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Sammandrag 
 
Alltfler företag drabbas av kriser som kan härledas till ett oetiskt förfarande. Därmed blir det 
intressant att undersöka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och 
kriskommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat 
vid en kris relaterad till CSR. Studien avser att undersöka hur Ikea kommunicerat vid en 
konfrontationssituation relaterad till anklagelser om urskogsskövling i Karelen, Ryssland. En 
kvalitativ studie har genomförts i form av intervjuer med utomstående experter inom området 
CSR/kris och representanter från Ikea. Sekundärmaterial har insamlats för att undersöka hur Ikea 
har kommunicerat vid krisen. För att uppfylla syftet har det empiriska materialet kopplats till fem 
kriskoncept utifrån Bradford och Garretts (1995) teori om krissvar vid oetiskt beteende. 
Slutsatsen är att det finns en koppling mellan CSR och kriskommunikation och att Ikea tillämpat 
majoriteten av kriskoncepten. Sammanfattningsvis har det visat sig vara svårt att utgå från en 
krismall då kriser är situationsberoende, dock är CSR och kriskommunikation ett relevant 
område som det fodras vidare forskning inom.  
 
Nyckelord: CSR, Oetiskt beteende, Krissvar, Kriskommunikation, IKEA  
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Förord 
 
Ett stort tack till respondenterna Thomas Bergmark, Vanessa Folkesson, Jeanette Fors-Andrée 
Niclas Ihrén och Kajsa Nylander som valde att medverka i studien. Genom intressanta samtal har 
ni bidragit med värdefull information till vår uppsats.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Anna Ljung för synpunkter och god vägledning under arbetet 
samt våra opponenter för konstruktiv kritik och uppmuntran. 
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1. INTRODUKTION                              
  
1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste åren har fler kriser uppmärksammats då multinationella företag ertappats för 
oetiskt beteende genom exempelvis miljöförstöring, utnyttjande av barnarbete och höga bonusar 
till företagsledare (Arvidsson, 2010). Tidigare begränsades företags ansvar till att endast följa 
samhällets riktlinjer och uppnå vinstmaximering (Friedman, 1962). Intressenter ställer allt högre 
krav på företag och får ett större inflytande i samhällsdebatten vilket innebär att företags ansvar 
har förändrats (Carroll, 1991, Arvidsson, 2010). Till följd av flera företagsskandaler har 
förväntningar från samhället på sociala och etiska åtaganden ökat avsevärt, vilket sätter press på 
företag att kommunicera hur de arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR). Begreppet 
CSR är omtvistat men idén grundar sig på att utöver företags ekonomiska och legala ansvar 
förväntas även ett socialt ansvarstagande (Carroll, 1991, Du., Bhattacharaya., Sen., 2010). 
 
Kommunikation vid CSR är fundamental då företag kan stärka sitt varumärke och anseende 
genom att kommunicera sina CSR-strategier (Du et al., 2010). En allt viktigare del av CSR-
kommunikation är att företag kan hantera granskning av medier vid eventuella kriser med 
bibehållen integritet. Företag kan kontrollera den interna information de själva sänder ut, men 
vad medier väljer att skildra är svårare att kontrollera (Du et al., 2010). Genom medier har 
företag en möjlighet att försvara sig mot kritik samtidigt som de även får utstå spekulationer. 
Forskning visar även att konsumenter tenderar att värdera information från externa aktörer högre 
än om företaget själva kommunicerar ut budskapet och det är därför viktigt att veta hur och på 
vilket sätt ett företag ska agera och förhålla sig till medier och andra intressenter under en kris 
(Du et al., 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

Trots utvecklade CSR-strategier drabbas företag av kriser som kan härledas till brister i deras 
CSR-arbete. Genom mediers granskning uppmärksammas företags oetiska förfaranden och det är 
därför viktigt hur företag kommunicerar till medier för att undvika massiv negativ publicitet. Det 
bedöms att 75 procent av ett företags värde är immateriellt och en viktig del av detta värde är 
företagets rykte. Det immateriella värdet kan påverkas negativt vid en kris till följd av bristande 
ansvar som snabbt kan försämra företagets varumärke (Reich, 2007). Precis som individer skiljer 
sig åt i hur de hanterar etiska problem, skiljer sig även företag åt hur de väljer att kommunicera 
till medier vid anklagelser om oetiskt förfarande. De använder olika försvarsmekanismer i form 
av kommunikativ respons för att försvara företagets rykte (Brown & Starkey, 2000, Ketola, 
2006). Det blir därmed intressant att undersöka hur ett företag hanterar en kris relaterad till CSR 
och hur de kommunicerar med medier. Tidigare forskning (Weiner 1975, Coombs 1998) har 
resulterat i rekommendationer och riktlinjer för hur företag kan kommunicera vid kriser. Dock 
ser vi en avsaknad på forskning vad gäller kriskommunikation för företag som bedriver ett CSR-



 6 

arbete där företagets trovärdighet riskerar att hotas vid en kris. CSR kan förhindra att en kris 
bryter ut då det fungerar som en förebyggande åtgärd och kan stärka företagets rykte (L’Etang, 
1994, Coombs, 1995, Ulmer, 2001, Du et al., 2010, Klein & Dawar, 2004). Forskning av 
kopplingen mellan CSR och kriskommunikation har snarare fokuserat på hur företag kan 
förebygga kriser med hjälp av CSR än hur företag kan kommunicera till medier vid anklagelser 
om oetiskt förfarande. Studien ämnar därmed undersöka hur ett fallföretag hanterat och 
kommunicerat vid en kris relaterad till CSR och vilka krissvar som kan användas vid en 
konfrontationssituation. Den 25 april 2012 anklagades företaget Ikea för urskogsskövling i 
Karelen, Ryssland av TV-programmet Uppdrag Granskning.  

“Från möbeljätten är man noga med att framhålla sitt miljöarbete och Ikea försäkrar att allt 
virke kommer från hållbara och ansvarsfulla skogsbruk. Samtidigt pågår avverkningen av 
urskog i Karelen i nordvästra Ryssland”  (Uppdrag Granskning, Den sista urskogen, 2012)  
 
Denna händelse resulterade i ökad medial uppmärksamhet eftersom Ikea är kända för att värna 
om skogen i sitt etablerade CSR-arbete (People & Planet Positive: Ikea Group Sustainability 
Strategy for 2020, 2013). Ikea har uppmärksammats flera gånger i medier för oetiskt beteende 
men trots tidigare anklagelser rankas företaget högst på Medieakademins förtroendebarometer 
2014 för allmänhetens förtroende för företaget (Sifo: Förtroendebarometern, 2014). I Ikeas 
hållbarhetsplan People and Planet positive beskriver företaget att de är Forest positive vilket 
innebär att de stödjer ett hållbart skogsbruk och värnar om att skydda skogen. De garanterar även 
en långsiktig balans mellan skogsavverkning och återställande av skog och bevarandet av 
biologisk mångfald (People & Planet Positive: Ikea Group Sustainability Strategy for 2020, 
2013). Det blir således intressant att undersöka hur Ikea kommunicerade vid 
konfrontationssituationen om urskogsskövling med tanke på deras uttalade CSR engagemang.  
 
 
1.3 Syfte och Forskningsfråga 
 
Studiens syfte är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till 
CSR. För att belysa uppsatsens syfte kommer forskningsfrågan nedan att studeras.  
 

- Hur har fallföretaget Ikea kommunicerat vid en kris relaterad till anklagelser om oetiskt 
förfarande? 
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2. TEORI               
 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Inledande definieras 
begreppet Corporate Social Responsibility, oetiskt förfarande och teorier om 
kriskommunikation. Vidare presenteras en litteraturstudie på området CSR och 
kriskommunikation. Avslutningsvis förklaras Bradford & Garretts (1995) Communicative 
Response Model med utgångspunkt i krisstrategier som kommer att appliceras som huvudteori 
och referensram vid besvarande av syftet. 
 
 
2.1 Corporate Social Responsibility och Etik  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett mångtydigt begrepp vilket kan ta flera uttryck och 
definitioner. Då denna studie undersöker hur ett fallföretag kommunicerat vid en kris relaterad 
till CSR kommer en etisk dimension av CSR med utgångspunkt i Carrolls (1991) definition att 
appliceras. Förutom ett ekonomiskt och legalt ansvar som fordras av företag förväntas även ett 
socialt ansvar i form av en etisk och en filantropisk dimension. Ett etiskt beslut är både legalt och 
moraliskt accepterat av samhället (Jones, 1991). Vidare beskriver Carroll (1991) att den etiska 
utgångspunkten är en normbaserad lag som kan implementeras genom att företaget omfattas av 
exempelvis standarder eller frivilliga kontrakt.  
 
I likhet med Carroll (1991) framhäver även Sethi (1975) att etik är en viktig del i CSR och 
företagets ansvar. Etik är en dimension av CSR som inte är tvingande men är förväntad av 
samhället (Carroll, 1991). Friedman (1970) anser att ett företag inte har ett etiskt ansvar utan att 
ett företags främsta uppgift är att bedriva ekonomisk verksamhet och har således ett annat synsätt 
på begreppet CSR. Porter och Kramer framhäver att det är intressenter som förväntar sig att 
företag ska bedriva ett CSR-arbete och därmed är det påtryckningar utifrån som ger upphov till 
CSR. Medier ifrågasätter de företag som inte håller vad de lovar gällande socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. I en situation där företag ertappas för att inte arbeta i linje med sin 
CSR-strategi kan konceptet om CSR förlora sin styrka och intressenternas förtroende för 
företaget påverkas negativt (Podnar, 2007). Ett oetiskt företags beteende definieras i denna studie 
som ett företag som enbart drivs av att tjäna pengar, utan att ta hänsyn till etiska principer och 
normer som samhället kräver (Bradford & Garrett 1995). För att undersöka hur ett företag 
kommunicerar vid en kris relaterad till CSR är det nödvändigt att belysa ämnet 
kriskommunikation för en ökad förståelse av företeelsen.  
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2.2 Kriskommunikation -Vad är en kris? 
 
En kris är ett hot mot bilden av företaget och målet för kriskommunikation är att försvara och 
reparera ryktet av företaget (Allen & Caillouet, 1996). Krishantering är en pågående process i 
företag och effektiv kommunikation fordras för att hantera kriser på rätt sätt (Coombs, 2007). 
Palm och Falkheimer (2005) hävdar att hantering av kriser och kommunikation är beroende av 
varandra. Att kommunicera vid en kris är avgörande för att påverka utfallet och en utarbetad 
kommunikation är viktig i alla faser då intressenters uppfattning om företaget påverkas under en 
kris (Coombs, 1998). Palm och Falkheimer (2005) samt Coombs (2012) delar in 
krishanteringsprocessen i tre faser: före, under och efter kris vilka omfattar förebyggande 
åtgärder, hantering genom krisstrategier och lärdomar av kriser. I det första steget beskrivs före 
kris- fasen där varningstecken uppträder och organisationen försöker eliminera eventuella risker. 
I det andra steget redogörs för krisens effekt där krisen drabbar de involverade parterna och 
besvaras genom krisstrategier. Slutligen sker återhämtningsfasen som huvudsakligen handlar om 
att återställa intressenternas förtroende för företaget (Coombs, 2012).  
 
