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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ikea Sverige bemött de händelser som uppmärk-

sammats i media mellan januari 2012 och december 2013. På så sätt vill vi undersöka vad för slags 

kriskommunikation de har använt sig av och hur de förhåller till sina uttalade företagsvärderingar. 

Studien är begränsad till att undersöka de skriftliga uttalande Ikea gjort på sin hemsida i samband 

med kriserna. De frågeställningar som ställts till syftet är: vilka krisstrategier Ikea har använt vid de 

olika incidenterna, om det går att återse några mönster eller samband mellan hanteringen av de olika 

incidenterna, samt om Ikea resonerar kring sina värderingar i den skriftliga kommunikationen, och i 

sådant fall på vilket sätt företaget gör detta. 

För att göra detta används en kombination av William L. Benoits “Image Restoration  

Theory” (i uppsatsen förkortad som IRT) och Timothy W. Coombs “Situational Crisis  

Communication Theory” (i uppsatsen förkortad som SCCT) som teoretiskt ramverk. Analysen  

genomförs med hjälp av en konventionell kvalitativ textanalys där texten bryts ned och delas in i 

manifesta kategorier och latenta teman, vilka sedan ställs mot frågeställningarna och teoriernas  

strategier.  

Undersökningens resultat visar på att Ikea i sin kriskommunikation främst framhäver sig 

själva och lyfter fram företagets arbetssätt. Detta är ett mönster som återses i nästan samtliga  

undersökta incidenter och som delvis korrelerar med de strategier som finns inom uppsatsens valda 

teorier. Strategin att förstärka eller framhäva sig själva återfinns inom både IRT och SCCT, men vår 

definition av innebörden av denna manifesta kategori är något bredare än teoriernas. Vad vi  

definierar som kategorin arbetssättet finns däremot inte med alls i teorierna, vilket argumenterar för 

vidare utveckling av dem. Resultaten visar även på att Ikea:s värderingar ständigt är i fokus i  

kommunikationen. De skriver mer om företaget än om incidenterna, eller de åtgärder som bör  

vidtas. Möjligtvis beror det på att Ikea använder sig av pressmeddelandena som en plattform för 

marknadsföring.  

 

Nyckelord: kriskommunikation, Ikea, reputation management, krishantering, värderingar 
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Abstract  

 

Title: “Älmhult, we have a Problem” - a qualitative study of Ikea Sweden’s written crisis  

communication 

Author: Amanda Möller Berg and Jessica Julin 

Tutor: Lowe Hedman 

Purpose: The purpose of this study is to examine how Ikea Sweden has responded to the events 

given negative attention by the media between January 2012 and December 2013. The study seeks to 

analyze what kind of crisis communication the organization has used, and how they relate to their 

corporate values in their communication.  

Theory: The study is using two theories in combination based on crisis communication and  

reputation management. These are William L. Benoits “Image Restoration Theory” and Timothy W. 

Coombs “Situational Crisis Communication Theory”.   

Method and Material: A conventional qualitative text analysis has been used to study the material. 

The material consist of all 17 press releases from Ikea Swedens website marked “Ikea Comments” 

between 2012-2013. The material has been categorized into manifest categories and latent themes.  

Main results: The results from the study show that Ikea mainly reinforces itself and enhances their 

way of working. This is a pattern seen in almost all press releases and partly corresponds with the 

strategies seen in IRT and SCCT. The results also show that Ikea:s corporate values are a big part of 

their communication, since they more often enhances the organization itself rather than speaking of 

the specific incident and their actions. A possible reason for this might be that Ikea use the platform 

of press releases for marketing.  
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1. Inledning  
 

I uppsatsens inledning kommer uppsatsens ämne att presenteras. Först ges en introduktion till ämnet, för att sedan 

smalna av till uppsatsens mer konkreta syfte och avgränsningar. Här ges även definitioner för centrala begrepp för 

uppsatsen.  

 
 

1.1 Introduktion 
Den 20 april 2010 inträffade plötsligt en stor explosion på British Petroleum’s (härefter BP) oljerigg 

Deepwater Horizon. Konsekvenserna blev förödande; 11 arbetare ombord på oljeriggen dog och 

när oljan snabbt spreds i den Mexikanska Golfen utvecklades situationen till att bli världens hittills 

största oljekatastrof (Valvi och Fragkos, 2013). Krishanteringen drog ut på tiden och det var inte 

förrän den 15 juli som BP efter flera misslyckade försök till slut fick stopp på utsläppen. Vid den 

tidpunkten hade redan närmare fem miljoner fat olja läckt ut i havet (Carp, 2011). 

Ledningen fick stor kritik för sitt bemötande av krisen. En av anledningarna var gällande hur 

en sådan miljöolycka överhuvudtaget kunde uppstå, inte minst när det uppdagades att ledningen  

ignorerat varningsklockor om explosionsriskerna bara några dagar innan olyckan (Carp, 2011). Den 

andra anledningen var hur företagets två frontfigurer, VD:n Tom Hayward och styrelseordföranden 

Carl-Henric Svanberg hanterade krisen i media, det vill säga kritik för deras kommunikativa  

krishantering (Carp, 2011). Motsägelsefulla uttalanden av de båda skapade ett oärligt och opålitligt 

intryck av företaget hos intressenterna. De blandade olika krishanteringsstrategier när de vid olika 

tillfällen både försökte förneka sitt ansvar för händelsen och förminska den (Valvi, Fragkos, 2013). 

BP’s anseende hos intressenterna gynnades heller inte när Hayward gav en egoistisk framtoning när 

han i ett uppmärksammat uttalande sa “I’d like my life back”, eller när Svanberg använde den  

olyckliga formuleringen “We care about the small people” (Valvi, Fragkos, 2013). Båda uttalanden 

blev hånade i medier världen över. Två månader efter olyckan var BP:s aktie den lägsta på fjorton år 

och när en undersökning gjordes, med 30 000 medverkande amerikaner, var BP ett av företagen som 

hade sämst anseende i USA (De Wolf och Mejri, 2013).  

I en studie gjord av European Association of Communication Directors (EACD) år 2013  

visade det sig att nästan sjuttio procent av de medverkande kommunikatörerna från 43 länder  
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upplevt situationer som har krävt kriskommunikation bara det senaste året. Närmare femtio procent 

av dessa uppger dessutom att detta skett flertalet gånger (EACD, 2013, s. 72). 

Studier som denna visar behovet hos företag att ha en genomtänkt kriskommunikation utåt 

när de kommunicerar med sina intressenter i en nödsituation, men det är inte en lätt uppgift för  

företag att i förväg veta hur de ska hantera en kris när de inte vet att den kommer uppstå. En kris 

kan enligt Coombs (2012, s. 4) aldrig förutses men den kan däremot förväntas. Organisationer kan 

av denna orsak förvänta sig att det kommer att uppstå oväntade händelser som kan resultera i kriser, 

de vet bara inte när det kommer att hända. För ett stort oljebolag som BP bör inte eventuella  

oljeutsläpp vara ett omöjligt scenario och intressenter förväntar sig därför att företaget vet vad de 

ska säga och göra när situationen uppstår. BP är dock inte ensamma i sin brist på fungerande  

kriskommunikation, många företag har genom åren haft svårt att hantera kriser vilket har resulterat i 

att både deras anseende och finanser har blivit lidande.  

En organisations anseende är en av dess viktigaste immateriella tillgångar (Coombs 2012, s. 

14). Som visat i fallet med BP kan en kris vara särskilt farlig för en organisations anseende. Detta är 

för att de förväntningar som intressenterna och allmänheten har av företaget hotas (Coombs 2012, s. 

4). Hur vi ser på en organisations kriskommunikation hör således ihop med vad vi förväntar oss av 

dem. Rent teoretiskt gör detta att kriskommunikation och så kallad “reputation management”,  

arbetet med att upprätthålla företagets anseende, är nära sammanlänkade för organisationer 

(Coombs 2012, s. 14). En del av arbetet inom "reputation management" är att hantera kriser. Detta 

innebär att hur en kris hanteras påverkar hur en organisation arbetar med sitt anseende. 

I teorin är det tydligt att det finns ett samband mellan kriser och organisationers anseende, 

men frågan är om det ser likadant ut i praktiken. Präglas organisationers krishantering av det  

anseende de försöker upprätthålla, de värderingar de framhåller som viktiga?  

 

1.2 Problemformulering  

Vi vill i denna uppsats se närmare på ett stort företag som kan möta många olika kriser och analysera 

hur de officiellt kommunicerar utåt mot sina intressenter och allmänheten i en kris. Intressantare blir 

det även med ett företag med välkänt anseende och starka företagsvärderingar. För detta har vi valt 

Ikea, världens största möbelföretag. Ikea har genom åren mött en rad oväntade händelser men ökar 

än idag årligen i omsättning och fortsätter vara en framgångsrik organisation (Ikea 2013, s. 4).  

Därför är det intressant att undersöka hur företaget kommunicerar i kriser.  
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1.3 Syfte och frågeställning:            

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Ikea Sverige har bemött de händelser som uppmärksam-

mats i media mellan januari 2012 och december 2013. Genom en djupgående studie vill vi utreda 

vad för slags kriskommunikation som företaget uppvisar och hur de försöker upprätthålla sitt anse-

ende genom att hålla sig till sina företagsvärderingar i nämnd kommunikation. De frågeställningar 

som uppsatsen ska besvara är följande: 

       

• Vilka krisstrategier har Ikea använt vid de olika incidenterna?  

• Finns det samband eller mönster i Ikea:s hantering av incidenterna? 

• Resonerar Ikea kring sina uttalade värderingar i den skriftliga kommunikationen, och om  

företaget gör det, på vilket sätt? 

 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Kriskommunikation och krishantering 

Timothy Coombs, professor i kommunikation och författare av flera böcker inom ämnet för  

kriskommunikation använder begreppen “Crisis Communication” och “Crisis Management” - i 

denna uppsats översatt till kriskommunikation och krishantering (Coombs 2012). I det inledande 

kapitlet till sin bok Ongoing Crisis Communication - Planning, Managing and Responding förtydligar dock 

Coombs att kriskommunikation är kärnan i krishanteringen - om kriskommunikationen är ineffektiv 

är således krishanteringen också det (Coombs 2012, Preface xi). Vidare förtydligar Coombs (2012, s. 

5) att krishantering är en grupp faktorer som tillsammans bidrar till att övervinna en kris och minska 

dess skador. Krishantering sker i tre steg kategoriserade som “Precrisis”, “Crisis” och “Postcrisis”. 

Precrisis är de preventiva steg som tas före en kris för att förhindra att den uppstår, “Crisis” är  

hanteringen av en kris som har uppstått och “Postcrisis” är de lärdomar företaget tar med sig efter 

en kris (Coombs 2012, s. 11-12). 

 

1.4.2 Kris 

För att vidare kunna diskutera kriskommunikation är det viktigt att definiera vad som menas med en 

kris. Kommunikationsprofessorn Coombs (2012, s. 2) beskriver begreppet kris som följande: 
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A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectations of stakehol-

ders and can seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes. 

 

Denna definition innehåller fyra viktiga kriterier som en händelse måste uppnå för att definieras som 

en kris. Den första och viktigaste är att det är uppfattningen om huruvida händelsen uppnår dessa 

kriterier som avgör om det är en kris eller inte. De som avgör om en kris existerar eller inte är  

organisationens intressenter. Det andra kriteriet är att händelsen måste vara oförutsägbar, det tredje 

är att händelsen går i motsättning till intressenternas förväntningar på organisationen och det slutgil-

tiga kriteriet är att händelsen ska allvarligt kunna påverka organisationen och leda till negativa följder 

(Coombs 2012, s. 2).  

 En annan definition av kris ges av Seeger, Sellnow och Ulmer (2003) i boken Communication 

and Organizational Crisis: 

 

For organizations, crisis often conveys a fundamental threat to system stability, a questioning of core as-

sumptions and beliefs, and threats to high priority-goals, including image, legitimacy, profitability, and even 

survival.  

 

Precis som i Coombs definition av kris fastställer ovanstående att kriser är ett stort hot mot en 

organisation och kan leda till negativa konsekvenser. Seeger, Sellnow och Ulmers definition 

inkluderar även det faktum att kriser leder till ifrågasättande av organisationens värderingar.  

 

1.4.3 Intressenter 

En intressent är en aktör (person eller grupp) som på något sätt påverkas av eller kan påverka en 

organisation (Coombs 2012, s. 2, 36). Intressenter delas vanligtvis in i primära och sekundära  

intressenter. De primära är de vars handlingar kan vara skadliga eller till nytta för organisationen, till 

exempel kunder, leverantörer eller anställda (Coombs 2012, s. 37). Sekundära intressenter är aktörer 

som kan påverka eller påverkas av organisationens handlingar, exempelvis konkurrenter och media 

(Coombs 2012, s. 37). 
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1.4.4 Anseende 

Coombs (2012, s. 3) definierar anseende som intressenternas uppfattning om organisationen.  

Eftersom en kris går emot intressenternas förväntningar kommer den att påverka och hota  

relationen mellan organisationen och vissa av dess intressenter. Enligt Coombs (2012, s. 3) är detta 

en anledning till varför en kris också hotar en organisations anseende. En viktig del av arbetet med 

att förhindra och bemöta en kris är därför att skapa och bevara en organisations anseende.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna kandidatuppsats är en fallstudie på Ikea:s kriskommunikation och faller inom medie- och 

kommunikationsforskningens område strategisk kommunikation. Materialet begränsas till Ikea  

Sveriges officiella bemötanden av bestämda händelser kring företaget i form av pressmeddelanden. 

Denna begränsning ser vi som nödvändig för att vi inom uppsatsens ramar ska kunna analysera 

materialet djupgående med hjälp av en kvalitativ metod, samt för att analysen ska kunna uppnå så 

hög reliabilitet och validitet som möjligt. Avgränsningarna kommer att vidare diskuteras i uppsatsens 

metod- och materialavsnitt.  

Vidare har vi valt att i denna uppsats enbart fokusera på den kriskommunikation som sker under 

steget “crisis” då analysmaterialet inte möjliggör en analys av den krishantering som skett före eller 

efter krisen. Det ligger dessutom utanför uppsatsens syfte att ta dessa faktorer i beaktning. 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats är fördelad i nio stycken huvudkapitel. Inledningen (kapitel 1) gav en introduktion till 

ämnet, preciserade uppsatsens syfte och avgränsning. I introduktionen presenterades även centrala 

begrepp. I bakgrundsavsnittet (kapitel 2) beskrivs Ikea:s värderingar och de incidenter som ligger till 

grund för analysen av Ikea:s kriskommunikation. Efter det framförs ett teoriavsnitt (kapitel 3)  

innehållande presentation av de två teorierna som kommer att användas, följt av metodavsnittet 

(kapitel 4) som presenterar vald metod och material. Kapitel fyra innehåller även ett avsnitt om hur 

syftet ska operationaliseras och etiska reflektioner kring metoden. Efter en redogörelse av den  

tidigare forskning som gjorts (kapitel 5) redovisas uppsatsens empiriavsnitt (kapitel 6) uppdelat i 

manifest och latent nivå. Följt av detta presenteras studiens analysavsnitt (kapitel 7) där incidenterna 

jämförs med varandra och teorierna. I den avslutande diskussionen (kapitel 8) presenteras  
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diskussioner kring resultatet, svaren på uppsatsens frågeställningar, samt reflektioner över studiens 

begränsningar och betydelse ur ett större perspektiv. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring de 

konkreta slutsatser som kan dras från studien och reflektioner kring framtida forskning.  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden ges en presentation av Ikea:s värderingar, samt redogörelser av samtliga händelser som ligger till grund 

för det material uppsatsen ämnar analysera. 

 
 

2.1 Ikea:s värderingar 

Ikea säger sig själv vara ett värderingstyrt företag och deras kultur och värderingar är grunden för 

hela organisationen. Värderingarna är kopplade till Ikea:s vision om att skapa en bättre vardag för de 

många människorna. I arbetet för att uppnå visionen har Ikea urskiljt två grundpelare: människan 

och miljön. Som ett steg i detta arbete publicerade företaget år 2012 sin hållbarhetsstrategi People and 

Planet Positive. Strategin innehåller olika delmål som Ikea ska uppnå innan år 2020 för att kunna  

fortsätta växa och samtidigt fortsätta sin positiva inverkan på omvärlden (Ikea, 2012, s. 2-6).   

En del av hållbarhetsarbetet har redan gjorts. Ikea har som en insats mot att minska sin  

miljöpåverkan bytt ut sina träpallar mot papperspallar, vilket har lett till att de idag släpper ut 75 000 

ton koldioxid mindre om året än de tidigare. En viktig del i det fortsatta miljöarbetet är att bli  

energioberoende och för att uppnå detta planerar de att spendera 1,5 miljarder euro på alternativa 

energiresurser som vindkraft och solenergi (IkeaA).  

Ikea:s arbete med en bättre vardag för de många människorna berör både det egna företagets 

kunder och anställda men även deras leverantörers anställda (IkeaB). 

 

2.2 Incidenter 

2.2.1 Leklandet Småland 

År 2009 besökte en minderårig flicka tillsammans med sin mamma och bror Ikea i Bulltofta. Flickan 

ville under besöket leka i det bollhav som finns i Ikea:s lekrum Småland. Flickan är född med en 

kromosomavvikelse och blev därför nekad av personalen att komma in. Ärendet hamnade senare 

hos Helsingborgs Tingsrätt där flickan och hennes mamma representerades av Forum för lika  

rättigheter, Care. Domslutet kom först 2012 där det tillkännagavs att käromålet FT 4580-11  

ogillades och att Forum skulle betala Ikea för rättegångskostnaderna. I februari 2012 släppte Ikea ett 

pressmeddelande om incidenten (se bilaga 1).  
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2.2.2 Oetiska affärsmetoder i Frankrike 

I början av år 2012 framkom att Ikea Frankrike använt sig av privatdetektiver för att spionera på sin 

personal. Utöver detta hade de också “[...] betalat polisen för att få ut uppgifter om fackligt aktiva 

medarbetare” och kartlagt missnöjda kunder. Spioneringen ska ha pågått under sex år i början av 

2000-talet. Efter avslöjandet gick Ikea Frankrikes ledning ut och bad om ursäkt, trots det inledde 

företaget i maj samma år en förundersökning om händelserna (Bergdahl, 2012).  

 

2.2.3 Skogsavverkningen i Karelen 

I slutet på april 2012 sände Uppdrag Granskning en kritisk granskning av Ikea:s skogsbruk i ryska 

Karelen. Området som är en urskog ger liv åt många växt- och djurarter. Trä är en av Ikea:s  

viktigaste material och avverkning sker av det helägda dotterbolaget Swedwood. Området i Karelen 

är skyddat under miljöcertifieringen FSC. Organisationen bakom certifieringen som får en fjärdedel 

av sina intäkter i Ryssland av Ikea (Bagge, 2012). 

 

2.2.4 DDR-fångar som arbetskraft 

Samma år som de ovanstående incidenterna inträffade bekräftade ledningen misstankar om att  

företaget under 1980-talet köpt in produkter från leverantörer som använt politiska fångar i den 

forna DDR-dikaturen i Östtyskland som arbetskraft. Efter avslöjandet beslutade Ikea att ge ett  

ekonomiskt bidrag till den tyska organisationen UOKG (Union of the association of the victims of 

communist despotism) för deras forskningsprojekt om tvångsarbete i föredetta DD, samt anlitade 

Ernst & Young för att genomföra en fullständig utredning (Ikea, 2012b). 

 

2.2.5 Bortretuschering av kvinnor i Ikea-katalogen 

År 2012 uppdagades det att samtliga kvinnor censurerats bort ut den Ikea-katalog som utgivits i 

Saudiarabien. Efter avslöjandet gjorde Ikea Sverige ett officiellt pressuttalande där de tog på sig  

ansvaret för händelsen och benämnde den som ett “fel”. I samma uttalande sa de att “katalogen 

speglar våra värderingar och [visar] samtidigt [...] respekt för kulturskillnader och lokala traditioner 

och önskemål” (Ikea, 2012a).  Innan detta uttalande publicerades ett pressmeddelande från  

internationella Ikea gällande händelsen men då inte på den svenska hemsidan (Ikea DK). 
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2.2.6 Hästkött i köttbullar 

I februari 2013 upptäcktes det hästkött i de köttbullar som säljs på Ikea. Majoriteten av Ikea:s  

köttbullar tillverkas av Familjen Dafgård och det var detta företag som i slutet på februari fick veta 

att tjeckiska laboratorier hittat spår av hästkött i köttbullarna. Efter att larmet kom stoppade Ikea 

försäljningen av köttbullar i fjorton länder runtom i Europa (Melin, Gustafsson och Lundh, 2013). 

En knapp månad efter att spåren av hästkött hittats i köttbullarna startade Ikea återigen sin  

försäljning och i samband med återlanseringen tillkännagav de att de halverat antalet leverantörer av 

produkten (Expressen, 2013).  

 

2.2.7 Fläskfärs i älglasagne 

Samma år som det upptäcktes hästkött i Ikea:s köttbullar upptäcktes också fläskfärs i företagets  

älglasagne. Även denna gång stod Familjen Dafgård som tillverkare av produkten, men grisköttet 

upptäcktes av belgiska myndigheter. Efter avslöjandet togs all älglasagne ur försäljning, inte bara den 

aktuella produktionsomgången. Enligt Familjen Dafgård ska blandning av djurarter ha berott på en 

otillräcklig rengöring under produktionen och företaget meddelande snabbt efter avslöjandet att de 

åtgärdat problemet (Eidevall och Frisell, 2013).  

 

2.2.8 Chokladkrokanttårtor i Kina 

Kinesiska myndigheter förstörde i slutet av2012 1800 stycken tårtor från Ikea efter att det upptäckts 

koliforma bakterier i tårtorna. Bakterierna är så kallade avföringsbakterier och ska inte vara  

hälsofarliga, om än otrevliga. Tårtorna tillverkades av den svenska leverantören Almondy som varje 

år producerar cirka 18 miljoner tårtor. Tårtorna säljs i många länder utöver Kina men försäljningen 

stoppades inte på några andra varuhus då det inte fanns indikationer på att bakterierna skulle finnas i 

fler tårtor än de som beslagtogs (Sveriges Radio, 2013).  

