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ABSTRACT

The purpose of this thesis was to illuminate and create a deeper understanding of a 
reputation’s value during crisis in business environment. We aimed to investigate how 
companies and organisations build up their reputation to prevent crises and how 
reputation affects the outcomes of a crisis. The theoretical section is based on various 
scientific articles. A case study was conducted based on interviews with two respondents 
from two different companies and organisations. The study has shown that companies do 
work with several types of actions to build and manage their reputation to prevent crises. 
Companies and organisations work with strategic planning, internal communication, 
media relations and corporate social responsibility to boost their reputation and to prevent 
crises. The study has also shown that reputation does affect the outcomes of a crisis.



FÖRORD

Vi vill passa på att tacka våra respondenter Pär Henriksson på Moderata Samlingspartiet, 
Sverige och Waldo Teppans på Svenska Basketförbundet som tog sig tid att bli 
intervjuade och givit oss den värdefulla empiriska information som ligger till grund för 
vår uppsats. Vi vill även tacka de opponenter vi arbetat med som givit oss konstruktiv 
och bra kritik. Slutligen vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Rickard Wahlberg för 
ett gott samarbete, snabb respons och konstruktiv kritik under arbetets gång. 
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1 Introduktion
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt problemområde, för att 
därefter föra en problemdiskussion som leder till syfte och forskningsfrågor för 
uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Denna uppsats beskriver hur företag aktivt förebygger kriser som kan komma att uppstå. 
Kriserna som vi riktar in oss på är förankrade i massmediala kanaler. Vi tycker att detta 
är ett intressant ämne vars betydelse har ökat, framför allt på grund av de sätt människor 
interagerar på och informationssamhällets snabba tillväxt. Vikten av att hantera kriser och 
spelregler i nya medier är något som många företag lätt kan tänkas glömma bort.

Elliot, Harris och Baron (2005) menar att det har visats att det är problematiskt att 
definiera termen kris då skribenter har kommit fram till att ett överanvändande av ordet 
har demonterat det från sin ursprungliga mening. Keown-McMullan (1997) anser att 
ordet kris ofta används med liten tanke på ordets verkliga betydelse. Det populära 
användandet av termen har skapat svårigheter för dem som vill definiera det mer 
noggrant (ibid). 

Sapriel (2003) menar att krishantering inte längre primärt är en funktion inom 
företagskommunikation; det är inte heller tillräckligt för marknads- och 
kommunikationsavdelningen att skriva en krismanual och arrangera mediaträning för 
ledningen. 

De kriser vi riktat in oss på är företagskriser som får utrymme i massmedia och då företag 
måste arbeta med PR. Kotler (2005, s 255) säger att arbetet med PR speglas av företagets 
relation till press och media, den interna samt externa kommunikationen och arbetet med 
produktpublicitet. Vi anser att kriser är något som privatpersoner, organisationer, 
politiska partier och företag handskas med varje dag världen över. Därför har vi i denna 
uppsats valt att rikta in oss mot olika tillvägagångssätt och arbete med att ladda sitt 
varumärke positivt, för att sedan se hur detta inverkar vid en potentiell krissituation.

1.2 Problemdiskussion
Keown-McMullan (1997) anser att kriser drabbar företag och branscher med en 
skrämmande regelbundenhet. Nationalencyklopedin (Kris, No date) beskriver ordet kris 
som en mycket svår situation som ofta är av politiska eller ekonomiska slag. Elliot, Harris 
och Baron (2005) menar vidare att etiketten kris är ofta applicerad vid problem i en 
organisation som kan ha negativa konsekvenser. Sapriel (2003) säger att definitionen av 
en kris är en händelse, avslöjande, påstående eller tillstånd som hotar integriteten eller 
överlevandet av en individ eller organisation. Den utmanar externa parters känsla för 
säkerhet, värderingar eller lämplighet. Den faktiska eller potentiella skadan hos en 
organisation är betydande och organisationen kan inte på egen hand få slut på den med 
omedelbar verkan (ibid). Elliot och McGuinness (2002) anser att de egenskaper som 
kriser ofta har gemensamt är bland annat att de involverar en stor omfattning externa 
parter samt att det finns tidspress som kräver en snabb respons. En annan egenskap som 
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olika kriser delar är att den ofta är ett resultat av en överraskande händelse hos 
organisationen (ibid). Keown-McMullan (1997) fastslår att för en situation ska utvecklas 
till en kris måste följande tre element vara närvarande: en händelse som har potential att 
göra en signifikant förändring, den uppfattade känslan av oförmåga att klara av 
förändringen samt att det är ett hot mot organisationens existens. Reilly (1987) menar att 
definitionen av en företagskris är en situation som potentiellt hotar existensen av den 
påverkade organisationen eller företaget.

Alsop (2004) anser att ett företags renommé aldrig har varit mer värdefullt eller ömtåligt. 
Nationalencyklopedins (Renommé, No date) beskrivning av renommé är något som har 
ett gott rykte. Balmer (2001) definierar renommé hos företag som uppfattningen av ett 
företag som byggts upp över en tidsperiod och som fokuserar på vad det är man gör och 
hur man beter sig. Alsop (2004) belyser att många maktmissar visar inte bara på hur 
värdefullt eller snabbt ett renommé är, utan det visar också på att ett missöde kan skada 
en hel bransch. Författaren resonerar vidare att vissa företag med utmärkt renommé har 
upptäckt att de skadats på grund av missöden från ett annat likartat företag. Allmänhetens 
bild av en hel bransch kan alltså svartmålas till följd av en skandal från ett företag. 
Ashcroft (1997) anser att en organisations renommé är lika viktigt som vilken 
bolagstillgång som helst. Alsop (2004) menar att studier visar att uppfattningen av 
företag som för många är en avgörande beslutsfaktor när de beslutar sig för var man vill 
arbeta någonstans eller investera i. Trots detta har mindre än hälften av dessa företag en 
klar strategi om hur man ska mäta den allmänna uppfattningen (ibid). Balmer (2001) 
säger att vid en negativ ryktesspridning är det viktigt att kontrollera vilka uppfattningar
som är förknippade med organisationen och den bibehållna bilden som finns hos 
intressenter och grupper. 

Alsop (2004) anser att företag inte förstår ryktesprocessen lika bra som de borde samt att 
människor tenderar att fokusera mer på ett rykte i stormiga tider och glömmer det i 
lättsamma stunder. Nationalencyklopedin (Rykte, No date) definierar rykte som en 
obekräftad, sann eller falsk berättelse som tenderar att uppkomma spontant när behovet 
av information överskrider mängden kunskap. Alsop (2004) menar att en av de viktigaste 
reglerna i dagens rykteshantering är att ständigt vara uppmärksam, då företag numera är 
exponerade för en enastående granskning genom Internet och 24 timmars 
nyhetsbevakning. Eftersom affärer sker på en global marknad sprids rykten snabbt. Ucelli 
(2002) säger att rykten färdas minst lika snabbt som sanningen. Internetsidor och bloggar 
som sköts av konkurrenter, missnöjda före detta anställda, oansvariga journalister eller 
organisationer som sprider ut missriktad information, når allmänheten direkt och kan leda 
till att massmedias bild ändras (ibid). 

Haig (2005) belyser att varumärken har förvandlat marknadsföringsprocessen så att den 
nu fokuserar på skapandet av uppfattningar. Han ser allt som image och menar att 
konsumenter baserar köpbeslut på uppfattningar av ett varumärke snarare än hur en 
produkt är. Vidare säger författaren att varumärken är mer värdefulla än sina fysiska 
produkter, men det betyder också att de kan förlora sitt värde över en natt. Om ett 
varumärkes image skadas av en medieskandal eller kontroversiell händelse kan det leda 
till stora problem för företaget (ibid).
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Kash och Darling (1998) menar att de flesta kriser inte uppstår plötsligt då signaler och 
symptomen ofta kan ses innan de uppstår. Ett företag som arbetar med den här typen av 
problem förstår att den riktiga utmaningen inte är att känna igen kriser utan att känna igen 
dem i tidigt skede (ibid). 

I Dagens Nyheter (Krisberedskap börsföretag, 2007) redovisas redovisar en undersökning 
där svenska börsbolags värde riskerar att rasa vid exempelvis ett längre IT- eller 
telekommunikationsavbrott, eftersom de har dålig krisberedskap. Undersökningen, med 
100 svenska börsbolag, visar att ett av tre börsbolag inte ens har analyserat vilka 
hotbilder som finns mot bolagets verksamhet och att mer än en tredjedel av dessa 
börsbolag tror att hotbilden kommer att öka de närmaste åren. Bolagen är mest rädda för 
ekonomisk brottslighet som insiderbrott, avbrott i IT och telekommunikation. Ulf 
Rönndahl, chef på försäkringsbolaget If, som intervjuas i artikeln menar att utan en väl 
fungerande krisberedskap riskerar bolag att förlora anseende och kunder (ibid). 

Cecilia Gannedahl, vd för kommunikationsbyrån CGI, säger i en intervju till Dagens 
Nyheter (Företag kommunicerar, 2006) att det finns bara ett sätt att lösa en kris när den 
redan är skedd, nämligen att så snabbt som möjligt lägga alla kort på bordet då 
halvsanningar och lögner alltid kommer fram, och bestämma sig för en handlingsplan och 
följa den.  
   
Kash och Darling (1998) säger att fast många företagsledare håller med om att kriser är 
givna hos praktiskt taget alla typer av företag, tar många företag inte några produktiva 
steg för att aktivt motarbeta krissituationer. Vidare redovisar författarna att enligt en 
survey gjord av Chief Executive officers of Fortune där 500 företag deltog svarade 85 % 
att en företagskris är oundviklig men endast 50 % av dessa hade förberett en krisplan 
(ibid). Ashcroft (1997) säger däremot att många företag har någon form av krisplan 
menad för att skydda renomméet om något skulle gå fel.

Tisner och Troselius (2006) menar att renommé är ett företags egenvärde eller mervärde, 
som brukar sammanfattas i ordet goodwill. Alsop (2004) anser att kunder börjar ställa 
högre krav på att företag ska demonstrera mer goodwill riktat till sina kunder, anställda 
och det närliggande samhället. Dolphin (2004) belyser att det är viktigare än någonsin att 
visa prov på en god image som genererar goodwill till företaget för att på så sätt stärka 
sin bild hos allmänheten. I Corporate Behavior and Strategy (2005) framhålls att 
företagens arbete med samhällsfrågor och omvärldsfrågor går under benämningen CSR 
(Corporate social responsibility) och det är något som får allt större betydelse.

Kotler (2005, s 255) säger att arbetet med PR speglas av företagets relation till press och 
media, den interna samt externa kommunikationen och arbetet med produktpublicitet. 
Reber och Berger (2006) visar med sin studie att inflytande i arbetet med PR är 
väsentligt. Har man inflytande kommer det positiva resultat som följd.  Inflytande med 
hjälp utav PR är som störst när ett företag bemöter en kris (ibid). I den tidigare nämda 
intervjun med Dagens Nyheter (Företag kommunicerar, 2006) menar Cecilia Gannedahl 
att alla bör träna på att kommunicera precis som vi övar på annat som vi vill bli bättre på. 
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Evans (2001) säger att extern kommunikation måste eftersträva att snabbt ge information 
till media, förutsatt att man internt fastställt innehållet i informationen. 

Ulmer (2001) menar att gott uppbyggt renommé hos företag kan fungera som ett skydd 
eller halo vid kriser. Författaren menar vidare att negativa rykten kan ge företag 
ytterligare svårigheter vid kriser.