Företag arbetar med kriskommunikation för att minimera riskerna för ett dåligt rykte i samband 
med kriser och krisstrategier har fått ett ökat utrymme inom forskningen (Coombs & Holladay, 
2004, 2005). Ett exempel är Coombs (2012) som beskriver tio vanliga kommunikationsstrategier 
vid kriser, däribland förnekelse, förlåtelse och syndabockstrategin med flera. Ki och Brown 
(2013) ifrågasätter dock effektiviteten av krisstrategier vid publika anklagelser och hävdar att det 
inte spelar någon större roll vilken strategi ett företag tillämpar eftersom kriser alltid får negativa 
konsekvenser men de framhäver samtidigt att det viktigt med en snabb, enhetlig och transparent 
kommunikation till intressenter. Transparens innebär att företaget gör sig tillgängliga för medier 
och är villiga att delge information på ett ärligt sätt (Coombs, 2012). Att kommunicera på ett 
enhetligt sätt efter en kris och vara tillmötesgående är nödvändigt då intressenter kräver svar på 
vad som har hänt. Att istället inta en reserverad roll i en krissituation kan få en motsatt effekt 
(Weiner, 2006). I nästkommande kapitel kopplas CSR till kriskommunikation utifrån tidigare 
forskning inom ämnet.  
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2.3 CSR och Kriskommunikation  
 
CSR och kriskommunikation är två ämnen som historiskt behandlats separat i litteraturen 
(Brown 1979, Ketola 2006, 2008a, 2008b). På senare tid har dock forskare funnit en koppling 
dem emellan. CSR kan agera som en förebyggande åtgärd och i bästa fall förhindra att en kris 
bryter ut genom att hjälpa företag att bygga ett rykte som kan skydda deras image vid negativ 
publicitet (L’Etange, 1994, Coombs, 1995, Ulmer, 2001, Battcharaya & Sen, 2004, Klein & 
Dawar, 2004). Att använda CSR som ett förebyggande verktyg vid krishantering finner stöd hos 
flera forskare (Coombs, 1998, Klein & Dawar, 2004, Du et al., 2010). Konsumenter tenderar att 
tycka att företag med ett proaktivt CSR-arbete och ett högt renommé är mindre ansvarigt vid en 
kris (Klein & Dawar, 2004, Coombs & Holladay, 2006). Det har även visat sig att konsumenter 
är mer skeptiska till företag med en kort historia av CSR än företag med ett etablerat CSR-
engagemang vid en kris (Vanhamme & Grobben, 2009). Om ett företag försvarar sig för mycket 
i en konfrontationssituation kan det dock upplevas som mindre trovärdiga i sitt CSR-arbete 
(Coombs & Holladay 2001, 2006, Klein & Dawar, 2004). Det är således viktigt att företag är 
transparenta i sin kommunikation om CSR (Podnar, 2007). 
 
Åtskilliga forskare har beskrivit strategier som knyter an till etiska kriser och socialt 
ansvarstagande (Sethi 1975, Greening & Gray 1994). Enligt Wilson (1975) finns det fyra möjliga 
kommunikationsstrategier vid en kris: reaktion, försvar, tillmötesgå och förebygga. Denna teori 
har vidareutvecklats och kompletterats med synsätt inom CSR, till exempel att använda CSR 
som ett verktyg att leda branschen (McAdam, 1973). En defensiv strategi vid kriskommunikation 
är den mest effektiva för att upprätthålla rykte och trovärdighet av företagets CSR-arbete. Det är 
viktigt att inte vara offensiv och att förneka krisen genom att undgå ansvar (Haigh & Brubaker, 
2010). Vid en etisk kris är det viktigt att företag uppfattas som att de handlat ansvarsfullt. Det 
kan uppnås genom ett snabbt agerande och att tredje part kommunicerar att företaget handlat 
etiskt rätt (Jolly & Mowen, 1985). Det framkommer även att en talesperson för företaget bör 
kommunicera för att försvara företagets rykte (Szwajkowski, 1992, Bradford & Garrett, 1995, 
Ketola, 2006). Szwajkowski (1992) belyser fyra strategier för kriskommunikation genom en 
matris som består av: tillmötesgå, rättfärdiga, ursäkta och neka att svara. Bradford och Garrett 
(1995) har empiriskt testat matrisen genom hypotestest och vidareutvecklat teorin till Corporate 
Communicative Response Model som fokuserar på krisstrategier då företag anklagats av tredje 
part för oetiskt beteende. 
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2.4 Kriskommunikation vid oetiskt förfarande  
 
Bradfords och Garretts (1995) Corporate Communicative Response Model lämpar sig som grund 
för denna studie eftersom teorin beskriver krisstrategier vilka kan appliceras då företag har 
anklagats för oetiskt beteende. (Se Bilaga 1) Då etik är en av de viktigaste beståndsdelarna av 
CSR passar således denna teori för att besvara studiens syfte: att undersöka hur ett fallföretag 
kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Teorin beskriver en konfrontationssituation då en 
extern aktör anklagar ett företag för oetiskt förfarande. Fokus ligger vid att förklara hur det 
anklagade företagets kommunikativa respons kan påverka uppfattningen av företaget (Bradfords 
& Garrett, 1995). Corporate Communicative Response Model består av fem möjliga krissvar: 
inget svar, förneka, ursäkta, rättfärdiga och tillmötesgå som kan användas beroende på 
krissituationen.  
 
Enligt Bradford och Garrett (1995) innebär kriskonceptet inget svar att företag inte bemöter 
anklagelser om oetiskt beteende. Detta resulterar i en negativ bild av företaget tills dess att det 
anklagade företaget har bevisat motsatsen. Krissvaret förneka används då företaget dementerar 
att händelsen har inträffat eller att företaget är ansvariga för händelsen. Företaget påstår att ingen 
kris existerar och förklarar vidare varför det inte är någon kris. Det finns heller inga bevis för 
företagets inblandning i händelsen. Det tredje konceptet ursäkta innebär att företaget inte är 
ansvarigt på grund av faktorer som influerat företagets kontroll över situationen. Dessa faktorer 
kan inkludera att avsikten inte var att skada, eller att företaget inte hade kontroll över händelsen 
som skapade krisen. Detta krissvar kan användas då det finns bevis för företagets inblandning 
men inte för företagets kontroll över händelsen. Kriskonceptet rättfärdiga innebär att även om 
företaget bär ansvaret för händelsen försöker företaget minimera eventuella skador relaterade till 
krisen. Detta kriskoncept kan användas om det finns bevis för både företagets inblandning och 
kontroll över händelsen men standarder för bedömning ifrågasätts. Kriskonceptet tillmötesgå 
innebär att företaget medger att händelsen har inträffat och bär ansvaret för det inträffade. 
Företaget hade således kontroll över situationen och utvärderingen av den externa aktören som 
anklagar företaget är korrekt. Detta krissvar kan användas då ett företag medverkade i händelsen 
och när det finns bevis för att företaget bär ansvaret (Bradford & Garrett, 1995). 
 
Bradford och Garretts (1995) teori avslutas med en beskrivning huruvida den av företaget valda 
kommunikationsstrategin accepteras eller nekas av företagets intressenter. Om företaget 
använder sig av en lämplig strategi för situationen kan den externa aktören vara neutralt 
inställsam eller positivt acceptera förklaringen, vilket inte påverkar bilden av företaget negativt. 
Resultatet av studien visar att krissvaret tillmötesgå är den optimalt bästa. Däremot är det viktigt 
att inte använda denna strategi i alla avseenden eftersom det då kan minska trovärdigheten för 
företaget (Bradford & Garrett, 1995). 
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2.5 Huvudteori: Fem kriskoncept vid oetiskt förfarande  
 
I studien kommer Bradford och Garretts (1995) teori att förenklas eftersom ett hypotestest inte 
kommer att kunna genomföras på grund av undersökningens omfattning och tidsram. Då syftet är 
att undersöka hur ett fallföretag kommunicerat vid en kris relaterad till CSR kommer fokus för 
studien att ligga vid de fem huvudkoncepten från The Corporate Communictive Response 
Model, vilka grundar sig i de kommunikativa svaren: inget svar, förneka, ursäkta, rättfärdiga 
och tillmötesgå. De fem huvudkoncepten illustreras och förtydligas i krissvarstabellen nedan. 
 
 
Tabell 1. Fem kriskoncept utifrån Bradford och Garretts (1995) Corporate Communicative 
Response Model (Bilaga 1)  
 
  
	  
INGET	  SVAR	  
	  

	  
Bemöter/	  besvarar	  inte	  anklagelserna	  om	  oetiskt	  beteende	  	  

	  
FÖRNEKA	  

	  
Förnekar/	  dementerar	  antingen	  att	  händelsen	  inte	  har	  inträffat	  eller	  
att	  företaget	  inte	  är	  ansvariga	  för	  det	  inträffade	  
	  

	  
URSÄKTA	  

	  
Ursäktar/	  försvarar	  företaget	  genom	  att	  minimera	  ansvaret	  för	  
händelsen	  på	  grund	  av	  andra	  faktorer	  som	  påverkat	  det	  inträffade	  
	  

	  
RÄTTFÄRDIGA	  

	  
Rättfärdigar/	  berättigar	  då	  det	  finns	  bevis	  för	  företagets	  inblandning	  
och	  kontroll	  över	  händelsen.	  	  Grunden	  till	  anklagelserna	  ifrågasätts	  	  
	  

	  
TILLMÖTESGÅENDE	  
	  

	  

Medger/	  bemöter	  skuld	  i	  det	  som	  inträffat	  och	  att	  företaget	  bär	  
ansvaret	  samt	  hade	  kontroll	  över	  situationen.	  	  Grunden	  till	  
anklagelserna	  är	  korrekt	  
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3. METOD    
 
I metodkapitlet kommer studiens utformning att preciseras för insamlingen av datamaterial. 
Inledningsvis beskrivs val av forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Vidare görs en 
operationalisering av de teoretiska begreppen för att möjliggöra en senare analys av materialet. 
Slutligen diskuteras urval och källkritik.  
 
3.1 Forskningsmetod 
  
Studien syftar till att se hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. 
Kopplingen mellan CSR och kriskommunikation är ett relevant ämne att belysa i ett 
forskningssammanhang eftersom forskningen är begränsad på detta område och kan således ge 
värde åt företag vid utveckling av kriskommunikation (Brown 1979, Ketola, 2006, 2008a, b). En 
fallstudie möjliggör en djupare förståelse för kriskommunikation som fenomen i ett företag som 
arbetar med CSR. En kvalitativ metod är lämplig då datamaterialet består av människors 
upplevelser vid en specifik situation (Saunders., Lewis., Thornhill., 2009). Valet att enbart 
undersöka ett företag och inte fler motiveras av att händelsen i Karelen kan ses som en unik 
händelse. Saunders et al., (2009) hävdar att vid unika händelser bör endast ett företag studeras. 
Händelsen i Karelen kan även ur en miljöaspekt ses som en kritisk händelse då skogsskövlingen 
får allvarliga effekter på miljön (Uppdrag Granskning - Den sista urskogen, 2012). 
  
3.2 Datainsamling 
  
För att skapa en förståelse för ämnesområdet CSR och kriskommunikation har sekundärkällor 
analyserats. Fokus för studien har legat vid insamling av sekundärdata eftersom undersökningen 
syftar till att se hur Ikea kommunicerat till media vid ett specifikt fall. Huvudsakligen har 
intervjuer från TV-programmet Uppdrag Granskning - Den sista urskogen samt 
pressmeddelanden från Ikea använts vid analys av hur företagets kommunikation. Även 
sekundärkällor från tidningsartiklar från svensk dagspress, vetenskapliga artiklar, 
hållbarhetsrapporter och litteratur har analyserats. Sekundärdata leder till en fördjupad 
ämneskunskap och underlättar även insamlingen av primärdata (Saunders et al., 2009).  
 