 

2.2.9 Family Live-artikeln i Ryssland 

I november 2013 uppmärksammades det att ett hemma hos-reportage från Ikea:s medlemstidning 

publicerats på företagets hemsida i samtliga verksamma länder - förutom i Ryssland. Anledningen 

var att reportaget skildrade hemmet hos ett lesbiskt par. På grund av den då nyinförda lag mot  

“homosexuell propaganda” i Ryssland valde företaget att inte publicera artikeln i landet, ett beslut 
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som möttes av stark kritik i medier (Lorentsson, 2013). Ikea stod fast vid sitt beslut och hänvisade 

till att de är tvungna att följa lagen i de länder de är verksamma i (bilaga 15). 

 

2.2.10 Strejken i Richmond 

I maj 2013 gick 300 av 350 anställda på Ikea i Richmond, Kanada ut i strejk. Strejken leddes av det 

kanadensiska fackförbundet Teamsters. Orsaken var det nya kollektivavtalet som skulle innebära 

sänkta ingångslöner, sämre livförsäkringar och enbart hälften av de sjukdagar som de anställda  

tidigare haft rätt till. Ikea hade en annan bild av det inträffade och sa sig gett rättvisa erbjudanden 

som tyvärr inte accepterats, utan kontrats med orimliga krav (Boati, 2013).  
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer de teorier som används i uppsatsen att presenteras. Först ges ett resonemang kring sambandet 

mellan kriskommunikation och “Reputation Management”. Därefter presenteras de berörda teorierna var för sig, för 

att sedan gå över till en presentation av den kombination som kommer ligga till grund för analysen. Avsnittet avslutas 

med ett resonemang kring övriga teorier inom kriskommunikation.  

 

3.1 Sambandet mellan kriskommunikation och “Reputation management” 

Som belystes i avsnittet om centrala begrepp finns en viktig relation mellan organisationen och dess 

intressenter. En kris är en händelse som går emot intressenternas förväntningar på organisationen 

och som skadar denna relation. En organisations anseende uppstår likväl genom denna relation. Om 

relationen är god är anseendet gott och på samma vis kommer anseendet att påverkas negativt i  

kriser eftersom relationen skadas. Således finns det ett nära samband mellan dessa två begrepp.  

 På grund av det nära sambandet mellan kris och anseende finns också en nära relation  

mellan teorier om hur en kris ska bemötas och teorier om arbetet med att bevara sitt anseende under 

kristider. De teorier som kommer att användas i uppsatsen faller därför in under forskningsfältet för 

både “Crisis Management” och “Reputation Management”. De två begreppen kommer i denna  

uppsats att tillsammans benämnas som kriskommunikation. 

 

3.2 Expectation gaps 

Ikea visar på flera sätt för sina intressenter vad organisationen har för värderingar. Detta görs bland 

annat genom information via hemsidan, samarbeten med ett flertal hjälporganisationer och olika 

certifieringar av produkter (IkeaB, Ikea 2012). På grund av att Ikea har kommunicerat företagets 

värderingar till sina intressenter har de skapat förväntningar hos dessa på att organisationen ska 

agera i enlighet med värderingarna. Som nämndes tidigare uppstår en kris när en organisation inte 

agerar i samförstånd med intressenternas förväntningar. Olika grupper av intressenter kommer ha 

olika typer av förväntningar på organisationen och dess beteende (Coombs 2012, s. 59). För att  

förtydliga sambandet mellan Ikea:s värderingar och behovet av kriskommunikation kan begreppet 

“expectation gaps” som presenteras i Ongoing Crisis Communication av Coombs användas. Det finns 

två typer av gap som kan uppstå mellan en organisation och dess intressenter. Det första är att  

organisationen misslyckas med att leva upp till intressenternas förväntningar, och det andra är att 
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intressenterna inte uppfattar att organisationen levt upp till förväntningarna. Eftersom det är  

intressenternas uppfattning som avgör om det finns en kris eller inte är inte det viktigaste att möta 

förväntningarna utan att visa för intressenterna att förväntningarna möts (Coombs 2012, s. 60).  

Eftersom Ikea har skapat förväntningar av att vara ett företag med starka värderingar för människa 

och miljö hos de grupper av intressenter som finner denna del av organisationens arbete viktigt, har 

de också skapat behovet av att agera i enlighet med dessa värderingar. 

 

3.3 Image Restoration Theory 

I uppsatsen kommer Ikea:s uttalanden att analyseras enligt den teori som erbjuds i William L.  

Benoits artikel Image Repair Discourse and Crisis Communication. Benoits teori om “Image Restoration” 

ger dels utövare hjälp att skapa effektiva uttalanden och ger dels analytiker ett sätt att utvärdera de 

uttalanden som gjorts under en kris. I enlighet med den definition av begreppet kris som används i 

denna uppsats anser Benoit (1997, s. 178) att det är användbart att hans teori är användbar i de  

situationer som uppfyller de två följande kriterierna: 

- Intressenterna håller den anklagade ansvarig för en händelse 

- Intressenterna anser att denna händelse är kränkande  

 I samtliga fall där intressenterna anser att organisationen har gjort fel är organisationens anseende 

hotat. “Image Restoration Theory” (IRT) skiljer sig från andra kriskommunikationsteorier eftersom 

dess fokus ligger på olika strategier att använda sig av i en kris istället för att beskriva krisens  

karaktärism eller dess olika steg. Om den anklagade använder strategierna på ett, enligt Benoit, rätt 

sätt kommer den anklagade kunna undvika att krisen påverkar dess anseende eller i alla fall bidra till 

att påverkan blir så marginell som möjligt.  Benoit har i sin artikel placerat in de olika strategierna i 

en modell (se modell 1). I denna modell finns fem huvudkategorier varav vissa med underkategorier.   

 

Förnekelse 

Enkel förnekelse 

Lägga över skulden 

Undgå ansvar 

Provokation 

Ogiltligförklara 
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Olycka 

Goda intentioner  

Minska offensivitet 

Förstärkning 

Förminskning 

Differentiering 

Viktigare omständigheter 

Attackera anklagaren 

Kompensation  

Korrigerande åtgärder 

Be om ursäkt 
Modell 1 

 

3.3.1 Förnekelse 

Det finns enligt Benoit (2007, s. 179) tre sätt att bemöta en händelse med enkel förnekelse. Genom 

att förneka att händelsen har ägt rum, att det var den aktuella organisationens fel eller att förneka att 

händelsen var till skada för någon. En annan del av förnekelsestrategin är att lägga över skulden på 

någon annan. Vid ett sådant bemötande argumenterar den anklagade för att det är en annan person 

eller organisation som är ansvarig för händelsen (Benoit, 2007, s. 180).  

 

3.3.2 Undgå ansvar 

Det finns enligt Benoit (2007, s. 180) fyra strategier som en anklagad kan använda för att undgå  

ansvar. Den första är att visa på att händelsen är ett rimligt svar till en annan kränkande händelse, 

den andra är att hävda att den anklagade hade för lite information för att kunna agera på ett korrekt 

sätt, det tredje sättet är att hävda att händelsen skedde av en olycka, och slutligen kan den anklagade 

hävda att händelsen skedde med goda intentioner.  

 

3.3.3 Minska offensivitet 

Den tredje huvudkategorin som tas upp i Benoits (2007) artikel är att minska offensiviteten i en 

händelse, vilket kan göras på sex olika sätt. De första är att den anklagade förstärker de positiva 
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känslor som intressenterna har för den anklagade i syfte att förminska de negativa känslor som  

uppkommit i samband med händelsen. Det andra sättet är att erbjuda information som förminskar 

problemet. En tredje metod är att visa på att denna händelse skiljer sig från andra liknande  

händelser. Ett fjärde sätt att minska offensiviteten i en händelse är att placera den i en mer gynnsam 

kontext, femte är att attackera den som anklagar en och det slutliga är att kompensera offret (Benoit 

2007, s. 181).  

 

3.3.4 Korrigerande åtgärder 

En fjärde strategi att använda för att minska en negativ händelses påverkan på anseendet är att den 

anklagade lovar att rätta till problemet. Att göra så kan antingen innebära att lösa det inträffade eller 

att ta till åtgärder för att förhindra att det händer igen (Benoit 2007, s. 181). 

 

3.3.5 Be om ursäkt 

Den slutgiltiga strategin som Benoit (2007, s. 181) redovisar är att erkänna sitt ansvar och be om 

förlåtelse. 

 

3.4  SCCT 

“Situational Crisis Communication Theory” (SCCT) är framlagd av Coombs och Holladay och  

erbjuder organisationer strategier att använda för att bemöta en kris. Precis som med IRT är målet 

med SCCT att ge organisationer strategier som kommer att rädda organisationens anseende under en 

pågående kris. SCCT har ett nära samband med “Attribution Theory”. Denna teori erbjuder  

organisationer ett verktyg för att kunna veta vilken strategi som är mest lämplig i vilken situation. I 

“Situational Crisis Communication Theory” används “Attribution Theory” som ett verktyg för att 

kunna utvärdera hur stor påverkan krisen kommer ha på anseendet och drar från det slutsatser om 

vilken krissvarsstrategi som är mest lämplig. Dessa svarsstrategier är grunden för det bemötande 

som organisationer sedan kommer kunna använda i kristider (Coombs 2012, s. 156).  

Strategierna som erbjuds via SCCT är sorterade i fyra grupper och gruppindelningen baseras 

på hur strategierna förväntas mottagas av intressenterna. Grupperna är förnekelse, förminskning,  

återbyggnad och stöttande. De strategier som faller in under förnekelse har alla som syfte att avskilja 

organisationen från krisen genom att visa på att organisationen inte har något med händelsen att 

göra. Dessa strategier är samma som urskiljs av Benoit i “Image Restoration Theory” under  



 21 

huvudkategorin förnekelse, det vill säga att förneka att krisen ägt rum eller att lägga över ansvaret på 

antingen den som anklagar eller på en tredje part (Coombs 2012, s. 156).  

De strategier som faller in under under förminskning syftar till att förminska organisationens 

ansvar i krisen. Om händelsen anses vara utanför organisationens kontroll kommer organisationens 

skuld att minska (Coombs 2012, s. 156). Denna strategi har många likheter med de strategier som 

faller in under “Minska offensiviteten” i IRT. 

Återbyggnadsstrategierna har som mål att förbättra organisationens anseende. Detta kan  

göras antingen genom att ersätta de som skadats av krisen eller genom att organisationen tar på sig 

fullt ansvar för det inträffade och officiellt ber om ursäkt (Coombs 2012, s. 155-156). Att be om 

ursäkt är en strategi som kräver extra försiktighet och det finns inom denna strategi olika grader att 

ta i beaktning (Coombs 2012, s. 156). Att be om ursäkt för krisen är den femte strategin inom IRT 

och att kompensera offret faller in under den tredje. 

Den fjärde och sista strategigruppen som tas upp i SCCT är stöttande strategier. Dessa  

strategier fokuserar framför allt på organisationen och är tänkta att komplettera de tre övriga  

strategigrupperna. Stöttande strategier inkluderar att påminna intressenterna om allt gott arbete  

organisationen gjort tidigare, att lovorda intressenterna och att placera organisationen som ett offer i 

krisen (Coombs 2012, s. 155-156). Stöttande strategier återfinns inte som en egen strategigrupp inom 

IRT men liknande enskilda strategier går att hitta, exempelvis innehåller båda teorierna strategier där 

syftet är att förstärka intressenternas positiva inställning till organisationen genom att visa på tidigare 

arbeten och relationer.  

Svarsstrategier inom SCCT inkluderar både verbala bemötanden och icke-verbala  

bemötanden. I denna uppsats kommer vi enbart utgå från vad som sägs verbalt men också inkludera 

vilka icke-verbala åtgärder de säger sig vidta i analysen.  

 

3.4.1 Situationen 

Som ovan nämnt erbjuder SCCT inte bara förslag på olika svarsstrategier utan även en guide till vilka 

strategier som passar bäst i vilka situationer. Situationen som krisen uppstår i värderas enligt tre  

faktorer; typ av kris, organisationens krishistoria och organisationens tidigare anseende. Beroende på 

vilken typ av kris det är som inträffat kommer intressenterna anse att organisationen har olika stort 

ansvar. Inom SCCT är typen av kriser indelat i tre grupper beroende på nivån av ansvar. Den första 

gruppen innehåller kriser där intressenterna är troliga att anse organisationen har en väldigt låg nivå av 
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ansvar. Denna grupp innehåller kriser skapade av naturkatastrofer, rykten, våld relaterat till  

arbetsplatsen och sabotage. Den andra gruppen innehåller kriser där intressenterna anser  

organisationen ha en låg nivå av ansvar. Denna grupp inkluderar utmaningar, vilket innebär att  

organisationen konfronteras av missnöjda intressenter (Coombs 2012, s. 73). Den inkluderar också 

industriolyckor och defekta och potentiellt skadliga produkter orsakade av tekniska fel. Den tredje 

gruppen innehåller de kriser där intressenterna är troliga att anse organisationen ha en hög nivå av 

ansvar. Denna grupp innehåller olyckor och defekta och potentiellt skadliga produkter orsakade av 

mänskliga fel (Coombs 2012, s. 158). Den innehåller också situationer där organisationen medvetet 

utsätter sina intressenter för risker eller bryter mot lagen (Coombs 2012, s. 73). 

 Beroende på organisationens krishistoria och tidigare anseende kommer påverkan på  

anseendet bli olika omfattande. En organisation som har varit inblandad i en liknande kris förut eller 

som har varit inblandad i ett flertal kriser kommer anses ha ett större ansvar under en kris. Det  

innebär att under dessa förutsättningar kommer en organisation inblandad i en grupp-ett-kris  

automatiskt att flyttas upp till grupp två. Detsamma gäller om organisationen redan innan krisen har 

ett dåligt anseende (Coombs 2012, s. 158). 

 

3.4.2 Kombinationen av olika strategier 

Det finns vissa rekommendationer inom SCCT angående vilka strategier som passar att användas 

tillsammans och vilka som inte gör det. Dessa rekommendationer är: 

- En organisations ska enbart placera sig själv som ett offer i krisen om händelsen faller in  

under gruppen där intressenterna anser organisationen ha en väldigt låg nivå av ansvar. 

- Förnekelsestrategier ska inte blandas med förminskande eller återbyggande strategier. 

- Förminskningstrategier och återbyggnadsstrategier kan användas tillsammans (Coombs 2012, 

s. 159).  

 

3.5 Huvudteori 

Som visats genom beskrivningarna av IRT och SCCT har de två teorierna många likheter med 

varandra. Både innehåller liknande strategier som kan användas med syfte att rädda eller förminska 

skadan på en organisations eller persons anseende under en kris. Det som skiljer de två teorierna 

från varandra är att IRT erbjuder organisationer och personer en lista med möjliga svarstrategier 

under en kris som är mer utvidgad än den som erbjuds i SCCT. Däremot erbjuder SCCT mer situat-
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ionsanpassade strategier vilket innebär att organisationer också får hjälp i vilka strategier som är bäst 

anpassade till vilka situationer (Coombs 2012, s. 156).  

 Eftersom strategierna har många likheter finns det i denna uppsats inget behov av att  

använda båda som två separata teorier, dock är de ett bra komplement till varandra. Dessutom  

innehåller SCCT en egen strategigrupp för stöttande strategier och även en förklaring till vilka  

strategier som passar att användas ihop och vilka som inte gör det. Den modell som kommer  

användas under analysen i denna uppsats är därför en sammanslagning av de två teorierna (se  

operationalisering, kapitel 4.4).  

 

3.6 Andra teorier inom kriskommunikation 

Det finns utöver de två teorier som tagits upp här ovan ett antal teorier till inom ämnet för  

kriskommunikation. Dessa teorier kommer inte att användas i uppsatsen. Bland annat finns “Corpo-

rate Apologia” av Hearit, “Focusing Event” av Fishman och Birkland, “Discourse of Renewal” av 

Seeger, Ulmer och Sellnow och “Contingency Theory” av Cameron, Jin och Pang (Coombs 2012, s. 

187). Corporate Apologia är den kärna som kriskommunikation utvecklades kring och precis som de 

teorier som kommer användas i denna uppsats syftar den till att skydda företagets anseende 

(Coombs Frandsen, Holladay och Johansen 2010, s. 338). Termen apologia kommer från retoriken 

och syftar till självförsvar. Teorin kring Corporate Apologia utvecklades för individuella talare och 

innehåller fyra olika krisstrategier. Dessa strategier har sedan dess utvecklats av andra teoretiker, 

bland annat Benoit i IRT (Coombs Frandsen, Holladay och Johansen 2010, s. 340).  

 Med “Focusing Events” menas den kraft som leder en viktig fråga till allmänhetens  

kännedom och som kan leda till att skapa acceptans i frågan. Teorin kring “Focusing Events”  

erbjuder ett verktyg för att analysera de förändringar i regler och förhållningssätt som kriser leder till. 

Teorin har senare utvecklats av Birkland till att erbjuda forskare ett sätt att förutse vilka förändringar 

en kris kommer leda till. Fishman föreslår i sin tur att det finns fördelar med att kombinera denna 

teori med IRT. Eftersom fokus för denna uppsats är att analysera vilka krisstrategier som går att 

återfinna i Ikea:s pressmeddelanden kommer inte “Focusing Events” att användas i denna uppsats 

(Sellnow och Seeger 2013).  

 “Discourse of Renewal” fokuserar på tiden efter en kris. I en hemsk kris, som till exempel 

flodvågen i Asien 2004, finns det ofta en stark längtan efter krisen att återbygga det som förstörts 

och ta sig vidare från denna tragiska incident. “Discourse of Renewal” syftar inte till det strategiskt 
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genomtänkta bemötandet av en kris, utan till det naturliga och spontana bemötandet. Denna teori 

fokuserar därför på en annan del av kriskommunikation än IRT och SCCT och kommer inte vara 

den mest användbara i denna uppsats då de kriser som kommer analyseras har olika grader av allvar. 

IRT inkluderar flera typer av krisstrategier och är således bredare (Ullmer, Seeger och Sellnow 2007, 

131-134).   

 En slutlig teori som faller inom ramarna för kriskommunikation är “Contingency Theory”. 

Denna teori berör hur en organisation bemöter en konflikt med dess intressenter. Beroende på hur 

situationen ser ut kommer olika bemötanden av en kris att vara olika passande. Teorin har likheter 

med SCCT då båda är situationsanpassade. En viktig skillnad är dock att inom “Contingency  

Theory” ligger fokus på om konflikten är intern eller extern och om den är kort- eller långvarig. I 

denna uppsats valdes SCCT framför “Contingency Theory” på grund av att det material som  

analyseras vänder sig mot en extern publik.  

 

3.7 Val av källor 

När användbara källor har valts ut till denna uppsats har sökningar gjorts i ett flertal databaser. 

Främst har användbar forskning hittats genom Google Scholar och DiSa, det digitala vetenskapliga 

arkivet för Uppsala universitet. Sökningar i Communication Mass Media Complete och Scopus har lagt 

grund för den kartläggning av tidigare forskning som kommer att vidare diskuteras i kapitel 5.  

I Google Scholar har magisteruppsatsen Kriser och förtroende (Lindgren och Rosengren 2006) hit-

tats, som utforskar hur Ikea:s tidigare krishantering påverkar deras förtroende hos och förhållande 

till medarbetare och allmänheten. Uppsatsen undersöker möjligheterna för positiva konsekvenser av 

krishantering, vilket är ett relativt nytt perspektiv för kriskommunikation och reputation  

management som forskningsområde. Denna uppsats bidrar därför med en intressant vinkel till  

diskussionen kring vår analys.  

Lindgren och Rosengrens uppsats är skriven inom den företagsekonomiska forskningen, där 

majoriteten av funna studier kommer ifrån. Men det finns även studier med kopplingar till kultur 

och samhällelig påverkan, vilket studien Du ska inte bita den hand som föder dig gjord av Vikström och 

Manfredsson (2013) är ett passande exempel på. Studien hittades genom DiVa och undersöker och 

diskuterar vad etiska värderingar och lokal kultur och religion kan ha för inverkan på internationell 

marknadsföring i Saudiarabien för H&M och Ikea (Vikström och Manfredson 2013). Denna studie 
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diskuterar hur Ikea:s värderingar påverkar företagets handlingar och blir på så sätt en tillgång till vår 

undersökning i och med att en av våra frågeställningar behandlar Ikea:s värderingar.  

I DiVa hittades även kandidatuppsatsen Ikea Loves Wood, skriven om Ikea:s kriskommunikat-

ion gällande en CSR-relaterad kris (Ederyd och Rehn 2014). Studien kompletterar vår uppsats väl 

eftersom den undersöker krishanteringen kring en av de incidenter som behandlas i vår  

undersökning, Karelen och miljöcertifikatet, samtidigt som den analyserar utifrån “Corporate  

Communicative Response Model” istället för IRT. Detta kan ligga till grund för en intressant  

diskussion om jämförelse mellan resultaten.  

Även studier inom medie- och kommunikationsforskningen ur ett maktperspektiv har gjorts, 

exempelvis den Frost (2012) gjort med Ikea som ett av fyra företagsfall. Studien undersöker med 

hjälp av en retorisk och kritisk diskursanalys de språkliga mönster som kan återfinnas i Ikea:s  

pressmeddelanden, vilket gör att studien tar upp en ej tidigare utforskad vinkel och blir en intressant 

tillgång för vår undersökning.  
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4. Metod och material 
 

Under detta avsnitt kommer den metod som ska användas i uppsatsen att presenteras. Först ges en närmare  

beskrivning av den forskningsmetod som använts till uppsatsen, kvalitativ textanalys. Därefter beskrivs arbetet med 

urvalet, hur analysen ska operationaliseras och reflektioner kring våra metodologiska val. 

