunikationsstrategi.  

4.1. Kortfattad redogörelse av respondenterna 
 

Totalt inbringades 100 enkäter, varav 44 manliga samt 56 kvinnliga respondenter. 

Respondenternas ålderspann sträckte sig mellan 20 och 26 år, med ett medelvärde på 22,72 år 

samt en median på 22 år. Av respondenterna studerade 92 personer ekonomi med inriktning 

på företagsekonomi, varav 17 på avancerad nivå. Resterande 8 respondenter studerade med 

inriktning på nationalekonomi, av dessa studerade 0 på avancerad nivå.  

4.2. Sammanställning av respondenternas övergripande uppfattning 
 

Vid en sammanställning av respondenternas svar framkom det att Korrigerande åtgärder, där 

krisdrabbat företag klargör att de skall åtgärda uppkomna skador samt förhindra att dylikt 

inträffar igen, inom krisscenario Olycka fick det lägsta medelvärdet med 1,46 med en 

standardavvikelse på 0,74. Även under krisscenario Illegal verksamhet fick Korrigerande 

åtgärder det lägsta medelvärdet, 1,52 med en standardavvikelse på 1,13. Gällande 

krisscenario Produktsäkerhet fick Förödmjukelse, att krisdrabbat företag tar på sig skulden för 

det inträffade och samtidigt ber om ursäkt, lägst medelvärde, 1,25 med en standardavvikelse 
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på 0,44. Resultatet påvisade att respondenterna ansåg att ovanstående två 

kriskommunikationsstrategier var mest lämpade att nyttja vid respektive krisscenario. 

Resultatet påvisade även att respondenterna var mer oense om lämpligt agerande gällande 

krisscenario Illegal verksamhet (standardavvikelse 1,13) och Olycka (standardavvikelse 0,74) 

än krisscenario Produktsäkerhet (standardavvikelse 0,44).  

 

De kriskommunikationsstrategier vars medelvärde påvisades till det högsta värdet var inom 

krisscenario Olycka, kriskommunikationsstrategin Enkelt förnekande, att aktuellt företag 

motsätter sig anklagelsen. Medelvärdet uppkom till 4,92 och standardavvikelse till 0,27. Inom 

krisscenario Illegal verksamhet erhöll Enkelt förnekande det högsta medelvärdet med 4,68, 

standardavvikelse 0,94 och inom krisscenario Produktsäkerhet fick Enkelt förnekande det 

högsta medelvärdet med 4,86, standardavvikelse 0,55. Således har resultatet påvisat att 

respondenterna ansåg att Enkelt förnekande var den minst lämpade kommunikationsstrategin 

att nyttja oavsett krisscenario. Resultatet påvisade att respondenterna var mer oense om 

lämpligt agerande gällande krisscenario Illegal verksamhet och Produktsäkerhet 

(standardavvikelse 0,94 samt 0,55) än krisscenario Olycka (standardavvikelse 0,27). 

Fullständig redogörelse av respondenternas svar återfinns i Bilaga 2. 

 

I rankingen, se tabell 4, presenteras de kriskommunikationsstrategier respondenterna ansåg 

vara mest lämpat att använda vid varje krisscenario. Standardavvikelsen inom rankinglistan 

symboliserar den avvikelse som funnits gällande lämpligt agerande krisscenarierna emellan. 
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Tabell 4: Ranking över kriskommunikationsstrategier 

 

Strategi (nummer) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) Produktsäkerhet (3) 

Standard-

avvikelse  

Korrigerande åtgärder 

(10) 1 1 2 0,58 

Förödmjukelse (3) 2 3 1 1 

Kompensera (6) 3 2 3 0,58 

Missöde (13) 4 9 7 2,52 

Ogiltigförklara (12) 5 11 4 3,79 

Goda intentioner (11) 6 6 5 0,58 

Överseende (9) 7 8 6 1 

Minimera (7) 8 4 8 2,3 

Stärka (8) 9 5 9 2,3 

Differentiera (5) 10 7 10 1,31 

Attackera (4) 11 12 11 0,58 

Uppvigla (14) 12 10 12 1,15 

Förflytta skulden (2) 13 14 13 0,58 

Tystnad (15) 14 13 14 0,58 

Enkelt förnekande (1) 15 15 15 0 
Källa: Egen bearbetning 

 

Kommentar: Ovan beskrivs en sammanställning av respondenternas svar där varje kriskommunikationsstrategi 

har rangordnats efter dess medelvärde, det resultat som presenteras i Bilaga 2. Lägst medelvärde för respektive 

krisscenario återfick nummer ett på rankingen, således fick det näst lägsta medelvärdet för respektive 

krisscenario nummer två på rankingen, etc. 

 

4.3. Skillnad på krisscenarionivå 
 

Resultatet som påvisades efter genomförandet av variansanalysen (ANOVA) var att det 

existerade en signifikant skillnad (p<0,05), under sju av 15 kriskommunikationsstrategier, 

rörande hur respondenterna ansåg det mest lämpligt att agera gällande de tre skilda 

krisscenarierna. Resultatet påvisade att det existerade skilda meningar om lämpligt agerande 

gällande kriskommunikationsstrategier utifrån de tre krisscenarierna Olycka, Illegal 

verksamhet och Produktsäkerhet. Kriskommunikationsstrategierna där vi fann en signifikant 

skillnad var: Enkelt förnekande (F= 3,702, p=0,026), Förödmjukelse (F=3,816, p=0,023), 

Stärka (F=3,352, p=0,036), Överseende (F=12,014, p<0,001), Goda intentioner (F=9,117, 

p<0,001), Ogiltigförklara (F=44,205, p<0,001) samt Missöde (F=50,731, p<0,001). F-värdet 

symboliserar det värde av variationen mellan de tre krisscenarierna dividerat med den 

sammanlagda variation, som återfanns på krisscenarionivå. Signifikansen, p-värdet, påvisar 

med vilken säkerhet vi kan fastställa att det skiljer sig mellan grupperna. Gällande Enkelt 

förnekande har resultatet påvisats med en 97,4% säkerhet att det existerar en skillnad gällande 
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lämpligt agera beroende på krisscenario till följd av att signifikansen var p=0,026. Resultatet 

påvisade ingen signifikant skillnad gällande resterande åtta kriskommunikationsstrategier. I 

Bilaga 3 redovisas ANOVA-resultatet för samtliga kriskommunikationsstrategier.  