För att undersöka hur fallföretaget arbetar med kriskommunikation har primärdata insamlats 
genom intervjuer med representanter från Ikea. Då respondenterna från Ikea tenderar att uppge 
vinklad information om företaget har källtriangulering tillämpats genom ytterligare intervjuer 
med personer som har koppling till ämnet. Utomstående experter inom kriskommunikation och 
CSR har därmed intervjuats för uppnå en högre validitet (Yin, 2003). Intervjuerna med 
kommunikationsexperterna syftar till att ge en mer neutral bild av händelseförloppet samt en 
förståelse för vilken effekt olika kommunikativa responser får i media och för företaget (Du et 
al., 2010). De utomstående experterna består av två konsulter inom CSR-strategi och 
kommunikation samt en forskare och konsult inom området kriskommunikation.  
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3.3 Operationalisering av undersökningsmaterial 
  
För att anknyta till syftet utgår intervjufrågorna från tre övergripande teman; CSR & 
Kriskommunikation, Kriskoncept och Karelen. Frågorna i intervjuerna har utformats och 
operationaliserats utifrån de teoretiska slutsatser och kriskoncept som ligger till grund för 
studien, för att mäta det som studien avser mäta och upprätta en god validitet (Patel & Davidson, 
2011). Intervjuerna är ostandardiserade och semistrukturerade för att få en djupare bild av 
undersökningsområdet (Saunders et al., 2009). Frågorna anpassades efter respondenternas 
befattning på företagen samt om personen är en utomstående expert eller representant från Ikea 
(Saunders et al., 2009). Gemensamt för alla intervjuer är att de inledande frågorna är öppna men 
att respondenterna sedan leds in på ämnet för att återkoppla till syftet. 
  
Inledningsvis presenterades syftet med studien och en kort beskrivning av händelsen i Karelen 
för respektive intervjudeltagare. Vidare ställdes öppna frågor angående CSR, oetiskt beteende 
och kriskommunikation. Frågan: Hur kan ett företag agera oetiskt enligt dig? gav till exempel en 
bild av respondenternas uppfattning av oetiskt beteende. Därefter undersöktes 
intervjudeltagarnas syn på förhållandet mellan CSR och kriskommunikation genom frågorna: Ser 
du att det finns en koppling mellan CSR och kriskommunikation? 
  
Majoriteten av intervjufrågorna har operationaliserats utifrån Bradford och Garretts (1995) fem 
koncept för krissvar: inget svar, förneka, ursäkta, rättfärdiga och tillmötesgå. Frågor som: Om 
företaget dementerar anklagelser om oetiskt beteende, hur kan det komma att påverka 
uppfattningen om företaget? ställdes till exempel i syfte att förstå respondenternas syn på 
krissvaret förneka. Ett ytterligare exempel är frågan: Ska ett företag alltid vara medgörlig då de 
konfronteras vid en kris?, som ställdes för att undersöka respondenternas åsikt om krissvaret 
tillmötesgå. Avslutningsvis ställdes mer specifika frågor gällande Ikeas kriskommunikation och 
hantering av fallet i Karelen för att knyta an till fallföretaget och syftet. Exempelvis ställdes 
frågan: Hur upplever du Ikeas kommunikation vid anklagelserna om urskogsskövling i Karelen?  
 
Samtliga intervjusvar har kodats in i de olika kriskoncepten från teorin. Begreppssynonymer har 
även definierats i samband med detta, till exempel krissvaret ursäkta har tolkats synonymt med 
ordet försvara. Operationalisering av kriskoncept på ett fallföretag utifrån Bradford och Garretts 
(1995) teori har även använts i tidigare studier av bland annat Eweje och Wu (2010) vilket även 
motiverar valet av metoden.  
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3.4 Urval i studien 
 
Vidare beskrivs urvalsförfarandet i studien, där valet av Ikea som fallföretag och 
intervjurespondenter motiveras.  
 
3.4.1 Val av Ikea som fallföretag 
  
Valet av fallföretag motiveras av att Ikea är ett välkänt företag som har en utarbetad 
hållbarhetsstrategi och ett starkt varumärke. Ikea har även vid upprepande tillfällen 
uppmärksammats för kriser kopplade till deras CSR-arbete, till exempel dunskandalen år 2009 
(Ikea pressmeddelande, 2009-09-14). Valet av att undersöka kriskommunikationen vid 
anklagelserna om urskogsskövling i Karelen grundar sig i att krisen har blivit uppmärksammad i 
medier och det således finns en stor tillgång på material. Händelsen i Karelen har också 
dokumenterats av TV-programmet Uppdrag Granskning (Uppdrag Granskning Den sista 
urskogen, 2012). Krisen är aktuell i den bemärkelse att den uppdagades år 2012 och Ikea 
förlorade sin Forest Stewardship Council (FSC) -certifiering för hållbart skogsbruk i februari 
2014 (Ikea pressmeddelande, 2014-03-12). 
  
3.4.2 Intervjuer 
  
I intervjuerna medverkade representanter från Ikea och utomstående experter inom 
kriskommunikation och CSR. I studien har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats vid val av 
respondenter. Då forskningsfrågan i studien är att undersöka hur fallföretaget Ikea kommunicerat 
vid en kris relaterad till anklagelser om oetiskt förfarande lämpar sig detta urvalsförfarande då 
det är en kvalitativ studie med komplexa frågor. Samtliga respondenter har valts efter deras 
kunskap om CSR/ kriskommunikation och händelsen i Karelen (Saunders et al., 2009). 
Intervjuerna genomfördes antingen via telefon eller personlig intervju och spelades in samt 
transkriberades för att underlätta bearbetningen av datamaterialet. Nedan följer en presentation 
av intervjudeltagarna som medverkade i undersökningen. 
                                                                                                          
3.4.2.1 Representanter från IKEA 
På Ikea intervjuades Vanessa Folkesson, Sustainability Innovation Manager på Ikea Group och 
Thomas Bergmark, tidigare Global Sustainability Manager för Ikea Group. Intervjun med 
Thomas Bergmark genomfördes över telefon den 5 maj 2014. Bergmark har en gedigen kunskap 
om Ikea då han har arbetat 22 år på företaget. Idag arbetar Bergmark som strategisk manager och 
VD på Bergmark Sustainability och är rankad som nummer 13 av de mest inflytelserika 
personerna i Business Ethics år 2007 (US Magazine Ethisphere). Bergmark har en koppling till 
både Ikea och konsultbranschen inom CSR. Dock ses Bergmarks koppling till fallet ur Ikeas 
synvinkel, eftersom respondenten med största sannolikhet, inte kan uttala sig negativt om Ikea av 
konfidentalitetsskäl.  
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Vanessa Folkesson intervjuades över telefon den 13 maj 2014. Hon arbetar med att förbättra 
Ikeas CSR-strategi, People and Planet positive genom att identifiera nya hållbarhetslösningar. 
Ytterligare en representant från Ikea skulle ha intervjuats till uppsatsen, men denna representant 
valde sedan att inte medverka. 
  
3.4.2.2 Utomstående experter 
De utomstående experterna består av Niclas Ihrén, Kajsa Nylander och Jeanette Fors-Andrée. 
Ihrén intervjuades den 5 maj 2014 på företaget Respect Sustainable Business kontor på 
Kungstensgatan 15 i Stockholm. Ihrén är chefsstrateg på Respect Sustainable Business och har 
över 15 års erfarenhet från att arbeta med CSR. Även senior rådgivaren Kajsa Nylander arbetar 
på Respect Sustainable Business och intervjuades den 6 maj 2014. Nylander arbetar med 
rådgivning inom hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet, kommunikation och 
strategisk utveckling.  Jeanette Fors-Andrée är kriskonsult och intervjuades den 6 maj 2014 över 
telefon. Hon är även författare av böckerna Praktisk Kriskommunikation och Modern 
Kriskommunikation samt har bedrivit forskning om kriskommunikation på Uppsala universitet i 
sju år. 
  
3.5 Källkritik 
 
Det är viktigt att beakta att det utifrån ett fallföretag inte går att dra generella slutsatser angående 
hur företag kommunicerar vid kriser relaterade till CSR. Däremot kan en djupgående, kvalitativ 
studie av ett fallföretag ligga till grund för vidare kvantitativa studier inom ämnet (Saunders et 
al., 2009). Då samtliga respondenter valts utifrån ett icke-sannolikhetsurval går det heller inte att 
generalisera utfallet då alla individer inte haft möjlighet att komma med i urvalet. I intervjuerna 
har helheten beaktats istället för specifika ord som kopplas till de teoretiska begreppen och 
därefter placerats in i respektive kriskoncept. 
  
Vid insamling av sekundärmaterial har det noterats att författare inom området 
kriskommunikation tenderar att ha ett normativt förhållningssätt, vilket gestaltas i försök att 
sammanfatta mallar, checklistor och teorier för att hantera kriser (Eweje & Wu, 2010). Ett 
kritiskt förhållningssätt har beaktats vid genomförande av litteraturstudien. Studien har enbart 
behandlat artiklar av författare som publicerat godkända vetenskapliga artiklar. Det finns dock 
ett undantag, en artikel av Milton Friedman som motiveras av att han är en erkänd 
nationalekonom och Nobelpristagare i ekonomi. Vid val av litteratur har endast böcker av 
forskare och professorer inom ämnet behandlats. Hänsyn har också tagits till att information från 
Ikea, exempelvis hållbarhetsrapport, hemsida och pressmeddelanden med stor sannolikhet är 
subjektivt vinklade till Ikeas fördel.  
  
Då uppsatsen ämnar undersöka hur Ikea kommunicerat vid en kris relaterad till anklagelser om 
oetiskt förfarande tar studien även upp intervjuer från TV-programmet Uppdrag Granskning, 
som ägnar sig åt granskande journalistik. Det är således viktigt att ta hänsyn till programmets 
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kritiska ställningstagande och att deras klippning av reportaget nödvändigtvis inte skildrar 
situationen i helhet. Undersökningen har därför kompletterats med Ikeas uttalanden i svensk 
dagspress vilket bidrar till en mer neutral bild av händelseförloppet i Karelen, Ryssland. 
Intervjun från Uppdrag Granskning har även transkriberats och bifogats i uppsatsen (se Bilaga 3) 
för att skildra hela intervjun, då endast utdrag från intervjun har beskrivits i empiri- avsnittet. 
 
Primärkällorna i studien är semistrukturerade intervjuer och det är därför viktigt att ta hänsyn till 
reliabilitet, bias och generaliserbarhet (Saunders et al., 2009). Det finns svårigheter att uppnå 
reliabilitet vid semistrukturerade intervjuer eftersom resultatet beror på vilka som medverkat i 
studien och hur intervjuerna har utformats. För att uppnå en bättre reliabilitet vid framtida 
mätningar har operationaliseringen beskrivits och en intervjumall finns bifogad (se Bilaga 2).  
Såväl respondenterna som intervjuarna kan ge en vinklad bild av händelseförloppet då intressen 
och värderingar kan påverka materialet. För att minimera risken för skevhet och bias i denna 
studie har båda författarna medverkat under alla intervjuer. (Saunders et al., 2009). Tre av 
intervjuerna genomfördes via telefon vilket även kan medföra svårigheter och feltolkning av svar 
då det inte är möjligt att avläsa ansiktsuttryck (Saunders et al., 2009). Genom att spela in 
samtliga intervjuer minskas risken för att tolka svaren fel. 
 
Då kriskommunikation och anklagelser om urskogsskövling kan ses som ett etiskt känsligt ämne 
kan det medföra validitetsproblem (Fahie, 2014). Händelsen i Karelen är av historisk karaktär 
eftersom krisen uppdagades för två år sedan. Således är sekundärmaterial i form av Uppdrag 
Gransknings intervjuer, pressmeddelanden och nyhetsartiklar relaterade till krisen av större vikt 
för undersökningen då de skildrar den kommunikativa responsen från fallföretaget i samband 
med händelsen. Därmed läggs inte lika stort fokus på respondenternas svar vid analys av hur 
företaget kommunicerade under krisen.  
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redogörs för den information som samlats in genom sekundärkällor och 
intervjuer. Inledande beskrivs respondenternas syn på kopplingen mellan CSR och 
kriskommunikation utifrån intervjuerna samt kriskoncepten vid anklagelser om oetiskt beteende 
(se Tabell 1). För att besvara forskningsfrågan ligger fokus för empirin vid att redogöra för hur 
fallföretaget Ikea kommunicerat till Uppdrag Granskning, i pressmeddelanden och till svensk 
press i samband med anklagelserna om urskogsskövling i Karelen.  
 