 
 
4.1 Val av analysobjekt 
Vårt val av Ikea som analysobjekt motiveras av företagets globala storlek och manifesterande av att 

de är ett värderingsstyrt företag med en ständig tillväxt och en djupt rotad företagskultur (Ikea 

2013, s. 4). Dessutom uppmärksammas företaget ofta i media. En sökning på termen ”Ikea” i Me-

diaarkivet Retriever resulterade i 127923 träffar (Retriever). 

Kombinationen av ovan nämnda faktorer fick oss att vilja gräva djupare i hur de bemöter 

kritik och vad för kommunikationsstrategier de använder sig av. Vårt hopp är att denna kandidat-

uppsats även ska kunna påverka synen på de valda teorier som ligger som mall för kriskommunikat-

ion. 

 

4.2 Val av forskningsmetod 

Den forskningsmetod som har valts för uppsatsen är en konventionell kvalitativ textanalys. Den 

kvalitativa textanalysen präglas av en djupläsning av en texts delar, helhet och den kontext den ingår 

i (Esaiasson et al 2012, s. 210). Den kvalitativa textanalysen utgår ifrån premissen att “helheten i 

texten är större än summan av delarna” (Esaiasson et al 2012, s. 210), det vill säga att vissa delar av 

texten kan vara av större vikt än andra för analysarbetet. Detta skiljer sig från medieforskningens 

kvantitativa motsvarighet, kvantitativ innehållsanalys, som behandlar ett stort antal analysenheter 

och tillskriver dess frekvens och omfång likvärdig vikt för analysen (Esaiasson et al 2012). Den  

kvalitativa textanalysen förutsätter och bygger på en aktiv läsning där läsaren ständigt resonerar kring 

frågor gällande textens argumentation. Metoden bygger på en noggrann läsning för att forskaren ska 

kunna hitta budskapet på både en manifest och en latent nivå. Den är lämplig både för  

undersökningar som vill systematisera ett material, exempelvis kategorisera eller logiskt ordna  

innehåll, men även mer kritiskt granskande analyser (Esaiasson et al 2012, s. 210-212). Denna  

undersökning faller under den senare kategorin och är en idékritisk undersökning där vi ämnar  
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analysera hur Ikea:s argumentation förhåller sig till givna rationella normer, det vill säga de värde-

ringar de framhåller som viktiga för företaget. För att kunna resonera kring värderingar passar sig 

således den kvalitativa textanalysen bra som forskningsmetod, då den ger verktyg för att analysera 

texters budskap på en latent nivå.  

Precis som gällande andra kvalitativa forskningsmetoder kräver dock tolkningsarbetet en tyd-

lig operationalisering för att undersökningen ska vara giltig och uppnå så hög reliabilitet och  

validitet som möjligt. Detta kommer att diskuteras vidare under kapitlen operationalisering och 

etiska reflektioner.  

 

4.3 Val av material 

Det material som ligger till grund för uppsatsen är samtliga pressmeddelanden som Ikea Sverige lagt 

upp på sin hemsida under rubriken “Ikea kommenterar” och som bemöter någon slags kritik Ikea 

fått i media mellan år 2012-2013. Totalt innefattas sjutton pressmeddelanden gällande tio enskilda 

händelser. Detta betyder att det finns flera pressmeddelanden för vissa händelser, vilket påverkar hur 

mycket material som finns för varje händelse. Detta behöver inte vara något större problem för att 

uppnå målet för uppsatsen, så länge vi har det i åtanke i analysen och kodar samtliga  

pressmeddelanden på ett konsekvent sätt. Det finns ett pressmeddelande för alla enskilda händelser, 

förutom kring händelsen med hästkött i köttbullarna där det finns fyra stycken, oetiska affärsmetoder i 

Frankrike där det finns två, östtyska fångar som arbetskraft där det finns tre stycken och Karelen där det 

finns två stycken pressmeddelanden.  

Sett till Ikea:s kriskommunikation och presshistorik i stort är urvalet för uppsatsen ett snävt 

strategiskt urval. Företaget har funnits länge och kriskommunikation innefattar, som läsaren säkert är 

medveten om, mer än endast pressmeddelanden. Möjliga analysenheter för vår uppsats skulle även 

ha kunnat innefatta exempelvis intervjuer med anställda eller uttalanden i olika medier. Detta är  

något vi är medvetna om i vårt urval. Undersökningen måste dock vara genomförbar rent praktiskt, 

vilket gör att det är omöjligt att ta med allt - både gällande tidsspannet och olika uttryck för  

kriskommunikation - trots att det skulle vara det mest optimala urvalet. Esaiasson (et al 2012, s. 220) 

fastställer i Metodpraktikan att även om ett snävt urval kan te sig tråkigare är detta det säkraste  

alternativet rent forskningsenligt vid djupgående textläsning. Vårt materialval innefattar även en  

nationell avgränsning till endast Ikea Sveriges pressmeddelanden. Detta val baseras även den dels på 

en  
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praktisk nödvändighet, men har även sina skäl i analysarbetet. Eftersom vi i analysen kan komma att  

analysera formuleringar och ordval är det mest tillförlitligt att ha alla pressmeddelanden på samma 

språk för att inga språkförbistringar ska vilseleda analysarbetet. Eftersom Ikea är ett globalt företag 

kan skillnader i kultur, religion och traditioner påverka hur kriskommunikationen ser ut beroende på 

var den uppstår och orsaka svårigheter i hur företaget ska förhålla sig till olika kriser (Coombs 2012, 

s. 190). Av denna anledning finns ett intresse i att Ikea Sverige, trots att den svenska koncernen inte 

är direkt ansvariga för vissa av händelserna, valt att kommentera dem ändå. 

Vårt snäva urval på det större planet gällande Ikea:s kriskommunikation ger däremot en bra 

helhetsbild av hur Ikea kommunicerar i en eventuell kris på ett mindre plan. Detta eftersom vi,  

genom det snäva urvalet, har möjlighet att analysera samtliga meddelanden gällande de händelser 

som Ikea släppt fler än ett pressmeddelande om. På så sätt går det även att reflektera över hur 

pressmeddelandena skiljer sig åt och om företaget byter kommunikationsstrategi med tiden.  

Denna studie är en idécentral undersökning, vilket betyder att det inte görs skillnad på vem 

som har skrivit texterna (Esaiasson et al 2012, s. 218). Samtliga texter är undertecknade med  

kontaktuppgifter till olika pressansvariga, men då pressmeddelandena är officiella uttalanden från 

företaget tas ingen större notis om underteckningarna, utan Ikea Sverige ses som sändare.  

 

4.4 Operationalisering 

Det är i operationaliseringen, hur vi genomför analysen, som kopplingen mellan teorin och  

materialet träder fram. Det finns flera steg i skapandet av en sådan analysmodell. För att kunna  

konkretisera det allmänna forskningsproblemet menar Esaiasson (et al 2012, s. 215-216) att det krävs 

preciserande frågor som genom analysen ställs mot texterna som ska analyseras. Frågorna till denna 

undersökning kommer att vara: vad för ämneskategorier kan vi skapa av texten på en manifest nivå? 

och vilka teman kan hittas i texten på en latent nivå?, samt går det att finna samband mellan de olika 

texterna? De preciserade frågorna är grunden för vårt operationaliseringstänk och måste därför 

kunna valideras för att ta reda på om de fungerar som ett bra analytiskt redskap. Detta brukar göras 

genom att se till hur tidigare forskning har närmat sig frågor om ämnet (Esaiasson et al 2012, s. 216), 

vilket i detta fall blir ämnet kriskommunikation. Eftersom vi inte har kunnat återfinna  

konventionella kvalitativa textanalyser som ställt upp preciserande frågor kring vårt ämne väljer vi att 

validera oss genom att basera de preciserande frågorna på den analysmodell för själva kodningen vi 

har valt att använda: Vi kommer att utgå ifrån den modell som Graneheim och Lundman erbjuder i 
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deras studie om kvalitativ innehållsanalys inom omvårdnadsforskning (2004) i kodningen. Inom den 

konventionella textanalysen används ett öppet förhållningssätt, där kategorierna skapas efter  

innehållet i texten och inte tvärtom (Eriksson, Umeå universitet). Således kommer vi inte att  

använda oss av förhandsdefinierade kategorier, utan skapa kategorier och teman i vår kodning av 

texterna allt eftersom vi läser dem. Denna metod möjliggör en förutsättningslös läsning av texterna 

där det är innehållet i dem som styr vilket resultat vi får av undersökningen. Utifrån Graneheim och 

Lundmans modell kommer vi att ställa upp den manifesta nivån på följande vis: efter en djupläsning 

för att förstå helheten tar vi ut övergripande delar, det vill säga de meningar som utgör  

huvudargumentationen i texten. Graneheim och Lundman (2004, s. 106) kallar dessa meningar för 

meningsbärande enheter. Om samma innehåll skrivs flera gånger tar vi endast med ett exempel i 

analysmodellen, men diskuterar det i resultatdiskussionen och analysdelen av uppsatsen. Efter detta 

kondenseras meningsenheterna, det vill säga att de komprimeras och förkortas, men kärnan i  

meningen finns kvar (Graneheim och Lundman 2004, s. 106). Sedan ges meningen en kod, vilket 

innebär att vi sätter en etikett på vad meningen handlar om. Graneheim och Lundman (2004, s. 107) 

ger exempel på dessa tre steg i en modell: 

 

Meaning unit Condensed meaning unit Code 

There is a curious feeling in the 

head in some way 

Curious feeling of emptiness in 

the head 

Emptiness in the head 

It is more unpredictable so to 

say, you can never be sure about 

anything 

An unpredictable and unsure situ-

ation 

Uncertainty 

 

Modell 2 

 

Efter att en kod har uppförts placeras den in i en kategori och eventuellt en underkategori. Samtliga 

steg hittills och den modell vi kommer att uppvisa är en del av den manifesta analysen. Efter denna 

har genomförts kommer studien gå vidare till den latenta nivån. På denna nivå letar vi efter  

underliggande mönster och meningar i kategorierna från den manifesta nivån (Graneheim och 

Lundman 2004, s. 108). 

Detta görs i empiriavsnittet i uppsatsen. Till denna uppställning av modellen finns även en 

kortare text till manifest nivå för varje kris, samt en redovisning av resultat på den latenta nivån. I 

analysen följer sedan en vidare jämförelse mellan händelserna där de kategorier och teman vi fått 
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fram jämförs med kommunikationsstrategier inom IRT och SCCT och vad de kan tänkas innebära 

för kriskommunikation ur ett större perspektiv.  

 

4.5 Etiska reflektioner kring metoden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns framför allt två centrala begrepp som används för att 

bedöma kvaliteten på undersökningen gällande metoden: validitet och reliabilitet (Esaiasson et al 

2012, s. 57). Det kanske mest problematiska för forskningen är huruvida undersökningen uppnår 

hög validitet. Forskaren måste fråga sig om undersökningen gör vad den säger sig ska göra, det vill 

säga förhållandet mellan teori och operationalisering (Esaiasson et al 2012, s. 57). Eftersom en  

central del av kvalitativ forskning är tolkning krävs en strukturerad och systematisk  

operationalisering för att undersökningen ska kunna uppvisa samma resultat om en annan forskare 

genomför den. Vår kodningsprocess bygger på en etablerad operationaliseringsmodell gjord av  

respekterade forskare vid Umeå universitet för att säkerställa detta. För att vidare garantera hög  

validitet strävar vi efter att uppvisa god transparens i kodningsprocessen, vilket är varför vi under 

modellen till varje specifik händelse i empiriavsnittet har ett förklarande avsnitt där kategoriseringen 

vidareutvecklas. Detta är för att läsaren ska kunna följa med i de resonemang vi har fört. Denna 

transparens ska även prägla hur vi redovisar de slutsatser vi drar av resultatet av undersökningen. 

Påstås något ska det beläggas genom exempel, det vill säga genom referat eller citat ur materialet 

som analyserats.  

Undersökningen måste även uppnå hög reliabilitet, vilket innebär att den inte ska innehålla 

några osystematiska eller slumpmässiga fel (Esaiasson et al 2012, s. 63). Eftersom den konventionella 

kvalitativa textanalysen inte använder sig av förhandsdefinierade kategorier utan skapar dem  

vartefter analysen genomförs, finns risk för att kategoriseringen blir osystematisk. För att undvika 

detta kommer vi i efterhand att noggrant gå igenom de kategorier och koder vi har och genomföra 

kategoriseringen flera gånger för att se till att vi inte förändrat vår syn på betydelsen av materialet 

under analysens gång.  

Slutligen väljer vi att tolka utefter det som Karl Popper benämner “god rationell  

argumentation” (Esaiasson et al 2012, s. 223). Detta brukar även kallas barmhärtighetsprincipen vilken 

innebär en generös tolkning med utgångspunkt att textens argumentation i samtliga fall bör tas på 

allvar.  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en kartläggning av den tidigare forskningen som bedrivits gällande kvalitativa textanalyser, 

kriskommunikation som ämne och användningen av Ikea som analysobjekt. 

 

 

Många forskningsstudier har gjorts som kan kopplas till denna uppsats, antingen i valet av metod, 

ämnet eller Ikea som analysobjekt. Till att börja med ger den kvalitativa textanalysen i sig möjlighet 

till en rad olika typer av analyser som passar till ännu fler ämnen att studera. Det finns, för att bara 

nämna ett fåtal, exempelvis maktanalyser, studier av politiska ideologier och olika typer av  

systematiserande undersökningar (Esaiasson et al 2012, s. 211). I maj 2014 presenterades en studie 

av Annelie Rudolfsson vid Linnéuniversitetet som undersökte mediernas förhållande till skolkrisen. 

Genom en kvalitativ textanalys med ett narratologiskt fokus undersökte uppsatsen hur det sociala 

problemet skapas, utvecklas och upprätthålls i den svenska pressen (Rudolfsson 2014). I studien 

upprättades ett analysschema med hjälp av begrepp från teorin kombinerat med hjälp från en bok 

skriven på området, om hur forskare kan närma sig sociala problem när en undersökning ska  

genomföras. Av denna studie kan vi lära oss hur mångsidig en kvalitativ textanalys kan vara, då vi ser 

stora skillnader mellan vår och Rudolfssons kandidatuppsats. Denna lärdom är dock den enda  

relation vi kommer att ha till studien i vår uppsats då ämnena skiljer sig markant och även utförandet 

av analysen, även om vi baserar båda vara undersökningar på samma metodologiska grund.   

Om uppmärksamheten istället riktas åt kriskommunikation som undersökningsfält finns det 

mycket forskning att hitta inspiration hos trots att det är ett relativt nytt forskningsområde inom 

medie- och kommunikationsforskningen. Senast i september 2014 skrevs en studie om att använda 

känslor i krishantering (van der Meer, Verhoever 2014). Denna studie fastslår vikten av att som  

företag uppvisa känslor i sin kriskommunikation och diskuterar även, med hänsyn till detta, vilka av 

Benoits kriskommunikationsstrategier som bör användas. Vilka strategier som enligt dessa forskare 

bör användas är dock inte i fokus i vår relation till IRT då detta inte är en teoriprövande  

undersökning och studien kommer därför inte användas i vår uppsats. Däremot ger vetskapen om 

denna studie en bättre helhetsbild av hur forskningen ser på IRT och tillämpningen av den.  Hur 

stor Benoit är inom området kriskommunikation blir tydligt när vi ser hur stor del av den  

kriskommunikationsforskning som bedrivits som har diskuterat hans strategier i sina studier. Redan 

2009 skrev Dardis och Haigh en föreskrivande studie med namnet Prescribing versus describing: Testing 
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image restoration strategies in a crisis situation. I denna testar de empiriskt och utvärderar de olika  

strategierna, för att sedan ge förslag på praktisk användning av dem (Dardis och Haigh 2009).  

Denna studie kommer dock inte heller att användas i uppsatsen av samma orsak som gällande van 

der Meer och Verhoevers forskningsstudie.  

I vår kartläggning av tidigare forskning framgår att Ikea som analysobjekt är ett populärt val, 

främst inom de ekonomiska institutionerna. Exempelvis finns studier på den så kallade Ikea-effekten, 

vilket definieras som fenomenet att konsumenter är villiga att betala lika mycket för något de måste 

bygga ihop själva som något som är färdigkonstruerat från början. Mochon, Norton och Ariely  

fastställer genom en experimentell studie att detta har att göra med individens psykologiska behov 

att signalera sin kompetens inför sig själv och andra människor (2012). Trots att detta är en oerhört 

intresseväckande studie har den inte mer gemensamt med vår än själva analysobjektet, och kommer 

således inte användas i vår undersökning.  

Vad som inte har kunnat återses i den tidigare forskningen är det som berörs i den ena  

frågeställningen för vår uppsats, det vill säga om företaget resonerar kring sina värderingar i  

kommunikationen, och i sådant fall på vilket sätt. Detta gör att vi ser en möjlighet att få bidra med 

att det perspektivet lyfts fram inom kommunikationsforskningen.  

Med detta som bakgrund anser vi att vår undersökning kommer att ha en plats inom  

forskningen för strategisk kommunikation då vi inte har kunnat återfinna den vinkel vi har valt för 

uppsatsen. Vi ser fram emot att få se vad för resultat den kommer att kunna uppvisa.  
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6. Empiri 
 

Härefter visas de resultat som framkommit genom att koda texterna med hjälp av vald analysmodell. Siffrorna i 

modellen under rubriken “meningsbärande enhet” är till för att hålla isär de olika texterna gällande en händelse i de 

fall där det finns flera pressmeddelanden. Texterna har därmed blivit tilldelade ett nummer mellan 1-4 i kronologisk 

ordning. Först visas resultaten på den manifesta nivån, för att sedan redogöra för resultaten på den latenta nivån. En 

förteckning över samtliga kategorier och underkategorier finns i bilaga 18. 

 

6.1 Manifest nivå 

6.1.1 Leklandet Småland 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Vår ambition är 
att alla ska ha en 
trevlig, trygg och 
säker vistelse på Ikea, 
även våra minsta 
besökare i lekrum-
men.” 

Vår ambition är att 
även våra minsta 
besökare ska ha en 
trevlig och trygg 
vistelse på Ikea. 

Alla barn ska ha en 
trygg vistelse på Ikea.  

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Ikea är till för de 
många människorna 
och alla är välkomna 
till Ikea.” 

Ikea är till för de 
många människorna 
och alla är välkomna 

Alla är välkomna till 
Ikea 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Säkerhet har 
högsta prioritet för 
oss på Ikea, därför är 
det t ex viktigt att 
våra medarbetare kan 
kommunicera med 
barnen i lekrummen, 
antingen direkt eller 
via en vuxen ledsa-
gare.” 

Säkerhet har högsta 
prioritet på Ikea och 
därför måste våra 
medarbetare kunna 
kommunicera med 
barnen i lekrummen 

Prioritering av säker-
het 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Om vi avstår från 
att ta emot ett barn i 
lekrummet är det 
baserat på barnets 
välmående, dvs att vi 

Om vi avstår från att 
ta emot ett barn i 
lekrummet är det 
baserat på att vi inte 
kan erbjuda en vis-

Beslut baseras på 
förmågan att erbjuda 
en trygg vistelse 

Moraliska avvägan-
den 

Beslutsfattande 



 34 

bedömer att vi inte 
kan erbjuda en vis-
telse för barnet som 
är trygg och säker.” 

telse för barnet som 
är trygg 

Modell 3 

 

Vad vi kan utläsa efter att ha kodat det kortfattade pressmeddelandet om incidenten på leklandet 

Småland är att argumenten i texten uteslutande handlar om de värderingar företaget framhäver. Av 

dessa framförs exempelvis prioriteringen av säkerhet och att alla ska ha möjlighet att vistas på Ikea. 

Slutligen tas ett beslutsfattande upp som även det är ett moraliskt avvägande grundat på presenterade 

värderingar. I texten hittas inga andra kategorier än dessa två.  

 

6.1.2 Oetiska affärsmetoder i Frankrike 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Ikea tar avstånd 
från oetiska affärs-
metoder och olagliga 
metoder för över-
vakning” 

Ikea tar avstånd från 
oetiska och olagliga 
metoder 

Ikea tar avstånd Ikea:s värderingar  Arbetssättet 

1. “Rätten till integri-
tet är av största bety-
delse för Ikea och vi 
tar starkt avstånd 
från allt som strider 
mot detta.”  

Rätten till integritet 
är av största bety-
delse för Ikea 

Integritet är viktigt 
för Ikea 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Vi har inlett en 
undersökning, utförd 
av oss själva och 
oberoende utredare, 
Skadden, en internat-
ionell advokatbyrå, 
för att ge oss en 
fullständig bild av 
vad som hänt.” 

Vi har inlett en 
undersökning till-
sammans med en 
internationell advo-
katbyrå för att få en 
fullständig bild av 
vad som hänt 

Inlett en undersök-
ning tillsammans 
med en internationell 
advokatbyrå 

Ikea tar till åtgärder Framhäva sig själva 

1. “Vi välkomnar en 
granskning och sam-
arbetar fullt ut med 
myndigheterna.” 

Vi välkomnar en 
granskning 

Ser positivt på 
granskning 

Transparens  Arbetssättet 

2. “Ikea beklagar Beklagar att vår Vår företagsetik bör Ikea:s värderingar Arbetssättet 
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djupt att vår före-
tagsetik inte har 
efterföljts.” 

företagsetik inte har 
efterföljts 

efterföljas 

2. “Vi arbetar nu 
med full kraft för att 
förtjäna våra medar-
betares och kunders 
förtroende och för 
att säkerställa fortsatt 
tillväxt baserad på 
Ikea:s kultur och 
värderingar.” 

Vi arbetar för att 
förtjäna kunders och 
medarbetares förtro-
ende och för att se 
till att Ikea:s kultur 
och värderingar följs. 

Arbetar för att återfå 
förtroende och efter-
följa företagets vär-
deringar 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

2. “Att ge och ta 
ansvar är en viktig 
del av vår framgång.” 

Ge och ta ansvar är 
en del av framgången 

Att ge och ta ansvar Ikea:s värderingar Arbetssättet 

2. “För att undvika 
dessa arbetssätt i 
framtiden har vi en 
stark åtgärdsplan på 
plats inom Ikea 
Frankrike.” 