4.4. Post Hoc-test krisscenarier emellan 
 

Nedan presenteras det resultat vilket vi efter vår variansanalys med individuell prövning kom 

fram till, med en signifikansnivå p<0,05. DM står för differens medelvärde och påvisar 

differensen, därmed den skillnad som återfunnits mellan varje krisscenario inom varje 

kriskommunikationsstrategi. 

 

Beträffande Enkelt förnekande, där vi påträffat p=0,026, på krisscenarionivå, påvisades en 

signifikant skillnad rörande lämpligt agerande mellan krisscenario Olycka samt Illegal 

verksamhet, DM=0,240, p=0,034. Under Förödmjukelse där p=0,023 påträffats på 

krisscenarionivå, fann vi signifikant differens mellan krisscenario Illegal verksamhet samt 

Produktsäkerhet, DM=0,300, p=0,041. Angående Stärka, att företaget påtalar sina goda 

egenskaper, där vi sedan tidigare påträffat p=0,036 på krisscenarionivå, fann vi däremot ingen 

signifikant skillnad (p<0,05) vid den individuella prövningen, krisscenario gentemot 

krisscenario. Gällande kriskommunikationsstrategin Överseende, att påpeka att den utförda 

handlingen är välvillig i ett större sammanhang, där vi sedan tidigare återfunnit p<0,001 på 

krisscenarionivå, fann vi skillnad mellan krisscenarierna Illegal verksamhet samt Olycka, 

DM=0,840, p<0,001. Därtill Illegal verksamhet samt Produktsäkerhet, DM=0,920, p<0,001. 

Under Goda intentioner, att kommunicera att det inträffade har skett till följd av en välvillig 

handling, vilket vi påträffat p<0,001 på krisscenarionivå, fann vi skillnad mellan 

krisscenarierna Illegal verksamhet och Olycka, DM=0,810, p=0,001. Därtill fann vi även 

skillnad mellan Illegal verksamhet samt Produktsäkerhet, DM=0,710, p=0,003. Beträffande 

Ogiltigförklara, att företaget inte innehaft information och/eller kunskap om grundläggande 

variabler vilket föranlett händelsen, som vi påträffade p<0,001 på krisscenarionivå, fann vi 

skillnad mellan Illegal verksamhet och Olycka, DM=1,540, p<0,001. Därtill påvisades även 

skillnad mellan Illegal verksamhet och Produktsäkerhet, DM=1,440, p<0,001. Slutligen 

beträffande Missöde, att oavsiktlig handling ligger till grund för det inträffade, påträffade vi 

p<0,001 på krisscenarionivå, fann vi skillnad mellan samtliga krisscenarier, Illegal 

verksamhet och Produktsäkerhet, DM=1,880, p<0,001. Därtill mellan Illegal verksamhet och 

Olycka, DM=1,230, p<0,001 och slutligen mellan Produktsäkerhet och Olycka, DM=0,650, 

p=0,003. I figur 1 nedan beskrivs de ovanstående kriskommunikationsstrategier som visade 
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sig ha signifikant skillnad, krisscenario gentemot krisscenario. Redovisning av det 

fullständiga Post Hoc-testet återfinns i Bilaga 4. 

 

Figur 1: Sammanfattande figur över uppfattning om kriskommunikationsstrategi och 

krisscenario 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

Kommentar: Ovanstående figur beskriver de kriskommunikationsstrategier där studiens Post Hoc-test påvisat 

signifikant skillnad efter en individuell prövning, krisscenario mot krisscenario. 

5. Analys – krisscenariernas betydelse 
 

I följande avsnitt analyserar vi resultaten från undersökningen. Det inledande avsnittet 

presenterar påvisade skillnader om hur respondenterna ansåg det mest lämpligt att agera och 

därefter görs jämförelser med tidigare forskning. Sedan presenteras de 

kriskommunikationsstrategier där vi funnit att ett likartat agerande ansetts lämpligt utav 

respondenterna. Avslutningsvis presenteras empiriska fynd vi funnit särskilt intressanta att 

analysera. 
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5.1. Kriskommunikationsstrategier - vilket kräver åtanke 
 

Studiens resultat påvisade, med hänsyn till det konfidensintervall vi utgick ifrån, skillnader 

gällande hur framtidens företagsledare anser det mest lämpat att agera. Enligt respondenterna 

är Enkelt förnekande, Förödmjukelse, Överseende, Goda intentioner och Missöde 

kriskommunikationsstrategier som är situationsberoende utifrån studiens krisscenarier och 

lämpligt agerande skall skilja sig. Resultatet medför att vi förkastar vår nollhypotes (H0) och 

konstaterar med de statistiska förutsättningarna som grund att det råder skillnader i 

uppfattning rörande lämpligt agerande beroende på krisscenario. I och med att förkastar vår 

nollhypotes riskerar vi ett så kallat Typ I-fel, att vi har misslyckats med analysen och 

förkastar en sann nollhypotes. Det vill säga att det ej skall finnas några meningsskillnader 

gällande ovanstående kriskommunikationsstrategier (jmf. Bryman, 2011, s. 334 & 335).  

 

Beträffande krisstrategi Stärka, återfann vi endast en signifikant avvikelse på krisscenarionivå. 

Vid en individuell prövning påvisades det för hög statistisk avvikelse, än vad som kan 

accepteras med studiens konfidensintervall. Betraktas mätresultatet F=3,352, p=0,036 fanns 

det 3,6 % risk att resultatet var till följd av slumpen, se Bilaga 3. Vid den fördjupade 

variansanalysen visade det sig att resultatet inte kunde säkerställas på individnivå, det vill 

säga krisscenario gentemot krisscenario. Vi såg en tendens till avvikelse, däremot inte en 

statiskt påvisbar sådan, att det existerar en skild uppfattning gällande lämpligt agerande 

mellan de tre kirsscenarierna. 

5.1.1. Enkelt förnekande 

 

Gällande kriskommunikationsstrategin Enkelt förnekande fann vi en signifikant skillnad 

mellan krisscenario Olycka och Illegal verksamhet. Enligt respondenterna skall företag ej 

agera likartat mellan dessa krisscenarier. Enligt resultatet menar respondenterna att ett företag 

som nyttjar Enkelt förnekande har större sannolikhet att återställa sitt skadade anseende vid ett 

användande under Illegal verksamhet kontra ett användande gällande Olycka. Däremot, 

genom att vi studerar medelvärdena för respektive krisscenario 4,68 Illegal verksamhet samt 

4,92 Olycka, ser vi att skillnaden för var scenario likväl utmynnar i ett likartat agerande att ett 

företag ej skall nyttja Enkelt förnekande.  