  
4.1 CSR och Kriskommunikation 
 
För att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR förklaras 
respondenternas syn på kopplingen mellan CSR och kriskommunikation. Samtliga respondenter 
belyser att det finns en koppling mellan CSR och kriskommunikation. Thomas Bergmark (2014) 
tidigare Global Sustainability Manager för Ikea Group, beskriver att en CSR-relaterad kris kan 
påverka ett företags varumärke negativt och att en öppen och ärlig kommunikation är nödvändig. 
En etisk kris väcker ofta starka känslor hos människor och därför måste etiska kriser hanteras 
med försiktighet och empati (Nylander, 2014). Niclas Ihrén (2014) chefsstrateg på Respect 
Sustainable Business instämmer med senior rådgivare Kajsa Nylander (2014) och betonar att vid 
en etisk kris är det i synnerhet viktigt att företag har en långsiktig ambition med CSR för att 
kunna hantera kriser på rätt sätt. Bergmark (2014) och kriskonsult Jeanette Fors-Andrée (2014) 
hävdar motsatsen och menar att en CSR-relaterad kris inte skiljer sig från andra kriser eftersom 
det alltid handlar om att agera snabbt, vara transparent, analysera fallet och vidta åtgärder.  
 
Fors-Andrée (2014) betonar att kopplingen mellan CSR och kriskommunikation är starkare idag 
än tidigare, vilket är en konsekvens av att fler företag bedriver CSR-arbete och därmed måste 
arbeta med kriskommunikation parallellt. CSR är ett komplext ämne och det finns ingen specifik 
mall för att hantera kriser vilket innebär att det är svårt för företag att kommunicera vid 
anklagelser om oetiskt förfarande (Fors-Andrée, 2014). Hon framhåller även att de företag som 
arbetar med CSR utsätts för mer granskning och är sköra. Både Ihrén (2014) och Nylander 
(2014) belyser företeelsen att enbart stora företag som arbetar med CSR hängs ut i medier vilket 
resulterar i att de som inte tar ansvar exkluderas i debatten. Därmed kan de företag som inte 
arbetar med CSR fortgå med oetiskt beteende utan att riskera att granskas (Ihrén, 2014, 
Nylander, 2014).  
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4.2 Kriskoncept vid oetiskt förfarande 
 
Då företag anklagas för oetiskt beteende kan olika krissvar användas vid kommunikation till 
medier. Tre respondenter förklarar att om ett företag använder sig av flera kriskoncept vid 
beskyllningar om oetiskt förfarande kan det påverka företaget negativt (Bergmark, 2014,  Ihrén, 
2014, Fors-Andrée, 2014).  
 

Kriskommunikation handlar om att vara extremt konsekvent, ett exempel på dålig kriskommunikation är 
när företag slår ifrån sig, säger för mycket, får backa från sina påståenden och slutligen vinklar om sin 
historia (Ihrén, 2014).  
 

Bergmark (2014) framhäver att det är vanligt att företag skyller på leverantör vilket inte är 
acceptabelt eftersom företag har ansvar för hela värdekedjan. Nedan beskrivs respondenternas 
syn på de fem olika kriskoncepten (se Tabell 1) som behandlas i syfte att öka förståelsen för hur 
fallföretaget kommunicerade vid en CSR-relaterad kris.   
 
4.2.1 Inget svar 
Vid kommunikation till medier är det väsentligt att vara ärlig, transparent och att lyssna till 
helheten eftersom förtroendekapitalet drabbas vid en kris (Nylander, 2014). Även Bergmark 
(2014) och Fors-Andrée (2014) framhåller transparens och ärlighet samt menar att det är viktigt 
att inte ducka vid en första kontakt med medier utan att erkänna vad som inträffat. Fors-Andrée 
(2014) poängterar att alla kriser ofta kommer som en överraskning och därmed bör företaget 
primärt ta reda på vad som har hänt. Ibland kan det dock vara fördelaktigt att avstå kontakt med 
medier tillfälligt för att vinna tid och samla en krisgrupp för en djupare analys av händelsen 
(Bergmark, 2014). Nylander (2014) tycker inte att det finns något att vinna på att avstå kontakt 
med medier. Även Ihrén (2014) menar att om företaget i fråga avstår kontakt med medier 
riskerar de att framstå i dålig dager. Tillgänglighet och öppenhet är viktigt men vid besvarandet 
av komplexa frågor är det bättre att återkomma. “Det är väsentligt att företaget har tänkt igenom 
hela storyn innan de uttalar sig till medier” (Ihrén, 2014). Fors-Andrée (2014) betonar vikten av 
att utarbeta konkreta åtgärder genom en handlingsplan för att vinna tillbaka förtroendet. 
Folkesson (2014) framhäver att det är betydelsefullt att ta reda på rätt fakta innan kontakt med 
medier men att det är viktigt att utforma en strategi innan denna kontakt sker för att 
kommunicera på rätt sätt. I intervjun med Folkesson (2014) avböjde hon att kommentera det 
specifika fallet i Karelen och ville hellre prata om en annan kris som drabbat Ikea 
(köttbullskandalen). Även Bergmark (2014) uppträdde avvaktade med sitt svar i telefonintervjun 
angående Ikeas agerande i Karelen.   
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4.2.2 Förneka 
Förnekelse vid konfrontation får ofta ett negativt utfall men om företaget har rätt och medier fel 
är det viktigt att stå på sig, dock krävs ordentliga belägg (Bergmark, 2014). Företag bör vara 
försiktiga med att ta på sig ansvaret då mediers uppfattning upplevs som felaktig och i dessa fall 
ska företag stå på sig och korrigera faktafel som inte stämmer (Fors-Andrée, 2014). Om ett 
företag hävdar sin oskuld och skyller ifrån sig menar Ihrén (2014) att det sänker förtroendet 
ytterligare för företaget och att det inte är en framgångsrik strategi. Det bidrar även till minskat 
förtroende för näringslivet i stort om det upplevs som att företag enbart slår ifrån sig vid 
anklagelser (Ihrén, 2014). Han menar även att företag bör vara försiktiga med att gå i försvar och 
argumentera emot beskyllningarna om de inte kan bevisa motsatsen. Ett företag som anklagas 
bör ta situationen på allvar eftersom det nästan alltid finns ett korn av sanning i beskyllningarna 
(Ihrén, 2014). 
  
4.2.3 Ursäkta 
Fors-Andrée (2014) och Bergmark (2014) hävdar att det inte är strategiskt att skylla ifrån sig på 
till exempel leverantörer då företaget i fråga bär ansvar för hela värdekedjan från leverantör till 
slutkund. Ihrén (2014) vidarehåller att det är väsentligt att undersöka och analysera var i 
värdekedjan som det har brustit och därefter vidta åtgärder. Att hävda att företaget inte har 
kontroll över det inträffade brukar inte uppfattas av allmänheten på ett bra sätt (Fors-Andrée, 
2014). Om företag minimerar sitt ansvar genom att beskriva att de inte hade kontroll över 
händelsen kan det påverka företaget negativt då det kan upplevas som att de friskriver sig 
ansvaret. Det kan därmed uppfattas som att de gömmer sig bakom certifieringar och standarder 
vilket kan få negativa konsekvenser (Nylander, 2014). Ihrén (2014) be att en internationell 
standard inte är ett tillräckligt försvar. 
  
4.2.4 Rättfärdiga 
Om medier har fel och företaget försvarar sig är det viktigt att visa ödmjukhet och lägga fram all 
fakta (Nylander, 2014). Företaget måste inta en position där de upplevs som trovärdig och först 
därefter kan en dialog med intressenter inledas (Ihrén, 2014). Att istället framhäva sitt CSR-
engagemang är ofta en dålig kommunikativ strategi då det inte är desamma som att besvara 
anklagelserna (Ihrén, 2014). Fors-Andrée (2014) instämmer att det inte fungerar att belysa vikten 
av sitt övriga CSR-arbete. Då kan omgivningen uppleva att det är ett företag som inte vill ta 
kritiken och konsekvensen blir att företaget uppfattas som att de vill gömma sig (Fors-Andrée, 
2014). Nylander (2014) förklarar att ett företag som försvarar sig mot en händelse och agerar 
defensivt kan uppfattas som mindre trovärdigt, vilket kan ge negativa konsekvenser. Om ett 
företag beskriver att ingen skada skett och istället framhäver sitt CSR-engagemang vid 
beskyllningar om oetiskt beteende kan det i värsta fall leda till misstankar om Greenwashing1, 
det vill säga att företaget endast arbetar med CSR i marknadsföringssyfte (Nylander, 2014). 

                                                
1 Greenwashing innebär att ägna sig åt positiv kommunikation av CSR-arbetet emedan den faktiska 
påverkan för CSR är begränsad (Burbano & Delma, 2011).  
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4.2.5 Tillmötesgå 
Om anklagelserna om oetiskt förfarande stämmer är det lämpligt att företag tar på sig skulden 
och ber om ursäkt eftersom de bär ansvar för hela värdekedjan (Bergmark, 2014). Fors-Andrée 
(2014) framhåller att om ett företag arbetar med CSR-frågor och om det handlar om 
underleverantörer (till exempel skövlar skog) bör företaget ta på sig hela ansvaret och inte bara 
en del av ansvaret. Det är således viktigt att förklara vad som har gått snett och beskriva vilka 
åtgärder som kommer vidtas (Fors-Andrée, 2014). Ett företag ska alltid vara tillmötesgående i 
den bemärkelsen att de alltid bör besvara sakfrågor (Fors-Andrée, 2014). Ihrén (2014) menar att 
det är viktigt att visa ödmjukhet, lyssna och vara beredd på att diskutera händelsen. Ett företag 
ska alltid be om ursäkt om det finns något att be om ursäkt för (Fors-Andrée, 2014). Ofta 
kommer sanningen ifatt företaget vilket kan skada varumärket och i slutändan tvingas företaget 
ändå att be om ursäkt det vill säga att göra en pudel. Det som räddar företag som drabbas av 
kriser är att de är öppna och ärliga med vad som har gått fel. Att återupprätta förtroende genom 
att förklara att: “Ja vi har brustit här men ni har anledning att tro på oss för vi är faktiskt på väg 
hit” (Ihrén, 2014). Nylander (2014) belyser att företag kan tjäna på att vara tillgängliga för 
medier men hävdar även att det är kostsamt för företag att ständigt kommunicera och det 
viktigaste är vad företaget faktiskt gör i en krissituation. Fors-Andrée (2014) hävdar att företag 
inte ska lägga sig platt för allt som medier säger om det inte stämmer och i ett sådant fall bör 
företag istället försvara sig, exempelvis om anklagelser om urskogsskövling inte stämmer.  
 
4.3 Ikea och CSR 
 
För att kunna applicera kriskoncepten på fallföretaget Ikea och kommunikationen vid händelsen i 
Karelen är en bakgrund till fallet nödvändig för en ökad förståelse av situationen.  Nedan 
beskrivs en kort bakgrund av fallföretaget Ikea och hur företaget kommunicerade i Uppdrag 
Granskning och pressmeddelanden när de anklagades för urskogsskövling i Karelen, Ryssland.  
  
