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Förord 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Pejvak Oghazi för vägledning och konstruktiv 

kritik i processen med uppsatsen. Ett stort tack riktas även till våra opponenter som givit oss 

goda råd och hjälpt oss driva uppsatsen i rätt riktning. 

 

Vidare vill vi också tacka de personer på ICA som ställt upp på intervjuer, utan er hade den 

här studien aldrig varit möjlig. 

 

Sist men inte minst vill tacka varandra, inte endast i processen med denna uppsats, utan också 

för de tre år vi stått ut med varandra under studietiden. 
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Abstract 

This study examines how the grocery retail company ICA handle their communication in store 

during a crisis and how they manage it efficiently. With contributions from theories and models 

from the field of crisis management this study examines how these are implemented in practice. 

With the help of a case study on four ICA-stores in Stockholm this study aims to see how 

communication during a crisis is conducted. A qualitative approach is used through four semi-

structured interviews with people who hold leading positions in each store. Among those were 

two of them store owners, one was a store manager and one a controller. The results show that 

communication is one of the most important things during a crisis and that the information 

should be open and transparent. The conclusion is that the stores use several different 

communications channels, signs, verbal communication, flyers and social media. A 

combination of which is what is shown to be the most efficient way to handle a crisis and to be 

active on social media is what this study think will be an important tool in the future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Crisis, Crisis Management, Brand, Brand Equity, SCCT, Communication 

  



iii 

 

Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur dagligvaruaktören ICA sköter sin kommunikation i butik under 

en krissituation och hur de på ett effektivt sätt hanterar dessa händelser. Med hjälp av 

existerande teorier och modeller inom krishantering undersöks här om dessa implementeras i 

praktiken. Genom en fallstudie av fyra ICA-butiker i Stockholmsområdet har den här studien 

på ett kvalitativt sätt via semistrukturerade intervjuer studerat hur denna kommunikation ser ut. 

De intervjuade är två stycken handlare, en butikschef och en controller där samtliga har en 

ledande roll inom vardera ICA-butik. Resultaten visar att de intervjuade tycker att 

kommunikationen under en kris är av yttersta vikt och att vara öppen och transparent anses som 

fundamentalt. Slutsatsen är att butikerna använder sig av flera olika kanaler för att kommunicera 

i butik, skyltning, informera de anställda, skicka ut reklamblad samt att använda sig av sociala 

medier. En kombination av dessa kanaler visar sig vara ett effektivt sätt att hantera en kris och 

att vara aktiv på sociala medier tror den här studien kommer vara ett viktigt verktyg i framtiden.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till varför en kris är intressant att studera, samt flera olika 

exempel på hur en kris kan uppenbara sig. Detta leder ner till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Ett företag och en organisation kommer i den här studien ses som synonymer.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett företags eller organisations värde korrelerar ofta med varumärket och vad omgivningen har 

för bild av företaget. Det strävar hela tiden efter att förbättra och skydda detta värde genom att 

utveckla organisationen, produkter eller förbättra bilden av själva varumärket (Dutta & Pulling, 

2011). Oturligt nog, för ägare eller varumärkes-managers, är det inte ovanligt med 

varumärkeskriser eller företagskriser. En kris som på något sätt skadar företaget eller påverkar 

det negativt blir ofta publicerat och uppmärksammat i olika nyhetskanaler. Detta kan både på 

lång och kort sikt påverka varumärkets värde och konsumentens syn på företaget (ibid). 

 

En kris är något som kan skada en organisation och dess varumärke, det är en oväntad händelse 

som kan hota den upplevda förmågan att leverera en vara eller tjänst och på så sätt minska 

varumärkets totala värde (Ahluwalia et al., 2000). Det finns många olika sorters kriser och de 

är svåra att förutse, det är därför företagets reaktion på händelsen som är så viktig. Hur de 

kommunicerar under en kris påverkar hur de tar sig ur det som hänt, även om det är osanningar 

som kommer ut kan företaget/varumärket ta skada av dessa osanningar, därför bör det gällande 

företaget på något sätt agera vid en sådan händelse (ibid).  

 

Då kriser är ett återkommande problem inom affärsvärlden så är det ett ämne som alltid kommer 

vara aktuellt, en kris är en pågående process och inte isolerad till en specifik händelse (Ho & 

Hallahan, 2004). Den här studien kommer att studera den här processen, den händelse som kan 

vara startskottet till en kris, det arbete som förs när krisen är som värst och de efterföljande 

lärdomarna av krisen. Det är en process som hela tiden är igång och som många gånger hanteras 

i det vardagliga arbetet, den här processen kommer i den här studien benämnas som under en 

krissituation. 

 

Händelser som BP:s oljeskandal, Skandiaaffären och Köttfärsskandalen inom ICA visar på 

vilket brett spektrum det finns av kriser och vilka olika former de kan ta sig. Oanade situationer 

är svåra att förutse och det är därför är det viktigt att agera snabbt om någonting skulle hända. 
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Orsaker till en kris kan uppkomma på flera olika sätt, Greyser (2009) kategoriserar nio olika 

sorters företagskriser samt ger ett exempel till varje kategori. (1) Produktfel – Perrier drabbades 

när spår av benzene hittades i deras flaskor. (2) Tveksamt socialt ansvar – Nike arbetsvillkor 

ifrågasattes för de som arbetade med produktionen utanför USA. (3) Företags vårdslöshet – 

Exxon och deras oljeutsläpp i Alaska. (4) Misskötande företagsledning – Martha Stewart då 

hon illegalt investerat i företag hon själv var verksam i. (5) Dåliga affärsresultat – Polaroid och 

deras oförmåga att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen. (6) Kontroversiellt beteende 

från företagsambassadör – NBA-stjärnan Kobe Bryant blev anklagad för våldtäkt. (7) 

Företagets ikon dör – Wendy’s (snabbmatskedja) När varumärkets ”ansikte” dör. (8) Förlust av 

allmänhetens stöd – Ludvig den XVI av Frankrike lyckades inte bli sedd som en symbol för 

nationen och blev därför avrättad. (9) Kontroversiellt ägandeskap – Venezuela och CITIGO i 

USA. En anti-amerikansk president. 

 

Dutta & Pulling (2011) kategoriserar in dessa kriser antingen som en prestandabaserad eller 

värderelaterad kris. De menar att en kris antingen kan vara kopplad till själva produkten 

(prestandabaserad) om den inte levererar som det är sagt, eller värderelaterad. En värderelaterad 

kris är oftast svårare att ta sig ur och innebär att uppfattningen om företaget eller varumärket är 

ifrågasatt (ibid). 

 

Baserat på vilken form av kris ett företag står inför finns det flera olika strategier för att ta sig 

ur, Dutta & Pulling (2011) föreslår tre olika sätt (1) Förneka (2) Reducering av allvar och (3) 

Korrigerande åtgärder. Miller (2008) tar upp rebranding som ett förslag. Det är processen när 

ett företag försöker förnya, bygga om, friska upp sitt varumärke genom att till exempel byta 

namn, logotype eller ompositionera sig på marknaden. Det finns flera olika sätt att bemöta en 

kris och vad som är det mest effektiva är svårt att säga.  
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1.2 Problemdiskussion 

En kris är en tid full av osäkerhet, det är en tid som inte går att isolera till en enskild händelse, 

utan bör ses som en pågående process (Ho & Hallahan, 2004). Det är den här processen som är 

intressant att studera och analysera. Forskning inom området säger att företag med negativ 

historik i frågan om kriser ofta har ett sämre rykte än andra (Holladay, 2010). Det finns som 

tidigare nämnt flera olika sätt en kris kan uppenbara sig på (Greyser, 2009; Dutta & Pulling, 

2011) och baserat på vad det är för typ av kris går det därför att välja den bästa strategin för att 

hantera den. Coombs (2007) har utvecklat ”Situational Crisis Communication Theory” (SCCT) 

vilket är en modell för att identifiera vilken typ av kris ett företag står inför och efter det kunna 

välja den mest lämpade strategin. SCCT-modellen går att applicera på flera olika organisationer 

inom olika branscher (Coombs, 2007). 

 

En kris kan påverka en organisations intressenter på ett eller annat sätt, fysiskt, emotionellt eller 

finansiellt. En intressent är någon som har anknytning till företaget, till exempel kunder, 

anställda, leverantörer eller aktieägare (Coombs, 2007). Den potentiella förlust ett företag 

utsätter sig för under en kris, finansiellt eller ryktesmässigt, kan reduceras om rätt åtgärd fattas 

i rätt tid, att “vänta” ut en kris är en strategi som kan påverka varumärket negativt 

(Vassilikopoulou et al., 2009). Vid återuppbyggande av ett rykte, eller vid arbete med syfte att 

skydda varumärket är kriskommunikation ett effektivt arbetssätt (Coombs, 2007). 

Intressenterna får troligtvis reda på händelsen via internet och olika medier om de själva inte är 

ett av offren eller potentiella offer. I detta fall får intressenten reda på det genom att själv 

uppleva det eller att bli direkt kontaktad av företaget. Om ryktet för företaget går från ett bättre 

till ett sämre kan detta komma att påverka hur intressenten i framtiden interagerar med 

företaget. Därför är kriskommunikation viktigt för att en organisation ska kunna skydda sig i 

sådana situationer (Coombs, 2007). 

 

Dagens teknologi och dess verktyg för informationsspridning genom sociala medier gör nu att 

en företagskris kan komma att uppmärksammas snabbare än tidigare. Det är därför ännu 

viktigare idag att på ett så snabbt och smidigt sätt kunna “tackla” en kris. Kommunikationen 

från företagen bör inte ha en enkelspårig kanal, utan istället utnyttja de moderna kanaler som 

finns (Coombs, 2007). 

 

Tidigare forskning inom krishantering har bland annat studerat hur en organisations 

intressetenter upplever en kris och tagit fram strategier för att på bästa sätt lösa krisen. Coombs 
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(2007) med SCCT-modellen, Greyser (2009) som identifierar vilken typ av kris företaget står 

inför och vilken strategi som bör väljas därefter och Dutta & Pulling (2009) som föreslår tre 

olika strategier för att bemöta en kris. Forskning har också bedrivits kring hur viktig 

kommunikationen från företagsledning är, både innan och efter en kris (Ulmer, 2001) eller hur 

en organisation kan lära sig av en kris över tid (Nathan & Kovoor-Misra, 2002).  I regel är det 

svårt att få tillgång till information inifrån ett drabbat företag eftersom det kan upplevas som 

känsliga uppgifter (Greyser, 2009). Däremot är det enligt Ulmer (2001) enklare, men inte lika 

vanligt att studera en organisation som på ett positivt och effektivt sätt sköter sin krishantering. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att se hur en aktörs kommunikation inom dagligvaruhandeln ser ut under 

en krissituation, genom deras fysiska butiker. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

• Vilka är de centrala strategier en aktör inom dagligvaruhandeln har för att 

hantera en krissituation? 

• Hur implementeras dessa strategier i butik? 

• Hur medvetet är en aktör inom dagligvaruhandeln vid val av strategi under en 

krissituation? 

• Hur ser en dagligvaruaktörs kommunikation ut på butiksnivå under en 

krissituation?  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien vänder sig till dagligvaruhandeln i Stockholmsområdet eftersom det är en marknad 

med tuff konkurrens och en kris kan uppenbara sig i både stor och liten skala. Det finns flera 

olika företag inom dagligvaruhandeln i Stockholmsområdet och den här studien har valt att 

studera ett av dessa företag.  
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2. Teori 
I detta avsnitt diskuteras de idéer, modeller och teorier som är relevanta för den här studien. 

Avsnittet inleds med att diskutera varumärkets rykte, eftersom det är en central del i vad som 

kan drabbas under en kris. Därefter diskuteras krishantering och dess betydelse under en 

krissituation. 

 

2.1 Varumärkets rykte 

Simon & Sullivan (1993) understryker vikten av varumärket och hur stor del av företags totala 

värde varumärket har samt hur viktig den externa kommunikationen är för företagen. 

Varumärket är en tillgång som måste vårdas aktsamt för att kunna nå sitt maximala värde.  