 

Resultaten påstår att oavsett agerande under Illegal verksamhet rörande Enkelt förnekande, 

skall ett företag inte agera likartat under krissituationen Olycka utan agerandet skall skilja sig 
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från varandra. Mellan Olycka och Produktsäkerhet återfann vi inga bevis för att en avvikelse 

gällande lämpligt agerande skall finnas, således skall ett företag agera likartat utifrån Olycka 

och Produktsäkerhet. Likväl fann vi inga bevis för att ett olikt agerande skall nyttjas mellan 

Illegal verksamhet och Produktsäkerhet. Resultatet visade att respondenterna rangordnade 

Enkelt förnekande sist av samtliga kriskommunikationsstrategier, detta oavsett vilken typ av 

krisscenario det gällde. Detta stämmer överens med tidigare studier genomförda av bland 

annat Coombs (2007) som konstaterat att Enkelt förnekande inte är en lämplig 

kriskommunikationsstrategi för företag att använda sig av i längden, vid återställande av 

anseende. 

5.1.2. Förödmjukelse 

 

Resultatet för kriskommunikationsstrategin Förödmjukelse visade på en skild uppfattning om 

lämpligt agerande mellan krisscenario Illegal verksamhet samt Produktsäkerhet. Därmed visar 

analysen att respondenterna menar att ett företag vilket fallerat i sin produktsäkerhet skall ta 

på sig skulden till skillnad mot när företaget utfört en illegal handling. Betraktas det 

signifikanta resultatet menar respondenterna att ett företag i kris till följd av Produktsäkerhet 

som har nyttjat Förödmjukelse med ett lyckat resultat inte skall nyttja Förödmjukelse vid 

Illegal verksamhet. I och med att undersökningens resultat har påvisat att ett företag ej skall 

agera likartat vid båda situationerna, skall företaget tänka på hur de agerar då de befinner sig i 

krissituationer som Illegal verksamhet och Produktsäkerhet. De skall nyttja sina erfarenheter 

från tidigare krissituationer och därmed avgöra huruvida ovanstående 

kriskommunikationsstrategi är lämplig eller ej. Vilket även tidigare studier av Hobbs (1995) 

har påvisat. 

 

Tidigare studier av Chandler et al. (2012) har påvisat ett resultat där Förödmjukelse 

placerades likt en lämplig strategi att tillämpa oavsett de tre krisscenarier använda i studien. 

Till skillnad från Chandler et al. (2012) visade resultaten på att det är av vikt att företag tar i 

beaktning att Förödmjukelse inte är lika lämplig att nyttja vid en Illegal verksamhet. Med det 

hävdar vi ej att kriskommunikationsstrategin är olämplig, utan endast att resultatet påvisat att 

företag inte skall agera helt lika vid Illegal verksamhet och Produktsäkerhet. Resultatet visar 

på att det finns kriskommunikationsstrategier där ett företag som befinner sig i Illegal 

verksamhet kan nyttja mer lämpligt. 
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Resultatet påvisade att Olycka och Produktsäkerhet inte hade en tillräcklig stor avvikelse för 

att konstatera att ett företag skall agera olikt, därtill ingen tillräcklig stor avvikelse mellan 

Illegal verksamhet och Olycka. Därigenom kan ett företag, utifrån studiens resultat med fördel 

agera likartat för att återställa sitt skadade anseende vid dessa krisscenarier och nyttja 

Förödmjukelse. Enligt resultatet behöver inte företag ta någon skillnad, gällande lämplighet, i 

beaktning då det enligt studiens statistiska förutsättningar inte existerar någon skillnad mellan 

Olycka och Produktsäkerhet samt Illegal verksamhet och Olycka. 

5.1.3. Överseende 

 

Under kriskommunikationsstrategin Överseende, påträffade vi en signifikant skillnad 

beträffande hur respondenterna ansåg det mest lämpat att agera emellan krisscenarierna Illegal 

verksamhet samt Produktsäkerhet. Utifrån studiens resultat skall ett företag ej agera likartat 

vid de båda krissituationerna och nyttjandet av Överseende. Har företaget agerat utifrån 

Överseende under krisscenario Produktsäkerhet, där företaget lyckats återställa sitt anseende, 

skall företaget inte agera likartat i det fall de begår en illegal handling. Likväl påvisades en 

signifikant avvikelse gällande Illegal verksamhet och Olycka, därmed skall ett företag med 

stöd av vår studie, agera olikartat i dessa situationer. Tidigare forskning klargör att ett 

nyttjande av Överseende beror på aktuell krissituation, vilket även stödjs av resultatet hos 

denna studie. (jmf. Benoit & Drew, 1997). 

 

En signifikant skillnad mellan Olycka och Produktsäkerhet återfanns inte, därmed står det 

klart att utifrån resultatet skall ett företag agera likartat under dessa två krisscenarier.  

5.1.4. Goda intentioner 

 
Beträffande kriskommunikationsstrategin Goda intentioner, fann vi skillnader i uppfattning hos 

respondenterna rörande lämpligt agerande. Detta mellan krisscenarierna Olycka och Illegal 

verksamhet samt mellan Illegal verksamhet och Produktsäkerhet. Studiens resultat har påvisat att 

ett företag som drabbats av en kris till följd av Illegal verksamhet, ej skall agera likartat som när 

företaget drabbats av Olycka eller Produktsäkerhet. Studien påvisade ingen signifikant skillnad 

gällande lämpligt agerande mellan Olycka och Produktsäkerhet. Utifrån studiens förutsättningar, 

kan vi konstatera att det råder en likartad uppfattning om lämpligt agerande och att ett företag 

skall agera likartat i dessa krissituationer. Således, om ett företag genomfört ett lyckat 

återställande av sitt anseende till följd av Goda intentioner under Olycka eller Produktsäkert skall 

de agera på samma sätt igen vid en ny kris till följd av de två krisscenarierna.   
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Tidigare genomförd forskning av Coombs (2007) och Benoit et al. (2009) har funnit att 

situationen påverkar användandet av Goda intentioner. Ovanstående författare hävdar att en 

användning av Goda intentioner avgörs till följd av aktuell krissituation, något även vi kunnat se 

antydan till. Krisdrabbat företag skall välja sina åtgärder med omtanke samt analysera aktuell 

krissituation utifrån tidigare erfarenheter.   