Ikea är ett svenskt möbelföretag som grundades år 1943 av Ingvar Kamprad och företagets vision 
är att “skapa en bättre vardag för de många människorna” (Ikea Company Information, 2014). I 
företagets hållbarhetsrapport People and Planet positive beskrivs att hållbarhet för Ikea är att 
försäkra miljö, ekonomi och välbefinnande för idag och imorgon. (People & Planet positive: Ikea 
Group Sustainability Strategy for 2020, 2013). Ikeas produktsortiment består till 60% av trävaror 
och det är därmed företagets viktigaste råvara. Företaget värnar om att skydda skogen och stödjer 
ett hållbart skogsbruk. Ikea främjar en biologisk mångfald genom en långsiktig balans mellan 
skogsavverkning och återställande av skog. För att upprätthålla ett ansvarsfullt skogsbruk 
samarbetar Ikea med Världsnaturfonden (WWF) och Forest Stewardship Council (FSC) (People 
& Planet positive: Ikea Group Sustainability for 2020, 2013). 
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4.3.1 Ikeas kommunikation i Uppdrag Granskning 
I april år 2012 anklagades Ikea för att skövla urskog i Karelen vilket uppmärksammades av TV-
programmet Uppdrag Granskning (2012). Karelen är ett område i nordvästra Ryssland som 
består av tusen år gammal urskog (Uppdrag Granskning - Den sista urskogen, 2012). I 
programmet anklagas Ikeas dotterbolag Swedwood för skövling av urskog av bland annat 
organisationerna Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. I Uppdrag Granskning (2012) 
konfronterar reporter Jan Josefsson Ikeas skogschef Anders Hildeman om Ikeas urskogsskövling 
i Karelen. I intervjun (se Bilaga 3) visar Josefsson upp bilder från skogsavverkningen i Karelen 
och en 350 år gammal träbit från området. Josefsson ber Hildeman förklara situationen och han 
svarar:  

Det finns äldre träd i det här området, men vi har jobbat intensivt med att sätta av områdena med de högsta 
naturvärdena för att den gamla skogen ska finnas kvar i området (Uppdrag Granskning, Den sista urskogen, 
2012).  
 

På frågan om Hildeman anser att skogsavverkning ska se ut som på bilderna förklarar Hildeman 
att skogarna sköts på principer som FSC fastslagit. På bilderna framkommer även att Ikea lämnat 
avverkningsplatsen på ett sätt som Hildeman förklarar är oacceptabelt:  

 
Så här får det inte se ut i skogen efter att man har varit här. Sådana här körskador är oacceptabla. Vi kan 
direkt säga att en sådan här sak kan vi ta tag i och se till att det förbättras (Uppdrag Granskning- Den sista 
urskogen, 2012). 
 

Vidare frågar Josefsson om det är godtagbart att skövla urskog när Ikea påstår att de älskar skog 
och Hildeman svarar: “Det här är inte urskog, det finns gamla träd i området”. Hildeman 
beskriver även att Ikea arbetar för att utveckla och förbättra skogsbruket. Då Josefsson uppger att 
han inte vill stödja detta som konsument och handla på Ikea säger Hildeman; “Jag kan medge att 
det här inte ser bra ut, men vi har jobbat med miljöorganisationer och vi har jobbat med staten 
framför allt”. Slutligen frågar Josefsson om Ikea skövlat urskog, och Hildeman nekar med 
förklaringen:  

 
Höga naturvärden bedöms utifrån förhållanden i Ryssland och de ryska förhållandena är inte detsamma 
som i Sverige. Skogen i Ryssland måste bedömas i det ryska sammanhanget, skogen är äldre i Ryssland 
och därför är det äldre träd som avverkas. För att kombinera ett brukande, naturvården och de sociala 
värdena i skogen måste man titta på helheten (Uppdrag Granskning- Den sista urskogen, 2012).  

 
Även en representant från WWF, marknadschefen Mariann Eriksson uttalar sig i Uppdrag 
Granskning (2012) och hävdar att FSC är den standard som globalt kommit längst och att deras 
ryska kollegor anser att Ikeas dotterbolag Swedwood har en bra naturvård i skogsbruket som de 
bedriver. 
 
4.3.2 Ikeas kommunikation till press och via pressmeddelanden 
Ikea valde att kommentera Uppdrag Gransknings reportage om Karelen redan innan programmet 
sändes i Sveriges Television. Pressansvarige för Ikea Sverige, Sara Carlsson skriver att: Ikea har 
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säkra kontrollsystem och endast accepterar trä från orörda naturskogar om det har certifierats 
som ansvarsfullt skogsbruk (Ikea pressmeddelande, 2012-04-19). Enligt Jan Josefsson valde 
grundaren Ingvar Kamprad att inte medverka i Uppdrag Granskning med motiveringen att han 
har fullt förtroende för Ikeas koncernledning som ser till att avverkningen sker i enlighet med 
högsta internationella kvalitet, vilket förmedlades av Per Heggenes, Kamprads talesman 
(Expressen, 2012-04-26). 
 
Händelsen i Karelen resulterade i ökad uppmärksamhet och negativ publicitet för Ikea i mediala 
sammanhang. Vid en mediesökning i databasen Retriever Research uppkom att sökorden ”ikea” 
och ”urskog” resulterade i sammanlagt 53 träffar där svensk press har skrivit om händelsen under 
åren 2012-2014. I 9 fall av 53 har representanter från Ikea uttalat sig om händelsen (Retriever 
Research, 2014-05-10). Ikea besvarade kritiken från medier samma dag som programmet sändes 
i Uppdrag Granskning genom ett pressmeddelande (2012-04-25) där de beskriver att företaget tar 
skog med höga naturvärden på största allvar och framhäver Ikeas väletablerade CSR-arbete. 
Företagets CSR-engagemang fastställs genom ett utvecklat arbete med kontrollsystem där de 
säkerställer att värdekedjan lever upp till kraven som förväntas på ansvarsfullt skogsbruk. Vidare 
förklarar Ikea att FSC är den starkaste standarden för ansvarsfullt skogsbruk internationellt och 
berättar om företagets samarbete med miljöorganisationen WWF.  Ikea framhåller även att 
skogen i Ryssland generellt sätt är äldre jämfört med svensk skog och att biologisk mångfald 
bevaras genom god naturvård ur ett helhetsperspektiv (Ikea pressmeddelande, 2012-04-25).  
 
Dagens Nyheter (2012-04-25) och Svenska Dagbladet (2012-04-25) publicerade artiklar om 
händelsen med rubrikerna “Ikea avverkar rysk urskog” och “Ikea anklagas för urskogsskövling” 
där det framgår att Anders Hildeman förklarar att skogsbruket som Swedwood bedriver i Karelen 
inte är skövling eftersom de står bakom FSC-certifieringen. Hildeman framhäver att Ikea har lagt 
ner ett väldigt seriöst arbete på inventering av skogarna och identifierat de områden med de 
högsta naturvärdena. I en artikel från Dagens Nyheter (2012-04-28) beskrivs hur Ivana Flygare, 
informationschef på Ikea, uttalar sig om situationen och framhåller att Ikea vill hålla en öppen 
dialog med demonstranter angående Karelen. I artikeln beskrivs även hur medarbetare på Ikea 
delade ut material om företagets CSR-arbete i varuhusen. Ikea uttalade sig begränsat till medier 
under händelsen, främst genom pressmeddelanden och i intervjun med Uppdrag Granskning. 
 
Till följd av medial uppmärksamhet och FSCs årliga revision av verksamheten i Karelen 
förlorade Ikea, två år senare (2014-02-06) sin FSC-certifiering som står för ansvarsfullt bruk av 
världens skogar. Ikeas skogschef Anders Hildeman uttalade sig i ett pressmeddelande (2014-03-
12) om den indragna certifieringen:  

 
Vi är tacksamma att få FSC-certifieringen indragen då det är viktigt för oss att arbeta med hållbart 
skogsbruk. Vårt fokus ligger nu på att fortsätta arbeta med hållbart skogsbruk och se till att se att 
avvikelserna i certifieringen försvinner… Noggranna kontroller och uppföljningar visar styrkan i FSC -
systemet och vi anser att utvärderingen av omprövningskommittén att vara i linje med FSCs principer. Vi 
fortsätter att stå stadigt bakom FSCs principer (Ikea pressmeddelande 2014-03-12). 
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I tidningen Miljöaktuellt kommenterade även Josefin Thorell, pressansvarig på Ikea Group:  
 
Certifieringen är indragen, men vi ser det som något högst temporärt. Anmärkningarna handlar inte om 
skogens eventuella höga bevarandevärde. Istället handlar den indragna FSC- certifieringen om 
arbetsmiljöfrågor – till exempel att de anställda i skogen inte har en bod att ha rast i (Miljöaktuellt, 2014). 

 
4.3.3 Respondenterna om Ikeas kommunikation vid anklagelser om urskogsskövling 
För att få en ökad förståelse för händelsen och Ikeas kommunikation kring fallet i Karelen fick 
respondenterna ge sin syn på situationen och fallföretagets kommunikation.  
 
Bergmark (2014) tidigare Global Sustainability Manager på Ikea Group, anser att företaget 
hanterade krisen i Karelen korrekt i den bemärkelse att de klev fram och försökte förklara 
situationen trots att Ikea inte delade samma uppfattning som till exempel Naturskyddsföreningen. 
Han bekräftar att det var riktigt av Ikea att hänvisa till FSC-certifieringen eftersom det är en 
internationell standard, men förklarar att även om det visar sig att certifieringen inte håller måttet 
är det viktigt att gemensamt stärka den. Bergmark (2014) framhåller att det är svårt att finna ett 
mer trovärdigt mått än FSC för företag vad gäller ansvarsfullt skogsbruk. Nylander (2014) ger 
sin syn på händelsen i Karelen och belyser problematiken att reglerna skiljer sig mellan 
skogsskövling i Sverige och Ryssland samt att Uppdrag Granskning endast ger det svenska 
perspektivet. Hon förklarar att Ikea gick ut med sin syn av händelsen när programmet sändes 
samtidigt som de kanske inte tog fullt ansvar eftersom de hänvisade till FSC och inte gjorde 
några större ändringar. Eftersom Ikea är en storförbrukare av trä, anser Nylander (2014) att 
företaget har ett ansvar att kontrollera skövlingen, särskilt om Ikea marknadsför sig som 
ansvarsfulla gällande skogsbruk. Folkesson (2014) Sustainability Innovation Manager på Ikea 
Group, kommenterar den indragna FSC-certifieringen i Karelen och anser att samtliga parter 
gjorde vad de kunde för att bibehålla sitt rykte. Hon framhåller Ikea som ett stort företag som vill 
upprätthålla en hög standard (Folkesson, 2014). 
 
Ihrén (2014) beskriver Ikea som ett företag som betraktas som skickliga på att hantera 
mediekriser då de är duktiga kommunikativt och har ett etablerat CSR-arbete. Ikeas långsiktiga 
engagemang i CSR-frågor har underlättat deras kommunikativa utmaningar kring kriser (Ihrén, 
2014). Han beskriver att en kris som drabbar Ikea blossar snabbt upp och rinner fort av då 
företaget arbetar långsiktigt med sitt hållbarhetsarbete. Ihrén (2014) förklarar att “Som 
betraktare ser man händelsen som en isolerad företeelse från ett företag som är på väg åt rätt 
håll”. Folkesson (2014) förklarar att företaget har en kommunikationsgrupp som ansvarar för 
kriser. Hon framhäver att då en kris drabbar Ikea förbereder sig denna grupp på att besvara alla 
viktiga frågor innan de väljer att kommunicera till medier.  
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5. ANALYS   
  
För att knyta an till syftet: att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris 
relaterad till CSR kommer det empiriska materialet att kopplas till de fem koncepten i Tabell 1. 
Sekundärdata analyseras i form av Ikeas kommunikation och krissvar vid händelsen i Karelen 
och kopplas till primärdata som består av intervjuer där utomstående experter och 
representanter på Ikea beskrivit sin syn på fallet Karelen och kriser relaterade till CSR.  
 
 
5.1 Kriskoncept vid oetiskt förfarande 
 
Krissvar vid oetiskt beteende användas då en extern aktör anklagar ett företag för oetiskt 
förfarande vilket kan kopplas till att Ikea anklagades av medier för att skövla urskog i Karelen, 
Ryssland. Nedan analyseras de fem kriskoncepten: Inget svar, förneka, ursäkta, rättfärdiga och 
tillmötesgå och kopplas till det empiriska materialet.  
 