Vi anser att vikten av att förebygga och vara förberedd på företagskriser är något som fler 
företag bör arbeta med. Vi har valt att rikta in oss på renomméets funktion i samband 
med detta då vi anser att det är en central del. Vidare anser vi att definitionerna av 
renommé och rykte är luddiga och därför har vi i denna uppsats valt att beskriva 
renommé som en positiv uppfattning och rykte som en negativ. 

Våra forskningsfrågor bottnar i vårt val av avgränsningar och som det beskrivs i detta 
kapitel ligger fokus på att belysa renomméets roll, som en funktion av förebyggande 
arbete. Att arbeta med att bygga upp sitt renommé är något som får en allt större 
betydelse hos företag. Vidare avgränsar vi oss mot krissituationer och händelser som fått 
stort utrymme i massmedia och vilken påverkan ett företags renommé har i kriser.

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att belysa ryktets och renomméets roll i samband med 
företagskriser. Vi vill undersöka vilka steg ett företag kan ta i uppbyggandet av sitt 
renommé samt hur detta kan påverka följderna av en krissituation.   

1.4 Forskningsfrågor
För att uppnå syftet med uppsatsen har följande forskningsfrågor formulerats:

FF1: Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för att förebygga 
kriser?

FF2: Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna av kriser?
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2 Teori
I detta kapitel kommer vi att presentera teori våra forskningsfrågor. Här beskriver vi hur 
företag arbetar med sitt renommé för att förebygga kriser samt hur ett uppbyggt 
renommé eller rykte påverkar följderna av kriser.

2.1 FF1: Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för 
att förebygga kriser?

2.1.1 Renommé- och rykteshantering som en del av en handlingsplan
För företag ska kunna arbeta i förebyggande syfte när det gäller kriser menar flera 
författare att man bör använda sig av en utarbetad plan där renommé- och rykteshantering 
ingår och se över olika risker som kan utvecklas till kriser.

Sapriel (2003) menar att studier visar att de flesta företagskriser inte sker plötsligt utan att 
de uppstår med till följd av att ledningen misskött något inom företaget. Keown-
McMullan (1997) anser att en av de faktorer som fastställer att en incident blivit en kris 
är hur pass skadlig den är för organisationen. För att klassificera incidenten som en kris 
ska hela organisationen eller verksamheten vara hotad. Författaren menar att det därför 
finns ett ökat igenkännande hos företag i arbetet med krisberedskap. Organisationer 
måste ta ett ansvar gentemot samhället och etablera en solid ”osäkerhetsplan” där 
krishantering är ett av elementen. För att vara effektiv måste krishantering vara inräknat i 
företagsledningens plan. Författaren menar vidare att om man är medveten om 
problemhantering inom företaget ökar förmågan att förebygga kriser, framförallt när det 
gäller kriser som uppdagas successivt. Att identifiera och utvärdera risker och problem är 
steg ett, men det är hanteringen av riskerna och problemen som är mest utmanande och 
svårt för de flesta organisationer, speciellt när det handlar om immateriella problem 
(ibid). 

Sapriel (2003) menar att man kan ta hjälp av en risk- och krishanteringsmodell för att 
förebygga kriser. Ucelli (2002) som bland annat arbetat som Bill Clintons PR-ansvarige 
under hans presidenttid listar olika produktiva steg i arbetet med att förhindra en 
krissituation. Även hon föreslår en strategisk plan som utgångspunkt i arbetet med att 
aktivt förebygga en krissituation, där ryktesförebyggande arbete är en del (ibid). I 
Sapriels (2003) modell, Risk & Crisis management planning process, som är utformad 
efter olika steg av en risk eller kris, ska man kunna identifiera potentiella risker och se 
hur man skulle hantera dessa om de övergick till en faktisk kris. Enligt Sapriel använder 
sig många multinationella företag av denna modell för att få en ökad krisberedskap. I 
modellen läggs fokus på renommé- och rykteshantering samt hur företag hanterar och 
agerar för att påverka dessa. Författaren tar även upp vikten av att göra upp scenarier och 
på så vis träna sig inför en krissituation för att bli mer effektiv och konsekvent i sin 
kommunikation gentemot media (ibid).
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2.1.2 Förebyggande arbete med renommé och rykte 
Watson (2007) menar att renommé är något som spelar en stor roll hos alla typer av 
organisationer, oavsett om de är kommersiella, statliga eller ideella. I Corporate Behavior
and strategy (2005) framhålls att företag borde använda renommé som ett medel i 
skapandet av ett varumärke. Ett varumärke är trots allt ett sätt att tillkännage ett företags 
unika kvaliteter som differentierar sig från sina konkurrenter. Att inneha ett varumärke 
som är synonymt med gott renommé borde vara målet i all marknadsföring. Studier visar 
dessutom på att företag inom samma sektor, har större fördelar om de har ett starkare 
renommé (ibid). 

Watson (2007) menar att i företagsvärlden är renommé sett som ett huvudelement i en 
organisations ursprung tillsammans med omsättning och nytänkande. Renommé är 
komplext och ogripbart, specifikt till varje organisation och en del av en social acceptans 
av företaget. För att uppnå mål, upprätthålla konkurrens och expandera är den allmänna 
uppfattningen att gott renommé underlättar en organisations acceptans och godkännande 
hos interna och externa parter (ibid). Dowling (2006) framhåller att ett företag aldrig kan 
sägas ha enbart ett renommé eller rykte. Vilken relation människor har till företaget 
kommer att forma hur de uppfattar ett renommé eller rykte. Många olika uppfattningar 
resulterar alltså i många åsikter, därav kan aldrig ett företag ha endast ett renommé eller 
rykte (ibid).

Alsop (2004) menar vidare att många förväxlar renommé med ett företags värderingar 
inom etik och moral. Värderingar ingår givetvis i den totala bilden men ett renommé 
bildas av en total uppfattning som innehåller mycket mer, exempelvis hur kapitalstark 
man är, hur arbetsplatsen ser ut, hur produkternas kvalité är, hur ledningen fungerar och 
arbetar och vad företagets vision är. Alla dessa faktorer spelar olika roller i att skapa ett 
gott renommé. Att arbeta med att uppehålla sin organisations renommé är ett arbete som 
pågår konstant. Författaren föreslår vidare att företag borde ha personal som arbetar 
specifikt med att hantera och bygga upp ett företags renommé. Renommé måste vara 
centralt och starkt kopplat till kärnidentiteten, för det är inte bara marknadsföring utav en 
specifik image eller olika PR-knep som hjälper till med att upprätthålla ett renommé 
(ibid). Watson (2007) menar att det är bevisat att ett renommé inte uppstår utan 
anledning. Det är relaterat till ledarskap och operationer inom organisationer, kvalitet på 
produkterna och tjänsterna men framför allt relationer till interna och externa parter som 
aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och media. 

Dowling (2006) menar att styrelsen har ett stort ansvar när det gäller att förebygga 
ryktesspridning. Att medvetandet och strategiutveckling ska ske samt att VD är väl 
införstådd i vad som ska implementeras i den riktning verksamheten skall styras. Dolphin 
(2004) kommer i sin artikel fram till att många företagsledare ser arbetet med företagets 
renommé som en tillgång. Att aktivt arbeta för att stärka sitt renommé är något som bör 
och ska implementeras i strategier och utvecklingsmål för en ledning. Artikeln visar att 
marknadsförare lägger stor vikt vid varumärkets renommé och vinsten man gör av att ha 
ett gott renommé (ibid). Firestein (2006) menar att ledare som har skapat starkt 
företagsrenommé vet vad som krävs: en intern kultur som smider en positiv åsikt av 
företaget för att klara av både förväntade och oförutsedda utmaningar. De vet att PR inte 
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är ett bandage som kan täcka riskabelt uppförande. Framför allt vet de att de måste förstå 
sina aktieägare, och att varje företagskris måste ha en unik lösning. Ett företags angrepps-
sätt måste inkludera strukturerat engagemang med investerare, aktivistorganisationer, 
samhälle och media. Den primära lösningen är att aktivt lyssna och vara lyhörd. Detta 
skapar medel för att utveckla en intelligens som gör det möjligt för ledare att förutse 
externa reaktioner på deras agerande. Lösningar på renomméskapande börjar med ett nytt 
tankesätt för ledning. Företag måste samspela med världen som omger dem, istället för 
att manipulera den genom påhittad kommunikation (ibid).

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)
I Corporate Behavior and Strategy (2005) sägs att den nya eran inom företagande riktar 
allt mer fokus på CSR (Corporate social responsibility). Med CSR menas att man som 
företag tar ett ansvar för samhället, det kan handla om allt från miljö- till skolfrågor. Den 
inflytelserika organisationen är den som tillkännager behov och krav från anställda, 
samhället och omvärlden. En organisation måste lära känna sina interna och externa 
parter för att veta vad de värdesätter och vilka aspekter av organisationen som är viktiga 
för dem. Utefter detta måste man utveckla strategier som förbättrar dessa viktiga aspekter 
och kommunicerar detta till målgruppen (ibid).

Frankental (2001) belyser att företag har ett socialt ansvar och påverkan mot samhället. 
Företag är drivna av marknadskrafter och konkurrenskrafter och bedöms på grunder som 
intäkter, vinster, marknadsandelar och andra finansiella indikatorer. Trenden på senare år 
är att allmänheten bedömer företag efter det sociala ansvar man tar för samhället. För det 
allmänna företagsrenomméets skull är detta en viktig faktor för företaget att ha i åtanke 
vid strategiuppbyggnader (ibid). 

Goodman (2005) menar att för att vinna förtroende hos allmänheten spelar det sociala 
arbetet en viktig roll. Företag arbetar sedan långt tillbaka med goodwill för att stärka sitt 
varumärke och skapa gott renommé. Både Coke och McDonalds spenderar mer kapital 
årligen på att skapa nya vänner jorden runt, än den amerikanska regeringen. Företag kan 
ofta fortskrida framåt utan byråkratiska restriktioner, och behöver inte heller ändra en 
policy i valtider (ibid). 

Alsop (2004) redovisar siffror på att mer än 75 % av allmänheten tycker att företag som 
driver och är engagerade i samhällsfrågor är ett av de tyngsta argumenten i 
beslutsprocessen gällande vilka företag man väljer att göra affärer med och vad man 
rekommenderar till sina vänner. Goodwill eller välvilja är en stark faktor i detta 
sammanhang och företag måste lära sig att visa upp den och dra nytta utav den. På 
företags hemsidor måste värderingar och engagemang i samhället kommuniceras tydligt 
gentemot dess intressenter i större utsträckning än exempelvis uppvisandet av inte fullt 
lika avgörande argument såsom vilka tekniker man arbetar med eller vilken specifik 
utrustning som återfinns hos företaget. Företag måste förstå vikten av att inse vilket 
budskap som fäller avgörande hos slutkonsumenten. Strategin man ska använda sig av är 
att befästa en stark position på marknaden som en välgörare, utan att se ut som man 
enbart är ute efter allmänhetens förtroende (ibid). 
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2.1.4 Extern och intern kommunikation
Balmer (2001) fastslår att företagsimage bör utvecklas genom att man ställer sig frågor 
som vad är vi, vad är affärsidén, hur uppfattas vi för närvarande av individer och vad är 
vår markand samt strategi.  Kommunikationen av imagen måste spegla vad företaget gör, 
vad det önskar bli och se till att varumärket håller vad det lovar i marknadsföringen
(ibid). Hsieh och Li (2007) menar att man ska beakta ett företags image när man 
analyserar effekten av PR. Det är nödvändigt att särskilja negativ och positiv 
företagsimage för att se resultatet av PR-arbetet (ibid).