5.1.5. Ogiltigförklara  

 

Angående Ogiltigförklara visade resultatet att ett olikt agerande skall nyttjas mellan Illegal 

verksamhet och Olycka, likaledes mellan Illegal verksamhet och Produktsäkerhet. Däremot 

visade resultatet inte på en signifikant skillnad om hur ett företag skall agera mellan Olycka 

och Produktsäkerhet. På så vis kan vi urskilja att såvida ett företag agerat lyckosamt, med 

hjälp av Ogiltigförklara under Olycka, skall de agera likartat under Produktsäkerhet. Däremot 

skall ett avvikande agerande ske under Illegal verksamhet. Tidigare forskning har indikerat att 

ett nyttjande av Ogiltigförklara kan vara fördelaktigt för företag oavsett vilken typ av 

krissituation företaget befinner sig i (Benoit et al., 2009). Emellertid har det presenterats 

annan forskning där utfallet gällande Ogiltigförklara ej varit lika fördelaktig (Brubaker & 

Haigh, 2010). Denna skillnad gällande lämplighet visar på vikten av att organisationer i kris 

överväger sina val grundligt samt utgår ifrån sina tidigare erfarenheter, innan de 

implementerar en kriskommunikationsstrategi. 

5.1.6. Missöde 

 

Utifrån kriskommunikationsstrategin Missöde har resultatet påvisat att det råder skilda 

uppfattningar om hur ett företag lämpligt skall agera. Detta gällande samtliga krisscenarier. 

Har ett företag hamnat i krissituationer, liknande studiens krisscenarier, och med hjälp av 

Missöde lyckas återställa sitt anseende skall företaget inte agerat likartat i de resterande 

krisscenarierna. På så vis har företaget möjligheten att eliminera potentiella tillvägagångssätt 

med hjälp av tidigare erfarenheter. Resultatet har visat på att organisationer i första hand skall 

agera utifrån Missöde vid Olycka, följt av Produktsäkerhet och sist vid Illegal verksamhet. 

Följaktligen påvisas att, utifrån de tre beprövade krisscenarierna, skall företaget inte bruka 

Missöde om de sedan tidigare påvisats sig vara en lämplig kriskommunikationsstrategi. Detta 

styrks av tidigare forskning där lämplighet vid nyttjande av Missöde beror på den specifika 

krissituationen. Därtill är det av vikt att tänka över de val företaget förfogar över samt att 

överväga lämpligt agerande utifrån tidigare erfarenheter. (Chandler et al., 2012)  



35 

 

5.2. Kriskommunikationsstrategier - där scenarier ej påverkar lämplighet 
 

Angående de kriskommunikationsstrategier där vi inte fann några statistiska bevis för att det 

råder skilda uppfattningar gällande lämpligt agerande var: Förflytta skulden, Attackera, 

Differentiera, Kompensera, Minimera, Korrigerande åtgärd, Uppvigla samt Tystnad. Vi 

accepterar därmed vår nollhypotes (H0) och konstaterar att uppfattningarna hos 

respondenterna inte skiljer sig gällande lämplighet beroende på krisscenario. Därmed riskeras 

ett Typ II-fel, att den accepterade nollhypotesen är felaktig. 

 

Korrigerande åtgärder placerades på rankingen inom de två översta platserna. Detta gäller 

samtliga tre krisscenarion enligt vår sammansatta rankinglista, se tabell 4. Resultatet visade på 

att våra respondenter var eniga om att Korrigerade åtgärder var en potentiell lösning för 

samtliga scenarier. Enligt resultatet uppkom det inte en signifikant skillnad mellan de olika 

krisscenarierna och därmed skall företag agera likartat. Kompensera placerades inom de tre 

översta platserna, oavsett krisscenario, på rankingen. Våra resultat kan jämföras med tidigare 

forskning av Chandler et al. (2012) och Coombs (2007). Chandler et al. (2012) påvisade också 

att Korrigerande åtgärder samt Kompensera var högt ansedda kriskommunikationsstrategier. 

Coombs (2007) har klargjort att det är av vikt vid en krissituation, som de krisscenarier vi 

använt, att drabbat företag uttrycker sig ångerfullt. Coombs menar därtill att företaget tidig 

klargör i den återställande processen att de skall ersätta berörda parter samt förhindra att 

inträffade skall återupprepas. 

 

Av de kriskommunikationsstrategier, som fick en lägre rankning än tidigare nämnda strategier 

och därmed är mindre lämpligt att nyttja, var: Tystnad, Förflytta skulden, Uppvigla och 

Attackera. Resultatet påvisade ingen statistisk signifikant avvikelse gällande betydelse av 

krisscenario för respektive kriskommunikationsstrategi utan studiens krisscenarier påvisade 

en överskridande likhet. Respondenterna menar därmed att krisscenarierna inte innehar en 

avgörande roll i hur gynnsamt utfallet blir, utan att det endast är det val av specifik 

kriskommunikationsstrategin som är avgörande huruvida företaget skall lyckas återställa sitt 

anseende eller ej. Resultatet överensstämmer med Benoit och Drew (1997). De påvisade i sin 

studie att Uppvigla, Förflytta skulden och Tystnad var de minst lämpade 

kriskommunikationsstrategierna att nyttja när ett företag i kris skall återställa sitt skadade 

anseende. 
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5.3. Studieresultat vilket väcker intresse 
 

Undersökningens resultat har påvisat att olikartat agerande gällande 

kriskommunikationsstrategi Enkelt förnekande, emellan Olycka och Illegal verksamhet är 

lämpligt. Som tidigare nämnt skall företag ej använda sig av Enkelt förnekande på likartat sätt 

vid Illegal verksamhet som vid Olycka, ett olikt agerande mellan de två är att föredra. Studien 

påvisade däremot ingen signifikant avvikelse gällande lämpligt agerande under 

kriskommunikationsstrategin Förödmjukelse mellan Olycka och Illegal verksamhet. Till följd 

av Enkelt förnekande och Förödmjukelse av tidigare forskning antas vara varandras motsatser 

skall signifikant avvikelse följaktligen påvisats även för Förödmjukelse något som däremot ej 

påvisades i denna studie. (Chandler et al. 2012)  

 

Sammanfattningsvis påvisar resultatet att det i populationen existerade en olikartad 

uppfattning om lämpligt agerande gällande de tre krisscenarierna, likväl som det återfanns en 

likartad uppfattning om vilket agerande som är mest lämpligt. Figur 2 sammanfattar de 

kriskommunikationsstrategier där resultatet påvisade att det råder delade meningar om 

lämpligt agerande beroende på krisscenario. Figuren visar vilka kriskommunikationsstrategier 

företag skall nyttja med tillförsikt, där kriskommunikationsstrategierna tillsammans med 

beaktandet av tidigare erfarenheter och agerande, kan vända negativ publicitet och återställa 

företagets anseende. 
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Figur 2: Sammanfattande figur över uppfattning om kriskommunikationsstrategi och 

krisscenario

Källa: Egen bearbetning 
 

Kommentar: Ovan presenteras de kriskommunikationsstrategier som företag ej skall nyttja på likartat vis 

beroende på krisscenario.  