 

Brands are assets that must be managed carefully in order to achieve their maximum value 

(Simon & Sullivan, 1993, s. 50) 

 

Ett företags varumärke beskrivs som de känslor och uppfattningar en person har om en produkt 

eller service, varumärkets rykte är mer än enbart produkten och ger ett mervärde för 

konsumenten (Baines & Fill, 2011). En mer finansiell definition på varumärket och 

varumärkeskapital, är det ytterligare pengaflöde som varumärkesprodukter genererar jämfört 

med generiska produkter (Simon & Sullivan, 1993). Oavsett hur formuleringen är för 

varumärket, så är det en immateriell tillgång ett företag har som kan skapa mervärde för deras 

konsumenter.  

 

Ett företag vars varumärke anses vara starkt fungerar som en fallskärm vid en negativ händelse 

och dämpar krisens påverkan gentemot organisationen. Det ger företag med ett väl ansett rykte 

en fördel när det gäller en krissituation (Sengupta et al., 2015). I modellen “Conceptual 

framework of the effects of magnitude of failure and reputation on coping strategies and 

satisfaction” av Sengupta et al. (2015) går det att se den inverkan ett varumärkesrykte har på 

situationen som uppstår och hur konsumenterna påverkas av denna.  
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(FIG 1. Sengupta, Balaji, & Krishnan, 2015” Conceptual framework of the effects of 

magnitude of failure and reputation on coping strategies and satisfaction”) 

 

Konsumentens tidigare uppfattning av ett varumärke hjälper företaget att enklare klara krisen 

(Dawar & Pillutla, 2000). Konsumenten med en positiv bild är mindre angelägen att ta åt sig 

av det negativa som krisen tar fram om organisationen. Är bilden av varumärket negativt blir 

effekten den motsatta och en mer aktivt hantering av krisen behövs för att skydda och minimera 

skadorna av varumärket (ibid). 
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Varumärkets rykte är enligt ovan en immateriell tillgång och skapas med hjälp av företagets 

identitet som genom sin kommunikation skapar en rykte och en image (Gray & Balmer 1998). 

Vidare poängterar Gray & Balmer (1998) vikten av att se ett företagsrykte och image som en 

strategisk resurs som kan skapa och bevara konkurrensfördelar. Främst är det 

företagsledningens ansvar att förvalta denna bild av företaget som porträtteras och att det i 

dagens känsliga affärsmiljö är viktigt att förvalta de strategiska resurserna så att företaget 

överlever över tid. Processen illustreras i FIG 2.  

 

 

(FIG 2. Gray & Balmer 1998, ”Operational model for managing corporate reputation and 

image”) 

 

Vid en kris finns det en överhängande risk att det krisande företagets varumärke skadas trots 

att orsaken till krisen är hanterad och uppklarad. Det som avgör skadans omfattning beror på 

vilket sätt organisationen hanterar situationen som uppstår (Dutta & Pulling, 2011). Då 

varumärket och rykte kan skadas till följd av en kris så kan det i sin tur leda till att värdet på 

företaget sjunker. För att förhindra detta krävs en effektiv hantering och kommunikation under 

en kris (ibid). 

 

2.2 Krishantering 

En kris kan uppenbaras och definieras på flera olika sätt, den mest använda definitionen av en 

kris är att det är en oväntad händelse som hotar ett företags upplevda förmåga att leverera en 

vara eller tjänst och på så sätt minska varumärkets totala värde (Aluwalia et al., 2000; Dawar 

& Pillutla, 2000; Dutta & Pulling, 2011). Vid en första anblick är det enkelt att se en kris som 

en enskild händelse och att denna händelse helt isolerat skulle påverka företaget. I verkligheten 

är en kris ett startskott på en tid framöver som kommer att kantas av oroligheter för den 
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drabbade organisationen och dess intressenter (Ho & Hallahan, 2004). En kris och dess effekter 

under denna oroliga tid kan därför komma att påverka företaget negativt, både finansiellt och 

ryktesmässigt (Coombs, 2007). Det finns olika sätt kan hantera dessa oförutsägbara händelser 

och enligt Greyser (2009) är det första steget att identifiera vilken typ av kris det är och på så 

sätt kunna välja den bästa strategin. Han identifierar nio olika sorters kriser: 

 

1. Produktfel (Product Failure) - Perrier (när spår av benzene hittades i Perrier-flaskor) 

2. Tveksamt socialt ansvar (Social Responsibility Gap) - Nike (ifrågasatta arbetsvillkor för 

de som arbetade med produktionen utanför USA). 

3. Företags vårdslöshet (Corporate misbehavior) - Exxon (oljeutsläpp i Alaska) BP 

(oljekatastrof i Mexikanska golfen). 

4. Misskötande företagsledning (Executive misbehavior) - Martha Stewart (illegalt 

investerings-beteende i andra företag hon var verksam i). 

5. Dåliga affärsresultat (Poor business results) - Polaroid (deras oförmåga att anpassa sig 

till den teknologiska utvecklingen). 

6. Kontroversiellt beteende från företagsambassadör (Spokesperson misbehavior and 

controversy) - Kobe Bryant (NBA-stjärna som blev anklagad för våldtäkt). 

7. Företagets ikon dör (Death of symbol of company) - Wendy’s (snabbmatskedja) När 

varumärkets “ansikte” dör.  

8. Förlust av allmänhetens stöd (Loss of public support) - Ludvig den XVI av Frankrike 

(lyckades inte bli sedd som en symbol för nationen och blev därför avrättad. Monarkin 

föll). 

9. Kontroversiellt ägandeskap (Controversial ownership) - Venezuela och CITGO i USA 

(en anti-amerikansk president). 

 

Baserat på vilken sorts kris det är går det att anpassa sin strategi därefter. Det generellt mest 

effektiva sätt att hantera en kris är att ta fullt ansvar för krisen, bevisa att det var en 

engångsföreteelse och att det går att ändra på (Greyser, 2009). Duta & Pulling (2011) 

identifierar dessa kriser under två kategorier, prestandabaserad (Performance-related) kris eller 

värderelaterad (Value-related) kris. Prestandabaserad kris har att göra med om själva produkten 

inte levererar som den ska och värderelaterad berör själva kärnan av företaget, en värderelaterad 

kris är oftast svårare att ta sig ur. ICA har främst att göra med prestandabaserade kriser, då deras 

kriser ofta berör defekta varor. För att använda sig av den bästa strategin är det viktigt att veta 

vilken form av kris organisationen befinner sig i. Dutta & Pulling (2011) identifierar tre olika 
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strategier vid hantering av kriser, (1) förnekelse (denial), (2) reducering av allvar (reduction-

of-offensivneness) och (3) korrigerande åtgärder (corrective action). Vid prestandabaserade 

kriser är det bäst att ta fullt ansvar och informera intressenter så gott det går, alltså (3) 

korrigerande åtgärder (Dutta & Pulling, 2011).  

 

2.3 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

Det finns olika sorters kriser som på ett eller annat sätt kan påverka företaget och dess rykte, 

dessutom finns det flera olika förslag på hur man ska hantera en kris (Greyser, 2009; Dutta & 

Pulling, 2011). En teoretisk modell vid namn Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

är framtagen av W. Timothy Coombs (2007) och fungerar som ett ramverk för att förstå hur 

kommunikation kan skydda företaget vid en kris. Modellen går ut på att avgöra vad det är för 

form av kris och om den kan ha en påverkan på varumärket. 

 

Som tidigare nämnt är varumärkets rykte någonting som byggts upp av intressenter och 

avspeglar en bild av vad dessa intressenter tror och tycker om företaget. En kris kan på ett eller 

annat sätt skada detta rykte då krisen ger intressenterna anledning att tro illa om företaget 

(Coombs, 2007).  

 

SCCT modellen grundar sig i Attribution Theory som bygger på att vi människor söker efter en 

logisk förklaring till det som händer runt omkring oss, speciellt om det är en negativ och 

oväntad händelse. Är krisen något företaget kunde kontrollera påverkar det hur omgivningen 

ser på händelsen (Coombs, 2007).  

 

För att avgöra vad det är för typ av kris föreslår SCCT en tvåstegsprocess, första steget handlar 

om att bestämma vem som bär det initiala ansvaret för krisen. Steg två berör huruvida det finns 

några intensifierade faktorer eller ej som kan påverka ryktet hos företaget (Coombs, 2007). För 

att avgöra vad det är för typ av kris kategoriseras dessa kriser i tre kluster, (1) Offer-kluster 

(Victim cluster), (2) Olycks-kluster (Accidental cluster) och (3) Avsikts-kluster (the Intentional 

cluster). Det första klustret innebär att företaget ses som ett offer för själva krisen och dess 

anseende påverkas därför väldigt lite. Detta kan vara naturkatastrofer, produktmanipulering 

eller ryktesspridning. Olycks-klustret har inte heller stor påverkan på företagets anseende hos 

konsumenten. Dessa kriser karaktäriseras som tekniska fel eller olyckshändelser företaget inte 

kunnat kontrollera. Avsikts-klustret har stor påverkan på företaget och dessa kriser är ofta 
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kopplade till mänskliga fel, till exempel olyckshändelser orsakade av de anställda eller 

managers som försöker kringgå lagar (Coombs, 2007). 

 

När krisen har identifierats i något av de här klustren kommer nästa steg, att identifiera om det 

finns några intensifierade faktorer som kan påverka krisen. SCCT modellen tar upp Krishistorik 

(Crisis history) - Vad företaget har för historia gällande kriser. Finns det en historia av liknande 

händelser råder det ett problem inom företaget, vilket i sin tur påverkar varumärkets rykte. Den 

tar också upp tidigare relationsrykte (Prior relationship reputation) - som innebär hur bra 

företaget behandlat sina intressenter i andra sammanhang. Har de behandlat intressenter illa 

tidigare kommer krisen uppfattas som mer negativ och omfattande (Coombs, 2007).  

 

Krishanteringsstrategierna som föreslås i SCCT kan delas in i en primär grupp bestående av tre 

kategorier: förneka (deny), förminska (diminish) och återuppbyggande (rebuild), samt en 

sekundär grupp bestående av stöttande strategier (bolsterin). Sammanlagt föreslås 10 olika 

kommunikationsstrategier vid hantering av kriser. Genom att identifiera vilken typ av kris det 

är, går det att välja den mest passande strategin (Coombs & Holladay, 2010). Dessa strategier 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: SCCT krishanteringsstrategier. 

Primära krisstrategier 

Förnekande strategier (Deny) 

1.  Attackera den som anklagar företaget. Krischefen konfronterar den som hävdar att 

någonting är fel med företaget. 

2.  Förneka. Krischefen förnekar att det finns någon kris. 

3.  Syndabock. Krischefen hittar en syndabock utanför företaget som bär ansvar för krisen. 

Förminskande strategier (Diminish) 

4.  Ursäkta sig. Krischefen minimerar företagets ansvar genom att förneka avsikten i själva 

krisen, samt att händelsen var bortom deras kontroll. 

5.  Berättigande. Krischefen minimerar den upplevda skadan orsakad av krisen. 

Återuppbyggande strategier (Rebuild) 

6.  Kompensation. Krischefen erbjuder pengar eller andra gåvor till de drabbade. 

7.  Ursäkt. Företaget tar fullt ansvar för händelsen och ber intressenterna om förlåtelse. 

 

Sekundära krisstrategier 

Stöttande strategier (Bolstering) 

8.  Påminnelse. Påminner intressenter om det goda arbete företaget tidigare har utfört. 

9.  Inställsamhet. Företaget berömmer intressenterna och/eller påminner dem om det 

tidigare arbete företaget har utfört. 

10. Offerposition. Påminner intressenterna om att företaget också är ett offer i situationen. 

 

Ramverket Coombs (2007) tar fram i sin SCCT modell är likt den forskning som bedrivs inom 

området (Greyser, 2009; Duta & Pulling, 2011). Det finns fler faktorer att ha i beaktning för att 

bedöma hur farlig en kris kan vara, varumärkets anseende är ytterligare en faktor som spelar in 

i hur omfattande krisen blir (Laufer & Coombs, 2006). Intressenter tillskriver företaget ett 

mindre ansvar för krisen om varumärket är starkt. Ansvaret kan komma att tillskrivas någon 

annan, en konsument eller en leverantör (Laufer & Coombs, 2006). Tidsaspekten är en annan 

faktor som påverkar krisen och Vassilikopoulou et al. (2009) undersöker vilken effekt tiden har 

på en kris. Vid en mindre omfattande kris är denna bortglömd hos konsumenten efter ett par 

månader och efter ett år kan en kris i vissa fall stärka varumärket. Vid val av rätt strategi kan 

krisens tid kortas ner och bli bortglömd hos konsumenten snabbare än om ingenting hade gjorts 

(Vassilikopoulou et al., 2009).  
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Den bästa strategin för att hantera en kris är enligt Van Heerde et al. (2007) det förebyggande 

arbetet med regelbundna kontroller och standarder som ökar chansen att undvika en kris. 