Evans (2001) säger att den extern kommunikationen gentemot massmedia är ett sätt 
arbeta för att förbättra sitt renommé. Författaren menar vidare att grunden för extern 
kommunikation är en väl fungerande intern kommunikation. Innan företag går ut med 
information externt, ska det först vara överenskommet internt.  Enhetlig information både 
externt och internt är i allra högsta grad viktigt (ibid). 

Falkheimer (2001, s 42) menar att information inte är samma sak som kunskap, utan 
utgör de meddelanden, signaler eller budskap som skickas mellan människor inom 
kommunikationsprocessen. Tolkning av information är alltid beroende på mottagarens 
förståelse och sammanhanget. Finns det mycket brus i en kanal kräver det större behov av 
tydlighet och struktur. Falkenheimer (2001, s 34) säger att kommunikationsprocessen är 
central för människors intressen. Modellen hjälper till att medvetandegöra de olika 
aspekter som påverkar kommunikationen. Bakom olika sändare finns det oftast en källa 
som styr processen (ibid).  

Falkheimer (2001, s 84) säger också att strategisk kommunikation är en form av 
kommunikation som är planerad och har ett uttalat mål som ska uppnås.  Det finns inga 
absoluta svar på hur man skall gå till väga för att övertyga eller skapa förståelse hos en 
grupp människor. Olika situationer och kommunikationsproblem kräver olika lösningar 
(ibid). 

Falkenheimer (2001, s 94) menar att information anses vara ett utav de effektivaste 
styrmedlen och att det är centralt för företag att komma ihåg det. Vidare menar 
författaren att den interna kommunikationen är viktig för att skapa en balans och hålla 
alla inom en organisation involverade. Samtidigt är det en förutsättning för att den 
externa kommunikationen skall fungera. Falkenheimer (2001, s 98) säger att en bra 
uppbyggd intern kommunikation får praktiska följder såsom involvering i mål och 
helheter vilket resulterar i effektivare medarbetare, förbättring av möjligheten att styra en 
organisation: genom tvåvägskommunikation blir problem synliga och kan lösas i ett tidigt 
skede, informerade medarbetare är förberedda i en krissituation och förändring samt att 
en god intern kommunikation gynnar kontakten med omvärlden. Falkenheimer (2001, s 
94) pekar på att den externa kommunikationen ska främst agera som en indikator på 
öppenhet, involvering och att deltagande gynnar utveckling inom en organisation. 
Författaren framhåller vidare att den interna kommunikationen därför har stor betydelse 
för att motivera, engagera och målinrikta personer inom företag.  God intern samt extern 
kommunikation är enda sättet att ha kontroll på vad som händer och hur företaget bör 
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agera. En bra kommunikation ser till att en organisation är ständigt uppdaterad med vad 
som händer i dess omvärld (ibid).  

2.2 FF2: Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna 
av kriser?

Dolphin (2004) menar att varumärken med gott renommé skapar stora fördelar när det 
gäller marknadsandelar och konkurrensfördelar. På senare år har företag börjat 
kommunicera med den stora massan genom att medvetet involvera varumärket i sin 
uppbyggnad av strategier. Målet är att leverera en transparant bild av den egna 
organisationen för att öka insynen och därmed vinna förtroende (ibid). Tisner och 
Troselius (2006) menar att ett gott renommé skapar förtroende för företag och dess 
produkter och ger således företag en konkurrensfördel.

Formbrun och Van Riel (2004, s 35) anser att värdet av ett företags renommé förstoras i 
en krissituation på grund av förlusten av fysiska tillgångar och företagets styrka, 
människors tillgångar och den förväntade ”uppstädningen” av krisen samt tillhörande 
legala kostnader och uppoffringar som förväntas uppstå. Över tiden har vissa företag 
återhämtat sitt värde relativt snabbt efter en kris medans andra blivit mer långfristigt 
skadade. Undersökningar visar att orsaken till att några blir hårdare drabbade än andra 
ligger i hur krisen hanteras samt hur gott renommé företaget hade innan krissituationen 
uppstod (ibid). 

Alsop (2004) säger att ett redan positivt uppbyggt renommé är en viktig källa under 
kriser. Han menar att på en grundnivå fungerar ett redan positivt uppbyggt renommé som 
ett bankkonto med renommékapital. En organisation med gott renommé har råd att 
förlora lite av detta kapital i en kris men fortfarande behålla ett starkt renommé efter 
krisen (ibid). Ulmer (2001) säger att på ett annat sätt kan ett starkt renommé fungera som 
en halo, som skyddar organisationens rykte under en kris.

Watson (2007) menar i sin studie att en viktig faktor att dämpa en kris är att hålla god 
kontakt med alla interna och externa parter redan innan problemet uppstått för att 
upprätthålla ett gott renommé. Enligt Johanssons (2004, s 182) studie, där fyra 
intervjuade kommunledningar deltog, menar de intervjuade att det som ledningen säger 
vid en skandal eller kris är det som spelar mest roll för legitimiteten. Vidare menar han 
att man genom förebyggande arbete och diskussioner om hur saker och ting ska göras 
försöker ändra strukturen men också personalens förhållande till strukturen. 
Respondenterna menar att ledningen är eller borde vara föredömen och genom att de står 
bakom organisationens struktur tänker man sig att resten av organisationen ska följa med. 
Man kan genom olika slags förebyggande arbeten, där översyn av strukturer är en del 
samt information och kommunikation en annan, hålla frågor om hur arbetet i 
organisationen bör bedrivas fortlöpande (ibid).

I Corporate Behavior and strategy (2005) hävdas att det gynnsammaste sättet att gå 
tillväga med arbetet kring ett varumärke och dess renommé är att uppträda ansvarsfullt. 
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Syftet ska vara att stärka sitt renommé där det betyder som mest. Exempelvis lockar 
många branscher till sig miljöorganisationer, till följd av branschens egen inverkan på 
omgivningen, för att påvisa att man arbetar aktivt med att minimera skadan på miljön. 
Tanken är att vinna sympati hos dessa organisationer i förhållande till sina konkurrenter 
och därav igenom mindska risken för ryktesspridning till allmänheten. Ett tjänsteföretag
vinner istället på att synas i de lokala omgivningarna genom att sponsra event eller 
aktuella problem. Företag måste lära sig är att framstå med god image hos olika 
intressegrupper samtidigt, och utveckla strategier som framställer verksamheten som 
ansvarsfull. Den ökade efterfrågan på CSR lämnar inte längre några alternativ till företag 
om man ska satsa på det eller inte (ibid). 

Coombs och Holladay (2006) menar att om man redan har ett gott uppbyggt renommé 
innan man utsätts för en kris kan aktieägare, kunder och andra närliggande parter som 
berör organisationen med hjälp av en halo hellre se olyckan eller orsaken bakom krisen 
som något som organisationen inte kunde kontrollera och inte ett fel som begåtts av 
personalen. Författarna menar vidare att om man inte har någon uppfattning, eller endast 
en grundläggande uppfattning om en organisation är det lättare att skylla orsaken till felet 
eller olyckan på något som organisationen kunde kontrollera. Det är då lättare att skylla 
på personalen än situationen om man inte har en tidigare uppfattning om företaget.

Coombs och Holladay (2006) har gjort en studie gällande haloeffektens påverkan hos ett 
företag där en kris uppstått. Studien använde sig av tre scenarion. En som involverade en 
olycka med ett tekniskt problem. En som involverade olycka skapat av personalen och en 
där fallet fortfarande var under utredning där orsaken var outredd. Dessa tre scenarier 
använde samma organisation med ett redan gott uppbyggt renommé och respondenterna 
fick en beskrivning av den olycksdrabbade krisen. Fallföretaget i denna undersökning var 
Disney, där stimuli för studien var nyheter om en berg- och dalbane-olycka på en av 
företagets nöjesparker Resultaten visade att man kunde bekräfta att halon faktiskt 
skyddade Disneys renommé från krisen. I samma artikel gjordes även en liknande 
undersökning; denna innefattade dock ett annat företag och en annan typ av olycka. I 
undersökningen, som baserades på det amerikanska företaget Wal-Mart, var det en 
olycka som hade skett då en av företagets hyllor hade fallit ner på en av kunderna. I det 
här fallet kunde man dock inte bekräfta att halon skyddade Wal-Marts renommé från 
krisen. 

I Corporate Behavior and strategy (2005) berättas att det amerikanska företaget Starbucks 
övervägde till en början att inte använda sig av kravodlade kaffebönor där man 
säkerställde att arbetarna fick skälig lön och bra arbetsförhållanden. Argumentet 
Starbucks hade var att det var för dyrt jämfört med det dåvarande kaffet man använde sig 
utav. Företaget visade att man istället arbetade med andra områden som exempelvis 
branschens trevligaste personal. Men för påtryckningsorganisationer som ville att 
kaffebönder skulle få ett skäligt pris från en stor aktör, var branschens trevligaste 
personal inte tillräckligt. Starbucks sattes i positionen att inte vilja utveckla sin 
kärnverksamhet och riskera sitt renommé. Starbucks beslutade att kompromissa och börja 
använda kravodlade kaffebönor under en tid. Detta ökade den redan positiva synen på 
Starbucks som efter periodens slut investerade i små kaffeodlare i Sydamerika. 
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Situationen var gynnsam då både Starbucks och kaffeböndernas behov kom att 
tillfredställas (ibid). 

I Corporate Behavior and strategy (2005) menas vidare att fallet Starbucks bevisar att 
företag har ett socialt ansvar mot sina interna och externa parter, att olika grupper av 
dessa värdesätter olika saker. Att stärka företagets namn där det betyder som mest och ta 
aktiva steg innan allmänheten får en fientlig inställning är nödvändigt i det nuvarande 
samhället.

2.2.1 Extern kommunikation och mediarelationer
Alsop (2004) menar att det värsta som kan hända är när studier eller media visar upp en 
dålig bild av ett företag och företaget i fråga visar upp en arrogant attityd eller intar 
försvarsställning. Artikeln beskriver att ”du borde springa emot det negativa, istället för 
ifrån det” och gör liknelsen att negativa hot är som sjukdomar, om du inte handskas med 
dem blir de bara värre. Företag i kris kan undvika omfattande förtroendeförluster om de 
bara hade varit steget före i början, och haft insikten att be om ursäkt. Att be om 
förlåtelse ses som positivt då företag uppfattas och framstår mer humant gentemot 
allmänheten. Sedan kvarstår det faktum att man ber om ursäkt finns chansen att faktiskt 
bli förlåten. Lärdomen Alsop vill visa är att en skeptisk allmänhet kommer att 
genomskåda företaget om man inte lever upp till det man lovar eller kommunicerar (ibid).

Ashcroft (1997) belyser vikten av massmediala relationer och att alltid säga sanningen 
och inte lämna utrymme för spekulationer. Företag bör använda media till att sprida din 
information så att ingen kan spekulera, om du inte kan säga någonting måste du berätta 
varför (ibid). Haig (2005) menar att när allt kommer omkring är nyckeln till framgång att 
ge kunderna vad de vill ha. Normalt betyder detta en bra tjänst eller produkt, men vid en 
kris är det att säga sanningen. Genom att säga sanningen uppfattar konsumenter företaget 
som ärligt och situationen resulterar i en möjlighet snarare än ett hot (ibid). Ashcroft 
menar vidare att en annan grundläggande regel i kriskommunikation är att be om ursäkt 
snabbt när det är lämpligt.