5.1.1 Inget svar 
Kriskonceptet inget svar (se Tabell 1) innebär att ett företag väljer att inte besvara anklagelser 
om oetiskt beteende. I Uppdrag Granskning väljer Hildeman att besvara anklagelserna vilket 
innebär att krissvaret inget svar inte stämmer överens med Ikeas agerande vid kommunikation 
till medier. Dock framkommer det att Ingvar Kamprad valt att inte uttala sig om 
urskogsskövlingen då han inte ville ställa upp i Uppdrag Granskning (Expressen, 2012-04-26). 
Även respondenten Folkesson (2014) avböjde att kommentera det specifika fallet Karelen och 
ville hellre prata om en annan kris som drabbat Ikea, vilket kan tolkas som att hon inte ville 
besvara anklagelserna om Ikeas oetiska förfarande i Karelen.  
 
Utifrån en mediesökning kan vi konstatera att Ikea har uttalat sig i 9 fall av 53 i svensk press. 
Detta kan tolkas som att Ikea kommunicerat begränsat vid händelsen i Karelen. Det måste 
beaktas att Ikea kanske inte har fått möjlighet att besvara anklagelserna i varje nyhetsartikel 
(Retriever Research, 2014). Nylander (2014) belyser att kontakt med medier är väsentligt 
eftersom förtroendekapitalet drabbas vid en kris. Det är viktigt att inte ducka vid första kontakt 
med medier utan uppvisa transparens och ärlighet (Bergmark, 2014, Fors-Andrée, 2014). 
Bradford och Garrett (1995) hävdar att om ett företag avstår kontakt med medier kan det få 
negativa effekter, vilket även bekräftas av respondenterna Nylander (2014) och Ihrén (2014). 
Bergmark (2014) avvaktade med sitt svar i telefonintervjun angående Ikeas agerande i Karelen, 
vilket kan kopplas till Ihréns (2014) påstående om att ett företag bör ha tänkt igenom hela storyn 
innan de uttalar sig. Bergmarks (2014) svar kan således tolkas som att han avvaktade med att 
svara för att uttala sig på ett korrekt sätt. Fors-Andrée (2014) betonar att alla kriser kommer som 
en överraskning och därför är det väsentligt att utarbeta en handlingsplan med åtgärder för att 
vinna tillbaka företagets förtroende. Ihrén (2014) hävdar att det är viktigt att förbereda sig innan 
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kontakt med medier vilket även bekräftas av Folkesson (2014) som förklarar att Ikea har en 
krisgrupp som utarbetar krisstrategier före kommunikation med medier.  
  
5.1.2 Förneka 
I det undersökta fallet förnekar Ikeas skogschef Anders Hildeman skövlingen av urskog i 
Karelen i Uppdrag Granskning och i svensk dagspress (Uppdrag Granskning- Den sista 
urskogen, 2012, Dagens Nyheter, 2012-04-25, Svenska Dagbladet 2012-04-25). Han förklarar att 
det endast är gamla träd i området och inte urskog som Ikea har skövlat. Att Hildeman påstår att 
skogen inte är urskog tolkar vi som ett sätt att friskriva sig ansvaret vilket kan kopplas till 
kriskonceptet förneka som innebär att ett företag dementerar krisen eller att företaget frånskriver 
sig ansvaret för händelsen. Förnekelse som kriskoncept är lämplig då ett företag har starka 
belägg för att händelsen inte har inträffat eller att företaget kan bevisa att de inte handlat oetiskt 
(Bradford & Garrett, 1995). 
 
I intervjuerna med Ihrén (2014) och Fors-Andrée (2014) framkommer att ett företag inte bör 
förneka en händelse då det finns bevis som tyder på att företaget är involverat i krisen. Om 
mediers uppfattning är felaktig ska företaget stå på sig och med försiktighet korrigera faktafel 
(Fors-Andrée, 2014). Hildeman förklarar vid upprepade tillfällen till medier att Ikea förlitar sig 
på sin FSC-standard. Det här kan tolkas som att Ikea har bevis för att företaget har agerat etiskt 
korrekt då de efterföljer standardens kriterier och därmed inte har skövlat urskog (Bradford & 
Garrett, 1995). Även om det förefaller att Ikea förnekat händelsen och har bevis menar Ihrén 
(2014) att det är svårt att vinna moraliska argument då ett företag dementerar anklagelser 
eftersom det nästan alltid finns ett korn av sanning i påståendena. Då ett företag förnekar krisen 
minskar förtroendet för företaget vilket inte är en framgångsrik strategi (Ihrén, 2014). Bergmark 
(2014) bekräftar att förnekelse vid konfrontation ofta får ett negativt utfall och framhäver vikten 
av att företaget i fråga har ordentliga bevis vid ett sådant fall.  
 
5.1.3 Ursäkta 
Då vissa faktorer har begränsat företagets kontroll över händelsen kan kriskonceptet ursäkta 
tillämpas. Genom att försvara sig vid anklagelser minimeras företagets ansvar för händelsen, till 
exempel genom att företaget förklarar att de inte hade kontroll över det inträffade (Bradford & 
Garrett, 1995). Ikeas skogschef Hildeman försvarade sig mot anklagelserna om urskogsskövling 
genom att förklara att skogarna i Karelen sköts enligt principer som FSC fastslagit. (Uppdrag 
Granskning- Den sista urskogen, 2012, Dagens Nyheter 2012-04-25) Det kan således tolkas som 
att Ikea ursäktar sitt agerande genom att hänvisa till den externa faktorn FSC, vilket innebär att 
de förlitar sig på standarden och inte har full kontroll över händelsen. Även WWF:s representant, 
Mariann Eriksson uttalar sig i Uppdrag Granskning och hänvisar till FSC som en stark standard 
som globalt kommit längst (Uppdrag Granskning- Den sista urskogen, 2012).   
  
Bergmark (2014) som tidigare varit Global Sustainability Manager på Ikea kommenterar 
händelsen i efterhand och menar att det var helt rätt av Hildeman att hänvisa till FSC eftersom 
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det är en internationell standard (Bergmark, 2014). I Ikeas pressmeddelande (2012-04-25) i 
samband med anklagelserna om skövling betonas att FSC är den starkaste standarden för 
ansvarsfullt skogsbruk internationellt. Att ursäkta det inträffade genom en internationell standard 
anser Ihrén (2014) inte nödvändigtvis är ett tillräckligt försvar och att de är viktigt att undersöka 
huruvida bristerna låg i de kriterier som FSC fastslagit eller i Ikeas tolkning av dessa. Nylander 
(2014) menar att företag inte kan friskriva sig ansvar för händelsen genom att gömma sig bakom 
en certifiering. Som en storförbrukare av trä bär Ikea ansvar för att kontrollera hela värdekedjan, 
särskilt om Ikea marknadsför sig som ett hållbart företag (Nylander, 2014). I pressmeddelanden 
från 2012-04-19 och 2012-04-25 förklarar Ikea att de har ett av världens säkraste kontrollsystem 
och har certifierats som ansvarsfulla brukare av skogen. Fors-Andrée (2014), Bergmark (2014) 
och Ihrén (2014) beskriver att det inte är strategiskt att skylla ifrån sig på en certifiering eftersom 
företaget bär ansvar för hela värdekedjan, vilket kan kopplas till fallet Karelen. Detta kan 
härledas till kriskonceptet ursäkta eftersom Ikeas avsikt inte är att skada samtidigt som de inte 
har full kontroll över situationen på grund av FSC-certifieringen (Bradford & Garrett, 1995). 
  
Då Ikea förlorade sin FSC-certifiering uttalade sig Ikeas pressansvarige Josefin Thorell och 
hävdade att anmärkningarna på Ikeas agerande i Karelen inte handlar om skogsskövling utan om 
arbetsmiljöfrågor. Det kan tolkas som ett sätt att skylla på andra faktorer och därmed agerar 
Thorell utefter kriskonceptet ursäkta (Miljöaktuellt, 2014-02-06). 
  
5.1.4 Rättfärdiga 
Kriskonceptet rättfärdiga innebär att även om det finns bevis för företagets inblandning och 
kontroll över händelsen, ifrågasätts grunden till anklagelserna (Bradford & Garrett, 1995). Vi 
tolkar att Hildemans uttalande i Uppdrag Granskning (2012) tyder på ett rättfärdigande av Ikeas 
agerande i Karelen. Han förklarar att det finns äldre träd i området och att Ikea arbetar intensivt 
med att sätta av områdena med de högsta naturvärdena. Även i pressmeddelanden från 2012-04-
19 och 2012-04-25 rättfärdigar Ikea anklagelserna om urskogsskövling genom förklaringen att 
Karelen är ett område med höga naturvärden vilket medför ett ansvar som Ikea tar på största 
allvar. Ikea beskriver vidare att rysk skog är generellt sett äldre än skog i Sverige och att enskilda 
träds ålder inte är en avgörande faktor för god skogsvård. Både i Uppdrag Granskning (2012) 
samt nyhetsartiklar (Svenska Dagbladet, 2012-04-25, Dagens Nyheter, 2012-04-25, 
Miljöaktuellt, 2014-02-06) framhäver Hildeman att förhållanden för skogsskövling måste 
bedömas i det ryska sammanhanget, vilket kan tolkas som att han rättfärdigar Ikeas hanterande 
eftersom de efterföljer ryska lagkrav. Detta påstående bekräftas även av Nylander (2014) som 
menar att reglerna skiljer sig åt mellan rysk och svensk skogsvård. Hon menar också att det är 
viktigt att vara ödmjuk vid försvar mot anklagelser om oetiskt beteende (Nylander, 2014). 
  
I en artikel i Svenska Dagbladet från 2012-04-28 beskrivs hur medarbetare på Ikea delar ur 
information om Ikeas övriga CSR-arbete vid demonstrationer kring varuhusen gällande 
urskogsskövlingen vilket kopplas till kriskonceptet rättfärdiga (Bradford & Garrett, 1995). Att 
ett företag framhäver sitt CSR-engagemang i samband med anklagelser om oetiskt förfarande ser 
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Ihrén (2014) och Fors-Andrée (2014) kritiskt på och menar att det kan vara en dålig 
kommunikativ strategi. Både Bergmark (2014) och Folkessons (2014) framhäver Ikeas övriga 
CSR-engagemang och samarbete med WWF vilket kan tolkas som ett sätt att rättfärdiga Ikeas 
agerande och använder sig av en extern aktör för att skapa förtroende (Jolly & Mowen, 1985, Du 
et al., 2010). 
  
5.1.5 Tillmötesgå 
Om det finns bevis för att ett företag agerat felaktigt i en situation som de har haft kontroll över 
kan kriskonceptet tillmötesgå appliceras. Grunden till anklagelserna är därmed befogade 
(Bradford & Garrett, 1995). I Uppdrag Gransknings (2012) intervju med Anders Hildeman är 
han tillmötesgående genom att medge att skövlingen inte har gått rätt till då exempelvis 
transportfordon lämnat stora spår efter sig i de karelska skogarna vilket är oacceptabelt. Han 
förklarar vidare att det inte får se ut på det sättet i skogen och menar att Ikea kommer att 
förbättra situationen i Karelen. Ikea är även tillmötesgående vid anklagelserna om 
urskogsskövling genom att informationschefen Ivana Flygare meddelar i tidningsartikeln från 
2012-05-28 i Svenska Dagbladet att företaget vill bedriva en öppen dialog med demonstranter. 
Bergmark (2014) och Fors-Andrée (2014) hävdar att det är särskilt viktigt att vara 
tillmötesgående om det handlar om en kris relaterad till CSR, vilket kan kopplas till Ikeas 
agerande vid krisen i Karelen. Det är såldes viktigt att vara ödmjuk, lyssna och vara beredd på att 
diskutera händelsen vid anklagelser om oetiskt beteende menar Ihrén (2014). 
  