6. Slutsats  
 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen inom området för återställande av anseende 

och hur ett företag i kris, verksamt i Sverige, kan agera samt hur det varierar beroende på 

vilken typ av krissituation det gäller. Specifikt har vi studerat hur framtida företagsledare 

anser att ett företag lämpligen skall agera för att återställa dess skadade anseende samt hur det 

skiljer sig beroende på krissituationen. Studiens resultat har påvisat att det existerar skillnader 

om vilka strategier som skall nyttjas beroende på krisscenario. De 

kriskommunikationsstrategier där respondenterna ansåg att det skall nyttjas ett skilt 

tillvägagångssätt beroende på krisscenario var: Enkelt förnekande, Förödmjukelse, 

Överseende, Goda intentioner, Ogiltigförklara och Missöde. Därav har det fastställts att 

ovanstående kriskommunikationsstrategier skall användas med tillförsikt. Ett lyckat nyttjande 

av en specifik strategi i en krissituation, kan medföra ett mindre lyckat utfall gällande en 

annan krissituation. Denna slutsats överensstämmer med tidigare forskning gällande en 
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svårighet att generera en generell uppmaning om ett optimalt agerande (jmf. Coombs, 2007). I 

de fall ett företag återigen drabbats av en kris, där de sedan tidigare genomfört samt utvärderat 

en viss kriskommunikationsstrategi skall företaget planera sitt agerande med hänsyn till sina 

tidigare erfarenheter för att därigenom öka dess möjligheter till ett lyckat återställande av 

anseende. 

 

Resultatet visar dock på att det existerar en enhetlig uppfattning om lämpligt agerande, 

oberoende av de utvärderade krisscenarierna. Utifrån resultatet kan vi konstatera att 

Kompensera samt Korrigerande åtgärder anses vara de kriskommunikationsstrategier vilket 

respondenterna anser vara bland de mest lämpade att nyttja oavsett krisscenario. Vi hävdar att 

dessa två kriskommunikationsstrategier är de mest korrekta åtgärderna att nyttja ur ett 

allmängiltigt perspektiv. Det är en grundläggande, normativ perception hos respondenterna att 

om ett företag orsakat en händelse vilket åstadkommit en förkastlig situation, är det givet att 

företaget skall åtgärda skadan och kompensera de drabbade. Vidare utlästes att de mindre 

lämpade strategierna oavsett situation var Förflytta skulden samt Tystnad. Resultaten 

beträffande Kompensera samt Korrigerande åtgärder, Förflytta skulden och Tystnad 

överensstämmer med tidigare utförd forskning kring lämpligt, samt därtill mindre lämpligt 

agerande vid en krissituation. 

Studiens resultat får stöd av tidigare forskning, att en generell rekommendation gällande 

lämpligt agerande vid en krissituation är svårangiven. Istället är det av vikt att krisdrabbat 

företag gör en djupgående analys inför implementerandet av kriskommunikationsstrategier. 

(jmf. Coombs, 2007) Med hjälp av sin djupgående analys ökar företagsledningen sin 

medvetenhet och tillsammans med en sedan tidigare utarbetad plan om hur 

kriskommunikationen skall förfara, ökar företaget sina chanser till att återställa sitt skadade 

anseende. 

 

Avslutningsvis, när det kommer till en rekommendation gällande kriskommunikation är det 

av vikt att ha ett välgrundat beslutsunderlag. Ofta är risken för ett misslyckande och en 

förvärrad situation allt för överhängande för att endast grunda sina åtgärder på spekulationer. 

Därav fordras det ytterligare forskning inom ämnet kriskommunikation för att ytterligare öka 

förståelse om hur företag i kris lämpligen skall agera angående återställande av sitt skadade 

anseende. 
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7. Praktiska implikationer  
 

Studien visar på att det idag råder delade meningar om vilka kriskommunikationsstrategier ett 

företag i kris lämpligen skall nyttja. Studien visar att det är av vikt att aktuellt företag gör 

välgrundade beslut gällande val av kriskommunikationsstrategi, detta med hänsyn till aktuell 

krissituation. Därmed kan denna studie bidra till en ökad förståelse gällande företags försök 

till att återställa sitt skadade anseende. Vidare, har denna studie även ämnat bidra till djupare 

förståelse gällande de vanligt förekommande kriskommunikationsstrategierna som företag i 

kris väljer att nyttja. Därtill framför allt vilka kriskommunikationsstrategier aktuellt 

krisföretag skall vara vaksam på vid användning. 

Studien påvisade ett resultat som både överensstämmer med tidigare forskning men delvis 

även bestrider densamma, vilket belyser den vitala roll en djupgående analys av aktuell 

krissituation innehar. Vid val av kriskommunikationsstrategi är det således av vikt att ett 

krisdrabbat företag grundar sina val noga utifrån den enskilda krissituationen och därtill 

nyttjar sina tidigare erfarenheter. Utmaningen för ett krisdrabbat företag är att tillgodose den 

mängd intressenter vilket återfinns kring företaget och göra en avvägning gällande 

intressenternas olikartade påverkan. I mångt och mycket handlar det om att klargöra den 

implikation vilket ett agerande innebär och huruvida det överensstämmer med företagets 

huvudsakliga syfte. De slutgiltiga strategivalen som implementeras skall besvara företagets 

syfte, och således hjälpa företaget att återställa dess skadade anseende. 