Evans (2001) påpekar att massmedia är en extern faktor som har den största påverkan på 
företag i kris. Vidare menar författaren att god relation och kommunikation med 
massmedia underlättar vid företagskriser. Organisationer och företag som har en 
uppbyggd relation och kommunikation gentemot media kan använda detta som ett skydd 
mot spekulationer hos media om en krissituation skulle uppstå (ibid). Författaren säger att 
externa kommunikationsfunktioner ska eftersträva att utveckla och etablera starka 
relationer med media på både lokal och nationell nivå. Evans menar vidare att detta kan 
hjälpa med att säkra en fördelaktig bild av företaget i krissituationer och dessutom vara 
en tillgång när det gäller promotion av mer positiv bild av företaget. Hsieh och Li (2007) 
menar att konsumenters uppfattning av ett företags bild i media har en stark korrelation 
med kundlojalitet. Författarna menar vidare att kundlojaliteten är starkare och mer 
signifikant om uppfattningarna av företaget är positiva.
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3 Metod
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i uppbyggnaden av vår 
uppsats. Vi kommer att beskriva val av forskningsstrategi, vårt val av fallstudieobjekt, 
datainsamlingsmetod samt metodproblemen med reliabilitet och validitet. 

3.1 Litteratursökning
Vi har i första hand eftersträvat att använda oss av vetenskapliga artiklar. Dessa har vi 
sökt efter i databasen Emerald som finns tillgänglig på LTU. Ett urval av de sökord som 
vi använt oss av är följande: crisis management, crisis prevention, crisis strategy, crisis 
reputation, krisberedskap, krishantering, handlingsplan och rykte. Böcker vi haft som 
källor är dels kurslitteratur, dels relevanta böcker från Skeriabiblioteket på Campus. 
Utöver detta har vi använt övrigt nätmaterial som vi med hjälp av sökmotorn Google har 
hittat när vi sökt på de tidigare nämnda sökorden. 

3.2  Val av forskningsstrategi 
Med tanke på vårt ämnesval och vad vi vill ta reda på anser vi att en fallstudie var bäst 
lämpad. Vi ville se till helheten och händelsers utveckling över tiden. Vi var också mer 
intresserade av djup än bredd. 

Denscombe (2000) säger att en fördel med fallstudie är att det ger forskaren möjlighet att 
ägna sig åt dolda budskap i komplicerade sociala situationer. Det ger forskaren möjlighet 
att ta itu med förhållanden och sociala processer på ett sätt som en surveyundersökning 
inte tillåter. 

Detta motiverar vårt val av fallstudie ytterliggare då arbetet med att få företag att prata 
om krishantering eller orsakerna till en kris tenderar att vara ytterst känsligt. Att fallstudie 
sedan uppmuntrar till olika datainsamlingsmetoder gynnar vårt utgångsläge, då vi talade 
med personer ur olika led inom de fall som är aktuella för vår studie. Detta öppnade för 
möjligheter till triangulering. Denscombe (2000) beskriver att ett problem med fallstudie 
är att skaffa sig tillträde till fallstudiens miljöer. Forskningen kan gå trögt om inte 
tillstånd ges eller att man får kontakt med rätt människor samt dokument (ibid). 

3.3 Val av fallstudieobjekt
Vid val av fall hade vi som mål att hitta två företag eller organisationer som har 
genomgått en kris där det skett uppståndelse i media. Fallen skulle spegla hur krisen har 
påverkat företagets eller organisationens renommé i efterhand. Denscombe (2000) säger 
att valet av forskningsobjekt vid en fallstudie ska urskiljas från en lång rad tänkbara 
scenarion, för att sedan välja ut ett, eller några få, som undersöks. De två aktuella fallen 
som vi kom att granska klassificerar vi som typfall, då de liknar många andra fall där 
kriser lämnat ett stort avtryck i media och allmänhetens uppfattningar. Vårt resultat kan 
därför i viss mån komma att tillämpas på andra studier.
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3.4 De aktuella fallen
De fall vi har kommit att arbeta med är två fall där en organisation och ett företag har 
hamnat i kris av olika anledningar. De två aktuella fallen till vår fallstudie är följande:
Fall 1: Rikta PR och den svenska PR-satsningen i Sydafrika
Fall 2: Svenska Basketligans samröre med Obol Investment

Fall 1 valdes av den anledningen att det var en renodlad PR-byrå som själva hamnade i 
blåsväder, vilket hör till ovanligheterna. Intresset är att se på hur Sveriges dåvarande 
”hetaste” PR-byrå Rikta får ansvaret för en stor satsning i Sydafrika. Byrån, vars arbete 
till vardags var att kontrollera medier och bygga upp relationer till olika opinionsgrupper, 
blev plötsligt landets mest omskrivna företag i media på ett sätt som Rikta inte kunde 
kontrollera och konsekvenserna för företaget blev stora. 

Fall 2 valdes främst på grund utav det massmediala utrymme som skandalerna kring det 
svensk-schweiziska investmentbolaget Obol Investment fick. En av de större satsningarna 
var Svenska Basketligan som skrev ett 15-årigt avtal med investmentbolaget och kom att 
kallas Obol Basketball League. Det ingen visste var att Obol bara var ett skal för att 
svindla miljardbelopp till sig själva. 

I kapitel 4 följer mer ingående beskrivningar och djupdykningar i de två fallföretagen. 

3.5 Datainsamlingsmetod
Denscombe (2000) beskriver fyra olika metoder för datainsamling. Metoderna är 
frågeformulär, observation, skriftliga källor och intervju (ibid). Vi valde intervju som 
datainsamlingsmetod för vår fallstudie. Främst gjordes det för att intervjuer ger mer 
detaljerad information som bygger på erfarenheter, känsliga frågor och förmånen att få 
tillgång till intern information från nyckelpersoner. Intervju ansåg vi vara det bästa 
komplementet för att få en djupare inblick i dessa fall för att jämföra våra data mot andra 
källor. För att sätta oss in i fallen gjorde vi speciella sökningar gällande dem och vad 
olika medier hade skrivit. Denna studie gjordes för att vi skulle bli mer insatta i de 
aktuella sakfrågorna och på så vis vara mer förberedda när vi skulle möta respondenterna.

Vi kontaktade personer som hade koppling till våra fall och hade varit nyckelpersoner 
med tillgång till fakta i händelserna, för att fråga om vi fick möjlighet att genomföra 
personliga intervjuer. Både Svensk baskets tävlingschef Waldo Teppans och Rikta PR:s 
före detta pressansvarige Pär Henriksson ställde sig positiva till ett möte och tider 
fastställdes. Vi valde semistrukturerad intervju för att våra respondenter skulle utveckla 
och prata utförligt om sina svar och synpunkter på de aktuella frågorna. Det och gav även 
oss möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det som respondenterna tog upp. Innan 
intervjuerna genomfördes hade vi upprättat en intervjuguide med frågor som skulle 
matcha vårt syfte. Vi använde oss av personligt möte som intervjuform, där vi spelade in 
intervjuerna med hjälp av en MiniDisc för att kunna gå tillbaka och kontrollerade svaren. 
Under intervjuernas gång förde vi även egna anteckningar. 

En intervju var förlagd till förmidagen och den andra efter lunch. På så sätt hade vi tid till 
att disskutera alla våra intryck och slutsatser från den första interjun innan det var dags 



14

för nästa. Sammanställandet av intervjuerna gjordes gemensamt några dagar senare där vi 
lyssnade igenom vårt inspelade material och jämförde med våra anteckningar. Vi 
resonerade med varandra hur vi hade tolkat svaren från de båda respondenterna för att 
kontrollera att båda två var av samma uppfattning. Därefter sammanfattade vi 
intervjuerna och anteckningarna för att passa in i uppsatsen. 

3.6 Analysmetod
Vår empiriska datainsamling baserades på den teori som vi presenterat i vårt teorikapitel. 
Vi såg om det fanns några likheter kopplade till våra aktuella fallstudieobjekt och den 
teoretiska studie som vi genomfört. Det visade på likheter och skillnader både mellan 
fallens tillvägagångssätt med hanteringen av kriserna och den befintliga teorin. Ur det 
matrialet kunde vi hitta svaren till våra forskningsfrågor och analys.   

3.7 Metodproblem
Ett problem var svårigheten att till en början se helheten och sanningsvärdet i den 
insamlade informationen. Skälet till detta kunde vara respondenter inte vill framstå som 
skyldiga, smutskasta andra eller läcka interna uppgifter. Vi anser även att det var svårt att 
hitta representativa fall som kunde matcha vårt syfte och ämne. Vi ser också svårigheter i 
våra fall då dessa komplexa situationer gör att vi inte kunnat få en klart nyanserad bild av 
alla led. Det är många faktorer och personer som varit inblandade och allas synvinklar 
gör det svårt att skapa ett enhetligt svar på frågor rörande fallen. Ett problem gällande 
fallen är att Rikta PR incidenten är 10 år gammal. Respondenten kan ha glömt 
information och efterrationaliserat.  Det var heller inte lika självklart 1998 att ha 
hemsidor för lokaltidningar eller kvällspress. Likaså hade TV-stationer långt ifrån samma 
uppdateringskurva som nuförtiden då flera verkar på Internet. Därför har vi missat att 
kunna ta fram material i samma utsträckning som det skrevs om Rikta i media. Dessutom 
ser den svenska PR-branschen annorlunda ut nu än för 10 år sedan, då Printe hade samma 
utrymme i Sverige. Ett annat problem gällande fallen anser vi vara att Svenska 
Basketförbundet är en organisation och inte ett företag som belyses i forskningsfråga ett.

Som författare kan vi även ha blivit påverkade av respondenterna vilket kan ha givit oss 
problem i att vara opartiska. Vi är båda överrens om att de personliga mötena med 
respondeterna ändrade våra uppfattningar gällande fallen i efterhand. Ett annat 
metodproblem är vår begränsade erfarenhet av praktisk forskningsmetodik. Med det 
menar vi förmågan att styra intervjuer och inte låta respondenterna prata utanför 
ämnesområdet, att ställa rätt frågor kopplat till teorin och slutligen att inte använda sig av 
flera datainsamlingsmetoder för ett mer omfattat resultat. De nyckelpersoner som vi 
intervjuat anser vi vara de bäst lämpade för att svara på frågor av vår karaktär. Vi spelade 
in våra intervjuer för att  kunna gå tillbaks och lyssna på svar och frågor. Intervjuguiden 
finns dokumenterad för andra som vill göra samma studie, även ljudupptagningen finns 
tillgänglig för andra forskare.
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4 Bakgrundavsnitt gällande de aktuella fallen
I detta avsnitt kommer vi att redovisa förstudier på var och ett av de aktuella fall som 
behandlas i uppsatsen. Vi motiverar detta genom att de båda fallen kräver en viss nivå av 
förkunskap för att lättare förstå resonemang och analyser som kommer dras ur 
materialet. 

4.1 Rikta PR och den svenska PR-satsningen i Sydafrika.
Enligt Ethos (No date) stod Rikta PR för något nytt i PR-branschen som hade sitt 
uppsving i slutet av 90-talet. I jämförelse med de tyngre etablerade byråerna på 
marknaden stod Rikta för en mjukare profil där konsultverksamheten var delvis 
nyskapande och byråns framtoning var ungdomlig. Som specialister på public affairs och 
medierelationer tillhörde Rikta landets fyra största aktörer. Enligt (Regeringen blev, 
1999) ville utrikesdepartementet anlita konsulter till en storsatsning i Sydafrika för att 
främja relationerna mellan länderna och Rikta anlitades. Men samarbetet kom att präglas 
av allt annat än hyllningar till Rikta PR, utan kantades istället av ett massivt mediapådrag 
där det skrevs om miljonmisslyckandet, dålig planering och uteblivna resultat med en 
okänd nota till följd för skattebetalarna. 