Samtidigt är de medvetna om att en kris kan uppstå trots att ett förebyggande arbete har 

bedrivits. I detta fall ska den kritik riktad mot företaget bemötas på lämpligaste sätt (Van Heerde 

et al., 2007). 

 

2.4 Sammanfattning teori 

Målet med det här avsnittet har varit att presentera tidigare forskning med teorier som berör 

krishantering. De första teorier som presenterades berörde varumärkets rykte och hur detta kan 

bli påverkat under en kris. Senare diskuterades olika teorier huruvida en kris kan identifieras 

och vid val av rätt strategi till rätt kris. Detta teoretiska ramverk ligger till grund för hur det 

empiriska innehållet analyseras senare i studien.  

 

2.5 Teoritabell  

Tabell 2, Teoritabell 
 
Författare 

 
Titel Sammanfattning 

Stephen A. Greyser, (2009) 
Corporate brand 
reputation and brand 
crisis management 

Definierar flera olika typer av hur ett dåligt rykte kan 
te sig. Baserat på vad det är för kris förslås olika sätt 
att hantera krisen. Det bästa är att ta ansvar för den 
och visa att det var en engångsföreteelse och att det 
går att ändra på. Författaren har flera olika exempel 
på kriser som ägt rum. 
 

Dawar, N., & Pillutla, M. M. 
(2000) 

Impact of product-harm 
crises on brand equity: 
The moderating role of 
consumer expectations.  

Undersöker hur kriser skadar ett varumärke (Brand 
Equity). Ur ett företagsperspektiv så ser forskarna att 
hur konsumenterna reagerar på en kris påverkas av 
deras tidigare syn på företaget. Kunder med en initial 
positiv bild av företaget är mindre angelägna att 
påverkas av krisen som drabbat företaget. Samtidigt 
måste företag där kunderna har låga förväntningar 
på företaget ta ett mer aggressivt agerande för att 
skydda Brand Equity. 

W. Timothy Coombs. (2007) 

Protecting organization 
reputations during a 
crisis: The development 
and application of 
situational crisis 
communication theory. 

En teoretisk modell SCCT som beskriver hur 
managers bör agera efter en kris. Först identifiera 
vad det är för typ av kris för att sedan välja den bästa 
strategin för att behålla ett så bra rykte som möjligt. 
Texten tar också upp hur viktigt det är med 
företagets Stakeholders. Hur mycket pressar de fram 
hur företaget ska gå tillväga? 

Dutta, S., & Pullig, C. (2011) 

Effectiveness of 
corporate responses to 
brand crises: The role of 
crisis type and response 
strategies.  

Definierar brand crises som händelser som på något 
sätt skadar varumärkeskapitalet (brand equity). Och 
att företagets sätt att svara på de oförutsägbara 
händelserna påverkar vilken skada händelserna gör. 
Författarna lyfter tre olika typer av svar på kriser och 
vilket som är bäst beror på vilken typ av kris som 
uppstått. 
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Författare 

 
Titel Sammanfattning 

Laufer, D., & Coombs, W. T. 
(2006) 

How should a company 
respond to a product 
harm crisis? The role of 
corporate reputation and 
consumer-based cues.  

Identifiera vad det är för kris för att på sätt välja en 
bra strategi för den. Den tar också upp hur 
varumärkets anseende påverkar hur stor krisen 
påverkar företaget. Ett välkänt företag som drabbas 
av en kris kommer ha det enklare att klara av den än 
vad ett okänt företag har. Krisen tillskrivs mer fel hos 
konsumenten än fel hos företaget om företaget är 
okänt. 

Ahluwalia, R., Burnkrant, R. 
E., & Unnava, H. R. (2000) 

Consumer response to 
negative publicity: The 
moderating role of 
commitment.  

En studie indelad i tre. Undersöker huruvida en 
konsument bearbetar negativ information. Ett 
ramverk bildas och med hjälp av detta går det att 
förstå hur en konsument reagerar och hjälper 
därmed hur ett företag ska reagera vid en negativ 
händelse. 

Vassilikopoulou, A., 
Siomkos, G., 
Chatzipanagiotou, K., & 
Pantouvakis, A. (2009) 

Product-harm crisis 
management: Time 
heals all wounds?.  

Den berör huruvida tiden spelar in för konsumenters 
uppfattning om ett företag efter en kris. efter 3 dagar, 
3 månader och 1 år. det visar sig att effekten efter en 
kris är minimal efter några månader. 
 

Van Heerde, H., Helsen, K., 
& Dekimpe, M. G. (2007) 

The impact of a product-
harm crisis on marketing 
effectiveness.  

Handlar om en product-harm crisis i Australien, 
märket kraft och deras peanut butter. De kommer 
fram till att det bästa sättet att undvika en kris är att 
ha tillräckliga kontroller som balanserar 
organisationen. skulle en kris uppstå måste man 
tackla det genom att på ett passande sätt möta 
kritiken. de hävdar att en kris berör mer än den 
kortsiktiga förlusten ett företag kan ha och att den 
långsiktiga lönsamheten blir lidande. 

Ho, F.-W. & Hallahan, K. 
(2004) 

Post-Earthquake Crisis 
Communications in 
Taiwan: An Examination 
of Corporate Advertising 
and Strategy Motives. 

En studie som föreslår fyra olika strategier vid 
hantering av en kris som påverkar samhället. Den 
vanligaste strategin var reklam där företag hävdade 
att de skulle återställa och återskapa det som 
förstörts. 

Sengupta, A. S., Balaji, M. 
S., & Krishnan, B. C. (2015) 

How customers cope 
with service failure? A 
study of brand 
reputation and customer 
satisfaction.  

Berör ämnet om hur konsumenter hanterar att en 
produkt felar eller inte uppfyller kraven. Där 
författarna ser företagets rykte som ett slags 
medlingsinstrument mellan det inträffade och hur 
konsumenten hanterar det. Att ryktet ett företag har 
kan hjälpa dem om det inträffar något med deras 
produkter. Författarna tar fram en modell, 
"Conceptual framework of the effects of magnitude of 
failure and reputation on coping strategies and 
satisfaction" där de tydligt visar på rollen företagets 
rykte har när något inträffar. 

Simon, C. J., & Sullivan, M. 
W. (1993) 

The measurement and 
determinants of brand 
equity: A financial 
approach.  

Tidigare forskning berör brand equity som en tillgång 
men Simon & Sullivan försöker räkna ut i siffror mer 
precis vad brand equity kan vara värt. De räknar på 
det utifrån två stycken infallsvinklar, mikro och makro 
där mikro räknas i förändringar i varumärket efter 
genomförandet av olika marknadsföringsplaner. 
Makro räknas istället som ett objektivt värde på 
företaget och relaterar det till dess brand equity. 

Gray, E. R., & Balmer, J. M. 
(1998) 

Managing corporate 
image and corporate 
reputation.  

Författarna understryker att i dagens känsliga 
affärsklimat så hänger ett företags överlevnad ytterst 
på att utveckla och sedan underhålla ett 
igenkännbart och bra rykte. De presenterar en 
modell som är till för att praktiskt länka ihop och 
förklara kopplingen företagets identitet och hur den 
slutligen formar företagets rykte och om det kan leda 
till en konkurrensfördel. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och definition av olika metoder, med hjälp av 

dessa definitioner motiveras de val som gjorts. 

 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att se hur en aktörs kommunikation inom dagligvaruhandeln ser ut under 

en krissituation, genom deras fysiska butiker. Detta ligger till grund för den metod som har 

använts och det lämpade sig bäst att genomföra en kvalitativ studie ur ett deduktivt perspektiv. 

Datan som samlats in är i form av semistrukturerade intervjuer. 

 

3.1.1 Skillnad på induktiv och deduktiv undersökning 

Det finns olika uppfattningar kring hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut inom 

samhällsvetenskapen. En induktiv ansats beskriver hur forskaren på egen hand gör 

observationer av verkligheten, ett resultat presenteras och utifrån detta resultat skapas en teori. 

Den deduktiva ansatsen går enkelt förklara att den här processen går åt andra hållet. Forskaren 

har en eller flera teorier att utgå ifrån och utifrån dessa teorier görs observationer eller 

undersökningar kopplade till teorin. Därifrån skapas så småningom ett resultat (Bryman & Bell, 

2013). Den här studien kommer ha en deduktiv ansats, eftersom det finns gott om empiriskt 

underlag och olika teorier om krishantering. Dessa teorier har lagt grunden till frågorna i 

intervjun och analysen av datan som har samlats in.  

 

3.1.2 Skillnad på kvalitativ och kvantitativ undersökning  

En kvalitativ studie kännetecknas av att forskaren ämnar att förstå ett fenomen genom insamling 

av kvalitativ data, i form av talande eller skrivna ord. Kvalitativ data används ytterst i 

fallstudier, grundad teori och etnografi (Denscombe, 2014). Kvantitativ studie utgår i att 

försöka förklara ett fenomen främst genom siffror och att se mönster i dessa (ibid). 

 

Att studera en företagskris går att göra både kvantitativt och kvalitativt och i teoridelen 

presenteras flera olika studier, både kvantitativa och kvalitativa för att undersöka detta fenomen.  

En studies karaktär styrs av syftet och dess frågeställning (Corbin & Strauss, 2008) och den här 

studiens syfte och frågeställning gör att en deduktivt kvalitativ ansats har tagits. Genom 

semistrukturerade intervjuer gick det att på bästa sätt besvara studiens syfte och få en förståelse 

för hur kommunikationen ser ut i ICAs butiker. 



 

15 

 

3.2 Fallstudie  

En fallstudie fokuserar på en eller några få förekomster vid ett specifikt fenomen med avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för förhållanden, händelser, erfarenheter eller 

processer som förekommer i ett enskilt fall (Denscombe, 2014). Syftet med en fallstudie är att 

belysa det generella genom att titta på det specifika (ibid).  

 

Det som kännetecknar en fallstudie är deras inriktning på en enda undersökningsenhet, det ger 

forskaren chansen att gå på djupet i det enskilda fallet. Dock händer det att forskare använder 

sig av fler undersökningsenheter, men principen ligger i att fokus och sökarljuset är väldigt 

intensivt på ett enda fenomen (Denscombe, 2014). Det går att dela in fallstudier i multipla 

former, vilket har blivit mer och mer vanligt inom företagsekonomin. Bryman & Bell (2013) 

beskriver dessa former antingen som en multipel fallstudie eller en tvärsnittsdesign. En multipel 

fallstudie innebär att flera olika fall studeras och resultaten från dessa fall jämförs med varandra, 

medan i en tvärsnittsdesign ligger fokus på att studera ett generellt fenomen, forskaren är inte 

intresserad av de olika fallens unika kontext. I denna studie kommer en tvärsnittsdesign att 

användas då avsikten är att förstå ett fenomen, snarare än att jämföra de olika ICA-butikerna 

med varandra.  

 

3.2.1 Fördelar fallstudie 

En fallstudie är lämplig vid småskalig forskning då forskaren kan koncentrera ansträngningarna 

på en eller några få undersökningsobjekt. Det ger en helhetssyn av det studerade fenomenet och 

lyckas gå in på djupet mer än vad andra undersökningar gör. En fallstudie utnyttjar också 

naturligt förekommande inramningar. Eftersom syftet med en tvärsnittsdesign är att studera ett 

visst fenomen i sin naturliga miljö går det inte att manipulera inramningen eller föra in extra 

variabler i själva studien (Denscombe, 2014). 

 

3.2.2 Nackdelar fallstudie 

Den främsta kritik riktad mot fallstudien ligger i graden av trovärdighet av de generaliseringar 

som görs utifrån dess resultat. En annan nackdel med fallstudier är att det kan vara tidskrävande 

och svårt att få tillträde till fallstudiens miljöer, att få tillgång till dokument eller människor kan 

skapa etiska problem. En tredje nackdel med denna typ av studie är att fokus ofta ligger på 

processen snarare än resultatet. Kvalitativa data och tolkande metoder skiljer sig från 

kvantitativa data och ett statistiskt förfaringssätt (Denscombe, 2014). För den här studien anses 
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fördelarna väga tyngre än nackdelarna, samt att en fallstudie med en tvärsnittsdesign är det 

bästa för att studera detta fenomen. 