Bergmark (2014), Ihrén (2014) och Fors-Andrée (2014) anser att om ett företag agerat oetiskt 
bör de ta på sig skulden och vara tillmötesgående, vilket kan kopplas till Bradford och Garretts 
(1995) teori som antyder att kriskonceptet tillmötesgående är den mest effektiva. Ikea väljer som 
tidigare nämnt att uttala sig till såväl Uppdrag Granskning (2012), svensk press samt 
pressmeddelanden vilket kan tolkas som att företaget agerat tillmötesgående under krisen. Ihrén 
(2014) förklarar att ett företag kan skapa förtroende genom att vara tillmötesgående vilket bland 
annat kan ske genom att göra en så kallad pudel vilket innebär att ett företag ber om ursäkt. Ihrén 
(2014) beskriver vidare att Ikea har gjort det i flera krissituationer. Bradford och Garrett (1995) 
beskriver dock att det är viktigt att inte alltid vara tillmötesgående då det kan leda till att 
trovärdigheten för företaget minskas. Det är även något som Fors-Andrée (2014) belyser, att ett 
företag inte ska lägga sig platt för allt som medier säger om det inte stämmer vilket kan kopplas 
till att Ikea är tillmötesgående i sin kommunikation, samtidigt som de försöker motbevisa att 
urskogsskövlingen inträffat.  
  
Anders Hildeman agerade även tillmötesgående då företaget förlorade sin FSC-certifiering i 
februari 2014 genom att förklara i ett pressmeddelande (2014-03-12) att Ikea är tacksamma att 
bli av med certifieringen då det är viktigt för företaget att arbeta med hållbart skogsbruk. Han 
förklarar också att företaget ska förbättra sitt arbete och framhåller att den indragna certifieringen 
har visat att FSC är en tillförlitlig standard för skogsvård (Ikea pressmeddelande, 2014-03-12). 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Detta avsnitt avser att föra ett avslutande resonemang med återkoppling till syftet. Resultatet av 
empirin med anknytning till det teoretiska underlaget sammanfattas och kopplingen mellan CSR 
och kriskommunikation diskuteras. Slutligen belyses begränsningar och förslag ges på vidare 
forskning för framtida studier inom området.  
 
 
Hur har fallföretaget Ikea kommunicerat vid en kris relaterad till anklagelser om oetiskt 
förfarande? 
 
Tabell 2. Fem kriskoncept som applicerats på fallföretaget Ikea  
 
  
	  
INGET	  SVAR	  

	  
-‐	  Begränsade	  uttalanden	  i	  press	  (9	  av	  53)	  
-‐	  Kamprad	  svarar	  inte	  
-‐	  Respondenten	  Folkesson	  svarar	  inte	  
-‐	  Respondenten	  Bergmark	  svarar	  begränsat	  
	  
-‐	  Hildeman	  svarar	  i	  Uppdrag	  Granskning	  
-‐	  Ikea	  svarar	  i	  press	  och	  pressmeddelande	  	  
	  

	  
FÖRNEKA	  

	  
-‐	  Förnekar	  urskogsskövling	  i	  UG	  
-‐	  Förnekar	  i	  svensk	  dagspress	  
	  

	  
URSÄKTA	  

	  
-‐	  Ursäktar	  genom	  andra	  faktorer	  (FSC)	  i	  UG	  
-‐	  Försvarar	  sig	  genom	  FSC	  i	  pressmeddelanden	  
-‐	  Försvarar	  sig	  genom	  FSC	  i	  dagspress	  
-‐	  Thorell	  hänvisar	  till	  andra	  faktorer	  (arbetsmiljö)	  vid	  
indragen	  certifiering	  	  
	  

	  
RÄTTFÄRDIGA	  

	  
-‐	  Rättfärdigar	  och	  ifrågasätter	  olika	  regler	  i	  Sverige	  
och	  Ryssland	  i	  UG	  
-‐	  Rättfärdigar	  i	  dagspress	  och	  pressmeddelanden	  	  
-‐	  Rättfärdigar	  genom	  Ikeas	  CSR-‐arbete	  med	  hållbart	  
skogsbruk	  	  
-‐	  Rättfärdigar	  genom	  samarbete	  med	  WWF	  
	  

	  
TILLMÖTESGÅ	  

	  
-‐	  Tillmötesgående	  i	  kommunikation	  till	  medier	  
-‐	  Medger	  ansvar	  för	  situationen	  i	  pressmeddelande	  
-‐	  Medger	  oacceptabel	  skogsavverkning	  i	  UG	  
-‐	  Uppmuntrar	  till	  öppen	  dialog	  med	  demonstranter	  
	  
-‐	  Ikea	  anser	  att	  grunden	  till	  anklagelserna	  om	  
urskogsskövling	  inte	  stämmer	  
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Vi har undersökt hur Ikea har kommunicerat vid anklagelser om oetiskt förfarande genom 
insamling av tillgänglig sekundärdata relaterad till händelsen i Karelen i form av intervjuer i 
Uppdrag Granskning- Den sista urskogen, pressmeddelanden från Ikea och svensk dagspress. 
Även intervjuer med utomstående experter och representanter på Ikea har kompletterat 
undersökningen. Utifrån sekundär- och primärkällor visar resultatet att Ikea framför allt har 
tillämpat kriskoncepten förneka, ursäkta och rättfärdiga vid kommunikation om fallet Karelen 
(se Tabell 2). I medier har Ikea förnekat urskogsskövling i Karelen genom att hävda att skogen 
de skövlar inte är urskog då Uppdrag Granskning konfronterar företaget. Ikea använder 
kriskonceptet ursäkta genom att hänvisa till FSC-certifieringen, vilket minskar företagets 
kontroll över händelsen. Företaget har även rättfärdigat sitt handlande i Karelen genom att 
förklara att reglerna för skogsbruk skiljer sig åt i Sverige och Ryssland. De rättfärdigar även sitt 
handlande genom att belysa företagets CSR-arbete.   
  
Kriskoncepten inget svar och tillmötesgå har delvis använts av fallföretaget (se Tabell 2). Ikea 
har huvudsakligen kommunicerat via pressmeddelanden och i en intervju med Uppdrag 
Granskning vilket visar att företaget har valt att kommunicera med medier. Ikea har således inte 
använt sig av krissvaret inget svar vid kommunikation till medier, dock kan vi se att företaget 
uttalat sig begränsat angående fallet Karelen, till exempel att enskilda personer valt att inte 
kommentera händelsen i medier och till oss (Kamprad, Bergmark, Folkesson). Företaget har 
även uttalat sig begränsat genom att endast kommenterat händelsen i Karelen i 9 av 53 svenska 
nyhetsartiklar. Ikea har varit tillmötesgående i den bemärkelse att de kommunicerat till medier 
och Uppdrag Granskning samt att företaget medger att delar av skogsskövlingen inte gått rätt till. 
Däremot hävdar Ikea att anklagelserna om oetiskt beteende inte stämmer då de menar att 
urskogsskövlingen inte har inträffat.  
 
Under studiens gång har vi upptäckt att kriskommunikation är ett komplext ämnesområde och att 
kriser är situationsberoende. Det finns således inget rätt eller fel och därmed kan inte en specifik 
krismall eller checklistor för kriser tillämpas. Vi har upplevt svårigheter att dela in de olika 
krissvaren i specifika kriskoncept då vissa krissvar kan kodas till fler än ett koncept, till exempel 
rättfärdiga och tillmötesgå i det fall då Ikea fick sin FSC-certifieringen indragen och företaget 
agerade både tillmötesgående samt rättfärdigar genom att hänvisa till FSC. Intervjusvaren 
kopplade till kriskoncepten är därmed vår tolkning av Bradford och Garretts (1995) teori. 
Respondenterna tenderar att vara mer positiva till kriskonceptet tillmötesgå och kritiska till 
krissvaret förneka vilket även tidigare forskning antyder (Bradford & Garretts, 1995, Eweju & 
Wu, 2010). Bradford och Garrett (1995) hävdar att om ett företag avstår kontakt med medier vid 
beskyllningar om oetiskt förfarande kan det påverka bilden av företaget negativt, vilket även 
bekräftats i intervjuerna med respondenterna. Dock framkommer att några respondenter anser att 
tillfälligt avstå kontakt med medier kan vara fördelaktigt då företag vinner tid att samla en 
krisgrupp och således kan kommunicera mer enhetligt. I intervjun med Ikea beskrivs att företaget 
har en krisgrupp och att de utarbetar kommunikationsstrategier innan kontakt med medier. 
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Samtliga respondenter framhävde vikten av transparens, snabbhet och enhetlighet i likhet med 
tidigare forskning inom området (Weiner, 2006, Coombs, 2012). Det är av stor vikt att agera 
snabbt vid en kris relaterad till CSR för att upprätthålla socialt ansvarstagande (Jolly & Mowen, 
1985, Du et al., 2010). Utifrån Ikea-fallet kan vi konstatera att företaget agerat snabbt genom att 
besvara medier omgående, då de innan programmet sändes publicerade ett pressmeddelande 
(2012-04-19) som förklarade situationen. De har även varit enhetliga i sitt budskap genom att 
samtliga av Ikeas talesmän har kommunicerat samma information, vilket kan tolkas som att Ikea 
har en enhetlig kriskommunikation. Dock upplever vi att företaget inte kommunicerat särskilt 
transparent med tanke på den begränsade information som kommunicerats till medier och i 
kommunikationen i intervjuerna med oss. De utomstående experterna rekommenderar inte 
tillämpning av flera kriskoncept men i fallet Karelen användes flera krissvar. Det är svårt att dra 
slutsatser om huruvida Ikea kommunicerat i enlighet med forskning och respondenternas 
rekommendationer vid anklagelser om urskogsskövling eftersom det fortfarande råder delade 
meningar om Ikea skövlat urskog i Karelen. Valet av krissvar beror nämligen på om företaget har 
bevis för det inträffade eller inte.  
  
Studien bidrar till att visa att det finns en koppling mellan CSR och kriskommunikation och 
vikten av att kommunicera med medier vid anklagelser om oetiskt förfarande. Utifrån 
intervjuerna har det framkommit att CSR kan agera som proaktiv åtgärd för att förhindra kriser 
och respondenterna tenderar att tycka att ett företag med ett etablerat CSR-engagemang är mer 
trovärdiga, vilket även konfirmeras av tidigare forskning (Coombs, 1998, Klein & Dawar, 2004, 
Coombs &, Holladay 2006, Vanhamme & Grobben, 2009, Du et al., 2010). En av 
respondenterna anser att Ikea inte påverkas nämnvärt av kriser då de har ett långsiktigt och 
etablerat CSR-engagemang, vilket kan förklara varför de rankas högst i allmänhetens 
förtroendebarometer (Sifo: Förtroendebarometern, 2014). Att belysa CSR-arbete vid anklagelser 
om oetiskt beteende kan däremot få negativa effekter på företagets trovärdighet. Det råder delade 
meningar om en etisk kris ska hanteras på ett specifikt sätt. Två respondenter framhäver att kriser 
relaterade till CSR bör hanteras med mer försiktighet emedan de andra respondenterna anser att 
kriskommunikationen vid CSR-relaterade kriser inte skiljer sig nämnvärt från andra kriser. 
 