Rikta PR
Enligt Ethos (No date) startades Rikta PR i Stockholm 1992 av tre personer med visionen 
att skapa en PR-byrå med ett annorlunda perspektiv på både kommunikation och 
medarbetare. Det viktiga var värderingar, visionerna och företagskulturen. Den här PR-
byrån skulle inte drivas som en industri, utan alla medarbetare skulle känna delaktighet, 
frihet och ansvar. För att uppnå detta hade alla medarbetare ”spanardagar” schemalagda 
där var och en utan redovisningsskyldighet uppdaterade sig på egen hand och söka nya 
kunder. På schemat fanns även etiska diskussioner gällande byråns olika uppdrag, många 
ideologier fanns representerade. Debatterna bland de anställda skapade en företagskultur 
som präglades av mångfald och nyfikenhet, vilket resulterade i en stark, etisk och 
ändamålsenlig företagskultur enligt tidigare VD:n Peter Erikson. Rikta PR kom att bli en 
av branschens attraktivaste byråer för både medarbetare och kunder. Företaget vann 
priser för bland annat bästa PR-byrå. År 1999 hade man dryga 80 anställda (ibid). 

Genomförande
Enligt en artikel i Aftonbladet (Regeringen blev, 1999) kom regeringen med UD i spetsen 
överens med SIDA (styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) att göra en satsning i 
Sydafrika för att gynna relationerna mellan svenskt och Sydafrikanskt näringsliv. Som en 
del av denna svenskvecka anordnades en rad olika aktiviteter, mest uppmärksamhet fick 
den omdebatterade konsertverksamheten med endast ett fåtal besökare. UD hade knutit 
sig an konsertarrangören Magnus Ericsson Productions till projektet. Väl på plats i 
Sydafrika lovade en konsult från Rikta att samarbeta med Magnus Ericsson och skrev i 
Riktas regi på avtal som kom att knyta dem till konserterna, vilket konsulten inte hade 
befogenhet för. Problemet blev då att Rikta fick skulden när konsertverksamheterna gick 
dåligt. UD reagerade efter en tid på arbetet som Rikta bedrev i Sydafrika och ansåg att 
löften och avtal uteblivit. Ett problem som Rikta tycker sig ha haft var 
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evenemangsarrangören Magnus Ericsson som redan var knuten till projektet och som 
Rikta ansåg sig ”få på köpet” vid tecknandet av de avtal man gjorde i samhörighet med 
UD (ibid).

Resultat
Enligt Ethos (No date) sade dåvarande VD och grundare Peter Eriksson att massmedia 
skrev mycket om UD och Riktas samarbete i Sydafrika. På en dryg månad förekom Rikta 
i ungefär 50 TV- och radioinslag och 500 artiklar. Alla dessa skriverier bidrog till osäkra 
fodringar och dålig publicitet. Inom några månader kom Rikta att lägga ner verksamheten 
och gå i konkurs (ibid). I en artikel i Aftonbladet (Sydafrikaresan granskas, 1999) 
framkommer det att alla negativa skriverier om Rikta innebar en ekonomisk kris för 
företaget, då utlägg för uppdraget riskerade att utebli. Samtidigt påstod regeringen inte ha 
fått valuta för pengarna och UD vill inte betala Rikta. Dåvarande statsminister Göran 
Persson gjorde ett uttalande i Aftonbladet: ”Om Rikta skulle gå i konkurs är det trist, men 
efter denna vecka som vi upplevt förvånas man inte över någonting” (ibid). 

Aftonbladet (Regeringen blev, 1999) beskrev fiaskot med mångmiljonbelopp och 
uteblivna publikintäkter som upprörde skattebetalarna som ifrågasatte vad Rikta hade 
sysslat med i Sydafrika. Följderna för byrån blev påtagliga och för företaget blev konkurs 
enda utvägen. 

Krisen gällande Rikta anser vi ligga hos den massmediala uppståndelsen som följde efter 
avslöjanden gällande turerna kring satsningen i Sydafrika. Hur ett aktat PR-företag med 
starkt renommé tvingas lägga ner verksamheten till följd av ett befläckat varumärke. Ett 
stort värde för oss ligger i att undersöka hur ett företag som hade detta som daglig 
verksamhet ändå inte lyckas styra medierna och kunna dämpa den kris vi anser att Rikta 
drabbades utav. 

4.2 Svenska Basketligans samröre med Obol Investment
Enligt Kaliber (Svensk baskets, 2006) skrev Svenska Basketligan i oktober 2006 ett 15-
årigt sponsoravtal med det schweiziska investmentbolaget Obol Investment. Avtalet var 
värderat till två till tre miljoner kronor per år. Svenska Basketligan döptes då om till Obol 
Basket League. När Svenska Basketligan publicerade nyheten på deras hemsida skrev 
dem att grundförutsättningarna i samtalen med Obol var att det handlade om ett 
mångmiljonbelopp och en långsiktig satsning på till att börja med tre år, då Obol hade 
möjligheten att säga upp kontraktet. Obols företagsidé var att genom sponsring av ligan 
och klubbarna komma i kontakt med andra sponsorer kring lagen för att få förvalta deras 
pengar (ibid).

Enligt Kaliber (Svensk baskets, 2006) visade sig samarbetet dock inte bli som man hade 
tänkt sig. Obol Investment blev ett skandalomsusat företag inom svensk idrott.  Enligt 
Norrbottens-Kuriren (Fakta, 2006) hade Obol tidigare avtal med ishockeylagen Luleå 
Hockey och Örebro Kronan samt basketlagen Norrköping Dolphins och Plannja Basket. 
Den 3 december 2006 granskade Sveriges Radio P1:s program Kaliber (Svensk baskets, 
2006) investmentbolagets bakgrund och fann flera märkligheter. Under samma tid gjorde 
även Norrbottens Kuriren (Fakta, 2006) en omfattande granskning av företaget. Thomas 
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Nyström försäljningschef och sponsoransvarig vid samarbetet med Basketligan sa i en 
intervju med Kaliber (Dribblande sponsorn, 2006) att de är ett förvaltningsbolag där 
kunderna kan vara alla tänkbara, allt från privatpersoner som idrottsstjärnor och 
skådespelare, men också pensionsstiftelser, statliga och privata företag. Enligt Kaliber 
betalade alltså Obol sponsorpengar till basketligan och klubbarna om de förmedlade 
kontakter med företag och privatpersoner som placerade sina pengar i Obols 
investeringsfonder (ibid). 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter (Inga besked, 2007) var problemet som uppstod i det 
här fallet att det inte riktigt blev som man hade tänkt sig då det visade sig att Obol inte 
var vad de utgav sig för. Obol var en bluff och företagets existens var svår att bekräfta 
(ibid). 

Den kris som vi anser ha uppstått i samband med Svenska Basketförbundets samarbete 
med Obol är den massmediala uppståndelse som skedde i samband med Kalibers 
avslöjande. Massmedia var kritiska mot Basketförbundets uteblivna granskning av Obol. 
Även namnbytet och det brutna sponsorskapet anser vi gå under kategorin kris. Vi menar 
att dessa anledningar är tillräckliga för att kunna använda Svenska Basketligan och dess 
samröre med Obol som ett fall i vår uppsats.
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5 Empiri
I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra empiriska studier gällande de fall som 
granskats. En redogörelse sker inledningsvis som redovisar kopplingar mot 
forskningsfrågorna, för att sedan mynna ut i en analysdel. 

5.1 Rikta PR och den svenska PR-satsningen i Sydafrika
Enligt Pär Henriksson (personlig intervju, 2008), tidigare pressansvarig på Rikta, var 
företagets uppfattning gällande Sydafrikasatsningen att uppdragets karaktär var 
genomgående i linje med de flesta andra uppdrag Rikta åtog sig, dock var det ett 
prestigefyllt uppdrag. När krisen väl uppdagade sig var det stora problemet att krisen 
utspelades i Sydafrika men nyhetsbevakningen var i Stockholm. När ingen visste helt 
klart hur läget var i Sydafrika föddes rykten och spekulationer ur all 
andrahandsinformation. Därav blev informationsflödet komplext och bidrog till att det 
massmediala intresset blev stort (ibid).

FF1: Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för att 
förebygga kriser?
I ett förebyggande skede hade Rikta en redan upprättad krisplan, dock visade sig denna 
lägga mer vikt på katastrofsituationer som brand och olycksfall, snarare än agerande i ren 
företagskris. Krisplanen saknade aktioner mot rent ryktesförebyggande arbete, men detta 
var en del av Riktas dagliga verksamhet. 

Henriksson menar att Rikta hade strategier för att stärka sitt varumärke som byggde på 
det sätt konsultverksamheten bedrevs. Rikta drev svensk PR framåt och utvecklade 
branschen. Företaget var i ständig rörelse och förändring för att ladda renomméet med 
positiva uppfattningar. Innan krisen arbetade Rikta aktivt med att vårda sina relationer 
med kunder, externa parter och anställda på olika sätt. Rikta var kända för att vara 
relationsbyggare och hade väl etablerade kontakter i branschmedia. Populariteten fick 
Rikta genom att man var öppen och inbjudande som företag. Man gav ut skrifter, bjöd in 
till frukostmöten med olika talare och gäster för sina kunder och anordnade en rad olika 
seminarier. Enligt Henriksson lade Rikta samtidigt stort internt fokus på medarbetarna 
och deras personliga utveckling. Insikten blev tidigt att ett konsultföretags viktigaste 
tillgång är de egna konsulterna. Den öppna dialogen inom företaget ledde fram till ett 
utvecklat intranät som starkt bidrog till Riktas goda renommé som konsultföretag. Innan 
krisen hade Rikta en av marknadens bästa image, men utanför branschen var vetskapen 
om företaget ringa. Allmänheten visste mycket lite om denna typ av verksamhet då PR i 
Sverige var relativt nytt, när skriverierna började fick Rikta snabbt ett negativt rykte. Det 
starka varumärket Rikta besatt hjälpte inte (ibid). 

Henriksson anser att de viktigaste verktygen i att kommunicera för Rikta var de 
etablerade mediarelationerna och Riktas egna talesmän med posterna styrelseordförande, 
VD och kommunikationsansvarig. Det strategiska arbetet mot media var öppet och 
inbjudande för att visa att Rikta inte hade något att dölja. Dialogen var även öppen dels 
mot UD, men även mot övriga kunder som vände sig till Rikta för att få svar. 
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Relationerna byggde på att varje kund hade sina egna konsulter hos Rikta. Företagen var 
nöjda med de tilldelade konsulter man hade, oron dämpades när dessa inte var inblandade 
i Sydafrikafallet. Henriksson lyfter fram att kommunikationen var omfattande internt och 
medarbetarna träffades varje dag för att stämma av vad som hade sagts och vad som 
skulle kommuniceras, det uppdaterades information flitigt på nätverket och planerades 
vad nästa steg skulle komma att bli. Detta gjorde man aktivt för att förhindra 
missuppfattningar om företaget (ibid). 