 

3.3 Datainsamling 

Datan som samlades in bestod fyra intervjuer med två handlare, en butikschef och en controller 

på ICA-butiker runt om i Stockholmsområdet. Dessa personer har insikt i hur företaget hanterar 

externa händelser som potentiellt kan skada företaget. Intervju 1 ägde rum den 12 april 2017 på 

ICA Supermarket Sabbatsberg med handlaren Patrik Andersson. Intervju 2 genomfördes med 

handlaren Carl Schartau på ICA Supermarket Vanadis den 18 april 2017. Intervju 3 

genomfördes med butikschefen Fredrik Fogelberg på ICA Supermarket Ringen den 26 april 

2017 och intervju 4 genomfördes 18 april 2017 via telefon med en controller på ett ICA 

Supermarket i Stockholmsområdet (se bilaga 4). 

 

3.3.1 Intervjuer 

Den intervjuform som generellt används mest är semistrukturerade intervjuer och den går ut på 

att samtalet är riktat mot ett specifikt ämne som forskaren valt ut i förväg (Dalen, 2015). En 

intervjuguide är ett hjälpmedel som användes vid intervjuerna vilket bidrog till en tydlig 

struktur under genomförandet. En semistrukturerad intervju utgår från centrala teman och 

frågor som skall belysa de viktigaste områden i studien (Dalen, 2015). I den här studien har fyra 

olika teman belysts och som är deducerade från teorin, dessa teman är ICAs centrala strategier 

under en krissituation (Tema 1), butikernas krishantering (Tema 2), personal och 

konsumenternas reaktion under en kris (Tema 3) och varumärket (Tema 4), (se bilaga 3). 

 

Innan första intervjun skickades intervjuguiden till en kurskamrat och till en som arbetar på 

ICA för att se om frågorna var tydliga och att det inte rådde några otydligheter i formuleringen. 

Detta kallas för en förpilotstudie och genomförs för att få kritisk återkoppling på 

intervjufrågorna (Gillham & Gromark, 2008). Efter återkoppling från testpersonerna gjordes 

vissa omformuleringar av frågorna så att intervjuobjekten enklare skulle förstå dem. Sedan 

skickades frågorna ut till testpersonerna ännu en gång. Detta för att testpersonerna skulle 

försöka se helheten i intervjun och att den var sammanhängande, vilket kallas för den slutliga 

pilotstudien (ibid). Kvale & Brinkman (2009) föreslår att en intervju ska genomföras med korta 

och enkla samt inledas med en konkret fråga för att underlätta för intervjupersonerna. Den här 

studien utgick från det här synsättet när intervjuguiden utformades (se bilaga 3).  
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En av intervjuerna genomfördes per telefon då det var det tillvägagångssättet som önskades av 

intervjuobjektet. Fördelen med en telefonintervju jämfört med andra distansmetoder är att 

telefonintervjuer är reaktiva. Den som för intervjun kan vara reaktiv på vad intervjupersonen 

säger och har möjlighet att förklara om något känns otydligt. Nackdelen med en telefonintervju 

är att den icke-verbala kommunikationen mellan intervjuaren och intervjupersonen inte 

framträder (Gillham & Gromark, 2008). Däremot bidrar en telefonintervju mer till den här 

studien än om det hade uteblivit då ytterligare en intervju tas i beaktning.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett bekräftelsemail till intervjuobjekten för att 

påminna om intervjun. I bekräftelsemailet nämndes återigen studiens syfte, de frågor intervjun 

kom att utgå ifrån, ifall intervjuobjektet önskade granska materialet innan det publicerades och 

om intervjuobjektet önskade att vara anonym (se bilaga 2). I detta fall valde ett av 

intervjuobjekten att vara anonym och varken namn eller butik kommer att nämnas i denna 

uppsats.  

 

Tre av intervjuerna genomfördes på plats i respektive butik och en av intervjuerna genomfördes 

per telefon. De intervjuer som genomfördes på plats var ungefär 40 minuter långa, medan den 

intervju som genomfördes per telefon var cirka 17 minuter lång. Innan intervjun startade 

presenterade sig studenterna till denna studie och frågade ifall intervjuobjekten tagit del av det 

bekräftelsemail som två dagar innan skickades ut, vilket samtliga av dem hade gjort (se bilaga 

2). Därefter bads det om tillåtelse att spela in intervjun, vilket godkändes i samtliga fall. 

Intervjun utgick från frågorna i intervjuguiden (se bilaga 3) och fungerade som ett stöd under 

hela intervjun. Tanken med semistrukturerade intervjuer är att ha öppna frågor som berör olika 

teman, därför fick intervjuobjekten svara fritt på varje fråga och motfrågor ställdes där det 

behövdes. Efter att intervjun var genomförd frågade författarna till den här studien om det gick 

att återkomma vid ytterligare frågor skulle uppstå, vilket godkändes av samtliga. 

 

Varje intervju transkriberades sedan för att enklare kunna hantera den data som var insamlad. 

Kvalitativa data anländer oftast “huller om buller” och det är därför viktigt att sortera och 

bearbeta det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). För att sortera och bearbeta 

materialet har en tematisk analys använts, vilket innebär att datan som samlades in sorterades 

och presenteras under specifika teman (Bryman, 2008). Att använda förutbestämda teman i en 



 

18 

 

tematisk analys medför en risk i den bemärkelsen att om något nytt ämne berörs under intervjun, 

kan det komma att inte registreras av intervjuarna (Bryman, 2008). 

 

I den här studien var dessa teman förutbestämda och datan som samlades in relativt sorterad, 

vilket underlättade i sorteringen av materialet. För att göra det enkelt för läsaren presenteras 

både resultatet och analysen utefter dessa teman, ICAs centrala strategier under en krissituation 

(Tema 1), butikernas krishantering (Tema 2), personal och konsumenternas reaktion under en 

kris (Tema 3) och varumärket (Tema 4). 

 

3.5 Urval 

Det finns olika företag som på ett eller annat sätt har varit tvungna att hantera en kritisk 

situation. Inom dagligvaruhandeln i Stockholmsområdet finns det flera olika aktörer, bland 

annat Coop, ICA och Lidl. Anledningen till att ICA valdes att studera är mångsidig, för det 

första har företaget varit tvungna att hantera flera kritiska situationer det senaste decenniet och 

för det andra är ICA den största dagligvaruaktören på den svenska marknaden (Neurath, 2016). 

Förtaget finns över hela Sverige vilket gör det lättillgängligt att samla in data och sett till 

tidsperioden var detta viktigt. I kapitel 4 redogörs för olika krissituationer som drabbat ICA och 

som ytterligare ligger till grund för varför företaget valdes som studieobjekt.   

 

Ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att vissa enheter i 

populationen har större chans än andra att medverka (Bryman & Bell, 2013). Ett 

bekvämlighetsurval är ofta geografiskt bundet då forskaren väljer att studera personer som för 

tillfället är tillgängliga (ibid). Kedjeurval eller snöbollsurval är ett typ av bekvämlighetsurval 

men med skillnaden att forskaren får kontakt med personer som är intressanta för studien och 

sedan hjälper forskaren att få kontakt med andra som är intressanta för studien (ibid).  

 

Studiens urval baserades huvudsakligen på ett bekvämlighetsurval då personerna som 

intervjuades till största del kom från de som svarade på inbjudan och ville medverka. Detta var 

också geografiskt bundet då urvalet var ICA-medarbetare med en ledande roll i 

Stockholmsområdet. Urvalet bestod till viss del också av ett kedjeurval då intervjupersoner 

rekommenderade andra butikschefer och handlare att bidra till studien. Under den fjärde 

intervjun började återkommande svar registreras, en så kallad teoretisk mättnad (Gillham & 

Gromark, 2008) vilket ledde till att fler intervjuer inte genomfördes. 
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De personer som har intervjuats i den här studien har ledande positioner i butikerna, haft det 

under minst 10 år och har god insikt i organisationen. En av dessa hade dessutom arbetat centralt 

på ICA innan han blev handlare. Personerna som intervjuats är handlarna Patrik Andersson och 

Carl Schartau, butikschefen Fredrik Fogelberg och en anonym controller på en ICA-butik i 

Stockholmsområdet (se bilaga 4). 

 

3.6 Reliabilitet 

Studiens tillförlitlighet eller reliabilitet syftar till om resultatet skulle bli detsamma om studien 

skulle genomföras igen. Påverkas det av tillfälligheter eller andra externa faktorer blir 

reliabiliteten låg (Bryman & Bell, 2013). Den externa reliabiliteten är relativt låg sett till att 

studien genomfördes i en social miljö som förändras vilket gör att studien blir svår att replikera. 

 

Den interna reliabiliteten rör huruvida författarna tolkar resultaten lika (Bryman & Bell, 2013) 

och den stärks i den här studien då båda författarna genomförde den tematiska analysen ihop 

på datan som samlades in. En aspekt som stärker den interna reliabiliteten är också att båda 

författarna var med och utformade intervjuguiden samt deltog i alla intervjuer vilket gjorde att 

de var insatta i resultatet som analyserades. 

 

3.7 Validitet 

En undersöknings validitet avser om författarna mäter det de avser att mäta. Den externa 

validiteten avser huruvida det går att generalisera resultatet från studien på andra kontexter 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom undersökningen bestod av en fallstudie på ICA som enskilt 

företag, blir det problematiskt att hävda en stark extern validitet. Problematiken uppstår i att 

försöka generalisera ICA och deras arbete på andra sociala miljöer och situationer.  

 

Huruvida det som undersöks stämmer överens med de teorier som används benämns som den 

interna validiteten (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguidens frågor deducerades från teorierna 

med syftet att få svar på forskningsfrågorna vilket stärker den interna validiteten. Detta gjordes 

för att förankra frågorna som ställdes till intervjupersonerna i teorin och för att kunna ge svar 

på det som teorierna avser att undersöka. 
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3.8 Etik  

Människor är mottagliga för det intresse intervjuaren visar dem och blir därmed sårbara. En 

intervjuperson kan komma att anförtro någon hon eller han aldrig tidigare har träffat om 

intervjuaren lyssnar uppmärksammat (Gillham & Gromark, 2008). Det här förtroendet kan 

komma att ångras i efterhand om inte materialet som samlas in inte förvaras, analyseras eller 

används på ett etiskt sätt.  

 

För att bygga ett förtroende och sätta rätt ton på en intervju finns det vissa formella och etiska 

rutiner som bör tas i beaktning, till exempel att presentera vem som utför studien och förklara 

dess syfte (Gillham & Gromark, 2008). I den här studien presenterade sig författarna som 

studenter på Södertörns Högskola och förklarade tydligt syftet med undersökningen. Genom att 

presentera sig på det här sättet fick de intervjuade en bild av vilka som genomförde 

undersökningen; denna bild kan göra de intervjuade mer försiktiga eller mer hjälpsamma under 

intervjun (ibid). 

 

Enligt vetenskapsrådets rapport om god forskningssed från 2011 finns det fyra huvudkrav inom 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Gustafsson et al., 2011). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de intervjuade om den aktuella studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare 

i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att de intervjuade ges möjligheten att vara anonyma och att de uppgifter forskaren får 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet berör den 

insamlade data och att denna endast får användas i forskningssyfte (Gustafsson et al., 2011). 

Det rekommenderas dessutom att ge de intervjuade en möjlighet att granska materialet innan 

det publiceras (ibid). Samtliga intervjupersoner i den här studien har informerats om de fyra 

huvudkraven och följt rekommendationen om att ge de intervjuade möjligheten att granska 

materialet innan det publicerades.  
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4.  Krisbakgrund ICA 
Nedan följer ett antal händelser ICA har drabbats av och ligger till grund till varför detta företag 

valdes att studera. Hädanefter när ICA eller ICA centralt benämns kommer den här studien 

syfta till ICA Sverige AB, eftersom centrala kontroller och pressmeddelanden sköts därifrån. 

Mindre händelser i form av produktåterkallelser eller spärrar kommer i den här studien att ses 

som kriser eftersom det kan vara startskottet på hela processen och är således viktigt i ett 

företags krishantering.  