För att undvika dessa 
arbetssätt i framtiden 
har vi en stark åt-
gärdsplan 

En stark åtgärdsplan Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig själva 

Modell 4 
 

I de två texter kopplade till avslöjandet av spionering hos Ikea Frankrike ses ett tydligt  

återkommande mönster i användningen av den kategori som i denna studie benämns som arbetssättet. 

Denna kategori innefattar de meningsbärande enheter där Ikea betonar sina värderingar och hur de 

ser på händelsen, till exempel när de tydligt tar avstånd från vissa handlingar eller betonar vikten av 

rätten till integritet. I denna uppsats kategoriseras också deras välvilja till oberoende granskning som 

en del av arbetssättet eftersom det ger indikationer på hur företaget ser på transparens. Generellt är  

argumentationen i texterna lika varandra.  

 

6.1.3 Karelen 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande enhet 
Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Därför har vi 
mycket tuffa krav 
när det gäller det trä 
som finns i våra 
produkter och bland 
världens säkraste 
kontrollsystem för 

Vi har tuffa krav på 
träet i produkterna 
och världens säkraste 
kontrollsystem 

Tuffa krav och säkert 
kontrollsystem 

Har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig själva 
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att se till att alla delar 
av kedjan lever upp 
till dessa krav.”  

1. “Ikea accepterar 
bara trä från orörda 
naturskogar om det 
har certifierats som 
ansvarfullt skogs-
bruk.” 

Accepterar bara trä 
från orörda natur-
skogar om det är 
certifierat 

Tar ansvar för sko-
gen 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Vi arbetar stän-
digt för att bli bättre 
och vi kan se hur vår 
verksamhet i Karel-
en redan har gett 
resultat som gynnar 
skogen, till exempel 
när det gäller lag-
stiftning och meto-
der för inventering 
av känsliga arter.” 

Vi arbetar ständigt 
för att bli bättre och 
ser hur vårt arbete i 
Karelen redan gett 
resultat som gynnar 
skogen.  

Ser redan att arbetet 
gett resultat 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig själva 

2. “Cirka 17% av det 
totala arrendet i 
Karelen är avsatt 
från avverkning, 
vilket är högt över 
alla lagkrav” 

En stor del av arren-
det i Karelen får inte 
avverkas 

Avverkningen i Kare-
len är liten. 

Svaga anklagelser Förminska krisen 

2. “Vi arbetar stän-
digt för att bli bättre 
och vi kan se hur vår 
dialog med miljörö-
relsen har gjort att vi 
kan bedriva ett mer 
naturanpassat 
skogsbruk.”  

Vår dialog med mil-
jörörelsen har gjort 
att vi kan bedriva ett 
naturanpassat skogs-
bruk 

Ikea har möjliggjort 
naturanpassat skogs-
bruk 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig själva 

2. “Vi åstadkommer 
mer när vi samarbe-
tar än när vi arbetar 
var för sig och mil-
jöorganisationerna 
hjälper oss att var 
med att driva ut-
vecklingen framåt.” 

Vi åstadkommer mer 
tillsammans än var 
för sig 

Åstadkommer mer 
tillsammans 

Samarbetar för bättre 
resultat 

Arbetssättet 

Modell 5 

 

Ikea:s kommunikation efter kritiken mot skogsavverkningen i Karelen har en relativt tydlig linje i 

båda texterna då majoriteten av innehållet i pressmeddelandet argumenterar för att framhäva företaget, 

samt tar upp Ikea:s arbetssätt. Detta görs framför allt genom att trycka på deras tidigare ansvarsta-
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ganden inom miljöarbetet. De tillvägagångssätt Ikea använder, som att de endast accepterar  

certifierat trä visar på vilka miljövärderingar företaget har. Slutligen går det att se att företaget  

förminskar krisen något genom att förtydliga att deras avverkning, med stor marginal, håller sig till de 

regelverk som finns.  

 

6.1.4 DDR-fångar som arbetskraft 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1.”Uppdrag Gransk-
ning sänder den 2 
maj ett inslag där 
man påstår att poli-
tiska fångar användes 
i produktionen av 
Ikea produkter i före 
detta Östtyskland, 
DDR, under 70- och 
80-talen.”  

Uppdrag Granskning 
påstår att politiska 
fångar användes i 
produktionen av Ikea 
produkter 

Påstående om poli-
tiska fångar i Ikea:s 
produktion 

Svaga anklagelser Förminska krisen 

1. “Ikea tar starkt 
avstånd från utnytt-
jande av politiska 
fångar i produktion-
en.”  

Ikea tar avstånd från 
utnyttjande av poli-
tiska fångar 

Tar avstånd från 
utnyttjande av poli-
tiska fångar 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Detta vill vi ut-
reda fullständigt.” 

Vi vill utreda full-
ständigt 

Fullständig utredning Ikea tar till åtgärder Förstärka sig själva 

1. “Våra produkter 
måste tillverkas un-
der acceptabla ar-
betsförhållanden.” 

Acceptabla arbets-
förhållanden vid 
produktion 

Acceptabla arbets-
förhållanden 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Vi har ett väl 
utvecklat kontrollsy-
stem för att säkra att 
våra krav efterlevs 
och vi gör över 1000 
annonserade och 
oannonserade revis-
ioner årligen.” 

Vi har ett väl utveck-
lat kontrollsystem 

Utvecklat kontrollsy-
stem finns 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Förstärka sig själva 

2. “Ikea upprättar en 
telefonjour dit per-
soner kan höra av sig 
med information 
som kan bidra till att 

Ikea upprättar en 
telefonjour för in-
formation  

Telefonjour upprät-
tad för att nå inform-
ation  

Ikea tar till åtgärder Förstärka sig själva 
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klargöra produkt-
ionsvillkoren i före 
detta Östtyskland, 
DDR.” 

2. “Om detta skulle 
ha förekommit är det 
fullständigt oaccep-
tabelt och djupt 
beklagligt.” 

Om detta hänt är det 
oacceptabelt 

Oacceptabel hän-
delse 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

3. “Sedan maj har 
Ernst & Young 
analyserat ca 20 000 
sidor dokument från 
Ikea koncernens 
interna arkiv och 80 
000 arkiverade objekt 
från tyska federala 
och statliga arkiv.” 

Har analyserat ca 20 
000 sidor dokument 
från Ikea-koncernens 
interna arkiv och 80 
000 arkiverade objekt 

Har analyserat många 
dokument och objekt 

Berätta vad som hänt Informera 

3. “Vi beklagar djupt 
att detta kunde 
hända.” 

Vi beklagar djupt Beklagar Ikea:s värderingar Arbetssättet 

3.“Utredningen 
indikerar att politiska 
och kriminella fångar 
var inblandade i delar 
av komponent- eller 
möbeltillverkningen 
hos leverantörer som 
levererade inom 
Ikea-konernen som 
vid denna tid kände 
till att politiska 
fångar möjligen 
användes i produkt-
ionen …” 

Utredningen indike-
rar att politiska 
fångar var inblandade 
i tillverkningen hos 
leverantörer till Ikea 

Indikationer på att 
politiska fångar an-
vänts som arbetskraft 

Berätta vad som hänt Informera 

3. “Ikea koncernen 
har, i samråd med 
den tyska organisat-
ionen UOKG 
(Union of the as-
socation of the 
victims of commu-
nist despotism), 
beslutat att ge ett 
finansiellt bidrag till 
organisationens 
vetenskapliga forsk-
ningsprojekt om 
tvångsarbete i före 
detta DDR”. 

Ikea koncernen har 
tillsammans med 
UOKG beslutat att 
ge ett finansiellt 
bidrag till forsk-
ningsprojekt om 
tvångsarbete i före 
detta DDR.  

Ikea stödjer forsk-
ningsprojekt 

Ikea tar till åtgärder Förstärka sig själva 
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3. “Vi anser att da-
gens IWAY-
standard, vårt nära 
samarbete med våra 
leverantörer och vårt 
omfattande kontroll-
system, inklusive de 
externa inspektion-
erna, effektivt mins-
kar risken för att 
något liknande ska 
hända igen,[...]” 

Vi anser att dagen 
IWAY-standard och 
omfattande kontroll-
system effektivt 
minskar risken för att 
detta ska hända igen 

Dagens kontrollsy-
stem minskar risken 
för att detta ska 
hända igen 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig själva 

Modell 6 

 

I texterna gällande uppståndelsen kring avslöjandet att Ikea använt leverantörer som på 1980- och 

90-talet använt politiska fångar från DDR-diktaturen som arbetskraft hittades meningsbärande  

enheter som kan placeras inom flera olika kategorier. I texterna hittades dels ren information om 

krisen i sig och dels information om de åtgärder som tidigare vidtagits, vilket kunde kategoriseras 

som informera, en kategori som inte setts tidigare gällande de andra händelserna. Ett mönster som 

däremot även funnits i de andra hanteringarna är den återkommande trenden i att Ikea på olika sätt 

förstärker sig själva. Kring denna händelse fanns exempelvis många upprepningar kring deras väl 

utvecklade kontrollsystem som de lyfter fram i de olika texterna.  

 

6.1.5 Bortretuschering av kvinnor i Ikea-katalogen 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “I media har man 
jämfört den Saudiska 
versionen med Ikea 
kataloger från andra 
marknader och fun-
nit att bilderna i den 
Saudiska versionen är 
utan kvinnor.” 

Den Saudiska katalo-
gen har jämförts med 
andra marknader och 
den Saudiska vers-
ionen skiljer sig från 
de andra 

Jämförelse mellan 
kataloger visade 
skillnader 

Berätta vad som hänt Informera 

1. “Inter Ikea 
Systems BV har 
övergripande ansvar 
för Ikea katalogen 
och i ett officiellt 
pressuttalande tar de 

Inter Ikea Systems 
BV tar i ett pressutta-
lande på sig allt an-
svar för det inträf-
fade 

Tar på sig ansvar för 
det inträffade 

Ikea tar på sig fullt 
ansvar i krisen 

Roll i krisen 
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på sig allt ansvar för 
det inträffade.”  

1. “Inter Ikea 
Systems B.V. bekla-
gar det som skett och 
förstår att människor 
är upprörda.” 

Inter Ikea Systems 
beklagar och förstår 
att människor är 
upprörda 

Ikea förstår att män-
niskor är upprörda 

Visar förståelse Relationen till intres-
senter 

1. “Som producent 
av Ikea-katalogen har 
vi ett ansvar att vara 
med att se till att 
katalogen speglar 
våra värderingar och 
samtidigt visar re-
spekt för kulturskill-
nader och lokala 
traditioner och öns-
kemål.” 

Vi har ett ansvar att 
se till att katalogen 
speglar våra värde-
ringar och visar 
respekt för kultur-
skillnader 

Katalogen måste 
spegla värderingar 
och visa respekt 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Vi ser nu över 
våra rutiner för att 
säkra att så sker i 
framtiden.” 

Se över rutinerna för 
att säkra att det sker i 
framtiden 

Säkra att det sker i 
framtiden 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Förstärka sig själva 

1. “Samtidigt vill vi 
visa respekt för olik-
heter och lokala 
traditioner och be-
hov.” 

Vi vill visa respekt 
för olikheter och 
lokala traditioner 

Visa respekt för 
olikheter 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

Modell 7 

 

Sett till de kategorier som de meningsbärande enheterna i texterna placerats in i efter kodningen går 

det att fastslå att Ikea har använt sig av ett flertal typer av argument i sitt bemötande. Dels går det att 

finna, precis som i tidigare händelser, en betoning på att förstärka företaget. Ikea visar även  

förståelse för de upprörda känslor som incidenten har skapat bland intressenterna. De tar på så sätt 

upp det förhållande företaget har till sina intressenter och kan därför kategoriseras in i kategorin 

relationen till intressenter. Ikea tar också på sig ansvar för händelsen och tar ställningen till den och tar 

upp de värderingar som företaget står för.  

 

6.1.6 Hästkött i köttbullar 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande enhet 
Kod Underkategorier Kategorier 
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1. “Vi ser allvarligt på 
testresultatet från 
Tjeckien, 
som indikerar före-
komst av hästkött i ett 
parti av våra köttbullar” 

Testet indikerar före-
komst av hästkött i ett 
parti köttbullar 

Indikationer på ett 
enstaka parti 

Svaga anklagelser Förminska krisen 

1. “Våra kunders för-
troende är av yttersta 
vikt och det är därför vi 
vidtar denna försiktig-
hetsåtgärd och sälj-
stoppar köttbullar ome-
delbart” 

Våra kunders förtro-
ende är av yttersta vikt 

Kundernas förtro-
ende är viktigt 

Behålla intressenternas 
förtroende 

Relationen till 
intressenter 

1. “Vi vidtar nu ytterli-
gare åtgärder och ge-
nomför ytterligare tes-
ter.” 

Ytterligare åtgärder 
och tester 

Vidtar åtgärder Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig 
själva 

1. “Vi tolererar inte 
några andra ingredien-
ser än de som finns 
med i våra recept eller 
specifikationer som 
tryggas genom fastställa 
standarder, certifiering-
ar och produktanalys av 
ackrediterande labora-
torier.” 

Specifikationer som 
tryggas genom fast-
ställa standarder, 
certifieringar och 
produktanalys av 
ackrediterande labora-
torier. 

Utarbetat kon-
trollsystem 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig 
själva 

2. “Av den lilla andelen 
köttbullar som hann bli 
tillagad komposteras 
majoriteten och en stor 
del blir biogas.” 

Den lilla andel kött-
bullar som tillagades 
komposteras och blir 
biogas 

Miljövänlig hante-
ring av avfall 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig 
själva 

2. “Vi ställer hårda krav 
på våra leverantörer att 
de gör tester på det som 
levereras.” 

Vi ställer hårda krav 
på våra leverantörer 

Hårda krav på 
leverantörerna 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

2. “Det är med hänsyn 
till våra kunder som vi 
väljer att inte sälja och 
servera köttbullar i 
väntan på ytterligare 
testresultat” 

Med hänsyn till kun-
derna säljer vi nu inte 
eller serverar köttbul-
lar 

Vi tar hänsyn till 

våra kunder 

 

Behålla intressenternas 

förtroende 
Relationen till 

intressenter 

2. “Utöver det gör vi Vi gör tester på våra Tar ansvar för Ikea har tidigare tagit Framhäva sig 
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kontinuerligt egna tester 
på produkterna i vårt 
sortiment.” 

egna produkter produkternas 

standard 
ansvar själva 

3. “Vi ser nu tillsam-
mans med vår leveran-
tör över hur vi kan 
förstärka rutinerna för 
att undvika liknande 
situationer i framtiden” 

Vi vill förstärka ruti-
nerna för att undvika 
liknande situationer i 
framtiden 

Försöker undvika 
en upprepning 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig 

själva 

3. “Baserat på några 
hundra testresultat som 
vi har fått hittills, finns 
det några få indikation-
er på hästkött.” 

Av hundratals tester 
finns några få indikat-
ioner på hästkött 

Få indikatorer på 

fel 

 

Svaga anklagelser Förminska krisen 

3. “Våra köttbullar 
testas också kontinuer-
ligt på initiativ av olika 
myndigheter och vår 
leverantör i Sverige.” 

Köttbullarna testas av 
olika myndigheter och 
vår leverantör 

Köttbullarna tes-
tas av andra 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar  

Framhäva sig 

själva 

4. “Antalet köttleveran-
törer har minskat med 
hälften och de nya 
köttbullarna har ge-
nomgått förbättrade 
kontroller för säkra 
innehållet och den höga 
kvaliteten.“ 

Antalet köttleverantö-
rer har minskat och 
köttbullarna har ge-
nomgått förbättrade 
kontroller 

Färre leverantörer 
och förbättrade 
kontroller 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig 
själva 

4. “I ljuset av livsme-
delsindustrins bekym-
mer med hästkött, står 
det klart att Ikea kon-
cernen, trots våra höga 
krav, har misslyckats 
med att leva upp till 
våra kunders förvänt-
ningar.” 

Ikea koncernen har, 
trots våra höga krav, 
misslyckats med att 
leva upp till våra kun-
ders förväntningar. 

Ikea har misslyck-
ats 

Ikea tar på sig fullt 
ansvar i krisen 

Roll i krisen 

4. “Som ett första steg 
har vi tillsammans med 
den drabbade leveran-
tören i Sverige och en 
tredjepartsexpert, analy-
serat produktionen av 

Som ett första steg 
har vi tillsammans 
med andra analyserat 
produktionen av våra 
nyproducerade kött-
bullar. 

Vi har tagit ett 
första steg 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig 
själva 
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våra nyproducerade 
köttbullar.” 

4. “Våra kunders och 
medarbetares förtro-
ende är av yttersta vikt 
för oss.” 

Våra kunder och 
medarbetares förtro-
ende är viktigt 

Våra kunder och 
medarbetare är 
viktiga 

Behålla intressenternas 
förtroende 

Relationen till 
intressenter 

Modell 8 

 

Vad som framkommit i kodningen av de pressmeddelanden som är knutna till incidenten med  

hästkött i köttbullarna är att de första tre texterna är relativt lika varandra i argumentationen och 

publicerades också med bara några dagars mellanrum. I dessa kategoriserades de flesta  

meningsbärande enheterna till olika typer av att framhäva sig själva, eftersom Ikea konsekvent lyfter 

fram hur ansvarsfullt företaget är i olika avseenden. I text fyra, som publicerades en knapp månad 

senare än de övriga tre, inleddes istället texten med ett erkännande att Ikea gjort fel och misslyckats i 

sitt uppdrag gentemot sina kunder. Sedan utgjordes i princip texten av en lång lista på åtgärder som 

gjorts eller skulle göras kring hästköttskandalen. Flera gånger fanns upprepningar i de olika texterna, 

till exempel “redan för två veckor sedan gjorde vi tester…” och “På Ikea kompromissar vi inte med 

kvalitet, säkerhet eller ingredienserna i den mat vi säljer och serverar”. En av de största och mest 

påtagliga upprepningarna är att de ständigt trycker på hur viktigt kundernas förtroende är för  

företaget. På två ställen kategoriseras argumenten som att förminska krisen då Ikea använder sig av 

ordval som gör just detta, det vill säga “indikationer på [...] i ett parti”, samt “baserat på hundra [...] 

finns några få indikationer på[...]”. 

 

6.1.7 Fläskfärs i älglasagne 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Vi tog detta på 
största allvar och 
som en försiktighets-
åtgärd utfärdade vi 
omedelbart säljstopp 
av produkten i enlig-
het med våra egna 
rutiner och myndig-
heters rekommendat-

Vi utfärdade ome-
delbart säljstopp av 
produkten i enlighet 
med våra egna ruti-
ner 

Utfärdade säljstopp 
enligt rutiner 

Ikea tar till åtgärder Framhäva sig själva 
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ioner” 

1. “Tillsammans med 
vår leverantör har vi 
nu genomfört för-
bättringar i produkt-
ionen för att säker-
ställa att våra pro-
dukter inte innehåller 
några andra ingredi-
enser än de som 
framgår av innehålls-
förteckning.” 

Vi har genomfört 
förbättringar för att 
säkerställa att inne-
hållsförteckningen 
stämmer 

Vi har genomfört 
förbättringar 

Ikea tar ansvar för 
framtiden 

Framhäva sig själva 

1. “De kunder som 
är oroliga är givetvis 
välkomna att retur-
nera älglasagnen och 
få pengarna tillbaka.” 

Kunder som är oro-
liga kan returnera 
varan 

Kunder kompenseras Kompensera kunder Relationen till intres-
senter 

Modell 9 
 

Ikea betonar i detta pressmeddelande att företaget tagit misstanken om fläskfärs i älglasagnen på 

största allvar och att de direkt vidtog åtgärder, både på kort sikt och i förebyggande syfte för  

framtiden. Med detta visar Ikea hur ansvarstagande företaget är, vilket bidrar till att bilden av företa-

get förstärks och därför har textdelarna placerats in i kategorin framhäva sig själva. Genom att också 

kompensera de kunder som är oroliga visar företaget på att de vill vårda den relation de har till sina 

intressenter. 
 

6.1.8 Chokladkrokanttårtor i Kina 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “För Ikea koncer-
nen är det av största 
vikt att servera livs-
medel av hög kvalitet 
som är säkra, hälso-
samma och produce-
ras med omsorg om 
miljön.” 

Det är av största vikt 
att servera livsmedel 
av hög kvalitet som 
är säkra, hälsosamma 
och omsorgsfullt 
producerade 

Viktigt med livsme-
del som är av hög 
kvalitet, säkra och 
hälsosamma 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Produktionsseri-
erna har i enlighet 
med gällande säker-

Produkterna har i 
enligthet med säker-
hetsrutiner testats för 

Produkterna testas 
för bakterier 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig själva 
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hets- och kvalitetsru-
tiner testats för att 
säkerställa att de inte 
innehåller några 
hälsofarliga bakterier 
såsom E.coli eller 
salmonella.” 

innehåll av hälsofar-
liga bakterier. 

1. “Vi är nu i en 
dialog med leveran-
tören för att få mer 
information om hur 
de aktuella partierna 
testats och vad dessa 
visat för resultat samt 
för att få en mer 
fullständig bild.” 

Vi har en dialog med 
leverantören för att 
samla information 
och få en mer full-
ständig bild 

Har dialog med 
leverantören 

Ikea tar till åtgärder Framhäva sig själva 

Modell 10 

 

Bemötandet av händelsen med hälsofarliga bakterier i chokladkrokanttårtorna i Kina var  

förhållandevis kort jämfört med de andra händelserna, både i ordmängd och antal pressmeddelanden 

(ett). Även majoriteten av dessa argument pekar på framhävning av företaget genom att hänvisa till 

Ikea:s tidigare arbete och nutida åtgärder, men beläggen för dessa handlingar hittas i argument  

gällande företagets värderingar.  

 

6.1.9 Ikea Family Live-artikel i Ryssland 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Det är en lag som 
kritiserats av många, 
men som vi måste 
förhålla oss till. Vi 
har därför fattat ett 
beslut om att avstå 
från att publicera 
artikeln i den ryska 
utgåvan.” 