FF2: Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna av 
kriser?
Henriksson menar att Rikta hade innan krisen byggt upp ett starkt varumärke som var 
positivt laddat inom PR-branschen. Krisen påverkade inte de redan etablerade 
relationerna nämnvärt då tilliten till Rikta var stark. Tvärtom fick Rikta stöd och råd hos 
konkurrenter, då relationerna var etablerade men också för att det var första gången 
branschen som helhet upplevde en negativ trend. Henriksson instämmer i att ett företag 
kan befläcka en hel bransch. I detta fall hade inte allmänheten någon bred insyn i vad PR 
var. Utan det kom mest att förknippas med abstrakta företagstermer. Branschen tog inte 
speciellt hårt på utvecklingen av Sydafrikaaffären då Riktas renommé möjliggjorde en 
mjuk landning för företaget. Däremot påverkades nyetablering av kunder på så vis att 
Rikta upplevde problem i att vända sig till nya kunder under den tid det skrevs negativt 
om företaget. Många tänkte två gånger innan man övervägde ett samarbete med ett 
företag som figurerade i press för tillfället. Avgörandet låg dock hos allmänheten som 
hörde mycket dåligt om ett företag som de inte var bekanta med sedan tidigare. Rikta 
blev smutskastade i allmänhetens ögon och möjligheterna med att fortsätta verksamheten 
blev obefintlig. Det hade varit ohållbart att ständigt behöva förklara sig och redovisa 
synpunkter gällande Sydafrikaaffären.  Enligt Henriksson kunde varumärket med gott 
renommé inte dämpa följderna då Rikta hade svårigheter att framstå positivt gentemot 
allmänhetens uppfattning. Alla tidigare framgångar Rikta stod bakom hade föga 
betydelse när det kom till den stora massan utanför branschkretsar (ibid).     

I krisens skede hjälptes Rikta av sina väl etablerade kontakter inom branschen och då 
framför allt branschpress. Flaskhalsen låg hos de allmänna redaktionerna på 
dagstidningarna som inte haft bevakning på Rikta innan och nu kände att man var 
tvungna att ta igen allt. Henriksson menar att mer väletablerade kontakter hos de 
redaktionerna hade kanske bidragit till ett dämpande av den massamediala hysteri som 
uppstod. Henriksson anser att ett mer etablerat renommé på de politiska avdelningarna på 
de större dagstidningarna hade förbättrat dialogen och chanserna till att kunna styra 
informationen och därav följderna av kriser.    

Enligt Henriksson var den stora orsaken till att renomméet skadades den tid som 
passerade från att problemet uppstod till att det kom fram en lösning. Internt var man 
redo att agera och lägga alla kort på borden, men eftersom det var oklar information från 
Sydafrika försvårades detta. Det tog helt enkelt för lång tid och då föddes spekulationer 
och rykten ur all andrahandsinformation i Sverige. Henriksson menar att felen Rikta 
gjorde var att inte enbart kommentera fakta utan istället gick ut med ej säkerhetsställd 
information. Renomméet laddades negativt och började allmänheten saknade uppfattning 
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om företaget. Rikta lyckades inte att återta sitt förtroendekapital till den nivå att man 
kunde använda sitt renommé för att dämpa krisen (ibid). 

5.2 Svenska Basketligans samröre med Obol Investment
När Svenska Basketförbundet skrev på avtalet med Obol Investment hade man själva 
enligt Waldo Teppans (personlig intervju, 2008), tävlingschef på förbundet, inte gjort 
någon djupare granskning i den då blivande huvudsponsorn. Det var detta som kom att 
bli det som massmedia kritiserade när fallet Obol avslöjades. Teppans ansåg att man 
vanligtvis inte går på djupet och granskar ett företag som vill gå in och sponsra en idrott 
med 2-3 miljoner per år. Dessutom hade man inte budgeterat detta kapital, eftersom 
avtalet blev påskrivet efter årets budgetering, utan det skulle komma som en bonus enligt 
Teppans. Enligt respondenten var det Obol som blev uthängda som ”bad guys” i media 
och som förbund samt liga klarade Svensk Basket sig undan från detta. Teppans menar 
vidare att man själva inte kände att man hamnade i kris, men att massmedia ville måla 
upp den bilden. Man hade ingått ett samarbete där företaget i sig, Obol Investment, hade 
information att dölja. 

FF1: Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för att 
förebygga kriser?
Krisen kom enligt Teppans som en överraskning och man började direkt arbeta internt 
med snabba möten för att diskutera hur man kunde lösa krisen. Man hade redan en 
utarbetad och strukturerad mediaplan som var tillämpad för krissituationer. Personalen 
träffas bland annat varje onsdag för att stämma av med varandra om vad man ska gå ut 
med till media kommande tid. I mediaplanen framkom det vem som var språkrör och 
sakkunnig för just den här situationen. I detta fall hänvisade man all massmedia till 
Basketförbundets ordförande för att man inte skulle ge ut olika typer av bilder och vinklar 
till media.

Teppans menar att man på Svenska Basketförbundet har arbetat med att försöka 
upprätthålla en god relation mot journalister och massmedia för att uppvisa ett gott 
renommé mot allmänheten. Han menar att detta är viktig del i krissammanhang. I 
Obolfallet hade detta en stor påverkan då den tidigare relationen man haft med 
journalister gynnade Basketförbundet när krisen var ett faktum. Man kunde föra en god 
dialog med journalister och dessa hade en bättre förståelse för Basketförbundets beteende 
i situationen. Han menar vidare att i ett fall som detta har mediarelationer och 
mediaträning varit en betydande faktor för företagets renommé. Teppans påpekar vikten 
av att inte blanda in känslor i mediarelationer vid en krissituation, då det är viktigt att 
vara konkret och inte få ens personliga känslor att få utspel när journalister kastar ut 
betet. Teppans menar vidare att man ska vara ärlig mot media om man har gjort ett fel 
och inte spekulera om något man inte vet utan endast tala om saker man har fakta för.  
Han menar att även om man tillfälligt förlorar på det, lönar det sig i längden med 
relationer till media och liknande för ens eget renommé.

När det gäller goodwill har man sedan en längre tid arbetat med CSR-frågor för att kunna 
stärka sitt renommé. Teppans menar att man länge arbetat för att svensk basket ska vara 
den mest jämställda och mest integrerade samt mångkulturella idrotten i Sverige. 
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Teppans menar att det finns undersökningar som styrker detta. Svenska Basketförbundet 
har startat upp gymnasieutbildningar kopplade till basket på Fryshuset i Stockholm och 
på somrarna brukar man arrangera ”streetbasket-turneringar” där alla som vill får delta, 
oavsett om man spelar för någon klubb eller inte. Svenska Basketförbundet har även 
försökt framhäva att basket inte är våldsam sport till skillnad från liknande lagidrotter 
som handboll och ishockey. 

Teppans anser att om de vill förbättra imagen och uppfattningen om Basketförbundet gör 
det detta dels genom att göra framsteg inom de verksamhetsområden man har och dels 
genom att hålla god kontakt med basketens sponsorer och samarbetspartners. Trots att 
man som styrelse har visioner om vad man vill med företaget, handlar det i grund och 
botten om att allt arbete man gör ska leda fram till att man stärker sitt varumärke i alla 
kontakter i olika sammanhang. Teppans talar mycket om uttrycket always representing. 

FF2: Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna av 
kriser?
Teppans anser att man har ett förtroendekapital för sitt renommé. Han man menar att man 
har en bas med ett visst förtroende för sitt renommé och gör man positiva åtgärder för 
något ökar kapital och gör man negativa minskar kapitalet. Att öka kapitalet tar betydligt 
längre tid än att rasera det. Enligt Teppans måste säga 1000 bra saker för att reparera den 
saken man sagt som är dåligt.

I detta fall har man inte försökt ändra något gentemot samarbetspartners och sponsorer 
utan man fortsatte försöka hålla god kommunikation och fortsätta leverera. Vidare anser 
Teppans att om samarbetspartners och sponsorer missköter sig kan detta tendera till att 
fläcka ner varumärket Svenska Basketförbundet, Basketligan men även basket som sport. 
Han menar att om man exempelvis skulle ha haft ICA som samarbetspartner i samband 
med köttfärsskandalen skulle detta påverka basketen negativt och om man hade haft 
exempelvis Scandic som står för bättre miljö och goda värderingar hade det gynnat 
basketen. 

Det positiva man fick ut ur denna kris var att den stärkte relationen mellan förbundet och 
klubbarna. Det hjälpte då man numera kan ställa krav på varandra och ha en bättre 
rollfördelning. Obol ville hjälpa med det sportsliga och var med och tog fram en ny 
kravspecifikation på kraven för matcharrangemang hos klubblagen. Efter man hade brutit 
avtalet med Obol fortsatte man i samma riktning gällande kraven på matcharrangemang, 
enligt Teppans red man på den sportsliga våg som Obol startat, vilket i detta fall var 
positivt.

De goda relationerna med journalisterna och det uppbyggda renomméet hos dessa 
påverkade enligt Teppans mycket av den massmediala vinklingen av krisen. Han menar 
att om man inte hade haft den relationen man hade med journalister hade krisen fått allt 
större massmedialt utrymme. 

Teppans kände inte att Obol skadade basketens renommé, snarare sagt att basketen fick 
en stund i rampljuset i företagsmedia och detta resulterade i att det dök upp flera nya 
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potentiella sponsorer i och med att Obol hade hoppat på. När krisen sedan var ett faktum 
och Obol drog sig ur avtalet kände inte Teppans att Basketförbundets renommé 
påverkades. De led ingen skada efter krisen, varken gentemot sponsorer eller mot 
klubbar. Relationen mellan sponsorer och förbundet påverkades inte och de samarbetar 
fortfarande med dåvarande partners. Teppans anser att många klubbar och sponsorer var 
mycket benägna att hjälpa och stötta Basketförbundet under krissituationen. Detta tror 
han har att göra med att man redan hade ett gott uppbyggt renommé.
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6 Analys
I detta kapitel jämför och analyserar vi vårt insamlade empiriska material med de teorier 
vi presenterat. Vi visar på likheter och skillnader som vi funnit mellan den presenterade 
teorin och våra fallföretags krissituationer. Avslutningsvis besvarar vi våra 
forskningsfrågor.

6.1 Diskussion av fallen
Jämför man de två fallen kan man tydligt se att följderna för kriserna fick två olika utfall. 
Konsekvenserna för Rikta PR blev stora och de var tvungna att sättas i konkurs, medan 
Basketligan fortsatte tidigare och har enligt Teppans till och med expanderat och blivit 
starkare. 

Både Rikta PR och Basketförbundet hade varsin utarbetad handlings- eller mediaplan 
som var tillämpbar vid krissituationer. Detta är något som både Keown-McMullan 
(1997), Sapriel (2003) och Ucelli (2002) menar är en viktig del i förebyggandet av kriser. 
I Basketförbundets fall arbetade man med rykteshantering som en del av handlingsplanen 
då man arbetade med goodwill och image gentemot massmedia och allmänheten. När det 
gäller Rikta var rykteshanteringen mer fokuserad mot branschen och kunder. Riktas 
handlingsplan hade dessutom mer fokus på katastrofsituationer som olycksfall eller om 
en brand skulle uppstå på kontoret. Basketförbundets handlingsplan var en mer utarbetad 
mediaplan om hur man hanterar massmedia vid situationer som har potential att få ett 
stort massmedialt pådrag. Jämför man de två fallens handlingsplaner mot Sapriels (2003) 
handlingsplan handlar den sistnämnda mer om företagskriser och inte olyckskriser eller 
katastrofsituationer. Vi anser att skillnaden mellan de två handlings- eller krisplaner var 
att Basketförbundets plan var mer inriktad mot media och Riktas hade mer fokus på 
interna olyckor och katastrofer. Detta anser vi har påverkat följderna av respektive falls 
kriser. 