6.1 Begränsningar och Framtida forskning 
 
Studien är begränsad då enbart ett fallföretag har studerats, således går det inte att dra generella 
slutsatser av hur företag kommunicerar vid CSR-relaterade kriser. Det har varit problematiskt att 
applicera kriskoncepteten på fallet i Karelen eftersom det råder meningsskiljaktigheter om Ikea 
skövlat urskog. I efterhand hade det möjligen underlättat att studera och applicera kriskoncept på 
en annan kris där det finns bevis för att ett företag har handlat oetiskt. Dock har fokus för denna 
studie huvudsakligen varit hur Ikea kommunicerat vid krisen och inte huruvida företaget har 
agerat rätt eller fel i sin kriskommunikation. Det hade varit intressant att komplettera 
undersökningen med intervjuer med personer som kommunicerat åt Ikea under krisen för att få 
en bättre helhetsbild av hur kommunikationen till medier genomfördes.  
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I intervjuerna med kommunikationsexperterna har det framkommit att Ikea är duktiga på att 
kommunicera med medier eftersom de är under ständig granskning. Tre respondenter framhäver 
problematiken i att det enbart är de stora, ansvarstagande företagen som hängs ut i medier, 
emedan de företag som inte tar ett etiskt ansvar exkluderas i debatten. CSR är således riskabelt 
att arbeta med på grund av granskning från medier, samtidigt som intressenter förväntar sig ett 
CSR-arbete av företag. Därmed uppstår ett problem, att företag som inte bedriver CSR-arbete 
inte granskas och kan fortgå med sitt oetiska beteende. 
 
Vi har undersökt hur ett fallföretag kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Ett förslag till 
vidare forskning är att undersöka CSR och kriskommunikation utifrån ett konsumentperspektiv 
vilket kan ske genom att undersöka konsumenters syn på företags kommunikation vid 
beskyllningar om oetiskt beteende. Detta kan kopplas till det sista steget i Bradford och Garretts 
(1995) teori som beskriver kriskonceptens inverkan på den upplevda bilden av företaget (se 
Bilaga 1). Det vore även intressant att genomföra en jämförelsestudie och se om krissvar vid en 
CSR-relaterad kris skiljer sig beroende på bransch eller företag. Även kopplingen mellan CSR 
och kriskommunikation i den proaktiva aspekten är intressant att undersöka vilket skulle kunna 
studeras genom att se hur ett fallföretag arbetar med förebyggande åtgärder för krishantering 
genom CSR. 
  
Ambitionen med denna uppsats var att undersöka hur Ikea har kommunicerat vid en kris 
relaterad till CSR. Under arbetet har vi även påträffat ett samband mellan CSR och 
kriskommunikation. Denna koppling visar sig vara allt viktigare då fler företag bedriver ett 
arbete med CSR vilket fodrar effektiv krishantering. Avslutningsvis kan vidare forskning inom 
detta ämnesområde leda till underlag för företags kommunikation vid konfrontation med medier. 
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8. BILAGOR 
 
8.1 Bilaga 1- Corporate Communicative Response Model 
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8.2 Bilaga 2- Intervjumall 
        

·   Denna intervju genomförs som en del av vår kandidatuppsats i företagsekonomi på Uppsala 
universitet. Vi tycker att kopplingen till CSR och kriskommunikation är intressant och kommer 
därför att undersöka hur Ikea har kommunicerat vid hanterandet av en kris relaterad till CSR. 
  

·      I studien kommer vi att analysera händelsen i Karlen då Ikea anklagades för urskogsskövling. 
Uppdrag granskning har gjort ett program om denna händelse, där skogschefen uttalar sig om 
hur Ikea hanterat det specifika fallet. 
  

·      Vi kommer att ställa frågor kopplade till teman om CSR och kriskommunikation. Vi beräknar att 
det kommer ta ca 15-35 minuter. 
  
 CSR & Kriskommunikation 
                                              

1.  Presentera dig själv och vad du arbetar med 
2. Vad är CSR-kommunikation enligt dig? 
3. Vad anser du kännetecknar Ikeas CSR-kommunikation i förhållande till andra stora 

företag? 
4. Hur kan ett företag agera oetiskt enligt dig? 
5. Ser du att det finns en koppling mellan CSR och kriskommunikation? 
6. Hur kan en kris relaterad till CSR påverka företagets varumärke och rykte? 
7. Skiljer sig kriskommunikationen av en CSR relaterad kris från exempelvis en ekonomisk 

kris?  
 
Kriskoncept 
 

8. Då en negativ händelse inträffar som kan kopplas till CSR-arbetet, vad är viktigt vid 
kommunikation med medier? 

9. Kan det finnas fall då det är en fördel i att avstå kontakt med medier? (inget svar) 
10. Enligt dig, om företaget dementera (förneka) händelsen, hur kan det komma att påverka 

uppfattningen om företaget? 
11. Om företaget hävdar att de inte är ansvariga för det som inträffat hur kan det tolkas? 

(förneka) 
12.  Vad tror du att det får för effekter att minimera företagets ansvar för krisen, till exempel 

att förklara att företaget inte hade kontroll över vad som skedde? (ursäkta) 
13.  Beskriv vad som kan hända om ett företag som anklagas för oetiskt beteende , hävdar att 

ingen skada skett och istället framhäver sitt (goda) CSR arbete? (rättfärdiga) 
14.  Om ett företag rättfärdigar (rättfärdiga) en händelse vilka konsekvenser kan det få?  
15. Om företaget i fråga har bevis på att de inte förorsakat händelsen, vilken krisstrategi är 

lämplig att använda? 
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16. I vilka fall då företag anklagas för oetiskt beteende bör företag ta på sig hela skulden och 
be om ursäkt? (tillmötesgående) 

17. Ska ett företag alltid vara medgörlig då de konfronteras vid en kris? (tillmötesgående) 
18. Finns det någon strategi eller krissvar som du anser är lämpad då det gäller en CSR 

relaterad kris? 
19. Är det vanligt att tillämpa fler än en krissvarsstrategi till exempel att ursäkta skadan och 

sedan skylla på annan part? 
20. Beskriv vilka möjliga krissvar till medier som kan få negativ respektive positivt 

inflytande på bilden av företaget? 
 
Karelen  

21. Vad minns du av händelsen då Ikea anklagades för urskogsskövling i Karelen?  
22. Hur upplever du Ikeas kommunikation vid anklagelserna om urskogsskövling i Karelen? 
23. I intervjun i uppdrag granskning hänvisar skogschefen till FSC-certifieringen vid 

anklagelserna för skövling, hur tolkar du det? (ursäkta) 
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8.3 Bilaga 3- Intervju med Anders Hildeman skogschef Ikea av Jan Josefsson från 
Uppdrag Granskning 2012-04-25 
 
J: Jan Josefsson 
H: Anders Hildeman 
 
J: Anders Hildeman skogschef på Ikea då har du sett reportaget. Först av allt bara, vad blir det för 
möbler av den avverkningen som ni gör i Karelen?  
 
H: Den fabrik som finns i Karelen på Swedwood de tillverkar något som kallas för limfog, vilket är skivor 
som man gör utav solidträd och limfogselementen skickas till andra fabriker. Så det blir olika typer av 
möbler  
 
 J: Ni avverkar ungefär 1400 hektar i Karelen och så vitt jag vet så motsvarar det ungefär 2000 
fotbollsplaner geografiskt, så stor yta handlar det om på ett år, så att folk fattar vilken stor yta det är.  
 
H: Och det ska man komma ihåg att hela området är omfattar 295000 hektar så det här är alltså ungefär en 
0.5 % som avverkas per år och det är därför en väldigt låg avverkningstakt förhållandevis.  
 
J: Hela 90% av urskogen i Karelen är redan borta, det är du väl medveten om?  
 
H: Uppe i det här området så finns det väldigt stora nationalparker, naturreservat och vi tycker att det är 
rimligt att man ska kunna bruka delar av skogen i Karlen men man måste ju också hitta en balans mellan 
att skydda naturen och att bruka och det är där vi kommer till det arbete som Swedwood bedriver, redan 
när man etablerade sig så hade man samråd mellan miljövården för att fråga om var man kan etablera sig. 
I det sammanhanget avstod man från områden därför att dom ansågs som alltför höga naturvärden.  
 
J: Men om du tittat på en träbit som vi har med från Karelen. I vad man såg i reportaget som man har 
sågat ner. Biten är ca 350 år gammal. Varför har ni nekat till att ni huggit ner sådana här?  
 
H: Vi har inte nekat 
 
J: Jo det finns till och med i reportaget, där han säger att nej det har inte hänt 
 
H: Det finns i de här skogarna, genomsnittsåldern i de här skogarna som avverkas är ungefär 160 år. I och 
med att det finns en stor spridning på trädåldrarna i det här området, så finns det enstaka träd som är 
betydligt äldre. Och det här är ett exempel på ett träd som är mycket äldre. Det viktiga när man sköter 
skogen är att bevara den biologiska mångfalden och här har Swedwood lagt ner ett väldigt ambitiöst jobb 
redan från början 
 
J: Men varför tar ni sådana träd, förklara det så jag begriper? 
 
H: Det finns äldre träd i det här området. Men vi har jobbat väldigt intensivt med att sätta av de områdena 
med de allra högsta naturvärdena, för att se till att den gamla skogen finns kvar i området.  
 
J: Detta är ju urskog. Titta här, ska det se ut såhär som det gör på eran avverkning? (Josefsson visar 
bilder på avverkad skog i Karelen) 
 
H: Dom här skogarna sköts helt och hållet utifrån dom principer som FSC fastslagit.  
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J: Men ska det se ut såhär? Är detta tycker du godtagbart? Du älskar ju skog och Ikea älskar ju skog? 
Ska man göra såhär med urskog?  
 
H: Det här är inte urskog, det finns gamla träd i området.  
 
J: Uppåt 500 år gamla.. 
 
H: I det här området har man bedrivit avverkningar sen en väldigt lång tid tillbaka. Om du går in i de här 
områdena och tittar efter stubbar, finns spår efter avverkningar som har pågått under en väldigt lång tid. 
Vårt mål är att utveckla och förbättra skogsbruket och se till att det kommer fram mer certifierad.  
 
J: Är de det som vi ser här i Karlen? 
 
H: Jag tycker inte att de här spåren ser bra ut (syftar till bilden). Och det här är ju något som vi ska jobba 
bort. Så här får det inte se ut i skogen efter att man har varit här. Sådana här körskador är oacceptabla.  
 
J: Varför gör ni såhär då?  
 
H: Vi kan direkt säga att en sådan här sak kan vi ta tag i och se till att det förbättras.  
 
J: Du sa till mig att jag kan vara trygg som kund när jag handlar på Ikea. Om jag inte vill vara med om 
detta. Jag vill inte medverka och köpa produkter av er efter vad jag har sett här, vad ska jag göra då?  
 
H: ...Man kan vara trygg att vi följer FSC den mest erkända internationella standarden i hur man bedriver 
skogsbruket.  
 
J: Men nu pratar vi om verkligheten och inte om det som finns med på papper. Om jag inte vill vara med 
om detta som konsument, då kan jag inte handla på Ikea längre.  
 
H: ...Jag kan medge att det här ser inte bra ut, men det är oerhört stora förbättringar och vi har jobbat med 
miljöorganisationer, vi har jobbat med staten framför allt och ryska regionen för att se till att lagar har 
förändrats så att man kan bedriva skogsbruk och att man kan inventera och lämna skog och de gamla 
träden.  
 
J: Men du nekar alltså till detta, i det här radioprogrammet står det ordagrant här.  
 
H: Kan du läsa citatet? 
 
J: “Anders Hildeman skogschef på Ikea har i programmet klotet fått frågan om Ikea har avverkat rysk 
skog med höga naturvärden?” Och du svarar: “Nej det gör vi inte”. Och du menar att detta inte ska vara 
höga naturvärden (visar bild med skövling) 
 
H: Höga naturvärden bedöms utifrån förhållanden i Ryssland och de ryska förhållandena är inte desamma 
som i Sverige. Vad som är högt naturvärde i Sverige på grund av de få gamla skogar som finns i Sverige 
är inte samma sak i Ryssland och måste bedömas i det ryska sammanhanget, skogen är äldre här och 
därför så är det äldre träd som avverkas. Det är de områden som är kvar som har de höga naturvärdena 
som är det viktigaste för den biologiska mångfalden, man måste skildra helheten för att om ska kombinera 
ett brukande och naturvården och de sociala värdena i skogen så måste man tittat på helheten. 
 
 