På grund av lagen 
har vi tagit beslut om 
att avstå från publi-
cering i den ryska 
utgåvan.  

Utebliven publicering 
på grund av lag 

Moraliska avvägan-
den 

Beslutsfattande 

1. “Vi tror att vi på 
lång sikt kan ha en 
positiv inverkan på 
samhället genom att 
finnas på plats och 

Vi tror att vi kan 
göra skillnad genom 
att på plats arbeta 
utifrån våra värde-
ringar. 

Arbeta utifrån värde-
ringar 

Ikea:s värderingar Arbetssättet 
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arbeta baserat på 
våra värderingar.”  

1. “Ikea vill bidra till 
en bättre vardag för 
de många männi-
skorna och vår am-
bition med tidningen 
är att spegla en 
mångfald av olika 
boendesituationer 
och dela med oss…”  

Ikea vill bidra till en 
bättre vardag för 
människor och 
spegla mångfald i 
tidningen.  

Spegla mångfald Ikea:s värderingar Arbetssättet 

Modell 11 
 

Även i meddelandet kring den uppmärksammade Ikea Family Live-artikel som inte publicerades i 

Ryssland utläses en rak linje i argumentationen. Ikea redogör återigen för sina värderingar som  

företag och låter dessa stå som en ryggrad för det beslut som företaget har fattat i frågan. Inte heller i 

detta pressmeddelande har det hittats några andra argument än de som lyfter fram företagets  

moraliska ståndpunkt i frågan.  

 

6.1.10 Strejken på Ikea Richmond 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad me-

ningsbärande en-

het 

Kod Underkategorier Kategorier 

1. “Det finns en hel 
del missförstånd när 
det gäller bakgrun-
den till denna mani-
festation och vi vill 
passa på att dela med 
oss av några fakta.”  

På grund av missför-
stånd kring manifes-
tationen  

Förklara missför-
stånd 

Svaga anklagelser Förminska krisen 

1. “Medarbetarna i 
Ikea Richmond är 
inte lock-outade av 
Ikea.” 

Medarbetarna är inte 
lock-outade.  

Förtydligar vad som 
hänt 

Berätta vad som hänt Informera 

1. “Medarbetarna är 
vår viktigaste resurs 
och den långvariga 
strejken i Richmond 
är en olycklig situat-
ion för alla inblan-
dade.” 

Medarbetarna är vår 
viktigaste resurs och 
strejken är olycklig 

Medarbetarna är vår 
viktigaste resurs 

Medarbetarna som 
en resurs 

Relationen till intres-
senter 
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1. “Vi kommer att 
stå upp för medarbe-
tarnas rätt till arbete 
och kan inte accep-
tera detta krav från 
facket.”  

Står upp för medar-
betarnas rätt till 
arbete 

Stöttar medarbetare Ikea:s värderingar Arbetssättet 

1. “Ikea Kanada har 
åtagit sig att ge alla 
medarbetare i Ka-
nada löner och för-
måner som överträf-
far branchstandarder 
och som är rättvisa 
och skäliga.” 

Ikea har åtagit sig att 
ge alla medarbetare 
rättvisa löner som 
överträffar bransch-
standarder 

Ikea har gett alla 
medarbetare rättvisa 
löner 

Ikea har tidigare tagit 
ansvar 

Framhäva sig själva 

Modell 12 
 

Till skillnad från de andra texterna inleds pressmeddelandet kring strejken på Ikea i Richmond med 

en lång rad informerande stycken. Anledningen till detta upplägg är uttalat explicit av Ikea som säger 

sig vilja klargöra de missförstånd som de menar har skapats kring händelseförloppet i Richmond. 

Följt av detta poängterar Ikea att medarbetarna är deras viktigaste resurs och att de står upp för  

deras rätt till arbete, vilket tydligt kan kategoriseras in bland Ikea:s värderingar. Detta är för övrigt 

första gången det hittas värderingar gällande de anställda i Ikea:s pressmeddelanden. 

 

6.2 Latent nivå 

Genom undersökningen har det framkommit att samma typer av kategorier återkommer i alla 

pressmeddelanden oberoende av vad händelsen handlar om. När den latenta nivån skulle utläsas ur 

texterna visades ett liknande resultat. Genom en djupläsning av texterna hittades tre olika teman 

varav minst två händelser faller in under samma tema. En sammanställning av de teman som  

hittades presenteras här under i modell 13: 

 

Tema Händelse 

Tema 1:  
Skjuta fokus från krisen 

Oetiska affärsmetoder i Frankrike, Bortretu-
schering av kvinnor i Ikea-katalogen, Skogsav-
verkning i Karelen,  
Leklandet Småland,  
Family Live artikel i Ryssland 

Tema 2:  DDR-fångar som arbetskraft, Chokladkro-
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Skjuta fokus från Ikea:s ansvar i händelsen kanttårtor i Kina,  
Strejken i Richmond 

Tema 3:  
Framhäver hanteringen av krisen 

Hästkött i köttbullar,  
Fläskfärs i älglasagne 

Modell 13 

 

Det första temat som går att utläsa från pressmeddelandena är att skjuta fokus från krisen. Detta var 

det tema som gick att utläsa från flest pressmeddelanden. Tema 1 innebär att Ikea i sitt  

pressmeddelande har undvikit att prata om den specifika händelsen och istället lagt fokus på att 

kommunicera andra delar. Framför allt visade sig dessa delar vara att prata om Ikea som företag och 

dess värderingar. I två av texterna, så som den som kom ut i samband med det mediala intresset 

kring Ikea:s lekrum Småland, nämns inte överhuvudtaget vad det är som ligger till grund för  

pressmeddelandet. Istället finns det en rad påståenden om vad Ikea står för. Detsamma gäller för 

texterna om avverkningen i Karelen. I texterna sägs det enbart att utlåtandet är kopplat till Uppdrag 

Gransknings kritiska reportage om Ikea:s skogsbruk i det ryska området. Det ges ingen närmare  

förklaring till vad det är Uppdrag Granskning kritiserar. I texterna relaterade till spioneringen i  

Frankrike, Ikea-katalogen i Saudiarabien och Family Live-artikeln i Ryssland nämns det kort vad 

krisen handlar om, men resten av texten handlar om vad Ikea står för.  

 Det andra temat som upptäcktes var skjuta fokus från Ikea:s ansvar i krisen. Detta tema hittades 

i pressmeddelandena tillhörande tre av händelserna och innebär i denna uppsatsen att ansvaret läggs 

på en annan organisation, person, land eller tid. I texterna om användandet av fångar som  

arbetskraft i den forna DDR-diktaturen nämns det flera gånger att händelsen ägde rum för mer än 

tjugo år sedan. En stor del av fokus läggs också på Ernst & Young som ledde utredningen.  I texten 

om strejken i Richmond undflyr Ikea ansvar genom att lägga över ansvaret på Teamsters  

fackförening som Ikea legat i förhandling med. I texten om chokladkrokanttårtorna i Kina tas fokus 

bort från Ikea:s ansvar genom att de i sitt uttalande dementerar att det finns några säkerhetsrisker. 

 Det tredje temat som utlästes ur pressmeddelandena är framhäver hanteringen av krisen. De tex-

ter som faller in under de första två teman förminskar på ett eller annat sätt krisen och Ikea:s roll i 

krisen. De två texter som faller in under tema tre skiljer sig därför från de övriga två då de istället för 

att förminska krisen fokuserar på hur händelsen har och ska hanteras. Båda händelserna är relaterade 

till den mat som säljs på Ikea och liknande åtgärder har tagits så som att utfärda säljstopp och att 

genomföra förbättringar i produktionen. 
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7. Analys 
 
 
I detta avsnitt i uppsatsen kommer analysen av empirin att presenteras. Häri kopplas händelserna ihop med varandra 
och de teorier som används i uppsatsen, och slutligen förs ett resonemang kring texternas latenta budskap.  

 

7.1 Jämförelse mellan händelserna 

Vi har i resultatet kunnat återse flera samband mellan hanteringarna för de olika händelserna. Främst 

kan ett samband återfinnas i vilka av de kategorier som har kodats fram som vi ser högst frekvens av 

i alla händelser. För att på ett tydligt sätt visa fördelningen mellan kategorierna i samtliga 65  

meningsbärande enheter som tagits ur materialet visas resultatet i cirkeldiagrammet här under: 

 

 
Modell 14 

 

Detta diagram visar tydligt hur två av kategorierna markant skiljer sig från de andra i hur ofta de 

hittas i texterna: framhävning av Ikea och företagets arbetssätt. Detta är vad som sägs mest i de  

pressmeddelanden som företaget publicerat när media i någon aspekt kritiserat Ikea mellan år  

2012-2013. Båda dessa kategorier innehar dock flera underkategorier, vilket kan vara en del av  

förklaringen till den höga frekvensen. Framhäva sig själva har fyra kategorier och arbetssättet har två 

stycken. Fördelningen visar trots detta att Ikea vanligtvis använder sig av samma typ av argument 
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och lyfter fram samma sorts aspekter. I fallet med framhävningen av sig själva handlar argumenten 

enbart om Ikea:s ansvarstagande i skilda tidsaspekter. Kategorin för Ikea:s arbetssätt är något vidare 

när det gäller tolkning och innehåller underkategorierna transparens och Ikea:s värderingar. Vad dessa 

har gemensamt är dock hur Ikea bygger sina handlingar eller förhållningssätt på ett sätt som kan inge 

läsaren en känsla av att detta är typiskt för Ikea. Dessa två kategorier kan hittas i samtliga händelser 

förutom tre, där endast en av dem finns med. Resultatet visar att Ikea ser ett värde i att lyfta fram sitt 

ansvarstagande och sätt att arbeta när de bemöter kriser. Det är intressant att företaget talar på en 

sådan generell nivå när de bemöter kritik kring specifika händelser. Denna strategi kan visa sig bli 

problematisk i lokala händelser som retuscheringen i Saudiarabien, där regionala skillnader i kultur 

och värderingar skiljer sig åt markant. Enligt Vikström och Manfredson (2013) är Ikea inte det enda 

globala företaget som stöter på problem i det avseendet. Kombinationen mellan globala och lokala 

värderingar är en problematik gemensam för många företag. 

Det finns dock ett intressant mönster i vilka kriser som skiljer sig från denna generella nivå 

som kunde utrönas när latenta teman togs ut i empirin. Två av tre kriser gällande maten som säljs på 

Ikea, incidenten med hästkött i köttbullarna och fläskkött i älglasagnen, är de enda som handlar om 

den rent specifika krishanteringen för de gällande händelserna. Detta skulle kunna bero på att de 

troligtvis finns speciella rutiner och föreskrifter för hur företaget ska gå tillväga när misstankar om 

fel på maten finns. På så sätt blir hanteringen av incidenterna relativt enkel då det är praktiska  

åtgärder som behöver genomföras, till skillnad från när moraliska avväganden och  

ställningstaganden behöver tas, eller när händelsen är helt oväntad. Exempelvis kräver händelsen på 

Småland ett moraliskt beslutsfattande som det troligtvis inte finns lika tydliga praktiska föreskrifter 

till. Händelsen med upptäckten av användandet av politiska fångar i Östtyskland på 1980- och 90-

talet skulle istället kunna ses som ett exempel på en oväntad händelse som är svår att förutse för 

företaget, och därmed svår att hitta “facit” på hur Ikea ska hanterar incidenten när den uppstår. De 

latenta budskapen kommer att vidare utvecklas och diskuteras senare i analyskapitlet.  

Ett annat mönster som kan utläsas ur resultatet är att Ikea flera gånger upprepar samma typ 

av argument i olika pressmeddelanden för samma händelser, eller till och med återanvänder  

formuleringarna. Detta ses exempelvis i pressmeddelandena kring användningen av östtyska  

politiska fångar som arbetskraft på 1980- och 90-talet, då Ikea framhäver deras välutvecklade  

kontrollsystem IWAY-system i samtliga tre texter. Detta skulle kunna ses som konstigt eftersom ett 

sådant välutvecklat kontrollsystem då borde ha förhindrat att något sådant kunde hända. Ikea  

poängterar dock i informationen om kontrollsystemet att detta uppfördes år 2000 och att denna 
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incident skedde för över 25 år sedan (se Bilaga 7 - DDR-fångar som arbetskraft 2). Orsaken till att 

Ikea upprepar sig så i de händelser med flera pressmeddelanden skulle kunna vara för att det är  

information som Ikea anser vara viktigt att läsaren kan ta till sig, oavsett hur många pressmeddelan-

den läsaren har läst om händelsen innan, som en slags gardering.  

 

7.2 Koppling till teorin 

I sammanställandet av materialet framkom sju olika huvudkategorier och fjorton underkategorier. 

När kategorierna jämförs med de strategier som föreslås inom IRT och SCCT blir det uppenbart att 

många av kategorierna har liknande egenskaper med strategierna.  

 

7.2.1 Förminska krisen 

Den första huvudkategorin som hittades i texterna var att förminska krisen och den underkategori 

som hörde ihop med denna kategori var svaga anklagelser.  Strategin att förminska en kris finns med 

inom IRT men är då en underkategori till att minska offensivitet. Benoit (2007) menar att en kris kan 

förminskas genom att den anklagade bidrar med mer information om krisen. Till viss del  

överensstämmer det med underkategorin svaga anklagelser som hittades i texterna eftersom  

meningsenheterna kodades som svaga anklagelser på grund av den information i texten som  

förminskade anklagelserna. I texten om Karelen kodades meningen “Cirka 17% av det totala  

arrendet i Karelen är avsatt från avverkning, vilket är högt över alla lagkrav” som svaga anklagelser 

eftersom den bidrar med fakta som förminskar krisen. Det fanns även två meningsbärande enheter i 

texterna om hästkött i köttbullarna som kodades som svaga anklagelser. En av dessa var “Vi ser  

allvarligt på testresultatet från Tjeckien, som indikerar förekomst av hästkött i ett parti av våra  

köttbullar”. Även i denna text är det en förminskning genom mängd då skribenten sätter  

anklagelserna som något litet i förhållande till något annat. 

 Det framgår inte i Benoits (2007) definitioner av strategin vad för typ av information som 

avses. Den information som i vår kodning av materialet föll in under svaga anklagelser var dels via 

faktorn mängd som visats här ovan, men en annan viktig faktor var valet av ord. Valet av ord är en 

del av den parteslära som är grundläggande inom retoriken. I denna förs ett resonemang kring att 

valet av ord är ett sätt att påverka läsaren eller lyssnaren i den riktning som sändaren önskar  

(Lindqvist Grinde 2011, s. 235). Även om den information som ges i pressmeddelandena är  

sanningsenlig kan valet av ord förstärka eller förminska det som sagts och således påverka läsarens 
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uppfattning om det som sägs. Ord som “indikerar”, “förekomst” och “i ett parti” bidrar alla till att 

förminska det som sägs. Valet av ord är en faktor som inte finns med inom varken IRT eller SCCT. 

En anledning till detta kan vara det faktum att ordval faller in mer inom ämnet för retorik än för 

kommunikation, även om de två ämnena har ett nära samband. De beskrivningar som ges av de 

olika strategierna öppnar upp för egna tolkningar och det är därför oklart exakt vad som vägs in i de 

olika strategierna. Eftersom syftet med de två teorierna är att erbjuda ett verktyg för att effektivt 

bemöta en kris blir det en brist i teorierna att strategierna kan tolkas olika.  

 

7.2.2 Relationen till intressenterna 

Den andra huvudkategorien som utlästes ur materialet är relationen till intressenterna. Denna kategori 

består av fyra underkategorier: behålla intressenternas förtroende, visa förståelse för intressenter, kompensera 

kunder och medarbetarna som en resurs. Relationen till intressenterna är inte en strategi som tas upp 

inom IRT eller SCCT. Den enda strategi som har en direkt anknytning till intressenterna är den  

stöttande strategin inom SCCT som går ut på att lovorda dem. Att lovorda ska per definition  

innebära att berömma någon eller något (NE). Enbart en av de meningsbärande enheter som faller 

in under kategorin relationen till intressenterna samstämmer med denna definition. I texten om 

strejken i Richmond argumenteras det för att medarbetarna är Ikea:s viktigaste resurs vilket kan ses 

som beröm av företagets personal. De meningsbärande enheter som placeras i underkategorierna 

behålla intressenternas förtroende och visa förståelse för intressenter kan inte kategoriseras som 

beröm då de inte berömmer något som intressenterna sagt eller gjort utan istället argumenterar de 

för hur viktiga intressenternas känslor är. Att visa intresse för hur någon mår och känner kan vara ett 

sätt att smickra den personen. Att lovorda någon är också en form av smicker men som visats här 

utesluter denna definition övriga typer av smicker. För att utvidga de teorier som används i denna 

uppsats och göra dem mer hjälpfulla kunde därför ett tillägg av strategin smickra intressenter vara  

givande. 

 Den tredje underkategorin, att kompensera kunder, är en strategi som finns inom både IRT 

och SCCT. Inom IRT faller denna strategi in som en underkategori till att minska offensivitet och 

inom SCCT är det en av återbyggnadsstrategierna. Gemensamt för IRT och SCCT är att båda  

teorierna syftar på offret i händelsen när de argumenterar för kompensation som krisstrategi. Att 

använda begreppet “offer” kräver tydlig inblick i vilka ens intressenter är och vilka som kan räknas 

som offren i händelsen. De intressenter som Ikea valt att kompensera i händelsen med fläskfärs i 
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älglasagnen är de kunder som köpt lasagnen och som kompensation erbjuds de att lämna tillbaka 

produkten. Genom att göra detta val väljer de dels vilka deras offer är men även vad som är en 

lämplig kompensation. Genom denna avvägning utesluter de automatiskt övriga intressentgrupper, 

exempelvis de som redan ätit upp sin lasagne. Att välja vilka som är ens offer i händelsen kräver en 

stor kunskap hos den som är ansvarig för krisbemötandet. Inom IRT och SCCT erbjuds inga  

hjälpmedel för att urskilja intressenterna i händelsen, utan här krävs en kompletterande teori. Till 

exempel kan den som erbjuds av Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle and Donna J. Wood (1997) i 

Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts 

användas. I denna artikel bidrar författarna med ett verktyg för att identifiera sina intressenter och 

att placera dem i förhållande till varandra och företaget.  

 En annan svårighet som medföljer av att använda sig av de kompensationsstrategier som 

föreslås i IRT och SCCT är att dessa inte hjälper den ansvarige i krisen att bedöma vad som är en 

lämplig kompensation. För att göra dessa teorier mer användarvänliga skulle därför en utökad  

sektion om olika typer av kompensation vara till nytta, speciellt inom SCCT som är  

situationsanpassad.  

 

7.2.3 Framhäva sig själva 

Den huvudkategori som återfanns flest gånger i texterna var att framhäva sig själva. Till denna huvud-

kategori finns tre underkategorier: Ikea tar ansvar för framtiden, Ikea har tidigare tagit ansvar och Ikea tar 

till åtgärder. Strategin förstärkning finns inom IRT som en underkategori till minska offensivitet och har då 

som syfta att förstärka de positiva känslor som intressenterna har för organisationen. Denna strategi 

har många likheter med ovanstående kategori och begreppen förstärka och framhäva är i detta fall i 

mångt och mycket synonymer. Benoit (2007, s. 180) ger som exempel, på hur detta kan göras, att 

lyfta fram positiva karaktärsdrag hos organisationen eller att påminna om bra saker som  

organisationen gjort tidigare. Att påminna om gott arbete som organisationen gjort tidigare är en 

strategi som även finns inom SCCT men räknas då som en av de stöttande strategierna. Som  

berättats här ovan hittades det upprepande gånger i texternas meningsbyggande enheter som visar på 

Ikea:s goda handlingar i det förflutna. Alla de tre underkategorier som hittades i texterna och som i 

resultatet placerades in under huvudkategorin framhäva sig själva är relaterade till åtgärder, antingen i 

dåtid, nutid eller framtid. Att ta till åtgärder i nutid eller framtid finns med som en huvudstrategi 

inom IRT, korrigerande åtgärder, men strategin nämns inte alls inom SCCT.  
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Med hänsyn till det faktum att alla de kategorier som finns med under framhävning av sig själv även 

finns med inom IRT, fast i en annan sortering, blir det av intresse att problematisera dessa huvudka-

tegorier. Enligt teorierna går det enbart att förstärka intressenternas positiva känslor för organisat-

ionen genom att påminna om tidigare handlingar. Det går att ifrågasätta ifall detta verkligen är det 

enda sättet. Genom kategoriseringen av materialet framgår det att nutida handlingar och  

framtida handlingar också kan bidra till en förstärkning av organisationen och det går att ifrågasätta 

om inte alla de strategier som tas upp inom teorierna på ett eller annat sätt bidrar till en  

förstärkning. Som uppmärksammades i teoriavsnittet är målet med kriskommunikation att förbättra 

eller förmildra skadan på relationen mellan organisationen och dess intressenter vilket på många sätt 

är det samma som att förstärka relationen och i förlängningen intressenternas känslor för  

organisationen. På grund av denna övergripande betydelse av begreppet förstärkning går det att  

ifrågasätta om det verkligen är möjligt att använda det som en strategi. I kodningen av materialet 

ansågs framhävning av sig själva vara en hållbar kategori på grund av alla de underkategorier som 

urskiljdes.  