Dolphin (2004) menar att företag allt mer arbetar för att kommunicera en god bild av sig 
mot allmänheten. Sett till fallen kommunicerade Rikta endast mot branschmedia och 
företagsvärlden, medan Basketförbundet var mer angelägna om att kommunicera budskap 
och image mot allmänheten. Henriksson menar att det på den tiden, slutet av 90-talet, inte 
fanns någon anledning för Rikta att kommunicera mot allmänheten då PR var relativt nytt 
och komplext i Sverige. Detta anser vi dock kan ha varit en av anledningarna till Riktas 
nederlag. Företaget arbetade aldrig med att kommunicera mot allmänheten utan 
fokuserade på att synas i branschmedia och när krisen var ett faktum blev det 
massmediala uppbådet hos allmänheten stort. Allmänheten läste dagspressen och fick 
direkt en negativt laddad bild om det då okända företaget Rikta. Jämför man detta med 
Basketförbundet, där allmänheten redan hade en god uppfattning om förbundet tack vare 
dess tidigare goda relationer till just massmedia, stärkte detta organisationens renommé. 
Teppans säger att det är viktigt att alltid agera och representera efter företagets bästa och 
att tänka på att stärka varumärket och renommé i all kontakt med media. Falkheimer 
(2001, s 84) belyser att strategisk kommunikation är en form av kommunikation som är 
planerad och har ett uttalat mål som ska uppnås. Balmer (2001) menar att 
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kommunikationen av imagen måste spegla vad företaget gör och vad det önskar bli. I 
Corporate Behavior and strategy  (2005) borde företag använda renommé som medel i 
skapandet av ett varumärke. Alsop (2004) säger att bilden av ett renommé bildas av en 
total uppfattning och att det alltid ska vara knutet till kärnverksamheten. Eftersträvar 
representanter att alltid agera för att öka sitt renommé som Teppans säger, betyder det 
oerhört mycket på lång sikt. Watson (2007) menar att det är bevisat att ett renommé inte 
uppstår utan anledning. Det är relaterat till ledarskap och operationer inom 
organisationer, kvalitet på produkterna och tjänsterna men framför allt relationer till 
interna och externa parter som aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och media. 

Corporate Behavior and strategy (2005), Frankental (2001) och Goodman (2005) tar alla 
upp vikten av goodwill och CSR. Basketligan arbetar mycket med socialt ansvar för 
samhället då de tar upp frågor som jämställdhet, mångkultur och integration. Man har 
enligt Teppans arbetat med den här typen av CSR-frågor sedan en längre tid för att stärka 
sitt renommé gentemot allmänheten. Henriksson menar att Rikta aldrig arbetade med den 
här typen av frågor då det inte behövdes på den tiden eftersom man arbetade mot 
branschen och företagsvärlden. Vi anser att om detta hade varit år 2008 hade det varit 
svårt för Rikta att inte arbeta med den här typen av frågor, då det moderna samhället 
ställer ett större krav på företags arbete med CSR.  Det är även detta som Frankental 
(2001) påpekar är en viktig faktor som företag måste ta i akt när man arbetar med 
marknadsstrategier. 

Alsop (2004) säger att ett rykte fungerar som egenskap av ett bankkonto för en 
organisation. Har du ett gott renommékapital har du råd att spendera eller förlora lite vid 
en potentiell krissituation, för att bibehålla ett starkt renommé efter krisen. Kopplat till de 
två fall som behandlats tidigare ser vi att både Basketligan och Rikta hade plus på sina 
renommékonton. Svenska Basketförbundet hade innan samarbetet med Obol ett etablerat 
renommé som var positivt bland de externa och interna parter man samarbetade med. När 
avslöjandet gällande Obols icke existens uppdagades bidrog detta renommékapital till att 
Svenska Basketförbundet kunde bibehålla sitt renommé. Likaså Ulmer (2001) anser att 
ett starkt renommé i en krissituation skyddar organisationer likt en halo. Svenska 
Basketförbundets tidigare uppbyggda renommé fungerade i det här fallet likt en halo, och 
dämpade därmed den massmediala utgången av krisen. 

Rikta PR är intressant då deras etablerade renommé inom branschen var så pass starkt att 
de skulle klara och bibehålla sitt renommé efter Sydafrikaaffären. Riktas renommékonto 
hade stora tillgångar tackvare att de drev utvecklingen av svensk PR-bransch i slutet av 
90-talet. Det hade alltså vart fullt möjligt att fortsätta driva verksamheten vidare med ett 
fortsatt bibehållet renommé. Likaså hade Rikta en skyddande halo som hjälpte de att 
dämpa uppståndelsen med deras externa och interna partners och relationer under krisen. 
Coombs och Holladay (2006) beskriver att när ett företag har goda relationer gentemot 
externa parter, har de överseende med situationer som uppstår och tar hänsyn till tekniska 
fel, eller om personal i fråga har handlat felaktigt. Den intressanta slutsatsen gällande 
Rikta är att när forumet flyttades ut på nationell nivå hjälpte inget. Rikta hade inget 
etablerat renommé i detta forum innan Sydafrikasatsningen och när man började få 
massmedialt utrymme blev Rikta negativt laddat, med ett dåligt rykte som följd. Det 
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fanns inga direkta uppfattningar gällande Rikta innan skandalen, därav saknades ett 
uppbyggt renommékonto som kunde agera som en halo och dämpa utgången av krisen. 
Formbrun och Riel (2004, s 34) anser att undersökningar visar att skillnaden varför några 
blir hårdare drabbade än andra ligger i hur väl krisen hanteras samt hur gott renommé 
företaget hade innan krissituationen uppstod. Detta kan kopplas till Rikta och det 
Henriksson säger då den interna kommunikationen mellan Sydafrika och Sverige var 
bristfällig i utförandet och påverkade utgången av hur krisen hanterades. Rikta väntade på 
svar från Sydafrika och var hela tiden redo att lägga korten på borden för att som Cecilia 
Gannedahl menar i Dagens Nyheter (Företag kommunicerar, 2006) ge sin bild av 
historien. Evans (2001) säger att den extern kommunikation gentemot massmedia är ett 
sätt arbeta med för att förbättra sitt renommé. Författaren menar vidare att grunden för 
extern kommunikation är en väl fungerande intern kommunikation. Innan företag går ut 
med information externt ska den först vara fastställd internt.  Enhetlig information både 
externt och internt är i allra högsta grad viktigt (ibid). Falkenheimer (2001) menar att den 
interna kommunikationen är viktig för att skapa en balans och hålla alla inom en 
organisation involverade. Samtidigt är det en förutsättning för att den externa 
kommunikationen skall fungera (ibid). När nyhetsbevakningen och trycket mot Rikta 
ökade i Sverige blev företaget tvungna att uttala sig. När Rikta då inte uteslutande 
kommenterade fakta, ledde det till spekulationer i media och resulterade i den negativa 
bild allmänheten fick. Henriksson säger att en mycket viktig lärdom och central del i 
kriser är därför att uteslutande kommentera fakta. Haig (2005) menar att i en kris är det 
bästa att säga sanningen. Genom att säga sanningen uppfattar konsumenter företaget som 
ärligt och situationen resulterar i en möjlighet snarare än ett hot (ibid). Ashcroft ( 1997) 
menar att en annan grundläggande regel i kriskommunikation är att be om ursäkt snabbt
när det är lämpligt. Evans (2001) säger att den extern kommunikation gentemot 
massmedia är ett sätt arbeta med för att förbättra sitt renommé. Författaren menar vidare 
att grunden för extern kommunikation är en väl fungerande intern kommunikation. Innan 
företag går ut med information externt ska detta förstvara fastställd internt.  Enhetlig 
information både externt och internt är i allra högsta grad viktigt (ibid). 

Riktas renommé kunde inte hjälpa företaget då krisen inte hanterades fullt så väl som 
Formbrun och Riel (2004, s 34-35) fastslår. De menar att orsaken till att några blir 
hårdare drabbade än andra ligger i hur väl krisen hanteras samt hur gott renommé 
företaget hade innan krissituationen uppstod (ibid). Svenska Basketförbundet hanterade 
sin kris på ett tillvägagångssätt som gjorde att det goda renomméet i samspel med en 
välskött krishantering inte drabbade organisationen fullt så hårt som Rikta. Krisen 
hanterades väl och det goda renomméet ledde till att Svenska Basketförbundet kunde 
fortsätta verksamheten. Alsop (2004) säger att företag i kris kan undvika omfattande 
förtroende förluster om de bara hade vart steget före i början. En annan brist i Riktas fall 
är avsaknaden av kontakter på de politiska redaktionerna tillhörande de större 
dagstidningarna. Evans (2001) påpekar att massmedia är en extern faktor som har den 
största påverkan på företag i kris. Vidare menar författaren att god relation och 
kommunikation med massmedia underlättar vid företagskriser. Organisationer och 
företag som har en uppbyggd relation och kommunikation gentemot media kan använda 
detta som ett skydd mot spekulationer hos media om en krissituation skulle uppstå (ibid). 
Författaren säger att externa kommunikationsfunktioner ska eftersträva att utveckla och 
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etablera starka relationer med media på både lokal och nationell nivå. Dowling (2006) 
menar att vilken relation människor har till företaget kommer att forma hur dem uppfattar 
ett renommé eller rykte. När Rikta inte hade ett renommé etablerat i dessa forum 
försvårade det relationerna och möjligheterna att påverka budskapet då skriverierna tog 
fart. Teppans säger att de redan goda etablerade kontakterna möjliggjorde att Svenska 
Basketförbundet kunde kontrollera och styra budskapet media publicerade.

Pär Henriksson anser att CSR bidrar till en god bild av företaget i sin helhet, men i en 
krissituation dämpar CSR enbart om företaget har en historia där agerandet har handlat 
om en funktionell lösning på problemet. Att företaget bevisligen har skapat en image av 
att vara lösningsorienterande och ta de aktiva handlingar som behövs för att lösa 
problemet, även om det innebär stora ekonomiska förluster. Arbetet med CSR spelar en 
viktig roll då allmänheten tydligt ser att företaget i fråga bevisligen tar ett socialt ansvar 
när det gäller samhällsansvar kopplat till dess tjänster eller produkter menar Pär 
Henriksson. 

I Corporate Behavior and strategy (2005) sägs att det gynnsammaste sättet att gå tillväga 
med arbetet kring ett varumärke och dess renommé är att uppträda ansvarsfullt. Syftet ska 
vara att stärka sitt renommé där det betyder som mest. Svenska Basketförbundet arbetar 
på detta sätt och deras CSR bidrog till att renomméet inte tog nämnvärd skada i fallet 
med Obol Investment. Att vara den mest jämställda sporten med fördelningen killar och 
tjejer och att ute i förorten fånga upp ungdomar från att enbart driva omkring på sin fritid 
är ett samhällsnyttigt CSR-arbete. Dessutom ökar alla ”street-basket event” på sommaren 
allmänhetens insyn i det sociala och glädjen i sporten. Det är meningsfull CSR som 
bidrar till ett gott renommé. 