8. Studiens begränsningar samt fortsatt forskning 
 

Vi är medvetna om att studiens kunskapsbidrag är begränsat inom ramen för kris, 

kriskommunikation och återställande av anseende. De 100 enkätsvar som analyserats i denna 

studie utgör ett blygsamt underlag gällande generaliserbarhet i avseende till den fortsatta 

forskning som krävs om de alternativ företag kan nyttja vid återställande av anseende. Vi 

menar att det finns en rad externa faktorer vi ej har haft möjlighet att ta hänsyn till i denna 

studie beroende på studiens omfattning eller på grund av att vidare studier inom relaterade 

områden krävs. Faktorer likt personliga värderingar, uppväxt och socialt välstånd kan ha 

påverkat den uppsättning och de förutsättningar vilket genererade studiens resultat. Vidare 

påverkar dessa faktorer studiens generaliserbarhet och de slutsatser beträffande återställande 

av anseende vilket görs i studien.  
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Vårt förslag beträffande framtida studier samt vidare forskning inom ämnet, är en fördjupad 

analys av varför Enkelt förnekande och Förödmjukelse inte betraktades av respondenterna 

som varandras motpol. En fördjupad analys med denna inriktning skulle vara ett intressant 

studieområde. Vidare är en fortsatt, djupare studie om varför respondenterna var mer oense 

om vilken kriskommunikationsstrategi som var lämplig eller mindre lämplig att nyttja vid 

krisscenariot Illegal verksamhet intressant att studera. Illegal verksamhet hade genomgående 

den högsta standardavvikelsen kontra Olycka och Produktsäkerhet. Vi tolkar den ojämna 

fördelningen inom Illegal verksamhet, som att respondenterna var mer oense i sitt besvarande 

om ett lämpligt agerande. Bakgrunden till detta kan ha olika förklaringar anser vi. Möjligtvis 

kan det bero på att Illegal verksamhet är en kontroversiell krissituation till följd av att 

företaget inte bara brutit mot rådande institutionella regler, utan åsidosatt gällande lagstiftning 

och medvetet begått ett lagbrott. En annan förklaring kan vara att avvikelsen beror på att de 

15 kriskommunikationsstrategierna som använts i studien inte är fullständigt anpassade till 

krisscenariot. Eventuellt kan det finnas en 16:e strategi som kan fungera bättre utifrån Illegal 

verksamhet. Oavsett bakomliggande faktor till varför Illegal verksamhet hade en högre 

standardavvikelse gentemot Olycka och Produktsäkerhet kvarstår faktum att det skiljer sig 

vilket gör det hela mycket intressant för framtida forskning. 

 

Avslutningsvis, är forskning med avseende på skillnader mellan branscher något som vore en 

intressant angreppspunkt för framtida studier, huruvida studier kan påvisa att vissa branscher 

skall agera olikt andra gällande kris, kriskommunikation och återställande av anseende. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Utlämnad enkät 

 

AB Östra Aros i Kris 

 

Nedan följer tre skilda situationer där det fiktiva bolaget AB Östra Aros befinner sig i kris och dess 

anseende har påverkats negativt. Var scenario är ej sammankopplat, det vill säga det presenteras en 

ny situation var gång. Därav ber vi dig endast använda beskriven information under var scenario för 

beslutsunderlag. Vi ber dig att besvara de 15 påståendena under var scenario med utgångspunkt i 

vilket agerande du, i egenskap av en framtida företagsledare, anser mest fördelaktigt för AB Östra 

Aros i dess försök att återställa sitt anseende. Endast ett val per påståenden. 

 

Klargörande:  

 ed ”...lyckas återfå sitt ursprungliga anseende” syftar vi på hur f retaget skall få tillbaka det 

anseende de hade innan var händelse, oavsett dess tidigare position. 

 

Har du några funderingar angående de presenterade scenarierna och/eller de formulerade påståendena, 

var vänlig ta kontakt med närvarande enkätutdelare. 

 

Kön:   Man Kvinna 

 

Studieinriktning:______________________ 

 

Ålder:________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Scenario 1 

En oavsiktlig olycka: 
 

Tidigare i veckan rapporterades det om en oavsiktlig olycka i AB Östra Aros 1,7M-liters 

förvaringsdepå vilket resulterade i ett omfattande utsläpp av giftiga kemikalier. Innan olyckan 

rapporterades det inga varningssignaler, det hela skedde likt en blixt från klar himmel, och i 

dagsläget arbetar AB Östra Aros tillsammans med myndigheterna samt frivilligorganisationer i ett 

försök till att åtgärda skadan. Därmed, tillföljd av utsläppet har grundvattnet i regionen blivit 

förorenat och likaledes obrukbart för användning. Regionens invånare löper nu risk för biverkningar. 

Denna situation har blivit en kris för AB Östra Aros. 

 

 

1. AB Östra Aros bör motsätta sig anklagelsen, därmed hävda att händelsen ej inträffat. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 

 
Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

2. AB Östra Aros bör försöka förflytta skulden och fokus från sig till en annan part delaktig i 

händelsen. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

3. AB Östra Aros bör be om ursäkt för det inträffade och ta ansvar för sina handlingar. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

4. AB Östra Aros bör stå upp för sig själv, gå till motattack mot den attackerande och minska den 

attackerande partens legitimitet. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga 

anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

5. AB Östra Aros bör kommunicera att ett alternativt handlande hade resulterat i ett ännu sämre utfall 

än vad som nu skedde. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende.  
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

6. AB Östra Aros bör kompensera berörda parter. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 
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7. AB Östra Aros bör minimera innebörden av det inträffande. Detta för att AB Östra Aros skall 

lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

8. AB Östra Aros bör kommunicera företagets allmännyttiga handlingar, istället för det inträffade. 

Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

9. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade har skett till följd av välvilliga handlingar. Detta för 

att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

10. AB Östra Aros bör återställa situationen till dess ursprungsform och säkerställa att scenariot 

aldrig upprepas igen. Detta för att lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

11. AB Östra Aros bör kommunicera att företagets motiv var av godartad karaktär. Detta för att AB 

Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

12. AB Östra Aros bör kommunicera att företaget ej hade vetskap om och/eller ej kunde kontrollera 

det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

13. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade är en direkt följd av en oavsiktlig handling. Detta 

för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

14. AB Östra Aros bör kommunicera att AB Östra Aros handling var ett svar på ett annat företags 

agerande, vilket i sin tur ledde till det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

15. AB Östra Aros bör inte kommentera det inträffade och/eller ignorera anklagelserna Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  
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Scenario 2 

Illegal verksamhet: 

 
Tidigare i veckan rapporterades det om en större läcka i AB Östra Aros 1,7M-liters 

förvaringsdepå vilket resulterade i ett omfattande utsläpp av giftiga kemikalier. Läckan var en 

direkt följd av att ledningen för AB Östra Aros beslutade om att åsidosätta svensk lagstiftning 

gällande grundläggande krav på säkerhet. Den uppkomna läckan har skapat en skandal för 

företaget då det visade sig att AB Östra Aros avsiktligt brutit mot de rättsliga kraven. I 

dagsläget har företaget ingen legitim ursäkt för sitt handlande och varför de brutit mot 

rådande lagstiftning. AB Östra Aros arbetar tillsammans med myndigheterna samt 

frivilligorganisationer i ett försök till att åtgärda skadan. Dock, tillföljd av utsläppet har 

grundvattnet i regionen blivit förorenat och därmed gjort det obrukbart för användning. 