 

7.2.4 Roll i krisen 

Den fjärde huvudkategorin som materialet placerades in i var rollen i krisen. Denna kategori syftar till 

att gradera organisationens ansvar i händelsen. Det var enbart två meningsbärande enheter som 

ledde fram till denna kategori och underkategorin var Ikea tar fullt ansvar i krisen. Att ta på sig ansvaret 

för krisen är en strategi som finns både inom IRT och SCCT. Inom båda teorierna finns det bara en 

grad av ansvar som den anklagade kan ta på sig och det är fullt. Som nämnt innan var detta även den 

enda graden av ansvar som Ikea tog på sig i två av pressmeddelandena, i övriga femton texter  

nämndes det aldrig vem som var ansvarig för händelsen. Det är anmärkningsvärt både att inga andra 

grader av ansvar hittades i texterna, men även att det inte finns med inom teorierna. Det är rimligt 

att tänka sig att en tänkbar strategi annars skulle vara att yrka på delat ansvar. Ikea nämner  

upprepade gånger i sina uttalanden andra organisationer och myndigheter, vilket till viss del kan ses 

som att argumentera för delat ansvar. Denna slutsats dras då på en latent nivå eftersom det aldrig 

explicit i texterna sägs att Ikea delar ansvar med en annan part. Genom att yrka på delat ansvar 

minskas Ikea:s eget ansvar vilket kan vara en tänkbar strategi för att ta sig igenom krisen med en så 

oskadd relation till intressenterna som möjligt. 
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Att ta på sig ansvar i krisen står inte som en ensam strategi inom IRT och SCCT utan  

presenteras som en strategi i kombination med att be om ursäkt för det inträffade. Denna del av 

strategierna skiljer sig från kategorin rollen i krisen. Det finns delar av materialet där Ikea ber om  

ursäkt för det inträffade, men det är problematiskt att kategorisera dessa meningsbärande enheter på 

samma sätt som de där Ikea tar på sig fullt ansvar. Detta eftersom det är möjligt att be om ursäkt 

utan att ta på sig ansvar och det är också möjligt att ta på sig ansvar utan att be om ursäkt. Eftersom 

målet med teorierna är att bidra med effektiva krissvar är det troligt att anledningen till att  

kategorierna att ta på sig ansvar och att be om ursäkt är ihopsatta till en strategi är för att skaparna 

av teorierna anser kategorierna är mer effektiva i kombination med varandra.  

 

7.2.5 Arbetssättet 

Den näst sista huvudkategorin som togs ut från materialet är arbetssättet. Till denna kategori hör  

underkategorierna Ikea:s värderingar och transparens till. Att argumentera för organisationens arbetssätt 

är en strategi som varken finns med inom IRT eller SCCT. Detta är intressant då arbetssättet var en 

av de två kategorier som återkom flest gånger i pressmeddelandena. Att argumentera för Ikea:s  

värderingar och att de har ett transparent arbetssätt kan, som diskuterats under avsnittet om den 

latenta nivån, vara ett sätt att frångå krisen och fokusera mer på de positiva karaktärsdrag som  

organisationen besitter. Det är möjligt att orsaken till att denna kategori inte finns med som en  

strategi inom teorierna är för att det inte är ett svar på krisen utan ett sätt att prata runt den. 

 

7.2.6 Informera  

Den sista huvudkategorin som materialet kodades in i var informera. Till denna kategori urskiljdes 

underkategorin att berätta vad som hänt. Om förra huvudkategorin gick ut på att informera om vad 

Ikea står för och hur organisationen jobbar, är detta en kategorisering av meningsbärande enheter 

som informerar om vad händelsen innebär och vilka åtgärder som tidigare tagits. Att erbjuda  

information är som diskuterats tidigare en strategi inom IRT för att förminska krisen. Det går att 

diskutera huruvida det är en fördel eller nackdel att ha informera och förminska som en gemensam 

strategi. I uppsatsen har de meningsbärande enheter som kodats som information enbart ett  

informativt syfte, vilket innebär att de förtydligar vad som hänt och gjorts utan att värdera det.  

Exempel på en sådan meningsbärande enhet återfinns i texten om Saudiarabien: “I media har man 

jämfört den Saudiska versionen med Ikea kataloger från andra marknader och funnit att bilderna i 
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den Saudiska versionen är utan kvinnor.” (se Bilaga 10). I denna mening förtydligas vad som hänt, 

men det finns inget i meningen som förminskar händelsen. Då IRT inte enbart står till hjälp för  

kriskommunikatörer, utan även en hjälp för analytiker, brister teorin i att denna typ av bemötande 

inte tas upp som en strategi. 

I den kategorisering som använts i uppsatsen syftar kategorin informera på den rena  

information som erbjuds medan kategorin förminskning snarare berör ordval. I avsnittet om  

förminskning av krisen framkom att en brist inom IRT och SCCT är att valet av ord inte diskuteras 

och inom detta avsnitt framkom att det finns fördelar med att separera de två kategorierna. Det är 

troligt att om valet av ord skulle varit en del av teorierna skulle det funnits ett större behov av att 

separera de två kategorierna.  

 

7.2.7 Rekommendationer enligt SCCT 

Som framkommet av analysen ovan finns många likheter mellan de kategorier som urskiljdes i  

texterna och de strategier som föreslås inom IRT och SCCT. Det har också visat sig att det finns 

vissa skillnader och att dessa framför allt berör förhållandet mellan huvudstrategier och  

understrategier och huvudkategorier och underkategorier. Utöver dessa skillnader har det också i 

texterna identifierats kategorier som inte motsvarar någon av de krisstrategier som teorierna  

erbjuder. En analys av detta fenomen slår fast att det inom teorierna finns utrymme för utveckling 

och förbättring.  

 Uppsatsen ska nu gå vidare till att analysera om de strategier som identifierats i  

pressmeddelandena är effektiva enligt SCCT. Som förklarats i teoriavnsittet 3.4 skiljer sig SCCT från 

IRT på det sättet att SCCT inte enbart ger förslag på effektiva kriskommunikationsstrategier utan 

även föreslår vilka strategier som är effektiva i vilka situationer. Inom SCCT rekommenderas det att 

använda förminskande strategier i händelser där organisationen har låg nivå av ansvar och där det 

inte finns någon tidigare krishistoria eller dåligt anseende. De händelser där organisationen enligt 

Coombs och Holladay har låg nivå av ansvar är de där organisationen medverkat i skapandet av en 

defekt produkt och de händelser där de bemöts av missnöjda kunder (Coombs 2012, s. 158-159). De 

incidenter som Ikea varit involverad i under åren 2012-2013 som resulterat i en defekt produkt är de 

tre matincidenterna. Det var enbart i en av dessa, incidenten med hästkött i köttbullarna, som en 

förminskande kategori urskiljdes. Det skulle troligen ses som positivt inom SCCT att inte använda 

förminskning i dessa händelser då Ikea har varit med i upprepade kriser förut och flertalet  



 57 

matincidenter. Att det hittades en förminskande kategori i en av matincidenterna och dessutom  

enbart sexton dagar efter den tidigare matincidenten skulle därför enligt SCCT anses vara ett  

ineffektivt krisbemötande från Ikea:s håll.  

 Att använda förminskande strategier rekommenderas också av SCCT om det är en händelse 

där organisationen har en låg nivå av ansvar och det finns en tidigare krishistoria eller dåligt  

anseende (Coombs 2012, s. 159). Den del av uppsatsens material som enligt Coomb och Holladays 

definitioner passar in i denna grupp är pressmeddelandet relaterat till strejken i Richmond. Där säger 

sig Ikea vilja reda ut ett missförstånd, vilket kan ses som ett svar till en incident startad av rykten. I 

denna text urskiljdes förminskande kategorier. Som nämndes innan har Ikea innan år 2012 varit med 

i flertalet kriser och har därför en tidigare krishistoria. På grund av detta skulle det enligt SCCT anses 

effektivt att Ikea bemött denna händelse med förminskning. 

 Återbyggnadsstrategier ska enligt SCCT användas i två typer av tillfällen: i händelser med låg 

nivå av ansvar och en tidigare krishistoria eller dåligt anseende och i alla händelser där  

organisationen har en hög nivå av ansvar. I incidenterna med de defekta matvarorna skulle det  

därför anses mest effektivt att använda sig av denna typ av strategier. De underkategorier som  

urskiljts ur materialet och som har ett samband med dessa strategier är Ikea:s värderingar,  

kompensera kunder och ta på sig fullt ansvar. I hästköttsincidenten hittades enbart en av dessa: ta på 

sig fullt ansvar. I incidenten med chokladkrokanttårtorna hittades också enbart en, Ikea:s  

värderingar, och i incidenten med älglasagnen hittades enbart kompensera kunder. Det blir här tyd-

ligt att alla de strategier som SCCT anser effektiva i denna typ av kriser går att finna likheter med i 

materialet.  

 Andra händelser som Ikea varit inblandad i och som de enligt SCCT har ett högt ansvar i är 

incidenterna med fångar som arbetskraft och spionering på anställda, där Ikea har brutit mot lagen. I 

dessa händelser urskiljdes enbart en av de tre kategorierna ovan, Ikea:s värderingar.  

 Att använda förnekelsestrategier ska enligt SCCT vara mest effektivt om det är en kris  

skapad av rykte eller om intressenter är missnöjda utan att ha belägg för det (Coombs 2012, s. 159). 

Denna typ av händelser finns, som visats ovan, med i materialet men trots det är förnekelse inte en 

kategorier som framkom i empirin och det är därför möjligt att Ikea, enligt SCCT, inte använt den 

mest effektiva kriskommunikationen.  

 Den slutliga rekommendationen som presenteras inom SCCT är att använda korrigerande 

åtgärder om en missnöjd intressent är trolig att få medhåll av fler intressenter (Coombs 2012, s. 159). 

Då denna uppsats enbart har granskat de händelser som fått uppståndelse i media är det troligt att 
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alla pressmeddelanden som ligger till grund för undersökningen svarar till en händelse som  

engagerar flertalet intressenter.  

Det sägs inom SCCT att en strategi sällan används ensam, men det framgår aldrig om det är 

effektivt att enbart en av de föreslagna strategierna används och aldrig heller hur effekten blir om en 

av de rekommenderade strategierna kombineras med en av de andra strategierna. Det enda som 

framkommer är att vissa av strategierna inte är lämpliga att användas i kombination med varandra 

och att vissa passar särskilt bra ihop. Två strategier som aldrig ska kombineras med varandra är  

förnekelse och förminskning (Coombs 2012, s. 157). Eftersom det i materialet aldrig framkom en 

kategori lik förnekelse blir det inte av värde att undersöka om Ikea använt en, enligt SCCT, felaktig 

kombination av de två strategierna.  

 

7.3 Det latenta budskapet 

Som beskrivet i kapitel 6.2 kan tre latenta teman återfinnas i kommunikationen kring händelserna: 

skjuta fokus från krisen, skjuta fokus från Ikea och framhäver hanteringen av krisen. I fem av händelserna 

talade Ikea förhållandevis lite om själva händelsen och kommunicerade istället desto mer om andra 

delar av organisationen, vilket då kategoriserades som tema 1. Ett exempel på detta är meddelandena 

kring skogsavverkningen i Karelen. Meddelandet talade inte alls om händelsen i sig, eller vad som 

hänt, mer än att berätta att meddelandet skrevs med anledning av ett program Uppdrag Granskning 

gjort. Tema 2 gällde tre av händelserna när företaget istället visade sig vilja prata om det avstånd som 

fanns mellan Ikea och händelsen, genom att trycka på till exempel tid eller en annan iblandad part. 

Detta kunde vi exempelvis se i pressmeddelandena kring händelsen med fångar i DDR-diktaturen då 

Ikea flera gånger poängterade att incidenten inträffade för mer än 25 år sedan. Tema 3 kunde återses 

då Ikea endast två gånger faktiskt underströk de specifika händelserna och berättade hur de  

hanterade dem rent konkret, exempelvis gällande upptäckten av fläskkött i älglasagnen. Som påpekat 

i kapitel 8.2 var dessa händelser intressant nog båda händelser som handlade om fel ingredienser i 

maträtter.  

Ser man på denna information kombinerat med vilken manifest kategori som kunde återses 

mest frekvent i kommunikationen, en framhävning av Ikea själva, ser vi en klar koppling:  

värderingar. Företagets värderingar är konstant i centrum. Värderingarna används för att förstärka 

och framhäva företaget och det är värderingarna som konsekvent lyfts upp i de två första teman. 

Det första temat präglas av framhävande av värderingar och det andra temat framhäver avståndet 
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mellan Ikea och dess värderingar, och den specifika händelsen. Det kan tyckas anmärkningsvärt att 

Ikea framhäver sina värderingar så pass mycket när de bemöter kritik, när anledningen till att ett 

bemötande krävs är händelser där företaget på något sätt bryter mot dem. Det tredje temat är det 

enda där värderingar inte är centralt i kommunikationen, men detta kan ha att göra med att de två 

händelserna handlar om mat. Matfrågor grundar sig inte i etik på samma sätt, då de inte är direkt 

relaterade till människor, som hur ett företag exempelvis ser på sina anställdas integritet, vem som 

välkomnas in i lekrummet och vem som ska finnas med i Ikea-katalogen.  

 Denna ständiga närvaro av värderingar blir särskilt intressant när vi tar in Coombs  

resonemang kring glapp mellan intressenters förväntningar på företaget och dess faktiska beteende 

(expectation gaps, se kapitel 3.2). Ju mer ett företag framhäver värderingar byggs högre och högre 

förväntningar på det upp. I Ikea:s fall skulle detta innebära att intressenterna kontinuerligt blir 

påminda av de förväntningar de har på organisationen. Höga förväntningar visar på ett gott  

anseende hos intressenter och det är när dessa glappar som en kris kan uppstå och hota både  

organisationens anseende och organisationen i sig. Coombs diskuterar vidare och menar att en  

organisation inte har resurser att bemöta alla glapp som kan uppstå mellan sig och intressenter utan 

måste prioritera att bemöta de händelser där intressenterna har störst makt att ta aktion mot  

företaget och hota dess anseende (Coombs 2012, s. 60-61). Det är allmän kännedom vilken makt 

medier har i och med deras snabbhet och räckvidd, vilket kan förklara varför Ikea i samtliga av dessa 

händelser känt sig nödgade att bemöta kritiken för att inte orsaka en större kris. Eftersom Ikea  

bygger upp så pass höga förväntningar med de konstanta påminnelserna kanske de i längden sätter 

sig själva i en rävsax eftersom intressenterna troligtvis får en lägre toleransnivå för snedsteg hos  

organisationen? Så länge intressenterna anser att Ikea lever upp till dessa förväntningar bör detta 

dock inte äventyra organisationens anseende. Eftersom nyckeln till framgången i krishanteringen 

ligger i intressenternas uppfattning är detta heller inte något denna uppsats vidare kan spekulera i, 

eftersom den inte undersöker intressenternas åsikter. Vad som istället fastslås är att Ikea konsekvent 

trycker på sina generella värderingar som företag i bemötande av kritik och genom detta på olika sätt 

distanserar sig från de specifika händelser som indikerar att värderingarna inte uppföljs. På så sätt 

använder sig Ikea av en något motsägelsefull strategi genom att framhäva och förstärka sig själva 

med hjälp av sina värderingar - samma som de kritiseras för att ha brutit mot. 

En orsak bakom användandet av denna motsägelsefulla strategi kan vara den som  

presenteras i magisteruppsatsen “Kriser och förtroende” från 2006. I denna studie kommer  

författarna fram till att ett företag som Ikea, med ett etablerat varumärke och starkt förtroende, kan 
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utnyttja den exponering i media som en kris ger till att marknadsföra sig själva (Lindgren och  

Rosengren 2006). Denna slutsats kan förklara varför Ikea Sverige väljer att publicera  

pressmeddelanden där de marknadsför sina värderingar på detta sätt, även om incidenten ter sig liten 

eller om den inte är direkt relaterad till Ikea i Sverige.  
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8. Avslutande diskussion 

 
I denna avslutande del av uppsatsen kommer studiens resultat att diskuteras, sammanfattas och relateras till liknande 

studier. Den kommer även innehålla en reflektion av metodologiska brister. Avslutningsvis kommer studien kopplas 

till en större samhällskontext och ge förslag på vidare forskning. 

 
 

8.1 Resultatdiskussion  

Denna undersökning har med hjälp av en textanalys av Ikea Sveriges pressmeddelanden ämnat 

svara på hur företaget har kommunicerat i sina bemötanden av händelser som kritiserats i media  

mellan åren 2012-2013, och hur de på så sätt försökt upprätthålla sitt anseende. För att kunna  

uppnå syftet har undersökningen tagit hjälp av teorier från “Crisis Communication” och  

“Reputation Management”. De frågeställningar som undersökningen syftat till att besvara är  

följande:  

• Vad för krisstrategier har Ikea använt vid de olika incidenterna?  

• Går det att återse några samband eller mönster i hanteringen av de olika incidenterna? 

• Resonerar Ikea kring sina uttalade värderingar i den skriftliga kommunikationen, och om 

företaget gör det, på vilket sätt? 

Textanalysen har varit av kvalitativ karaktär och sjutton stycken pressmeddelanden har analyserats 

gällande tio stycken enskilda händelser. Detta har operationaliserats med hjälp av en kodningsmodell 

från Graneheim och Lundman (2004) där manifesta ämneskategorier och latenta teman har tagits ur 

texterna.  

 

8.1.1 Strategier 

Vilka krisstrategier som går att finna i Ikea:s pressmeddelanden relaterade till incidenterna har  

kartlagts genom att jämföra de kategorier som togs ur texterna med de strategier som föreslås inom 

“Image Restoration Theory” och “Situational Crisis Communication Theory”. Resultatet blev att 

många av kategorierna som hittades visade sig ha likheter med de strategier som föreslås inom  

teorierna. I många av fallen fanns det dock en viss skillnad i definitionen av vad strategin innefattade 

och vad kategorin innefattade. Detta är delvis sammankopplat med att förhållandet mellan  

huvudstrategierna och understrategierna inom teorierna skiljer sig från de underkategorier och  
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överkategorier som togs fram ur texterna. En av dessa skillnader var att det inom IRT och SCCT 

enbart finns en gemensam strategi för att ta på sig ansvar och be om ursäkt medan det i Ikea:s 

pressmeddelanden i flera fall gick att hitta tillfällen där företaget tog sig ansvar utan att be om ursäkt 

för det inträffade.  

En annan viktig skillnad som framkom i jämförelsen mellan materialet och teorierna var  

begreppet förstärkning. Att förstärka sig själva finns med som en strategi inom både IRT och SCCT 

men innefattar då enbart förstärkning, eller framhävning, genom att påminna om tidigare goda  

gärningar. I materialet var detta den kategori som återkom flest gånger men omfattade i detta fall 

även underkategorier för dåtid, nutid och framtid. Huvudkategorin som återkom näst flest gånger i 

materialet var arbetssättet. Detta är en strategi som inte omnämns alls inom teorierna. IRT valdes 

som teori för uppsatsen eftersom den erbjuder ett hjälpmedel för analytiker att utvärdera uttalande 

som gjorts i kristider. Eftersom två av de mest återkommande kategorierna inte finns med inom 

teorin eller enbart i begränsad form blir det en begränsning att analysera deras funktionalitet.  

Tidigare studier av Ikea Sveriges kriskommunikation har även de visat på svårigheterna att 

förenkla kriskommunikation till specifika teoretiska strategier. Detta gör exempelvis Ederyd och 

Rehn (2014) som 2014 undersökte Ikea:s kriskommunikation gällande incidenten i Karelen ur ett 

CSR-perspektiv. Undersökningen visade att Ikea både ursäktade, förnekade och rättfärdigade sina 

handlingar gällande avverkningen i Karelen och styrker därmed våra resultat att företaget blandar 

flera strategier i sin kriskommunikation. Vad Ederyd och Rehn benämner som rättfärdigande enligt 

deras “Corporative Communicative Response Model”, exempelvis belyser företagets övriga  

CSR-arbete, kan likställas med vad denna undersökning kategoriserar som en framhävning av sig 

själva. Studien hävdar även, på grund av Ikea:s vana position i att ständigt granskas, att företaget är 

duktigt på att kommunicera med medier. Värt att påpeka är dock att denna slutsats inte dras direkt 

från analysen av Ikea:s uttalanden, utan är baserad på intervjuer som gjorts med oberoende experter 

på området. Detta resultat överensstämmer även med Frosts undersökning från 2012 då han i denna 

fann att företaget framhävt sig själva genom att påminna om deras goda arbete. Frost påpekar även 

att företaget framstår som ett vant företag med genomtänkta kriskommunikationsstrategier (Frost 

2012, s. 31). 
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8.1.2 Återkommande mönster 

Det blev genom analysen tydligt att de kategorier som återkom flest gånger, framhävning av sig 

själva och arbetssättet, var de vanligaste kategorierna och i förlängningen strategierna som använts 

oberoende av vilken typ av kris som inträffat. Detsamma gällde för underkategorin Ikea:s  

värderingar, som togs ur alla kriser förutom den gällande fläskfärsen i älglasagnen. På grund av det 

begränsade materialet är det inte möjligt att säga om detta är ett strategiskt eller slumpmässigt  

resultat.  

 På en latent nivå framkom att i två av de tre matrelaterade incidenterna gick att finna temat 

framhävning av hanteringen av krisen. Även här är materialet så pass begränsat att det inte går att 

säga om det finns en koppling mellan typen av kris och temat. 

 

8.1.3 Värderingar 

Resultatet visade att Ikea på både en manifest och latent nivå tenderar att tala mycket om sig själv i 

sin kriskommunikation och vad de står för. Företagets värderingar står ständigt i fokus i deras  

bemötanden av den mediala kritik de fått ta emot. Detta ifrågasattes av oss då skälen till att  

pressmeddelandena skrevs var kritik mot händelser som sågs bryta mot Ikea:s nämnda värderingar. 

Med hjälp av resultaten från Lindgren och Rosengrens (2006) tidigare studie resonerades det fram en  

eventuell förklaring till detta. På grund av Ikea:s starka varumärke och det stora förtroende företaget 

har hos sina kunder, kan de utnyttja mediauppståndelsen kring de olika incidenterna till att  

marknadsföra sig själva.  

 

8.2 Metod och begränsningar 

Den kvalitativa textanalysen har visat sig vara användbar i flera avseenden. Med kodningsmodellen 

av Graneheim och Lundman som operationaliseringsverktyg har metoden effektivt kunnat bryta ned 

text för att kunna skapa förståelse för vad som är kärnan i argumentationen på en manifest nivå. 