 

4.1 Micropopcorn 

17 mars 2017 går ICA ut med ett pressmeddelande att de återkallar deras Micropopcorn 3-pack, 

I love eco 3-pack, Micropopcorn 10-pack och Micropopcorn smörsmak 3-pack. Anledningen 

till återkallelsen berodde på att förpackningarna hade en ökad risk att brännas i 

mikrovågsugnen. ICA beklagade det som inträffade och bad kunder att återlämna produkten 

vid närmaste butik eller reklamera den vi ICA.se (ICA pressmeddelande, 2017).  

 

4.2 Grädde 

I mitten av december 2016 uppmärksammades Christina Dahléns inlägg på Facebook angående 

ICAs egna vispgrädde. Deras grädde var tillverkad i Österrike och hon undrade varför de inte 

använde sig av grädde producerad i Sverige (Hagnestad, 2016). ICA gav då som svar att de 

sedan en tid tillbaka redan fattat ett beslut om att produkten ska ersättas av svensk grädde. 

Tidigare har de varit tvungna att importera från Österrike eftersom de inte kunnat säkerställa 

den volym de behövt. Trots detta delades Christina Dahléns inlägg över 10 000 gånger och fick 

stor spridning i sociala medier. Folk runt om i Sverige hävdade att de aldrig mer skulle köpa 

grädden, de ansåg att ICA inte värnade om den inhemska produktionen (Hagnestad, 2016).  

 

ICA svarade sedan på kritiken att skämtsamt driva med sig själva genom en kampanj de körde 

i februari 2017. “Sveriges mest utskällda grädde, nu 100 % svensk” stod det i deras annons. En 

kampanj som verkade gå hem hos flera av deras kunder. Företagets Facebooksida fick efter 

kampanjen flera uppskattande inlägg där kunderna tyckte det var roligt att ICA kunde driva 

med sig själva (Barr, 2017). 

 



 

22 

 

4.3 Hästkött 

Skandalen med hästkött började den 16 januari 2013 på Irland när det irländska 

livsmedelsverket bekräftade att de påträffat hästkött i hamburgare som sålts i flera 

livsmedelskedjor. Detta på grund av att några av landets köttgrossister levererat hästkött istället 

för nötkött som bipacksedeln angav. Den 7 februari 2013 nådde skandalen Sverige då Findus 

enportions lasagne bekräftades innehålla upp till 100% hästkött och Findus återkallade 20.000 

förpackningar. Det var Findus leverantör, Comigel som inte uppfyllde kraven Findus ställde på 

dem vid leverans av deras mat (DN, 2013a).  

 

Efter att detta uppdagades larmade ICA och COOP att man funnit spår av hästkött i deras 

lasagne. Enligt ICAs kvalitetschef, Johanna Stiernstedt, kasserade de 55.000 enheter lasagne då 

det hittades spår av, eller till och med uppemot 100% hästkött i vissa av förpackningarna (DN, 

2013b). 

 

4.4 Köttfärsskandalen 

Den mest uppmärksammade skandal som drabbat en dagligvaruaktör i Sverige är den som 

drabbade ICA i slutet av 2007. Det var i ett uppmärksammat program av uppdrag granskning 

som kunde avslöja att fyra butiker i Stockholmsområdet fuskade i hanteringen av kött. Fusket 

gick ut på att butikerna, märkte om köttfärs vars bäst före datum hade gått ut och sålde den på 

nytt nästa dag (SVT, 2007). De fyra butikerna var ICA Maxi i Nacka, Haninge, Botkyrka och 

Södertälje och som efter uppdagandet tvingades genomgå en utbildning för att bli certifierade i 

deras kötthantering (Hernadi, 2007).  

 

ICA gick genast ut med en pressrelease den 4 december 2007 där de framgick att de såg mycket 

allvarligt på händelsen samt att handlingen var oacceptabel och stred mot företagets 

kvalitetspolicy, Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer och livsmedelslagen (ICA 

pressmeddelande, 2007a).  

 

ICA presenterade flera åtgärder till följd av detta, bland annat certifiering av butikerna som 

skulle säkerställa att reglerna efterföljdes. En oberoende kvalitetsrevision av butikernas 

egenkontrollprogram och ett möte för alla 1400 ICA-handlare för att klargöra ansvar samt 

understryka att det gäller nolltolerans vid brister i att följa lagar och regler (ICA 

pressmeddelande, 2007b). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in från de fyra semistrukturerade intervjuer 

som gjordes med två ICA-handlare, en butikschef och en controller på fyra olika ICA-butiker i 

Stockholmsområdet. Datan kommer först att presenteras utifrån intervjuobjektens bakgrund 

och erfarenheter och sedan efter fyra förutbestämda teman för att ge en tydlig struktur i 

presentationen. Dessa teman har sin grund i tidigare teorier och forskning som berör 

krishantering och som presenterades i teoriavsnittet.  

 

• Tema 1 - ICAs centrala strategier under en krissituation  

• Tema 2 - Butikernas krishantering  

• Tema 3 - Personal och konsumenternas reaktion under en kris 

• Tema 4 - Varumärket 

 

5.1 Intervjuobjektens bakgrund och erfarenheter 

Intervjuerna har genomförts med handlaren Patrik Andersson på ICA Supermarket Sabbatsberg 

som numera kommer att benämnas som intervjuperson 1, handlaren Carl Schartau på ICA 

Supermarket Vanadis kommer att benämnas som intervjuperson 2. Butikschefen Fredrik 

Fogelberg på ICA Supermarket Ringen kommer att benämnas som intervjuperson 3 och den 

fjärde intervjun som skedde konfidentiellt med en controller på en ICA-butik i 

Stockholmsområdet kommer att benämnas som intervjuperson 4. Samtliga intervjuobjekt hade 

arbetat på ICA mellan 17-30 år och minst 10 år i en ledande roll (se bilaga 4). 

 

För att få en förståelse för hur varje intervjuobjekt uppfattade begreppet företagskris ställdes 

frågan “Hur skulle du definiera en företagskris?”. Alla menade på att det fanns flera olika 

definitioner, vissa såg det som ett dödsfall eller brand, medan andra såg det som felhantering 

av varor. Gemensamt var att det är en händelse som på ett eller annat sätt skulle kunna påverka 

butiken negativt.  

 

Skulle vi göra något fel, till exempel i vår manuella hantering med kyckling [...] så att alla 

som käkade kyckling från ICA Sabbatsberg skulle bli jättedåliga. Då skulle det vara en kris. 

(Intervjuperson 1) 
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5.2 Tema 1 - ICAs centrala strategier under en krissituation 

Masskommunikationen under en krissituation sköts centralt från ICA Sverige AB, härifrån 

släpps pressmeddelanden och information när någonting har hänt. Dessutom erbjuder företaget 

presstöd till sina butiker om de önskar hjälp vid hantering av media.  

 

[...] sen finns det presstöd och allt det där som man kan ringa om man blir uppringd av 

en journalist. ICA har även utbildningar för media också [...]. 

(Intervjuperson 2) 

 

Det främsta arbetet ICA gör för att hantera en kris är det förebyggande arbetet. Uppdagas det 

ett fel på en produkt, till exempel glas i kyckling, popcorn som kan börja brinna, eller ett allmänt 

fel som på något sätt skulle kunna vara till fara för konsumenten, går ICA centralt in och spärrar 

samt återkallar dessa produkter. När de spärrar en produkt går den inte att sälja eftersom den 

inte kan registreras i kassan. Vid en spärr skickar ICA centralt ut mail till butikerna med 

information om vilken vara som är spärrad, samt i vilken utsträckning. Varan kan vara spärrad 

till exempel efter packdatum eller batchnummer (spårningsnummer) och då kan varje butik 

manuellt gå in i sitt system och låsa upp spärren om varan inte har det numret eller datumet. 

Det kan även vara så att de centralt på ICA inte exakt vet vad det är för fel på varan, då kan de 

totalspärra produkten vilket gör att den enskilda butiken inte kan låsa upp den manuellt. ICA 

Sverige AB gör ingen skillnad på olika typer av produktfel, en spärr sker på en vara oavsett om 

den inte håller måttet eller kan innebära fara. En spärr eller återkallelse tillhör det dagliga arbetet 

och sker var varannan vecka.  

 

[...] de slår in en spärr på produkten så att man kan inte registrera den i kassan, då kommer 

det upp ”denna artikel är spärrad och får ej säljas”. Skulle vi inte uppdaga att det här mailet 

kommer och som varnar oss så har dem (ICA centralt) ändå satt upp en spärr på 

produkterna så den går inte att sälja [...] Då får man kolla och har vi inte dem så kan vi gå 

ut och låsa upp den här artikeln själva och då kan vi sälja resterande varor i hyllan. 

(Intervjuperson 1) 

 

Vid en spärr eller återkallelse ger ICA Sverige AB rekommendationer för hur varan ska 

hanteras. Är det ett mer omfattande fel som skulle innebära fara för konsumenten plockas varan 

bort direkt från hyllan i samtliga butiker i hela Sverige. Ett fel där en vara inte håller måttet, till 
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exempel rinnigt äppelmos, testas de resterande varorna i den enskilda butiken och om dessa 

varor inte heller uppfyller kraven rapporteras detta in till ICA centralt. 

 

Då kan vi rapportera in det till ICA centralt och tala om […] så forskar de om det är fler 

som råkat ut för det och då spärrar de varan. Och då skickar de ut till alla andra butiker, 

så det är ge och ta ifrån båda håll. 

(Intervjuperson 1) 

 

ICAs centrala strategier för att hantera kritiska situationer är, som i det förebyggande arbetet 

subtila, men kan också vara tydliga. Hantering av deras ”utskällda” grädde i början av 2017 tog 

sig i form av en reklamkampanj i bland annat Stockholms tunnelbana, vilket upplevdes som en 

positiv kampanj hos de intervjuade. 

 

Nu var det snarare positivt att den var svensk, alltså att. Den har ju varit utskälld som ICA 

marknadsför också. ”Sveriges mest utskällda grädde” [...]. 

(Intervjuperson 4) 

 

Grädden återkallades aldrig eftersom det inte var något fel på produkten, ICA hävdade att det 

inte fanns tillräckligt med mjölk i Sverige och valde därför att producera grädden utomlands. 

Idag har ICA hittat en producent i Sverige som klarar av deras stora volymer. 

 

5.3 Tema 2 - Butikernas krishantering 

ICA Sverige AB kommer med rekommendationer för hur en kritisk situation bör hanteras, men 

det är upp till varje butik att på bästa sätt hitta en lösning på den gällande situationen. Nedan 

presenteras butikernas sätt att hantera kritiska situationer.  
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Kommunikationen under en kris kan se olika ut från butik till butik, den sker främst genom 

personal, skyltar i butik och sociala medier. Detta har även att göra med krisens omfattning och 

är det något större som hänt, till exempel köttfärsskandalen, kan butikscheferna informera alla 

i personalen så att de är införstådda med problemet och kan besvara kundernas frågor om krisen. 

Under köttfärsskandalen fick de besvara kundernas frågor, trots att de inte var inblandade. 

 

Även om man inte hade varit inblandad, vilket de flesta inte var så vart det ju en stämpling 

och då måste man hantera det mot kund. 

(Intervjuperson 3) 

 

En mindre kris hanteras som en vardaglig händelse med att varan plockas bort och vissa fall 

informeras konsumenterna genom skyltning. Vid denna typ av händelse ansåg intervjuperson 1 

att information ut till alla i personalen inte behövdes. 

 

Det är inget vi går ut och talar om för alla anställda [...] vi har 80 anställda, det behöver 

inte ens 10 av dem veta om att det har hänt.  

(Intervjuperson 1) 

 

Oavsett vilken typ av kris butikerna står inför, stor eller liten, ansåg de intervjuade att vara 

öppen och tydlig i sin kommunikation var av betydelse. Att vara ärlig och transparent i sin 

kommunikation ansågs vara viktigt eftersom de inte hade någonting att dölja.  

 

Men jag tror man måste vara transparant och ärlig i kommunikationen, det går inte att 

försöka dölja eller göra någonting. 

(Intervjuperson 2) 

 

Men jag kan även säga det att här med kriser […] det behöver inte vara något man står 

för, men man får bara gå ut och vara tydlig var man står och hur saker och ting har hänt. 