Regionens invånare löper nu risk för biverkningar. Denna situation har blivit en kris för AB 

Östra Aros.  

 

1. AB Östra Aros bör motsätta sig anklagelsen, därmed hävda att händelsen ej inträffat. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 

 
Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

2. AB Östra Aros bör försöka förflytta skulden och fokus från sig till en annan part delaktig i 

händelsen. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

3. AB Östra Aros bör be om ursäkt för det inträffade och ta ansvar för sina handlingar. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

4. AB Östra Aros bör stå upp för sig själv, gå till motattack mot den attackerande och minska den 

attackerande partens legitimitet. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga 

anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

5. AB Östra Aros bör kommunicera att ett alternativt handlande hade resulterat i ett ännu sämre utfall 

än vad som nu skedde. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende.  
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

6. AB Östra Aros bör kompensera berörda parter. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 
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7. AB Östra Aros bör minimera innebörden av det inträffande. Detta för att AB Östra Aros skall 

lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

8. AB Östra Aros bör kommunicera företagets allmännyttiga handlingar, istället för det inträffade. 

Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

9. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade har skett till följd av välvilliga handlingar. Detta för 

att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

10. AB Östra Aros bör återställa situationen till dess ursprungsform och säkerställa att scenariot 

aldrig upprepas igen. Detta för att lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

11. AB Östra Aros bör kommunicera att företagets motiv var av godartad karaktär. Detta för att AB 

Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

12. AB Östra Aros bör kommunicera att företaget ej hade vetskap om och/eller ej kunde kontrollera 

det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

13. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade är en direkt följd av en oavsiktlig handling. Detta 

för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

14. AB Östra Aros bör kommunicera att AB Östra Aros handling var ett svar på ett annat företags 

agerande, vilket i sin tur ledde till det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

15. AB Östra Aros bör inte kommentera det inträffade och/eller ignorera anklagelserna Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 
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Scenario 3 

Produktsäkerhet: 
 

Tidigare i veckan rapporterades det om en läcka i AB Östra Aros 1,7M-liters förvaringsdepå 

vilket resulterade i ett omfattande utsläpp av giftiga kemikalier. AB Östra Aros arbetar 

tillsammans med myndigheterna samt frivilligorganisationer i ett försök att åtgärda skadan. 

Under arbetet framgick det att kemikalierna var av toxisk karaktär och inte likt de tidigare 

trott, ofarligt. Det AB Östra Aros samt dess konsumenter tidigare uppfattade likt en “säker” 

produkt visade sig nu istället vara en farlig, toxisk kemikalie. AB Östra Aros konsumenter är 

nu oroade över hälsoeffekterna till följd av exponering. Därtill har grundvattnet i regionen 

blivit förorenat och därmed gjort det obrukbart för användning. Regionens invånare löper nu 

risk för biverkningar. Denna situation har blivit en kris för AB Östra Aros.  

 

1. AB Östra Aros bör motsätta sig anklagelsen, därmed hävda att händelsen ej inträffat. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 

 
Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

2. AB Östra Aros bör försöka förflytta skulden och fokus från sig till en annan part delaktig i 

händelsen. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

3. AB Östra Aros bör be om ursäkt för det inträffade och ta ansvar för sina handlingar. Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

4. AB Östra Aros bör stå upp för sig själv, gå till motattack mot den attackerande och minska den 

attackerande partens legitimitet. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga 

anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

5. AB Östra Aros bör kommunicera att ett alternativt handlande hade resulterat i ett ännu sämre utfall 

än vad som nu skedde. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende.  
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

6. AB Östra Aros bör kompensera berörda parter. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 
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7. AB Östra Aros bör minimera innebörden av det inträffande. Detta för att AB Östra Aros skall 

lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

8. AB Östra Aros bör kommunicera företagets allmännyttiga handlingar, istället för det inträffade. 

Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

9. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade har skett till följd av välvilliga handlingar. Detta för 

att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

10. AB Östra Aros bör återställa situationen till dess ursprungsform och säkerställa att scenariot 

aldrig upprepas igen. Detta för att lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

11. AB Östra Aros bör kommunicera att företagets motiv var av godartad karaktär. Detta för att AB 

Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

12. AB Östra Aros bör kommunicera att företaget ej hade vetskap om och/eller ej kunde kontrollera 

det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

13. AB Östra Aros bör klargöra att det inträffade är en direkt följd av en oavsiktlig handling. Detta 

för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte  

 

 

14. AB Östra Aros bör kommunicera att AB Östra Aros handling var ett svar på ett annat företags 

agerande, vilket i sin tur ledde till det inträffade. Detta för att AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt 

ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 

 

 

15. AB Östra Aros bör inte kommentera det inträffade och/eller ignorera anklagelserna Detta för att 

AB Östra Aros skall lyckas återfå sitt ursprungliga anseende. 
 