6.2 Svar på forskningsfrågorna

FF1 Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för att 
förebygga kriser?
Företag arbetar med att bygga upp sitt renommé på olika sätt för att förebygga kriser, 
dock inte enligt den utsträckning de borde göra det. Att ha ett gott renommé gentemot
allmänheten är något som kan rädda ett företags existens när man hamnar i en
komplicerad situation. Nedan är fyra arbetssätt som framkommit genom vår studie:

- Flera företag arbetar med handlingsplaner, mediaplaner och snarlika planer för
att förebygga krissituationer. I den här typen av planer är det viktigt att ha
ryktes- och renomméhantering med som en del av helheten. Förebyggande planer
underlättar i situationer då man lättare kan hantera en plötslig situation. Att 
företaget har en etablerad mall framtagen då ingen onödig tid kan spillas på att 
tvingas upprätta en provisoriskt, utan att arbetet kan påbörjas direkt och bli klart 
effektivt.

- Att hålla god relation med media och därigenom bygga upp ett gott renommé mot
allmänheten är ett effektivt sätt att arbeta för att förebygga kriser. Genom PR
förmedlas ofta information från företaget till allmänheten via kanalen
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massmedia. Därför är PR och mediarelationer viktiga faktorer när företag arbetar 
med sitt renommé för att förebygga kriser att hålla god relation med massmedia 
för att allmänheten ska få en god uppfattning om företaget.

- Att arbeta upp en god image där man tar ett socialt ansvar för samhällsfrågor
ökar även förebyggandet av kriser, då det stärker renomméet. Företag arbetar
med CSR-frågor som en stor del av sin image, för att uppvisa en god bild av sig 
själva mot allmänheten. Det visar att man bryr sig och det är en del av
skapandet av ett gott renommé.

- En annan viktig byggsten i arbetet med att arbeta med sitt renommé för att 
förebygga kriser är den interna kommunikationen. Att kommunicera internt 
kopplat till renommébyggande innebär att hela organisationen är införstådd och 
uppdaterad på vad som ska kommuniceras, vem som ska säga det och hur det ska 
förmedlas. För att kunna agera externt måste allting vara fastställt internt. Ett 
strukturerat internt intranät leder till en professionell framtoning mot externa 
parter med gott renommé som följd. Handlingsplaner bör inkludera detta där 
kommunikationsvägar är fastställda och policys framtagna för att underlätta 
arbetet i en hårt ansatt situation. 

FF2 Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna av 
kriser?
Ett uppbyggt renommé eller rykte påverkar följderna av kriser. Det rör sig om ett 
omfattande arbete och många gånger komplexa problem man ställs inför i uppbyggandet 
av sitt renommé. Likaså är det omfattande och komplext att dämpa eller förhindra negativ 
ryktesuppfattning. Nedan redovisas hur ett rykte eller renommé påverkar följderna av 
kriser var för sig. 

Renomméets påverkan till följd av kriser
Det strategiska arbetet i toppen av organisationer eller företag ska alltid eftersträva till att 
stärka de positiva uppfattningarna om varumärket med ett gott renommé som följd. 
Ledare måste vara medvetna om att ett renommé fungerar likt ett konto där man kan ligga 
plus eller minus. De olika transaktionerna på renommékontot speglar alla beslut företaget 
gör och ska leda fram till en ökning av det egna renommékapitalet. Att aktivt arbeta upp 
en stor tillgång renommékapital är avgörande då man har råd att spendera av detta i en 
krissituation och på så vis kunna ligga på plus efteråt. Ett positivt renommé fungerar 
också som en halo där detta skyddar uppfattningen om företaget vid kriser. För en 
organisation eller företag är ett gott renommé oerhört viktigt tack vare att ett gott 
renommé faktiskt dämpar följderna av kriser. 

Ryktets påverkan till följd av kriser
Har man ett negativt laddat rykte vid kriser kan detta påverka konsekvenserna
och följderna på ett negativt sätt. Har företag ett rykteskapital som ligger på
minus är det då svårt och komplicerat att arbeta sig upp till plus för att få
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ett positivt laddat renommé. Likaså om man saknar rykte eller renommé, det vill
säga att allmänheten inte har någon uppfattning alls om företaget eller
organisationen, resulterar detta i svårigheter att skapa ett positivt laddat renommé. Har 
man inte ett uppbyggt gott renommé eller någon uppfattning hos allmänheten kan detta få 
negativa konsekvenser vid en krissituation då allmänheten saknar en bild av företaget. 
När allmänhetens uppfattningar är i princip obefintliga ligger renommékontot på noll, då 
har man ingen fallhöjd och resulterar oftast i ett negativt rykte som följd. Detta skapar i 
sin tur svårigheter att uppnå ett gott renommé efter kriser. Till skillnad från att ha ett gott 
renommé som skyddar likt en halo har man här inget som skyddar uppfattningen om 
företaget vid kriser.
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7 Slutdiskussion
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi dragit utifrån det tidigare redovisade 
materialet. Vi återanknyter till vårt syfte och redovisar det praktiska bidrag som vi tycker 
att uppsatsen ger. Avslutningsvis ger vi även förslag på fortsatt forskning inom området.

7.1 Egna analyser
Syftet var att belysa ryktets och renomméets roll i företagskriser. De svaren vi kommit 
fram till kunde vi dra på ett relativt tidigt stadium. Generellt sätt tycks detta nästan vara 
smått självklart att ett gott renommé hjälper, men att ett rykte skapar negativa 
uppfattningar. Vi anser att det vi kommit fram till gällande ryktets roll i krissituationer
överensstämmer med vad vi trodde innan vi började gräva i teori- och empiridelen. Det är 
enligt vår mening logiskt att ett negativt laddat rykte påverkar uppfattningen negativt om 
ett företag som befinner sig i en kris. Det fungerar som en slags självuppfyllande profetia, 
då man redan har en negativ uppfattning om något som figurerar negativt i media blir det 
som en bekräftelse. Man får en ”vad var det jag sa-upplevelse” efter situationen. Därför 
är det viktigt för företag att vårda sitt renommé utifall man någon gång skulle hamna i
en krissituation. Det här kan man applicera i vardagen och människors beteende; agerar 
en person med ett dåligt rykte efter vad ryktet säger kan detta få negativa konsekvenser 
för personen i fråga.

Till skillnad från rykte ansåg vi renommé inte vara fullt lika självklart gällande om det 
kunde dämpa utgången av kriser. Under resans gång upptäckte vi att uppbyggandet av ett 
gott renommé är delvis komplext och inte fullt lika lätt som man kan tro vid en första 
anblick. Många olika delar spelar in för att det ska leda fram till ett lyckat slutresultat, 
och framför allt är det en tidskrävande process där investeringarna i varumärket måste ses 
på lång sikt. Svårigheten är att man kan arbeta i många år med att bygga upp ett gott 
renommé, men att det går fort att rasera det och återskapandet blir då många gånger än 
mer tungrott än i första uppbyggnadsskedet. Vi anser att företag alltid bör tänka på att 
agera ”rätt” i vardagen och ständigt sträva mot att tillgodose dels egna krav, men också 
vara lyhörda för vad samhället och vad världen utanför efterfrågar. Om ett företag har 
den rätta attityden gentemot ”always representing” tror vi att den dagen man väl ställs 
inför en kris är allt positivt baggage som CSR och vårdade av interna och externa 
relationer oerhört värdefulla. 

Det är viktigt att belysa att ett gott renommé inte bara är till för att skydda företag i 
kristider. Ett gott renommé skapar fördelaktiga marknadsandelar och 
konkurrensdifferentiering. Framför allt när CSR och arbete mot växthuseffekten har 
kommit att bli mode. Att som enskild individ stödja dessa aktioner genom att ta 
ståndpunkt som konsument anses vara mycket medvetet och visa på ett 
samhällsengagemang.   
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7.2 Uppsatsen bidrag
Vi tror att den empiriska världen kan ha nytta av den här uppsatsen då den ger
en inblick i hur renommé och rykte påverkar företag vid följderna av en kris.
Företag bör även se nyttan i den vardagliga vårdnaden av sitt renommé, dels för
att använda det som en konkurrensfördel och dels för att kunna använda det som
ett skydd vid en potentiell kris.

Vårt mål har varit att öka insikten i dessa frågor för att dels påvisa vikten av att involvera 
detta i den vardagliga verksamheten, men också för att det ofta prioriteras bort från 
dagordningen. Vi skriver detta även för vetskapen och förhoppningarna om att våra 
slutsatser ska kunna implementeras även i privatliv. Avslutningsvis vill vi trycka lite 
extra på att vårt bidrag till den empiriska världen och våra slutsatser faktiskt är 
applicerbara på alla typer av företag, multinationella som små nischföretag oavsett 
bransch. Alla företag har ett varumärke, sen är det upp till var och en att ladda det positivt 
eller negativt. Och förhoppningsvis kan vårt bidrag hjälpa dem till att ligga steget före. 

Våra förslag till fortsatt forskning är att mer djupgående undersöka vikten av den 
strategiska spridningen av renomméet och hur företag kan nå ut med sitt renommé samt
sina goda värderingar till nya kanaler. Vi skulle framför allt vilja se undersökningar om 
det finns företag som specifikt arbetat med just strategisk spridning av renomméet. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 

FF 1: Hur arbetar företag med att bygga upp sitt renommé för att förebygga 
kriser?

- Hur omfattande förebyggande arbete mot kriser fanns det hos er?
- Hur arbetade ni innan krisen gentemot kunder, leverantörer och anställda, för att 

upprätthålla ett gott renommé?
- Tog ni fram en handlingsplan för en potentiell krissituation, som innefattade 

ryktesförebyggande aktioner?
- Vilka var era viktigaste verktyg i arbetet med att kommunicera under krisen? 
- Hur arbetade ni mot media? Fanns det här en plan eller strategiska mål?
- Vad var ditt upplevda rykte om hela historien?
- Hur upplevde du er Image hos allmänheten? Fanns det något strategiskt arbete 

inom detta område? Då Goodwill är en viktig faktor?
- Hur arbetade ni med att bygga upp ett gott renommé för att vinna 

konkurrensfördelar och marknadsandelar?
- Hur arbetade ni med PR och mediala relationer för att upprätthålla ett gott 

renommé?
- Arbetade ni med att bygga upp ett renommé för att på så sätt stärka ert 

varumärke?
- Arbetade ni strategiskt med att sprida goda uppfattningar om erat varumärke 

innan händelsen? 
- Arbetade ni aktivt emot spridningar av missuppfattningar om er? 
- Hur upplever du att ni hade inflytande och fick gensvar på det som ville 

förmedlas?

FF2 Hur påverkar ett uppbyggt renommé eller rykte följderna av en kris?

- Hur upplever ni att krissituationen påverkade era relationer gentemot leverantörer, 
kunder och anställda.  

- Vad fanns det någon avsaknad av något som gjorde arbetet med ert renommé 
tungrott?

- Vad hade man kunnat göra annorlunda? Vad skulle du gjort annorlunda idag?
- Hur fungerade era relationer till media? Kunde ni styra det i en positiv riktning?
- Hur påverkade några av era förebyggande ansträngningar utgången av krisen?
- Vad upplevde du som var det mest kritiska elementet i allting?
- Vad resulterade krisen i? Positivt och negativt kopplat till varumärket?
- Hur kan ett gott renommé hjälpa ett företag i en utsatt tid?
- Uppträdde ni ansvarsfullt enligt dig gentemot uppdragsgivare och andra 

inblandade (underleverantörer, andra kunder)?
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- Hur agerade ni gentemot allmänheten, kollegor, partners? 
- Kände du att ert uppbyggda renommé hade förmågan att kunna dämpa 

krisutvecklingen, eller ryktesspridning?
- Blev det några skillnader i uppfattningen om företaget, innan respektive efter 

krisen?
- Hur såg era samarbeten med externa parter (kunder, leverantörer etc) ut efter 

krisen?