(Intervjuperson 3) 

 

Skyltning i butik används av alla och ses som ett effektivt sätt att kommunicera med konsument. 

Ett konkret exempel kom från intervjuperson 3 och hur de, med hjälp av skyltar, tidigare hade 

hanterat en krissituation. I detta fall köpte butiken in kött från Gotland och marknadsförde köttet 

som “smak av Gotland” och när det uppdagades att en köttproducent från Gotland sålt felmärkt 
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kött med avsikt, agerade butiken. Informationen om händelsen sattes upp i butik innan 

konsumenterna hann fråga om det.  

 

[...]något kött på Gotland, [...]han hade köpt in något annat slags kött och sålt det som fel 

kött. [...] och eftersom vi profilerat oss väldigt mycket som att man säljer gotländskt, då 

blir det så att kunderna känner igen och då kommer det frågor. ”Smak av Gotland, är det 

inblandat i det här?”. Vi tog den informationen vi hade och satte på våra köttdiskar om 

händelsen och vilka leverantörer som det hade hänt. Så det var en information till kunden 

så att de skulle känna trygghet. 

(Intervjuperson 3) 

 

Sociala medier är ett kommunikationsredskap som används i varierande grad mellan butikerna 

och främst för reklam. Det är till största del envägskommunikation, där butiken berättar vad 

som händer och vilka varor de har inne. Tre av de intervjuade upplever inte mycket inlägg på 

sociala medier, men vid klagomål skulle det bemötas så fort som möjligt.  

 

Intervjuperson 2 använder sig i stor grad av sociala medier i sin kommunikation med 

konsumenter och personal. Han anser att det är viktigt att finnas på alla plattformar för att nå ut 

till kunderna och etablera en personlig relation. På butikens Facebooksida bemöter de 

kundklagomål och kritik som kan komma att riktas mot butiken och försöker besvara denna 

kritik inom en timma.  

 

Jag prenumererar på vartenda ord som skrivs om ICA Vanadis och jag tycker det är 

skitviktigt. Jag svarar alla som recenserar butiken på Facebook. 

 

Vi ska ju börja med Snapchat nu [...]. Det gäller att vara på olika bollplaner. 

(Intervjuperson 2) 

 

Att bemöta kundklagomål sker inte endast genom sociala medier utan majoriteten av 

klagomålen sker i butik. När något händer agerar butikerna så fort som möjligt och gemensamt 

är att de försöker se till situationen, vad det är som har hänt och hur allvarlig det är. Under en 

kritisk situation kan det uppstå missnöje hos kunden, popcorn som börjat brinna eller en vara 

som inte håller måttet, i dessa fall kan kunden komma att kompenseras. Kompensationen kan 

vara i form av en blomma, pengar eller något extra som plussas på. 
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Ja det är ofta samma vara, samma vara plus en blomma eller blomma och pengar. [...] Vi 

försöker alltid vara proaktiva och kundorienterade.  

(Intervjuperson 2) 

 

Och så får man plussa på med något så att de känner att det här känns bra, det är vår 

inställning till det. 

(Intervjuperson 3) 

 

Genom att försöka vända en negativ upplevelse till något positivt försöker handlarna att 

eliminera det negativa och kompensera kunden. Intervjuperson 2 berättade att de även kan 

försöka lösa situationen genom att gå utanför butikens väggar och hantera problemet så fort 

som möjligt.  

 

[...]om de köpt en dålig köttbit en fredagskväll och de är skitsura när de ringer, då försöker 

vi springa ut med en ny till dem om de ringer innan middagen. 

(Intervjuperson 2)  

 

5.4 Tema 3 - Personal och kundernas reaktion under en kris 

Köttfärsskandalen 2007 är den händelse de intervjuade upplever som den tyngsta krissituation 

det senaste decenniet. Denna händelse beskrivs som ett jobbigt halvår där personal fick stå ut 

med “gliringar” inte bara på arbetet, utan också i sitt vardagliga liv. Under den här tiden fördes 

diskussioner inom företaget, hur kunderna reagerade och hur personalen på bästa sätt skulle 

bemöta problemet. 

 

[...] det var ju jättejobbigt, det var ett jobbigt halvår för personal. Sen är det ju ett tag sedan 

nu så nu vet jag inte exakt. Men vi hade mycket diskussioner inom företaget i alla fall, runt 

det här, hur vi, hur kunderna reagerade, hur vi ska reagera och berätta vad vi gör. 

(Intervjuperson 3) 

 

Än idag kan de intervjuade påminnas om köttfärsskandalen, men att det till största del är 

ironiska kommentarer i butik, till exempel ”packar ni köttfärsen här?” eller ”det är väl som med 

köttfärsen”. Vid mindre kriser där ICA hinner kontrollera händelsen innan den blir något större, 

glöms den bort efter bara några veckor och någon minskad försäljning på en sådan vara märks 



 

29 

 

inte heller. Hur lång tid det tar innan en kris glöms bort upplevs bero på hur mycket massmedia 

skriver om den och hur allvarlig händelsen är. Butikerna har möjlighet att informera i butik med 

skyltar, via deras Facebooksida eller via reklamutskick om någonting skulle hända. Att 

informera kunderna under en mindre incident ses ofta som onödigt då kunden snabbt glömmer 

bort själva händelsen. 

 

Det är ju som när det alltid händer, det är ju många sådana här, vad heter det? Incidenter 

med kött, det kom galna kosjukan och fågelinfluensan och sådana saker. Det påverkar ju 

väldigt kortsiktigt kunderna. Och sen så har de glömt det en vecka senare.  

(Intervjuperson 4) 

 

Under situationen med grädden upplevde de intervjuade en positiv reaktion från kunderna. 

Fokus låg inte på att grädden tidigare hade varit producerad i Österrike utan mer på att den 

numera producerades i Sverige, vilket också hade avspeglat sig i ökade försäljningssiffror.  

 

En produkt som får mycket uppmärksamhet i media tenderar att stanna kvar i kundens 

medvetande under längre tid än om den inte hade uppmärksammats. Det är skillnad på vad en 

kund säger och tycker och på vad en kund faktiskt gör. Händelsen med grädden eller dansk 

fläskfilé med för mycket antibiotika kan få kunder att reagera, bli arga och hävda att de aldrig 

mer kommer att köpa produkten. Trots den här reaktionen menar intervjuperson 1 att kundens 

största påverkan är att inte köpa produkten. 

 

Sen är det skillnad på vad kunden säger och tycker och på vad kunden gör, så är det ju 

med oss alla då. [...] Och är det en produkt som inte säljer, då åker den ut. Så kundens 

största påverkan är att inte bara tala om för oss, utan det är att inte köpa en produkt. 

Skulle ingen köpa ICAs grädde så skulle den inte finnas kvar i våra hyllor för att då blir 

det bara svinn och det vill vi inte ha, det är helt onödigt. Så då tar vi in något annat. 

(Intervjuperson 1) 
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5.5 Tema 4 - Varumärket 

Detta tema berör intervjupersonernas upplevda utveckling av hur kriser har format ICA som 

varumärke. 

Köttfärsskandalen 2007 var som tidigare nämnt den händelse som påverkade både kunder och 

personal mest, samtidigt hävdar de intervjuade att den inte bara förde något negativt med sig 

utan det fanns positiva sidor likaså. Ett exempel är ökade kontroller av samtliga av ICAs 

produkter, något som beskrivs som en kvalitetsstämpel av de intervjuade. Innan 

köttfärsskandalen var det inte lika många larm på andra produkter, en utveckling som 

intervjuperson 2 tycker är positiv, ICA får en kvalitetsstämpel av kunderna.  

 

Innan köttfärsskandalen så var det aldrig larm om salmonella, det fanns inte, och vi hade 

ju inte salmonella i Sverige och det var ingen i butik som gjorde prover heller. [...]. Idag är 

ju knappast ett salmonellalarm heller en kris, det tycker kunderna nästan bara är positivt 

att det kommer för det betyder ju att vi märker det och kunden känner sig trygga [...].  

(Intervjuperson 2) 

 

Att köttfärsskandalen slog hårt mot varumärket är något de intervjuade är överens om och än 

idag kan de får höra om händelsen från kunder. Några av intervjupersonerna berättade även att 

de upplevde en kollektiv problematik där alla ICA-butiker fick svara för vad några få gjorde, 

oavsett om man var inblandad eller inte.  

 

Jobbar du på ICA så fick du svara för det. Men så var det och så kan det ju bli om det är 

något som kan bli stort och hantera det är inte så jättelätt. 

(Intervjuperson 3) 

 

Trots att ingen av butikerna i den här studien var inblandad i köttfärsskandalen, märkte alla av 

den eftersom alla butiker arbetar under samma flagg. Intervjuperson 3 upplevde att deras goda 

rykte av att hantera kött, bidrog till att krisen påverkade dem i mindre utsträckning. 

Intervjuperson 2 öppnade sin butik dagen efter att köttfärsskandalen blev känd över Sverige 

och märkte av kundernas missnöje, trots att butiken precis hade öppnat. Köttfärsskandalen 

skedde för över tio år sedan och intervjupersonerna är överens om att varumärket initialt 

påverkades negativt. Idag är de eniga om att varumärket har återhämtat sig och är starkare än 

tidigare. 
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Man mäter ju varumärkets betydelse och [...] det var väl knappt ett hack ned året efter den 

skandalen. Och nu är den rekordhög igen, alltså det var väldigt stor samling till pumpen 

och man gjorde massor med saker. 

(Intervjuperson 2) 

 

Det som stämmer överens för alla intervjuer är att de ser stora fördelar med att ha ICA som 

varumärke, ett stort företag når snabbt ut till många och ses som en fördel vid krishantering.  

Att ständigt vara granskade och uppmärksammade vid eventuella fel är vardag för ett stort 

företag som ICA. Detta upplevdes först som en nackdel hos intervjupersonerna, men vid 

närmare eftertanke också som en fördel då de tvingas vara alerta och uppdaterade.  

 

Fördelarna att vi alltid kan nå ut, alltså fort, vi är snabba. Nackdelen är att vi är störst och 

det, vi blir granskade [...]. Det är väl en fördel också, att vi blir granskade och måste vara 

på tårna hela tiden. 

(Intervjuperson 4) 

 

Varumärket ICA kan drabbas om en enskild butik eller person gör något fel, till exempel vid 

köttfärsskandalen där varumärket drabbades. Det positiva som upplevs med att ha ICA som 

varumärke är det stöd intervjupersonerna känner centralt från organisationen när en oväntad 

händelse uppenbarar sig. Att ständigt vara granskad upplevs också som positivt då 

intervjupersonerna säger att de hela tiden behöver vara på tårna.  
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6. Analys 
För att göra det enkelt för läsaren analyseras resultatet utifrån samma teman som presenterades 

i föregående kapitel. Analysen återkopplar till tidigare nämnda teorier.  

 

6.1 Tema 1 - ICAs centrala strategier under en krissituation 

För att hantera en kritisk situation handlar det om att identifiera vilken typ av kris det är och 

därefter välja den bästa strategin. I ICAs fall handlar det främst om produktfel, som Greyser 

(2009) beskriver det, eller prestandabaserade fel (Dutta & Pulling, 2011) vilket är när en vara 

inte håller måttet. Under dessa typer av kriser är den bästa strategin att vara öppen och vidta 

korrigerande åtgärder (ibid). I ICAs fall är produktfel en del av vardagen och en återkallelse 

sker var varannan vecka. Oftast vid produktfel går ICA centralt ut med pressmeddelanden och 

förklarar tydligt vad det är för fel och att produkten blir spärrad, vilket kan ses som en 

korrigerande åtgärd.  

 

Händelsen med grädden var inget produktfel eller prestandabaserat fel i grund och botten, ICA 

hade aldrig påstått att grädden var producerad i Sverige. Då flera av deras kunder blev upprörda 

över att grädden inte var producerad i Sverige, placerades ICA enligt SCCT-modellen i det 

avsiktliga klustret (The Intentional cluster). Trots att det inte var något fel på grädden valde 

ICA att lägga om produktion inom Sverige när möjlighet gavs. Tidigare hävdade de att det inte 

fanns tillräckligt med mjölk i Sverige för deras volymer. I början av 2017 kampanjade ICA om 

att Sveriges mest utskällda grädde nu var svensk, agerandet i den här situationen faller in under 

två strategier i SCCT-modellen. Ursäkta sig under förminskande (diminish) strategier, när de 

hävdade att de inte kunde producera grädden i Sverige då volymen inte var tillräcklig. Sedan 

använde de sig av en form av ursäkt under de återuppbyggande (rebuild) strategierna i form 

av reklamkampanjen “Nu är Sveriges mest utskällda grädde svensk” där de drev med sig själva. 