Stämmer  bra               Stämmer delvis               Neutral               Stämmer delvis inte               Stämmer inte 
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Bilaga 2. Sammanställning av insamlat datamaterial   
Strategier 

(nummer) 

Medelvärde: 

Olycka (1) 

Std-

dev 

Medelvärde: Illegal 

verksamhet (2) 

Std-

dev 

Medelvärde: 

Produktsäkerhet (3) 

Std-

dev 

Enkelt förnekande 

(1) 4,92 0,27 4,68 0,94 4,86 0,55 

Förflytta skulden (2) 4,01 1,04 4,23 1,2 4,01 1,44 

Förödmjukelse (3) 1,51 0,93 1,55 1,02 1,25 0,44 

Attackera (4) 3,87 1,13 4,14 1,02 3,83 1,45 

Differentiera (5) 3,35 1,31 3,13 1,62 3,41 1,46 

Kompensera (6) 1,8 0,99 1,54 1,13 1,64 1,12 

Minimera (7) 2,86 1,32 2,4 1,59 2,8 1,73 

Stärka (8) 3,01 1,24 2,63 1,19 3,06 1,41 

Överseende (9) 2,47 1,46 3,31 1,52 2,39 1,43 

Korrigerande 

åtgärder (10) 1,46 0,74 1,52 1,13 1,52 0,95 

Goda intentioner 

(11) 2,15 1,32 2,96 1,6 2,25 1,45 

Ogiltigförklara (12) 2,09 1,07 3,99 2,42 2,19 1,35 

Missöde (13) 1,88 0,92 3,76 1,34 2,53 1,65 

Uppvigla (14) 3,9 1,25 3,88 1,39 3,97 1,29 

Tystnad (15) 4,44 1,13 4,22 1,41 4,23 1,43 
Källa: Egen bearbetning 
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Bilaga 3. Tabell över ANOVA på krisscenarionivå 

Strategi (nummer) Signifikans mellan scenario 1, 2 & 3 F-värde 

Enkelt förnekande (1) 0,026 3,702 

Förflytta skulden (2) 0,351 1,052 

Förödmjukelse (3) 0,023 3,816 

Attackera (4) 0,147 1,930 

Differentiera (5) 0,368 1,002 

Kompensera (6) 0,234 1,460 

Minimera (7) 0,078 2,579 

Stärka (8) 0,036 3,352 

Överseende (9) 0,000 12,014 

Korrigerande åtgärd (10) 0,877 0,132 

Goda intentioner (11) 0,000 9,117 

Ogiltigförklara (12) 0,000 44,205 

Missöde (13) 0,000 50,731 

Uppvigla (14) 0,878 0,13 

Tystnad (15) 0,420 0,869 
Källa: Egen bearbetning 
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Bilaga 4. Tabell över Post Hoc-test krisscenarier emellan 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Enkelt förnekande  

  

  

(1) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,240 0,034 

    Produktsäkerhet (3) 0,060 0,808 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,240 0,034 

    Produktsäkerhet (3) -0,180 0,148 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,060 0,808 

    Illegal verksamhet (2) 0,180 0,148 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Förflytta skulden (2) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,220 0,455 

    Produktsäkerhet (3) 0,000 1,000 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,220 0,455 

    Produktsäkerhet (3) 0,220 0,455 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,000 1,000 

    Illegal verksamhet (2) -0,220 0,455 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Förödmjukelse (3) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,040 0,944 

    Produktsäkerhet (3) 0,260 0,090 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,040 0,944 

    Produktsäkerhet (3) 0,300 0,041 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,260 0,090 

    Illegal verksamhet (2) -0,300 0,041 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Attackera (4) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,270 0,292 

    Produktsäkerhet (3) 0,040 0,973 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,270 0,292 

    Produktsäkerhet (3) 0,310 0,197 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,040 0,973 

    Illegal verksamhet (2) -0,310 0,197 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Differentiera (5) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,220 0,573 

    Produktsäkerhet (3) -0,060 0,959 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,220 0,573 

    Produktsäkerhet (3) -0,280 0,406 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,060 0,959 

    Illegal verksamhet (2) 0,280 0,406 
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Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Kompensera (6) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,260 0,240 

    Produktsäkerhet (3) 0,160 0,581 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,260 0,240 

    Produktsäkerhet (3) -0,100 0,809 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,160 0,581 

    Illegal verksamhet (2) 0,100 0,809 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Minimera (7) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,460 0,115 

    Produktsäkerhet (3) 0,060 0,964 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,460 0,115 

    Produktsäkerhet (3) -0,400 0,194 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,060 0,964 

    Illegal verksamhet (2) 0,400 0,194 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Stärka (8) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,380 0,114 

    Produktsäkerhet (3) -0,050 0,963 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,380 0,114 

    Produktsäkerhet (3) -0,430 0,062 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,050 0,963 

    Illegal verksamhet (2) 0,430 0,062 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Överseende (9) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,840 0,000 

    Produktsäkerhet (3) 0,080 0,929 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,840 0,000 

    Produktsäkerhet (3) 0,920 0,000 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,080 0,929 

    Illegal verksamhet (2) -0,920 0,000 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Korrigerande 

åtgärder (10) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,060 0,906 

    Produktsäkerhet (3) -0,060 0,906 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,060 0,906 

    Produktsäkerhet (3) 0,000 1,000 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,060 0,906 

    Illegal verksamhet (2) 0,000 1,000 
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Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Goda intentioner  

  

  

(11) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -0,810 0,001 

    Produktsäkerhet (3) -0,100 0,890 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 0,810 0,001 

    Produktsäkerhet (3) 0,710 0,003 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,100 0,890 

    Illegal verksamhet (2) -0,710 0,003 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Ogiltigförklara (12) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -1,540 0,000 

    Produktsäkerhet (3) -0,100 0,862 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 1,540 0,000 

    Produktsäkerhet (3) 1,440 0,000 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,100 0,862 

    Illegal verksamhet (2) -1,440 0,000 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Missöde (13) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) -1,880 0,000 

    Produktsäkerhet (3) -0,650 0,003 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) 1,880 0,000 

    Produktsäkerhet (3) 1,230 0,000 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,650 0,003 

    Illegal verksamhet (2) -1,230 0,000 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Uppvigla (14) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,020 0,994 

    Produktsäkerhet (3) -0,070 0,931 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,020 0,994 

    Produktsäkerhet (3) -0,090 0,889 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) 0,070 0,931 

    Illegal verksamhet (2) 0,090 0,889 

Beroende variabel, 

strategi (nummer) 

(X) Scenario 

(nummer) (Y) Scenario (nummer)  

Differens 

medelvärde 

(X-Y) Signifikans 

Tystnad (15) Olycka (1) Illegal verksamhet (2) 0,220 0,507 

    Produktsäkerhet (3) 0,210 0,538 

  Illegal verksamhet (2) Olycka (1) -0,220 0,507 

    Produktsäkerhet (3) -0,010 0,999 

  Produktsäkerhet (3) Olycka (1) -0,210 0,538 

    Illegal verksamhet (2) 0,010 0,999 
Källa: Egen bearbetning 