Samtidigt gör uppgiften att hitta latenta teman i texterna att forskaren måste se på dess helhet och 

vad den talar om i ett större perspektiv. Denna kombination av systematisk nedbrytning av texten 

och en tolkning av dess sammansatta betydelse blir metodens största styrka. Detta är, förutom  

tillvägagångssättet, den metodologiska skillnad som finns mellan kvantitativ textanalys och den  

kvalitativa motsvarigheten: att medan den kvantitativa studien tillskriver samtliga komponenter  
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likvärdig betydelse, tolkar den kvalitativa studien texten och ser helheten av den som större än  

summan av dess delar.  

Det är i tolkningen som den kvalitativa studiens begränsningar för generaliseringar ligger  

eftersom den utgår från en subjektiv bedömning, om än systematiserad. Detta är något som inte går 

att bortse ifrån, vilket gör att vi måste vara kritiska till våra resultat. Precis som Graneheim och 

Lundman skriver är det valet av kategorier som är metodens mest kritiska moment (2004, s. 107-108, 

110). Hur tolkningen av kategorierna som uppförs i empirin går till påverkar sammanställningen, 

vilket vi är medvetna om i vår studie. Särskilt tydligt blir det, som diskuterats i kapitel 7.2.3, gällande 

kategorin framhävning av sig själva. I texterna återfinner vi tydliga paragrafer vi kan kategorisera 

som ett mönster hos Ikea som företag, men samtidigt skulle det på ett mer samhälleligt plan också 

vara själva målet med att kommunicera i kriser.  

En annan begränsning i studien kan vara skillnaderna i materialunderlaget för analysen. För 

vissa händelser, exempelvis för incidenten med fångarna från DDR-diktaturen, ligger flera och 

längre pressmeddelanden som underlag för analys än det gör för incidenten med bakterier i  

chokladkrokanttårtan i Kina. Hur Ikea hade utvecklat sitt bemötande av händelsen i ett längre  

utlåtande kan bara spekuleras i, men studien hade troligtvis gynnats av en jämnare fördelning av 

materialet. Denna skillnad var vi dock medvetna om innan analysen påbörjades och motiverades 

genom att vi fortfarande såg ett värde i att analysera de kortare pressmeddelandena för att få en  

enhetlig bild av det valda tidsintervallet. Det faktum att Ikea fortfarande känt sig tvungna att gå ut 

med ett bemötande av händelsen motiverar också till analys av pressmeddelandet.  

Den svåra kategoriseringsprocessen till trots anser vi att metoden har passat bra för den  

förståelsen för Ikea:s sätt att använda sig av kriskommunikation och reputation management vi var 

intresserade av att undersöka vid uppsatsens början. Vi hoppas att studien kan bidra till en ökad 

förståelse för hur sammanlänkade de två begreppen är rent praktiskt, och kanske kan den även  

inspirera till vidare forskning kring hur företag förhåller sig till sina värderingar i sin kommunikation, 

samt utveckla förståelse för relationen mellan företag och dess intressenter. Den kan även bilda mer 

empiriskt material för hur de två teorierna IRT och SCCT kan kombineras i en vidareutveckling av 

teorin till forskningen inom strategisk kommunikation i stort.  
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8.3 Studiens betydelse 

Vår studie bidrar till utvecklingen av synen på krisbemötande som strategisk kommunikation. En 

ökad förståelse för hur företag använder sig av kriskommunikation kan på sikt underlätta för olika 

aktörer ur ett samhälleligt perspektiv. Dels kan företag dra lärdomar om hur de kan se på kriser och 

kunna hantera dem på ett effektivt sätt för att inte företagets anseende ska ta skada av händelsen. 

Företag kan på så sätt även lära sig vad som går att förutspå och vad som är ett undantag. Kanske 

hade oljebolaget British Petrolum som togs upp i inledningen då varit mer förberedda på hur en 

eventuell oljekatastrof skulle hanteras, och hur detta skulle kommuniceras ut till intressenterna?  

Givetvis gynnas samhällets ekonomiska klimat av att företag undgår nedgångar i försäljning och  

förluster, men även konsumenter skulle kunna dra nytta av en ökad förståelse för  

kriskommunikation. Om krishantering skulle ses som en mer naturlig del i organisationers  

strategiska arbete för att upprätthålla sitt anseende, skulle kanske medvetenheten för detta öka hos 

konsumenter. En ökad förståelse för hur företag agerar i olika situationer för att upprätthålla sitt 

anseende skulle eventuellt kunna inspirera konsumenter att se på krishantering mer kritiskt. Skrivs en 

ursäkt för att företaget beklagar att krisen uppstått, eller skrivs den som en del av en  

krishanteringsmall - eller är det kanske rent av ett marknadsföringsknep?                  

 

8.4 Slutsatser 

Av ovanstående studie av Ikea:s kriskommunikation under åren 2012-2013 har det framkommit 

vilka strategier som Ikea framför allt använder sig av. Dessa är, oberoende av typen av kris, att  

framhäva sig själva genom att prata om det ansvar som Ikea tidigare tagit, de åtgärder som de vidtar i 

samband med krisen och åtgärder de tar för framtiden. Företaget fokuserar även på att lyfta fram 

sina värderingar och hur företaget arbetar. De strategier som framkom genom en djupgående analys 

av materialet är en modifierad version av de strategier som föreslås inom teorierna.  

 Vidare har det på både på manifest och en latent nivå framkommit att Ikea:s värderingar är 

en viktig del av deras kriskommunikation eftersom de i sina pressmeddelanden ofta pratar mer om 

vad företaget står för än vad som har hänt och vad som ska göras. En förklaring till detta kan vara 

att Ikea använder kriserna som ett sätt att marknadsföra sig själva.  
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8.5 Framtida forskning 
Som tidigare nämnt är kriskommunikation och reputation management fortfarande ett relativt nytt 

forskningsområde jämfört med det utbud av traditionell kommunikationsforskning som finns i  

nuläget. Detta gör att möjligheterna för vidare forskning är många. Framför allt märks det att det 

behöver föras in flera olika perspektiv för att förstå kriskommunikation och dess effektivitet  

fullständigt. Vi ser speciellt ett behov av att undersöka mottagandet av kommunikationen hos de 

intressenter, kunder, den publik som den är riktad mot. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

längre observationsstudie på en vald grupp intressenter där analytikern under en längre tid studerar 

hur deras inställning till ett visst företag förändras i kristider. Eftersom en kris inte kan förutses - 

men däremot förväntas - krävs ett långt tidsperspektiv för att studien ska vara genomförbar.  

Eftersom, vilket presenterades i inledningen, nästan 70 procent av kommunikatörer världen över 

upplevt situationer som kräver kriskommunikation från dem det senaste året (EACD 2013) har vi 

förhoppningar om att en sådan studie skulle kunna vara genomförbar om tålamod ges.  

Ett annat perspektiv det finns ett värde i att undersöka är en kartläggning över hur ett antal 

företag, exempelvis inom samma bransch för tacksam jämförbarhet, resonerar kring sin  

kriskommunikation. Svårigheter denna studie skulle kunna möta är troligtvis att det krävs stor  

transparens och samarbetsvilja från företagens sida för att resultaten ska kunna få ett värde, vilket 

kanske inte är det lättaste att åstadkomma för en forskare. 

Vi ser även utrymme för utveckling av forskningen kring de teorier, IRT och SCCT, som  

använts som analysverktyg i denna undersökning. Resultaten har visat att teorierna brister i vissa 

avseenden då vi ser mönster i Ikea:s kommunikation som vi inte kan kategorisera in i de strategier 

som teorierna erbjuder. Vad som kategoriserats som “arbetssättet” i undersökningen, att prata runt 

krisen, är ett exempel på en strategi som skulle kunna diskuteras om den bör finnas med i teorin som 

en slags krisstrategi. Denna typ av forskning runt teorin är dock ett område som håller på att  

utforskas redan nu eftersom teorierna ligger till grund för många studier av detta slag. Coombs har 

skrivit flera böcker och avhandlingar inom kriskommunikation varav två har använts i vår  

undersökning (se Coombs 2010, 2012). Vi är inte ensamma om detta, Coombs bidrag till området är 

omfattande och hans olika begrepp ligger till grund för en extensiv del av forskningen på området. 

Att en person har så stort inflytande över ett forskningsområde kan bli skadligt i längden och vi 

uppmuntrar andra forskare att utforska kriskommunikationens många möjligheter i framtiden. 
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Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter till utveckling av forskningen inom kriskommunikation 

och reputation management, och speciellt ser vi behov av att ta in nya perspektiv för att uppnå  

fullständig förståelse för begreppen och deras praktiska användning. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Leklandet Småland 
 
http://www.Ikea.com/se/sv/about_Ikea/newsitem/2011_Ikea%20kommenterar_okt 
2012-02-01 
  
[National]  Med anledning av det mediala intresset kring barn och säkerhet i lekrummet Små-
land på Ikea       
    
Ikea är till för de många människorna och alla är välkomna till Ikea. Vår ambition är att alla ska 
en trevlig, trygg och säker vistelse på Ikea, även våra minsta besökare i lekrummen. Säkerhet 
har högsta prioritet för oss på Ikea, därför är det t.ex. viktigt att våra medarbetare kan kommuni-
cera med barnen i lekrummen, antingen direkt eller via en vuxen ledsagare. Det är viktigt för 
barnens välmående och säkerhet. 
Om vi avstår från att ta emot ett barn i lekrummet är det baserat på barnets välmående, dvs att 
vi bedömer att vi inte kan erbjuda en vistelse för barnet som är trygg och säker. 
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Bilaga 2 - Oetiska affärsmetoder i Frankrike 1 
 
http://www.Ikea.com/se/sv/about_Ikea/newsitem/2012_Ikea_Frankrike 
2012-05-18 
 

[International] Ikea tar avstånd från oetiska affärsmetoder och olagliga metoder för övervakning. 
Vi gör affärer på ett ärligt och rättframt sätt - oavsett var vi är verksamma. Rätten till integritet är 
av största betydelse för Ikea och vi tar starkt avstånd från allt som strider mot detta.     
  
    
Ett antal artiklar har förekommit i media om anklagelser av olaglig övervakning på Ikea i Frank-
rike. Ikea tar alla anklagelser och detaljer rörande detta på största allvar. Vi har inlett en under-
sökning, utförd av oss själva och oberoende utredare, Skadden, en internationell advokatbyrå, 
för att ge oss en fullständig bild av vad som hänt. 
 

Vi välkomnar en granskning och samarbetar fullt ut med myndigheterna. Ikea har kommit över-
ens med Ikea Frankrikes Risk Manager, Ikea Frankrikes före detta Country Manager och Ikea 
Frankrikes före detta HR Manager att under pågående utredning befria dem från sina nuva-
rande arbetsuppgifter. 
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Bilaga 3 - Oetiska affärsmetoder i Frankrike 2 
 
http://www.Ikea.com/se/sv/about_Ikea/newsitem/2012_Ikea_kommenterar_frankrike 
2012-03-08 
 

[International] Det har tyvärr, inom Ikea organisationen i Frankrike, funnits arbetssätt som strider 
mot företagets värderingar och etiska standarder. Ikea beklagar djupt att vår företagsetik inte 
har efterföljts.       
    
Vi tar detta på största allvar och förstår den besvikelse detta orsakar bland våra medarbetare 
och kunder. 
 

Som en följd av detta kommer en före detta landschef, en före detta personalchef, en före detta 
ekonomichef och den nuvarande säkerhetschefen för Ikea Frankrike lämna sina positioner och 
Ikea koncernen. 
 

– Vi har upplevt en period av enorm tillväxt i Frankrike under de senaste tio åren. Vi arbetar nu 
med full kraft för att förtjäna våra medarbetares och kunders förtroende och för att säkerställa 
fortsatt tillväxt baserad på Ikeas kultur och värderingar. Att ge och ta ansvar är en viktig del av 
vår framgång. Jag uppmanar alla medarbetare att fortsätta på det viset och jag har en stor tilltro 
till medarbetarna inom Ikea Frankrike, säger Stefan Vanoverbeke, VD för Ikea Frankrike. 
 

Ikea Frankrike fortsätter att ge sitt fulla stöd till myndigheternas pågående utredningar. 
 

För att undvika dessa arbetssätt i framtiden, har vi en stark åtgärdsplan på plats inom Ikea 
Frankrike. Ikea Frankrike har nyligen lanserat en omfattande process för att säkerställa att Ikeas 
värderingar och etiska normer respekteras i alla lägen. Arbetet med att stärka värderingar och 
förtydliga etiska normer omfattar bland annat införandet av Ikea koncernens uppförandekod, 
klargörande av rekryteringsprocesser och ledningsmodeller. 
 

 
 
 
 

 

 
 



 74 

 
Bilaga 4 - Skogsavverkning Karelen 1 
 
http://www.Ikea.com/se/sv/about_Ikea/newsitem/2012_Ikea_kommenterar_skog 
2014-04-19 
 

[National] TV programmet Uppdrag Granskning har påannonserat att man den 25 april kommer 
att sända ett kritiskt reportage om bland annat Ikeas och Swedwoods skogsbruk i ryska Karelen 
och om Ikeas partnerskap med WWF.       
    Trä är ett bra material under förutsättning att det kommer från ett ansvarsfullt 
skogsbruk. Därför har vi mycket tuffa krav när det gäller det trä som finns i våra produkter och 
bland världens säkraste kontrollsystem för att se till att alla delar av kedjan lever upp till dessa 
krav. Ikea accepterar bara trä från orörda naturskogar om det har certifierats som ansvarsfullt 
skogsbruk. 
 

Karelen är ett område med höga naturvärden och beslutet att bruka skog där innebär ett ansvar 
som Ikea tar på största allvar. Vi arbetar ständigt för att bli bättre och vi kan se hur vår verk-
samhet i Karelen redan har gett resultat som gynnar skogen, tillexempel när det gäller lagstift-
ning och metoder för inventering av känsliga arter. Vi vill försäkra oss om att avverkningen inte 
utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. 
 

Ikea samarbetar med olika miljöorganisationer och har identifierat WWF som huvudpartner när 
det gäller skogsbruk. Vi har flera projekt där vi tillsammans skapar konkret förbättrade förutsätt-
ningar för framtidens skogsbruk. Samarbetet utmanar oss att bli ledande inom ansvarsfullt 
skogsbruk. 
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Bilaga 5 - Skogsavverkning i Karelen 2 
 
2012-04-25 
 

[National] Karelen är ett område med höga naturvärden och beslutet att bruka skog där innebär 
ett ansvar som Ikea tar på största allvar. Cirka 17 % av det totala arrendet i Karelen är avsatt 
från avverkning, vilket är högt över alla lagkrav. Detta gör vi för att bevara den biologiska mång-
falden.       
    
Avverkningstakten på vårt arrende i Karelen är låg; cirka 0,4 % av arrendet per år, vilket är be-
tydligt lägre än avverkningstakten för en skog i Sverige och lägre än genomsnittet för Karelen. 
Vi arbetar ständigt för att bli bättre och vi kan se hur vår dialog med miljörörelsen och med myn-
digheter har gjort att vi kan bedriva ett mer naturanpassat skogsbruk. Vi har bidragit till ändrad 
lagstiftning och utvecklat metoder för inventering av känsliga arter. 
 

Generellt sett är skogen i Ryssland äldre än i Sverige. Det viktiga för hur man ska sköta skogen 
är inte åldern på enskilda träd utan att skogsbruket planeras enligt god naturvård och den biolo-
giska mångfalden bevaras. 
 

Skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) är den starkaste certifierings-
standard som finns internationellt. Vi är övertygade om att certifieringen är ett viktigt verktyg för 
att påskynda utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk. 
 

Ikea samarbetar med olika miljöorganisationer och WWF är vår huvudpartner när det gäller 
skogsbruk. Vi har flera projekt där vi tillsammans skapar konkret förbättrade förutsättningar för 
framtidens skogsbruk. Vi åstadkommer mer när vi samarbetar än när vi arbetar var för sig och 
miljöorganisationerna hjälper oss att var med att driva utvecklingen framåt. 
 

Trä är ett bra material under förutsättning att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Därför 
har vi mycket tuffa krav när det gäller det trä som finns i våra produkter och bland världens 
säkraste kontrollsystem för att se till att alla delar av kedjan lever upp till dessa krav. 
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Bilaga 6 - DDR-fångar som arbetskraft 1 
 
2012-05-02 
 

[National] Uppdaterat: Uppdrag Granskning sänder den 2 maj ett inslag där man påstår att poli-
tiska fångar användes i produktionen av Ikea produkter i före detta Östtyskland, DDR, under 70- 
och 80-talen. Inslaget bygger på en tysk TV-dokumentär som sändes i augusti 2011.     
  
    
Ikea tar anklagelser om att politiska fångar användes i produktionen i DDR för 25-30 år sedan 
på största allvar. Om detta skulle ha förekommit hos våra externa leverantörer i produktionen för 
Ikea så är det fullständigt oacceptabelt och djupt beklagligt. Ikea tar starkt avstånd från utnytt-
jande av politiska fångar i produktionen. 
 

Detta vill vi utreda fullständigt. Det pågår sedan i höstas en intern undersökning som ska ge oss 
en mer fullständig bild av vad som har hänt. Vi påskyndar nu denna undersökning och tar dess-
utom in extern expertis. Innan undersökningen är klar vill vi inte spekulera om resultatet. 
 

Våra produkter måste tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden. Sedan 2000 har vi en 
mycket stark uppförandekod (IWAY) på plats för att säkerställa detta. Vi har ett väl utvecklat 
kontrollsystem för att säkra att våra krav efterlevs och vi gör över 1000 annonserade och oan-
nonserade revisioner årligen. 
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Bilaga 7 - DDR-fångar som arbetskraft 2 
 
2012-06-25 
 

[National] En hotline kompletterar den pågående utredningen om produktionsvillkoren hos leve-
rantörer i Östtyskland för cirka 25 år sedan       
    
Ikea upprättar en telefonjour dit personer kan höra av sig med information som kan bidra till att 
klargöra produktionsvillkoren i före detta Östtyskland, DDR. Uppgifterna kommer att ingå i den 
pågående utredningen som genomförs av revisionsföretaget Ernst & Young. 
 

Ikea produkter ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden. Sedan 2000 har vi en mycket 
strikt uppförandekod för leverantörer (IWAY) på plats för att säkerställa detta. I den ingår ett 
tydligt förbud mot tvångsarbete. Vi har ett väl utvecklat kontrollsystem för att säkerställa att ko-
den efterlevs. Vi gör mer än 1 000 förhandsanmälda och oanmälda revisioner årligen. 
 

Ikea tar anklagelser om att politiska fångar användes i produktionen hos någon av våra leveran-
törer för 20 – 30 år sedan i före detta DDR på största allvar. Om detta skulle ha förekommit är 
det fullständigt oacceptabelt och djupt beklagligt. 
 

Före detta medarbetare på Ikea eller andra som önskar lämna uppgifter om produktionen av 
Ikea produkter i före detta DDR kan höra av sig till Ernst & Young på följande sätt: 
 

• per telefon: måndag till fredag, från kl. 9 till 20 på +49 (6196) 996 14023 
• via e-post: GDRinvestigation.Ikea@de.ey.com 
• per post: 
 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Reference: Ikea GDR investigation 
Mergenthalerallee 3-5 
D-65760 Eschborn 
Germany 
 

 

All information lämnas naturligtvis anonymt. 
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Bilaga 8 - DDR-fångar som arbetskraft 3 
 
2012-11-16 
 
[National] Ikea koncernen stöder forskningsprojekt från Organisationen för DDR regimens offer, 
UOKG.   
    
Under det senaste året har media rapporterat om att Ikea för 25–30 år sedan köpte produkter 
från leverantörer i före detta DDR som möjligen använde fångar i produktionen, inklusive poli-
tiska fångar. Ikea koncernen tog väldigt allvarligt på anklagelserna och inledde en utredning. I 
maj 2012 anlitades Ernst & Young för att genomföra en oberoende utredning om inköpsverk-
samheten i före detta DDR och på Kuba. 
 

Utredningen är nu avslutad. Sedan maj har Ernst & Young analyserat ca 20 000 sidor dokument 
från Ikea koncernens interna arkiv och 80 000 arkiverade objekt från tyska federala och statliga 
arkiv. Man har intervjuat ungefär 90 personer, både aktiva och före detta medarbetare inom 
Ikea koncernen samt vittnen från före detta DDR. Dessutom upprättades en hotline för allmän-
heten och frågeformulär delades ut till både nuvarande och tidigare medarbetare. 
 

Utredningen indikerar att politiska och kriminella fångar var inblandade i delar av komponent- 
eller möbeltillverkningen hos leverantörer som levererade till Ikea för 25–30 år sedan. Utred-
ningen visar även att det fanns representanter inom Ikea koncernen som vid denna tid kände till 
att politiska fångar möjligen användes i produktionen i före detta DDR. Även om Ikea koncernen 
vidtog åtgärder för att säkerställa att fångar inte användes i produktionen står det nu klart att 
dessa åtgärder inte var tillräckligt effektiva. 
 

Under utredningen tittade Ernst & Young även på möjliga inköpsaktiviteter på Kuba. Ikea kon-
cernen har aldrig haft några långsiktiga affärsrelationer med leverantörer på Kuba. Utredningen 
bekräftar att endast ett begränsat antal testprodukter köptes in, men stoppades eftersom de inte 
uppfyllde kvalitetsstandarderna. Det finns inga bevis på att Ikea koncernen tog emot andra pro-
dukter från Kuba. 
 

– Vi beklagar djupt att detta kunde hända. Att använda politiska fångar i produktionen har aldrig 
varit accepterat inom Ikea koncernen. Vid den här tiden hade vi inte dagens välutvecklade kon-
trollsystem och det står klart att det inte gjordes tillräckligt för att förhindra den här typen av pro-
duktionsförhållanden bland våra leverantörer i före detta DDR, säger Jeanette Skjelmose, håll-
barhetschef på Ikea of Sweden. 
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Alla Ikea produkter måste tillverkas under acceptabla förhållanden. Sedan 2000 har Ikea en av 
världens mest strikta och respekterade uppförandekoder för leverantörer (IWAY) och utför fler 
än 1 000 revisioner om året för att kontrollera att leverantörerna efterlever den. 
 