 

ICA Sverige AB hanterar kriser i det dagliga arbetet, men det mest omfattande arbete de gör är 

det förebyggande arbetet. De har tydliga kontroller och ett välfungerande system, med spärrar 

och återkallelser för att förhindra kriser från att uppstå och spridas. Detta arbete anser Van 

Heerde et al. (2007) är det bästa sättet att hantera och undvika kriser. Trots att ICA har ett 

välfungerande system i sitt förebyggande arbete uppstår kriser ändå, men de har lyckats hantera 

dem genom tydliga pressmeddelanden och reklamkampanjer.  
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Figuren nedan illustrerar omfattningen av ICAs krishantering där det yttersta lagret 

symboliserar en vardaglig händelse, till exempel en spärr eller produktåterkallelse. Det mittersta 

lagret symboliserar en mer omfattande händelse, till exempel incidenten med micropopcorn där 

konsumenter kan komma till fysisk skada. Kärnan i figuren innebär en fullt utvecklad kris, till 

exempel köttfärsskandalen. Samtliga lager i modellen bör ses som krishantering då ICA aktivt 

agerar för att kontrollera händelser oavsett i vilket stadie de befinner sig i.  

 

 

FIG 3. Omfattningen av ICAs krishantering  

 

6.2 Tema 2 - Butikernas krishantering  

Precis som för ICA centralt handlar de flesta kriser i butik om produktfel eller 

prestandabaserade fel. Däremot skiljer sig strategierna för att hantera en kris i butik gentemot 

hur en kris hanteras centralt eftersom butikerna har direktkontakt med kund. Vid produktfel 

eller prestandabaserade fel är den bästa strategin som tidigare nämnt korrigerande åtgärder där 

man tar fullt ansvar för händelsen (Greyser, 2009; Dutta & Pulling 2011). Samtliga 

intervjupersoner använder sig av korrigerande åtgärder vid kriser där de tar fullt ansvar och 

försöker vara transparenta i vad som sker. För att få ut information till kund under en kris finns 

olika kanaler, skyltning i butik, genom personal, via reklamutskick eller via sociala medier. Vid 

mindre kriser där produkten inte är av fara ger intervjuperson 1 ett exempel där han inte tycker 

att alla i personalen bör får reda på vad som har hänt. Han anser att det är bättre att låta händelsen 

gå obemärkt förbi då det inte bör ses som en kris, vilket enligt SCCT-modellen är en 

förnekande strategi och kan vara rätt hantering av mindre kriser (Coombs, 2007).  
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Utöver butikernas korrigerande åtgärder under en kris uppgav intervjupersonerna att de försökte 

kompensera eller plussa på extra för kunden. Detta är en återuppbyggande strategi 

(kompensation) som går att finna i SCCT-modellen och innebär att den drabbade kompenseras 

med pengar eller andra gåvor. Samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt att kunden blir 

nöjd och att vända något negativt till positivt. 

 

De tidigare nämnda kriser klassificeras som produktfel eller prestandabaserade fel och är ofta 

mindre omfattande och påverkar i regel inte nämnvärt ett företag. Köttfärsskandalen var en 

annan typ av kris och skakade om ICA ordentligt, detta var enligt Dutta & Pulling (2011) en 

värderelaterad (Value-related) kris där själva kärnan i företaget berördes. Köttfärsskandalen var 

kopplad till ett avsiktligt fel från vissa ICA-butiker vilket gör att med hjälp av Coombs (2007) 

och SCCT-modellen placeras den här typ av kris i det avsiktliga klustret. Inom detta kluster 

finns de mest omfattande kriserna, vilket också märktes på intervjupersonerna när de tänkte 

tillbaka på skandalen. Intervjuperson 3 säger att det var tufft att hantera köttfärsskandalen trots 

att butiken inte var inblandad i krisen, det var viktigt att informera kunderna om var deras butik 

stod och att vara transparent. Det är en strategi som SCCT-modellen beskriver som 

offerposition där butiken är tydliga med att de inte är inblandade. 

 

6.3 Tema 3 - Personal och kundernas reaktion under en kris 

Enligt SCCT-modellen söker människan efter en logisk förklaring och någon att skylla på när 

något negativt händer; likadant upplever de intervjuade att kunder gör under en kris. Detta var 

påtagligt under köttfärsskandalen när både kunder och personal sökte en förklaring till vad som 

hade hänt. Kunder frågade om butiken malde köttfärsen själv och personal undrade hur de 

skulle hantera situationen. Detta kan ses som ett sätt att hitta en syndabock eller försäkra sig 

själv om att butiken de handlar i är av god kvalitet. Butikerna i den här studien var inte 

inblandade i köttfärsskandalen och upplevde att den bästa strategin under den här perioden var 

att vara öppen, transparent och ursäktande åt varumärkets vägnar. 

 

För att avgöra vilken strategi som är mest lämpad behöver man identifiera vilken typ av kris 

man står inför, eller om en kris ens existerar. I flera fall kan intervjupersonerna uppleva en 

skiljaktighet i vad en kund säger och faktiskt gör. En intervjuperson berättade att många av hans 

kunder uppgav att de inte skulle köpa dansk fläskfilé eftersom den skulle vara full med 

antibiotika, men trots detta sålde den fjärde bäst i köttdisken. I dessa fall får butikerna göra en 
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avvägning om det är en kris eller inte. Situation med den danska fläskfilén blev ingen kris, 

medan händelsen med grädden blev något större och ICA var tvungna att agera.  

 

Livslängden på en kris beror enligt intervjupersonerna till största del på hur mycket media 

skriver om själva händelsen. De var också överens om att en mindre händelse glöms bort efter 

några dagar eller en vecka och att det inte märks på försäljningen. Detta är i linje med vad 

Vassilikopoulou et al. (2009) säger angående hur lång tid det brukar ta innan en kris är 

bortglömd. Däremot större kriser till exempel köttfärsskandalen är en händelse som än idag inte 

är bortglömd och har format ICAs krishantering.  

 

6.4 Tema 4 - Varumärket 

Kompensation vid mindre kriser är en strategi samtliga butiker använde sig av och anledning 

var att hålla kunder nöjda och vända något negativt till positivt. Det kan också enligt Simon & 

Sullivan (1993) ses som ett sätt att vårda butikens varumärke. Genom att kompensera 

konsumenterna stärks anseendet av varumärket och butikerna ger sig själva chansen att 

maximera sitt värde.  

 

Varumärket ICA drabbades hårt under köttfärsskandalen och trots att intervjupersonerna kan 

höra gliringar om det än idag är det en händelse som har stärkt företaget. Fler kontroller och ett 

bättre system har gett ICA en kvalitetsstämpel, ett salmonellalarm kan idag ses som något 

positivt eftersom de är där och upptäcker det. Larmet indikerar på att kontrollerna fungerar. 

Intervjuperson 2 berättar att man mäter varumärkets betydelse och att något år efter 

köttfärsskandalen var ICAs anseende hos konsumenten rekordhög, vilket Vassilikopoulou et al. 

(2009) beskriver som något helt normalt.  

 

Intervjuperson 3 nämner deras händelse med gotländskt kött och att deras goda renommé av 

kötthantering underlättade i situationen. Det är i linje med vad Sengupta et al. (2015) säger med 

att det goda rykte som ett företag har kan bidra till att dämpa krisens påverkan hos konsumenten. 

Appliceras denna händelse i Sengupta et al. (2015) modell Conceptual framework of the effects 

of magnitude of failure and reputation on coping strategies and satisfaction (FIG 1), fungerar 

butikens goda renommé som en medlande funktion för krisen där den formar konsumentens 

helhetsbild av det som inträffat. Konsumentens tidigare uppfattning av ett varumärke och hur 
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det påverkar företagets chans att klara en kris berör även Dawar & Pillutla (2000) och stärker 

uppfattningen om att en bättre bild av ett företag underlättar deras krishantering. 

 

Det går att se varje butik som en enskild enhet och att varje enhet arbetar för att stärka sitt egna 

varumärke, trots att alla arbetar under samma flagg. Genom att stärka butikens varumärke bidrar 

det till att ICAs varumärke också stärks. På samma sätt som Gray & Balmer (1998) beskriver 

hur ett varumärkesrykte skapas genom ett företags kommunikation, går det förklara hur ICAs 

butiker skapar sina egna varumärken. Nedan illustreras den enskilda butiken implementerad i 

Gray & Balmer (1998) modell för skapandet av varumärkesrykte.  

 

 

FIG 4, ICA butikens väg i Gray & Balmer (1998) modell ”Operational model for managing 

corporate reputation and image”. 

 

Varje butik har sin egna identitet som förmedlas genom butikens kommunikation ut till 

konsumenten. Detta skapar en bild och ett rykte kring butiken och om detta hanteras på ett 

effektivt sätt under en kritisk situation kan det leda till konkurrensfördelar, inte bara för den 

enskilda butiken utan för hela varumärket ICA. 

  



 

37 

 

7. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats och forskningsfrågorna besvaras. Därefter 

diskuteras och reflekteras de tankar som uppstått under studiens gång och sist ges förslag på 

framtida forskning.  

 

7. 1 Slutsats 

Syftet med studien är att se hur en aktörs kommunikation inom dagligvaruhandeln ser ut under 

en krissituation, genom deras fysiska butiker. Kommunikation under en krissituation har visat 

sig vara av vikt för ICAs butiker och att vara öppen och transparent ses som fundamentalt. Att 

vara tydlig mot sina intressenter har upplevts som det bästa sättet att hantera en kris. Butikerna 

kan använda sig av flera olika kanaler för att informera under en kris, skyltning i butik, 

informera de anställda, skicka ut reklamblad eller använda sig av sociala medier. Det är en 

tvåvägskommunikation mellan butikerna och ICA centralt, ett givande och tagande som de 

intervjuade har beskrivit det. Nedan följer svar på studiens fyra forskningsfrågor.  

 

• Vilka är de centrala strategier en aktör inom dagligvaruhandeln har för att hantera en 

krissituation? 

De centrala strategierna aktören ICA har för att hantera en krissituation är främst det 

förebyggande arbetet. Med tydliga kontroller och ett system som kan spärra en produkt i alla 

butiker i Sverige, har ICA på ett effektivt sätt lyckats hantera och “ta död” på krisen innan den 

eskalerar. I de fall där de inte kunnat kontrollera händelsen och krisen blivit mer omfattande, 

har de hanterat det med öppenhet och transparens. Genom att driva med sig själva i 

reklamkampanjen med “Sveriges mest utskällda grädde” lyckades de vända något negativt till 

positivt.  

 

• Hur implementeras dessa strategier i butik? 

Det förebyggande arbetet ICA gör är tydligt integrerat i butikerna, eftersom de centralt kan 

spärra en produkt i samtliga butiker. Den här kommunikationen går åt båda håll, 

uppmärksammar en butik att det är fel på en vara kan de spärra den i sin egna butik och sedan 

informera ICA centralt om problemet. Vid större kriser erbjuder ICA Sverige AB presstöd och 

ger rekommendationer för hur situationen bör lösas, men sedan är det upp till varje butik att 

fatta ett eget beslut.  

  



 

38 

 

• Hur medvetet är en aktör inom dagligvaruhandeln vid val av strategi under en 

krissituation? 

Centralt är ICA medvetna om strategierna och de behandlar i stort sett varje situation på ett 

liknande sätt. De försöker kontrollera att mindre händelser inte eskalerar och när det väl händer 

försöker de vara öppna och transparenta. I butik rör det sig ofta om sunt förnuft och att hantera 

varje situation på det sätt som anses bäst för varje enskild händelse. Om dessa strategier är 

medvetna eller ej är inte helt klart, men att använda sig av sunt förnuft har lett in dem på 

strategier som teorierna rekommenderar. 

 

• Hur ser en dagligvaruaktörs kommunikation ut på butiksnivå under en krissituation?  