– Vi anser att dagens IWAY-standard, vårt nära samarbete med våra leverantörer och vårt om-
fattande kontrollsystem, inklusive de externa inspektionerna, effektivt minskar risken för att nå-
got liknande ska hända igen, fortsätter Jeanette Skjelmose. 
 

Ikea koncernen har, i samråd med den tyska organisationen UOKG (Union of the association of 
the victims of communist despotism), beslutat att ge ett finansiellt bidrag till organisationens 
vetenskapliga forskningsprojekt om tvångsarbete i före detta DDR. 

 

 
  



 80 

 

Bilaga 9 - Bortretuschering av kvinnor i Ikea-katalogen 1 
 
2012-10-03 
 

[National] Uppmärksamheten i media kring den Saudiarabiska versionen av Ikea katalogen fort-
sätter. I media har man jämfört den Saudiska versionen med Ikea kataloger från andra mark-
nader och funnit att bilderna i den Saudiska versionen är utan kvinnor.       
    
Inter Ikea Systems BV har övergripande ansvar för Ikea katalogen och i ett officiellt pressutta-
lande tar de på sig allt ansvar för det inträffade: 
 

”Inter Ikea Systems B.V. beklagar det som skett och förstår att människor är upprörda. […] Det 
är inte den lokala franchisetagaren som har exkluderat kvinnor från dessa bilder. Felet har skett 
i arbetet med att ta fram förslaget till Saudiarabien. Vi har övergripande ansvar för katalogen 
och tar också på oss ansvaret för detta fel.” 
 

Ikea Gruppen producerar Ikea Katalogen på uppdrag av Inter Ikea Systems BV, för alla mark-
nader. Som producent av Ikea katalogen har vi ett ansvar att vara med att se till att katalogen 
speglar våra värderingar och samtidigt visar respekt för kulturskillnader och lokala traditioner 
och önskemål. Vi ser nu över våra rutiner för att säkra att så sker i framtiden. 
 

Ikea katalogen ska spegla Ikea värderingarna och det vi står för, exempelvis att inte diskrimi-
nera. Samtidigt vill vi visa respekt för olikheter och lokala traditioner och behov. Det är också en 
aspekt av att inte diskriminera. Och vi anser att det är fullt möjligt att förena. 
 

Katalogen görs i olika versioner för de olika marknaderna. Dock med gemensamma teman, ex-
empelvis lösningar för boende på små ytor, förvaring eller kök. 
 

Varje marknads katalog utgår samtidigt från det produktutbud man har på respektive marknad. I 
arbetet med de olika katalogerna tar man också hänsyn till exempelvis matkultur, religion och 
sedvänjor. Glas kan kallas olika saker på olika marknader, beroende på vad man använder gla-
sen till. På ingen marknad förekommer nakna modeller, däremot är synen på vad som är na-
kenhet lite olika på olika marknader. Och det försöker vi respektera. 
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Bilaga 10 - Hästkött i köttbullar 1 
          
2013-02-25 
 

Viktig information om tillfälligt säljstopp av köttbullar   
 

[National] Vi har idag fått information om att Ikea köttbullar kan innehålla spår av hästkött utifrån 
ett test som är gjort i Tjeckien. Oberoende kontroller som tidigare genomförts på Ikeas initiativ 
har inte visat något spår av hästkött i köttbullarna.       
    
Nu tar vi ytterligare åtgärder för att undersöka detta vidare. 
 

Som en försiktighetsåtgärd utfärdar Ikea koncernen ett tillfälligt försäljningsstopp av köttbullar i 
Sverige och delar av Europa. Försäljningsstoppet gäller köttbullar som tillverkas av en leveran-
tör i Sverige. 
 

"Vi ser allvarligt på testresultatet från Tjeckien, som indikerar förekomst av hästkött i ett parti av 
vår köttbullar, säger Ann Holster, Ikea Food Manager Sverige. Våra kunders förtroende är av 
yttersta vikt och det är därför vi vidtar denna försiktighetsåtgärd och säljstoppar köttbullar ome-
delbart ". 
 

Redan för två veckor sedan inledde Ikea DNA-analyser av alla köttprodukter i sortimentet. Ana-
lyserna visade inga spår av hästkött. Vi vidtar nu ytterligare åtgärder och genomför ytterligare 
tester. Resultatet från testerna förväntas vara klart i veckan, vi återkommer så fort vi har mer 
information. 
 

På Ikea kompromissar vi inte med kvalitet, säkerhet eller ingredienserna i den mat vi säljer och 
serverar. Med hänsyn till eventuell oro bland våra kunder har vi i dag säljstoppat all försäljning 
och servering av våra köttbullar. 
 

Vi tolererar inte några andra ingredienser än de som finns med i våra recept eller specifikationer 
som tryggas genom fastställa standarder, certifieringar och produktanalys av ackrediterade la-
boratorier. 
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Bilaga 11 - Hästkött i köttbullar 2 

 
2013-02-26 
 

[National] Vi avvaktar resultatet av de ytterligare tester som vi initierat efter att tjeckiska myndig-
heter igår upptäckt att våra köttbullar kan innehålla spår av hästkött. Köttbullarna som igår slu-
tade serveras och säljas förvaras frysta i väntan på ytterligare testresultat.       
    
Av den lilla andelen köttbullar som hann bli tillagad komposteras majoriteten och en stor del blir 
biogas. 
 

Redan för två veckor sedan inledde Ikea koncernen utökade DNA-analyser av alla köttprodukter 
i sortimentet. Tolv testade exemplar från olika partier av köttbullar visade inga spår av hästkött. 
För att säkerställa dessa testresultat, genomför vi nu ytterligare tester på samma parti som den 
tjeckiska myndigheten fann indikationer av hästkött i. Resultaten från dessa tester förväntas 
vara klara senare i veckan och då kommer vi kunna återkomma med mer information. 
 

Våra kunder ska kunna lita på det som står på innehållsförteckningen är det som serveras och 
säljs i våra varuhus. Det är med hänsyn till våra kunder som vi väljer att inte sälja och servera 
köttbullar i väntan på ytterligare testresultat. Vi räknar inte med någon servering och försäljning 
av köttbullar under dagen. 
 

På Ikea kompromissar vi inte med kvalitet, säkerhet eller ingredienserna i den mat vi säljer och 
serverar. Vi ställer hårda krav på våra leverantörer att de gör tester på det som levereras. Utö-
ver det gör vi kontinuerligt egna tester på produkterna i vårt sortiment. 
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Bilaga 12 - Hästkött i köttbullar 3 
 
2012-02-27 
 

[National] Ikea serverar och säljer livsmedel av hög kvalitet som är säkra, hälsosamma och pro-
duceras med hänsyn till miljön och de människor som producerar dem. Vi tolererar inte några 
andra ingredienser än de som föreskrivs i våra recept och produktspecifikationer.     
     
Redan för två veckor sedan började Ikea utföra DNA-analyser av alla köttprodukter i sortimen-
tet, inklusive DNA-test på våra köttbullar. Vi har kontinuerligt genomfört ett stort antal tester på 
köttbullar, för att kontrollera att de endast innehåller kött som anges i innehållsdeklarationen. 
Våra köttbullar testas också kontinuerligt på initiativ av olika myndigheter och vår leverantör i 
Sverige. Hittills uppgår antalet tester till flera hundra. 
 

Baserat på några hundra testresultat som vi har fått hittills, finns det några få indikationer på 
hästkött. I samråd med den svenska leverantören har Ikea koncernen beslutat utöka försälj-
ningsstoppet till att även innefatta andra köttfärsprodukter från leverantören. I Sverige gäller det 
maträtterna wallenbergare och kålpudding som omedelbart tas bort från sortimentet. Vi fortsät-
ter att samla testresultaten. 
 

Ikea koncernen beslutade redan den 25 februari att stoppa all försäljning av köttbullar från den 
berörda leverantören. 
 

Försäljningsstoppet av wienerkorv påverkar enbart Frankrike, Spanien, Storbritannien, Irland 
och Portugal. 
 

Försäljningsstoppet av köttbullar påverkar alla europeiska länder, med några undantag. Norge, 
Ryssland och Schweiz påverkas inte och i Polen, påverkar detta endast en produkt i den 
svenska livsmedelsmarknaden. 
 

"Vi tar situationen på största allvar, det är oerhört viktigt för oss att våra kunder kan lita på inne-
hållsdeklarationerna", säger Ann Holster, chef Ikea Food Sverige. "Vi ser nu tillsammans med 
vår leverantör över hur vi kan stärka rutinerna för att undvika liknande situationer i framtiden". 
 

Produkter som tas ur försäljning förvaras frysta. 
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Bilaga 13 - Hästkött i köttbullar 4 
 
2013-03-21 
 

[National] Nyproducerade Ikea köttbullar börjar serveras i restaurangerna på alla 17 Ikea varu-
hus idag, torsdagen den 21 mars. Antalet köttleverantörer har minskat med hälften och de nya 
köttbullarna har genomgått förbättrade kontroller för säkra innehållet och den höga kvaliteten.   
    
    
Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att maten som serveras och säljs på Ikea är 
säker och håller hög kvalitet. Maten i restaurangerna och i Swedish Food Market på varuhusen 
är ansvarsfullt producerad och har stränga kvalitets- och säkerhetskrav. 
 

– Våra kunders och medarbetares förtroende är av yttersta vikt för oss. I ljuset av livsmedelsin-
dustrins bekymmer med hästkött, står det klart att Ikea koncernen, trots våra höga krav, har 
misslyckats med att leva upp till våra kunders förväntningar. Vi tar det som har hänt mycket all-
varligt och gör nu förändringar för att ytterligare stärka spårbarhet genom hela livsmedelsked-
jan, säger Edward Mohr, Global Ikea Food Manager. 
 

Som ett första steg har vi, tillsammans med den drabbade leverantören i Sverige och en tredje-
partsexpert, analyserat produktionen av våra nyproducerade köttbullar. Som ett resultat av det: 
 

● Har vi förenklat leverantörskedjan genom att begränsa antalet köttleverantörer. 
● Har vi förbättrat kontrollerna hos den berörda leverantören genom att addera 

DNA-analyser både på det råa köttmaterialet och den slutliga produkten. Detta är en ex-
tra åtgärd för att säkerställa att våra köttbullar endast innehåller ingredienser som anges 
i innehållsförteckningen. 

 

I nästa steg: 
● I samarbete med en tredje part, ett kvalitetssäkringsföretag, vidareutvecklar vi nu 

våra krav för inköp och förädling av alla köttprodukter i vårt sortiment, med målet att sä-
kerställa full spårbarhet tillbaka till gården. 

● DNA-analyser implementeras som standard på köttfärsprodukter från alla leve-
rantörer i alla produktionsenheter. 

● Genom utökade kontinuerliga tredjepartsrevisioner kommer vi att säkerställa att 
leverantörer och underleverantörer lever upp till dessa strängare krav. 

 

Alla 17 varuhus i Sverige börjar idag servera nyproducerade köttbullar. Försäljningen av köttbul-
lar i Swedish Food Market kommer att återupptas successivt när tillgången av nyproducerade 
köttbullar är säkrad. 
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Vi arbetar hårt för att hitta en hållbar lösning för de säljstoppade köttbullarna som hade spår av 
hästkött i sig. Eftersom det inte finns någon hälsorisk förknippad med att äta köttbullarna är vi i 
dialog med berörda myndigheter för att undersöka möjligheterna att ta hand om de säljstoppade 
köttbullarna på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lagkraven. 
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Bilaga 14 - Fläskfärs i älglasagne 
 
2013-04-06 
 
Den 22 mars fick vi information av belgiska myndigheter att de i ett test av en tillverkningsserie 
funnit fläskfärs i vår LASAGNE ÄLG. Vi tog detta på största allvar och som en försiktighetsåt-
gärd utfärdade vi omedelbart säljstopp av produkten i enlighet med våra egna rutiner och myn-
digheters rekommendationer. 
Efter upptäckten initierade vi djupare utredningar och utförde fler tester i nära dialog med de 
belgiska myndigheterna för att få mer information. Den 5 april bekräftade myndigheterna att 
deras prov visade på drygt 1 procent fläskkött i den berörda tillverkningsserien. Utav 25 prover 
är detta det enda som visar på innehåll på över 1 procent. 
Tillsammans med vår leverantör har vi nu genomfört förbättringar i produktionen för att säker-
ställa att våra produkter inte innehåller några andra ingredienser än de som framgår av inne-
hållsförteckningen. Maten i Ikea restaurangerna och i Swedish Food Market på Ikea varuhusen 
är ansvarsfullt producerad och har stränga kvalitets- och säkerhetskrav. 
Produkten har sålts i Swedish Food Market på Ikea varuhusen. Vi kommer nu att informera våra 
kunder. De kunder som är oroliga är givetvis välkomna att returnera älglasagnen och få pengar-
na tillbaka.                 
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Bilaga 15 - Chokladkrokanttårtor i Kina 
     
2013-03-05   
 

[National]  För Ikea koncernen är det av största vikt att servera livsmedel av hög kvalitet som är 
säkra, hälsosamma och produceras med omsorg om miljön.       
    
Kinesiska myndigheter upptäckte i november spår av koliforma bakterier i två isolerade produkt-
ionsserier av chokladkrokanttårta, producerat för restaurangen, från en svensk leverantör. Pro-
duktionsserierna har i enlighet med gällande säkerhets- och kvalitetsrutiner testats för att säker-
ställa att de inte innehåller några hälsofarliga bakterier såsom E.coli eller salmonella. Ingen av 
dessa analyser visar på att det skulle funnits några farliga bakterier i chokladkrokanttårtorna. 
 

På Ikea i Sverige finns idag inga produkter från de aktuella produktionsserierna. 
 

Baserat på den information vi har i nuläget finns inga indikationer på att det skulle finnas koli-
forma bakterier i de produkter vi säljer och serverar i Sverige. Vi ser därför ingen anledning i 
nuläget sluta sälja eller servera chokladkrokanttårtorna i våra svenska varuhus. 
 

Vi är nu i en dialog med leverantören för att få mer information om hur de aktuella partierna tes-
tats och vad dessa visat för resultat samt för att få en mer fullständig bild. 
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Bilaga 16 - FAMILY LIVE artikel i Ryssland 

2013-11-21 

 
I det senaste numret av vår kundtidning Ikea FAMILY LIVE finns en artikel där ett lesbiskt par 
med ett barn i London visar upp sitt hem och hur de inreder utifrån att bo på liten yta. Artikeln 
går ut i 25 länder. Ryssland har infört en lag som förbjuder denna typ av marknadsföring. Det är 
en lag som kritiseras av många, men som vi måste förhålla oss till. Vi har därför fattat ett beslut 
om att avstå från att publicera artikeln i den ryska utgåvan. 
Vi tror att vi på lång sikt kan ha en positiv inverkan på samhället genom att finnas på plats och 
arbeta baserat på våra värderingar: Ikea vill bidra till bättre vardag för de många människorna 
och vår ambition med tidningen är att spegla en mångfald av olika boendesituationer och dela 
med oss inspiration och idéer. På Ikea ska alla känna sig välkomna, delaktiga och uppskattade 
för sina olikheter såväl som sina likheter, det gäller både medarbetare och kunder. 
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Bilaga 17 - Strejken Richmond 
 
2013-12-17 
 

Fackföreningar i flera internationella hamnar har den 17 december utannonserat en manifestat-
ion till stöd för fackförbundet Teamsters i Kanada. Det finns en hel del missförstånd när det gäl-
ler bakgrunden till denna manifestation och vi vill passa på att dela med oss av några fakta. 
Ikea Kanada har förhandlat med Teamsters fackförening de senaste tio månaderna. I ett försök 
att få ett slut på den pågående strejken på Ikea Richmond, har Ikea Kanada i mitten av decem-
ber gett facket ett utökat och generöst erbjudande som inkluderade automatiska årliga löneök-
ningar och mötte förbundets krav på förmåner och garanterade timmar. Tyvärr nåddes ingen 
överenskommelse. Ett nytt möte planeras nu där även en representant från Ikea Gruppens glo-
bala ledning kommer att närvara. 
Medarbetarna i Ikea Richmond är inte lock-outade av Ikea. Den 13 september beslutade British 
Columbias arbetsmarknadsdomstol att tvisten är en strejk. Samma arbetsmarknadsdomstol har 
också fastställt att ”lönerna för medarbetare på Ikea Richmond varuhuset ligger över bransch-
standard och väldigt få detaljhandelsföretag ger ett jämförbart förmånspaket”. Medarbetarna är 
vår viktigaste resurs och den långvariga strejken i Ikea Richmond är en olycklig situation för alla 
inblandade. Vi välkomnar medarbetarna tillbaka när som helst. 
Teamsters kräver att Ikea Kanada sparkar 35 medarbetare som har utövat sin lagliga rätt att 
återvända till arbetet. Vi kommer att stå upp för medarbetarnas rätt till arbete och kan inte ac-
ceptera detta krav från facket. 
Ikea Kanada har åtagit sig att ge alla medarbetare i Kanada löner och förmåner som överträffar 
branschstandarder och som är rättvisa och skäliga. Som ett resultat, har Ikea Kanada medarbe-
tare 
som har jobbat länge inom företaget, låg personalomsättning och extremt höga poäng i medar-
betarundersökningen. Det är av dessa skäl som Ikea Kanada kontinuerligt erkänts som en 
topparbetsgivare i Kanada. 
Vi strävar efter att vårda och utveckla dialogen med alla medarbetare. Vi respekterar deras rät-
tighet att ansluta sig till eller inte ansluta sig till en fackförening. När medarbetare representeras 
av en fackförening, arbetar vi för att skapa en konstruktiv och samarbetsinriktad dialog med 
dem. 
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Bilaga 18 - Förteckning över samtliga kategorier 
 
 
Framhäva sig själva 

• Ikea har tidigare tagit ansvar 
• Ikea tar till åtgärder 
• Samarbetar för bättre resultat 
• Ikea tar ansvar för framtiden 

 
 

Arbetssättet 
• Ikea:s värderingar 
• Transparens 

 
Relationen till intressenter 

• Behålla intressenternas förtroende 
• Visar förståelse 
• Kompenserar kunder 
• Medarbetarna som en resurs 

 
Informera 

• Berätta vad som hänt 
 
Beslutsfattande 

• Moraliska avväganden 
 
Roll i krisen 

• Ikea tar på sig fullt ansvar i krisen 
 
Förminska krisen 

• Svaga anklagelser 
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Bilaga 19 - arbetsfördelning 
 
1. Inledning:          
1.2 Problemformulering - Amanda 
1.3 Syfte och frågeställning - Amanda 
1.4 Centrala begrepp - Jessica 
1.5 Avgränsning - Amanda 
2. Bakgrund 
2.1 Ikea:s värderingar - Jessica 
2.2 Incidenter - Jessica 
3. Teori 
3.1 Sambandet mellan kriskommunikation och “Reputation management” - Jessica 
3.2 Expectation gaps - Jessica 
3.3 Image Restoration Theory - Jessica 
3.4  SCCT - Jessica 
3.5 Huvudteori - Jessica 
3.6 Övriga teorier för kriskommunikation - Jessica 
3.7 Val av källor - Amanda 
4. Metod och material 
4.1 Val av analysobjekt - Amanda 
4.2 Val av forskningsmetod - Amanda 
4.3 Val av material - Amanda 
4.4 Operationalisering - Amanda 
4.5 Etiska reflektioner kring metoden - Amanda 
5. Tidigare forskning - Amanda 
6. Empiri 
6.1 Manifest nivå - Båda tillsammans 
6.2 Latent nivå - Båda tillsammans 
7. Analys 
7.1 Jämförelse mellan händelserna - Amanda 
7.2 Koppling till teorin - Jessica 
7.3 Det latenta budskapet - Amanda 
8. Avslutande diskussion 
8.1 Resultatdiskussion 
8.1.1 Strategier - Jessica 
8.1.2 Återkommande mönster - Jessica 
8.1.3 Värderingar - Amanda 
8.2 Metod och begränsningar - Amanda 
8.4 Slutsatser - Jessica 
8.5 Framtida forskning - Amanda 
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11. Pressrelease  
 

Konsten att klara en kris 
“Vi vänder blad och blickar framåt”. Det är inte bara kungen som hamnar i krissituationer 
där man tvingas bemöta kritik och rädda sitt anseende. 
 
Idag är krishantering vardag för de flesta företag, stora som små kan när som helst utsättas för ovän-
tade händelser som äventyrar företagets rykte. Samtidigt profilerar sig företag mer och mer genom 
vilka värderingar företaget står bakom. Så vad händer när händelser som bryter mot företagets anse-
ende och värderingar kommer upp i ljuset? Hur undviker man strålkastaren?  
 
Två studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har under hösten 
2014 skrivit en kandidatuppsats inom ämnet kriskommunikation. Uppsatsen är en fallstudie på ett 
ledande möbelföretag och undersöker hur företaget skriftligt kommunicerat med sina intressenter 
när de bemött incidenter som fått medial kritik. Materialet som analyserats är de pressmeddelanden 
som företaget publicerat på sin hemsida i samband med händelserna.  
 
Undersökningen visar ett tydligt mönster i att företaget framhäver sig själva och sina värderingar 
hellre än att kommentera specifika kriser. Detta har kunnat kopplas ihop med tidigare studier som 
visat att stora företag använder kommunikation i krissituationer som en plattform för marknadsfö-
ring. Studiens resultat pekar också på ett behov av att utveckla dagens teorier inom kriskommunikat-
ion.  
 
Sammanfattningsvis visar uppsatsen genom otaliga exempel från företagets kommunikation hur de 
talar runt incidenterna genom att lyfta upp innehållet till en generell nivå. Resultatet visar både på 
möjligheterna inom forskningen om kriskommunikation såväl som behovet av en djupare inblick i 
företagens strategiska värld. För ju mer som hittas i kommunikationen, ju mer finns än oupptäckt 
därunder.  
 
Jessica Julin och Amanda Möller Berg 
”Älmhult, we have a Problem”: En kvalitativ studie av IKEA Sveriges kriskommunikation. 
 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
Jessica.Julin.0863@student.uu.se, Amanda.Berg.3640@student.uu.se 
0709 18 33 03, 0700 31 26 08 
 