ICAs butiker använder sig av flera olika kanaler för att nå ut med sin kommunikation under en 

krissituation och det vanligaste var att skylta i butik. I olika utsträckning använde de sig också 

av att informera de anställda, skicka ut reklamblad och informera via sociala medier. Butikerna 

strävar efter att den här kommunikationen ska vara så tydlig som möjlig då det underlättar och 

missförstånd minimeras.   
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7. 2 Diskussion 

Den initiala tanken när man hör orden kris eller krishantering är att det är något väldigt stort 

och omfattande som skakar om en organisation från grunden. Studien utgick från den tanken 

där vi såg på en kris just på det sättet, en omfattande händelse som påverkar ett företag negativt. 

Vi upptäckte relativt tidigt att en kris kan vara någonting mindre och inom dagligvaruhandeln 

är en produktåterkallelse eller hantering av missnöjda kunder exempel på detta. Med det här 

synsättet går det hävda att ICA ofta befinner sig under en krissituation, eftersom de är ledande 

aktör i den svenska dagligvaruhandeln och är tufft bevakade har de inte råd att göra bort sig. 

Genom att tidigt hantera dessa “mindre” händelser kan ICA på ett effektivt sätt undvika att det 

påverkar företaget. 

 

I början av intervjuerna presenterade vi syftet med arbetet och frågade hur de skulle definiera 

begreppet “krissituation”. Där var samtliga eniga om att just ordet kris skulle ses som något 

stort och omfattande. Vissa drog paralleller till terrorattacker, bränder eller grova rån, en 

produktåterkallelse var inte det första de kom att tänka på. Efter att vi fått förklarat på hur många 

sätt en kris kan uppenbara sig, förstod de intervjuade att en liten sak som en produktåterkallelse 

också skulle kunna ses som en kris.  

 

ICA har sedan köttfärsskandalen 2007 ökat sina kontroller för att något liknande inte ska hända 

igen. Kontrollerna är mer strikta och så fort något fel uppdagas spärras produkten, de stoppar 

krisen redan vid startskottet och förhindrar ytterligare spridning. Däremot finns det händelser 

som fortfarande är svåra att kontrollera till exempel incidenten med grädden. Dessa händelser 

är ofta kopplade till människan, vad en människa gör (för fel) eller har för preferenser (svensk 

grädde). I det här fallet hanterade ICA det på ett imponerande sätt när de drev med sig själva 

genom en reklamkampanj och kunde vända något negativt till positivt. Vi har tidigare nämnt 

att det här var en form av ursäkt i de återuppbyggande strategierna i SCCT-modellen, men 

genom att driva med sig själva tog ICA det ett steg längre och lyckades vända många av de 

upprörda konsumenterna. Vi vill härmed hävda att en potentiell elfte strategi har identifierats 

och förslag på en utökning av tabellen i SCCT-modellen. Vi skulle här vilja tillföra strategin 

driva med sig själv under de återuppbyggande strategierna och som illustreras i Tabell 3. 
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Tabell 3: Utökad tabell av SCCT krishanteringsstrategier  

Primära krisstrategier 

Förnekande strategier (Deny) 

1.  Attackera den som anklagar företaget. Krischefen konfronterar den som hävdar att 

någonting är fel med företaget. 

2.  Förneka. Krischefen förnekar att det finns någon kris. 

3.  Syndabock. Krischefen hittar en syndabock utanför företaget som bär ansvar för krisen. 

Förminskande strategier (Diminish) 

4.  Ursäkta sig. Krischefen minimerar företagets ansvar genom att förneka avsikten i själva 

krisen, samt att händelsen var bortom deras kontroll. 

5.  Berättigande. Krischefen minimerar den upplevda skadan orsakad av krisen. 

Återuppbyggande strategier (Rebuild) 

6.  Kompensation. Krischefen erbjuder pengar eller andra gåvor till de drabbade. 

7.  Ursäkt. Företaget tar fullt ansvar för händelsen och ber intressenterna om förlåtelse. 

8.  Driva med sig själv. Företaget driver med sig själv för att på ett humoristiskt sätt vända 

och bygga upp ett förtroende.  

 

Sekundära krisstrategier 

Stöttande strategier (Bolstering) 

9.  Påminnelse. Påminner intressenter om det goda arbete företaget tidigare har utfört. 

10. Inställsamhet. Företaget berömmer intressenterna och/eller påminner dem om det 

tidigare arbete företaget har utfört. 

11. Offerposition. Påminner intressenterna om att företaget också är ett offer i situationen. 

 

ICAs sätt att hantera kriser genomsyras i hela organisationen och det centrala stödet är 

uppskattat från butikerna. Däremot har varje butik ett eget sätt att hantera dessa situationer och 

det är ofta de anställda i butiken som får lösa problemen på plats. Att vara tydlig och transparent 

i sin kommunikation under en krissituation har upplevts som det mest fundamentala. Med hjälp 

av flera olika kanaler kan butikerna nå ut till fler intressenter på ett effektivt sätt. I dagens 

samhälle där information sprids på ett ögonblick har det blivit ännu viktigare för företag att 

finnas på flera plattformar. Genom fler kanaler kan företagen nå ut snabbare till sina intressenter 

och hantera kritiska situationer i ett tidigt skede. I den här studien har samtliga butiker använt 

sig av sociala medier i sin kommunikation, men i varierande grad. Vi anser att sociala medier 
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är och kommer vara ett verktyg som mer och mer kommer att användas inom krishantering. Det 

ger en personlig relation och skapar en direktkanal mellan butiken och intressenten och kan 

därför dämpa krisens omfattning om den skulle infinna sig. Med tanke på hur samhällets 

digitala utveckling ser ut tror vi att sociala medier kommer vara ett effektivt sätt för en butik att 

hantera en kris. Här anser vi att intervjuperson 2 kommit långt i det digitala bemötandet av 

kunder och hantering av mindre kriser, starten av butikens Snapchat-konto är bara ett exempel. 

 

Gemensamt för butikerna under kritiska situationer är att bemöta kunden på ett så bra och 

effektivt sätt som möjligt, en återkommande strategi är kompensation för att hålla kunden nöjd. 

Vi vet inte om det går att hävda att det här är ett medvetet strategiskt val som är förankrad i 

teorin, utan de intervjuade uttrycker sig ofta att de handlar utifrån sunt förnuft. Vi ser det här 

mer som omedvetna val där de gör vad de anser är bäst för situationen, strategier de har lärt sig 

över tid.  

 

Det går att säga att varje butik skapar och formar sitt egna varumärke, trots att alla opererar 

under samma flagg. Att ha en bra relation och skapa ett förtroende mellan butiken och 

konsumenterna gör krishanteringen enklare. Butikerna i den här studien befinner sig inom 

Stockholmsområdet där konkurrensen inom dagligvaruhandeln är stor. Hanteras en kris på ett 

mindre bra sätt är det enkelt för konsumenten att byta butik, krishantering är därför oerhört 

viktigt. Det handlar om att bli en mästare i sitt egna område och att värna om relationerna med 

sina kunder. Tydlig kommunikation och transparens är två komponenter som tas upp i 

intervjuerna och det som upplevs som viktigast för att hantera en kris. Att integrera det här med 

sociala medier tror vi är den mest effektiva strategin, då man snabbt och smidigt kan nå ut till 

sina intressenter.  

 

En fallstudie på fyra ICA-butiker inom Stockholmsområdet anser vi har varit tillräckligt för att 

kunna generalisera på andra butiker inom ICA-koncernen. Vi anser också att strategierna och 

den öppna kommunikationen ICA använder sig av går att generalisera till andra företag inom 

dagligvaruhandeln eftersom marknaden är så pass homogen. Däremot blir studien svår att 

generalisera till andra branscher.  
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Ett problem inom dagligvaruhandeln kan uppdagas var som helst i världen, men ändå påverka 

den inhemska marknaden. Ett exempel på detta är skandalen med hästkött där ICA blev 

drabbade på grund av felaktig kötthantering på Irland. ICA har i den här studien varit ett bra 

exempel på hur dagligvaruhandeln bör hantera kritiska situationer, inte bara i Sverige utan 

också internationellt. Kombinationen av att ha strikta kontroller och att ge butikerna fria tyglar 

att anpassa sig på den lokala marknaden tror vi är ett vinnande koncept.  

 

Under studiens gång upptäckte vi att en intervju med en person på ICA Sverige AB hade gett 

undersökningen mer tyngd då de centrala strategierna i studien utgår från hur butikerna 

upplever dem. Sedan anser vi också att datainsamlingen hade kunnat kompletteras med butiker 

utanför Stockholmsområdet, både inom Sverige och i de baltiska länderna där ICA också är 

verksamma. Detta hade gett en bättre helhetsbild av hur butikerna sköter kommunikationen 

under en kris.  

 

7.3 Förslag på framtida forskning 

Den här studien har tagit sig i form av en tvärsnittsdesign där fyra ICA-butiker har studerats 

och haft för avsikt att förstå hur butikerna hanterar en krissituation. Undersökningen har inte 

haft för avsikt att jämföra de olika butikerna med varandra, vilket vi i efterhand tror hade varit 

av intresse. Den här studien upptäckte att sociala medier kan vara ett effektivt verktyg vid 

krishantering. Förslag på framtida studier är därför att jämföra olika dagligvarubutiker som i 

olika grad använder sig av sociala medier för att se skillnader och likheter i deras hantering av 

kritiska situationer. 

 

Vi tyckte oss identifiera en ny strategi i SCCT-modellen, Driva med sig själv. Ytterligare 

förslag på framtida forskning är därför att undersöka om denna strategi används i andra företag 

inom den svenska dagligvaruhandeln, samt att undersöka om den används i andra branscher.  
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9. Bilagor  

Bilaga 1 Återkopplingsmail 
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Bilaga 2 Bekräftelsemail  
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

• Presentation av vilka vi är 

• Bakgrund till varför vi gör studien och studiens syfte  

• Erbjuder att intervjun kan skötas konfidentiellt 

• Erbjuder intervjupersonen att få en kopia på arbetet när det är klart 

• Frågar om det är okej att spela in intervjun 

 

 

Frågor: 

1. Hur länge har du arbetat på ICA och vad har du för befattning? 

2. Hur skulle du definiera begreppet företagskris? 

a. Anser du att du själv har varit med under en företagskris/incident? 

 

 

3. Har ni någon standard vid hantering av kriser/incident och i så fall, hur ser den ut? 

a) Den externa kommunikationen, pressmeddelanden och mediekommunikation sköts centralt 

från ICA handlarna AB. Hur ser den interna kommunikation ut och hur fort implementeras 

potentiella handlingar i butiken? 

b) Hur förmedlar ni information till kunder om kriser/incidenter? 

c) Har ni som enskild butik ett “eget” sätt att hantera kriser? 

i. Får ni bestämma i enskilda fall? Butiker som har “bojkottat” Icas grädde till exempel eftersom 

den inte var svensk.  

 

 

 

4. Finns det anställda som vill ha mer information huruvida de ska hantera kunder vid en 

krissituation? 

5. Hur upplever ni kundernas reaktion på en eventuell kris? 

a) Popcorn som börjar brinna. Grädde som inte är svensk  

6. Uppskattningsvis, hur lång tid tar det innan en kris/incident har glömts bort? 

a) När en återkallad vara är tillbaka i butik, märker ni av någon minskad försäljning mot hur den 

sålde innan den plockades bort? 

 

 

7. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar att ICA är ett välkänt varumärke under en 

krissituation? 

 

 

8. Har du någonting du skulle vilja tillägga? 

 

 

• Vi tackar så mycket för intervjun och att personen ställde upp 

• Vi frågar om det är okej att återkomma via telefon/mail om vi skulle upptäcka att det är något 

ytterligare vi vill fråga 
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Bilaga 4 Intervjuer 

 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Namn Patrik 

Andersson 

Carl Schartau Fredrik 

Fogelberg 

- 

Butik ICA 

Supermarket 

Sabbatsberg 

ICA 

Supermarket 

Vanadis 

ICA 

Supermarket 

Ringen 

ICA Supermarket 

Stockholmsområdet 

Befattning Handlare Handlare Butikschef Controller 

Erfarenhet 

inom ICA 

30 år 17 år 22 år 19 år 

Intervjuform I person I person I person Per telefon 

Datum för 

intervju 

12 april 2017 18 april 2017 26 april 2017 18 april 2017 

 


