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Carema Care (numera Vardaga) är ett privat ägt vårdföretag med verksamhet inom 

äldreomsorgen. Under hösten och vintern 2011 utsattes företaget för en intensiv 

mediebevakning där de anklagades för besparingar och vanvård. I denna uppsats undersöks 

Carema Cares externa kriskommunikation under mediedrevet. Kriskommunikationen 

analyseras utifrån situational crisis communication theory. Teorin beskriver vilka 

försvarsstrategier som ett företag kan och bör använda för att rädda sitt anseende. Teorin gör 

gällande att den viktigaste faktorn vid val av försvarsstrategi bör vara typ av kris som 

uppstått. Studien har utgått ifrån en kvalitativ textanalys med systematiserande 

frågeställningar och klassificering som tillvägagångssätt. Först analyserades nio 

nyhetsartiklar för att försöka fastställa vilken typ av kris som ägt rum. Därefter studerades 

Carema Cares pressmeddelanden för att identifiera vilka försvarsstrategier som Carema 

Care använt sig av och om dessa överensstämmer med vad som föreskrivs inom situational 

crisis communication theory. Resultatet visar på att Carema Care inte i något 

pressmeddelande använt sig av de försvarsstrategier som föreskrivs i situational crisis 

communication theory.  
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ABSTRACT 

Author: Joanna Davidsson 

Title and subtitle (English): The intense media reporting regarding Carema Care, an 

analysis of Carema Care’s crisis communication during the intense media reporting of 2011 

Language: Swedish 

Pages: 61 

 

Carema Care (now by the name Vardaga) is a privately owned company within the field of 

elder care. During the autumn and winter of 2011, the company was the focal point of an 

intense media reporting. The company was accused of budget cuts and neglected care. This 

thesis investigates the external crisis communication from Carema Care during the intense 

media reporting. The crisis communication is analyzed using situational crisis 

communication theory. The theory describes which crisis response strategies that a company 

can and shall use when faced with a crisis in order to restore its image. The theory claims that 

the most important factor when choosing crisis response strategy is what type of crisis that 

has occurred. The investigation was carried out using qualitative text analysis, more 

specifically the method systematic questions and classification was used. In the first step, 

nine news articles were analyzed in order to determine what type of crisis that had occurred. 

In the second step, the press releases following each news article were analyzed in order to 

determine what response strategy that had been used and how it compared to what the 

theory recommended. The study shows that Carema Care did not use the response strategy 

recommended from situational crisis communication theory in any of its press releases. 
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1. Inledning 
 

”När det var som värst så tror jag vi hade vi 20 miljoner negativt lästa artiklar i veckan. 

Skandia eller det som var kring HQ, det här var ännu större, i form av negativa skriverier 

under en väldigt kort period”1, Fredrik Gren, VD för Carema Care (Wallin, 2016, 11 

december).  

Under 2011 arbetade jag på Triton Advisers (Nordic) AB. Triton är ett riskkapitalbolag som 

äger små och medelstora företag inom ett flertal olika branscher. Investeringar görs både 

inom traditionella branscher såsom byggsektorn och nyare sektorer som privat vård. Under 

2010 förvärvade Triton vårdbolaget Carema Care. Ungefär ett och ett halvt år senare blev 

Carema Care föremål för en intensiv mediebevakning. Under tre månader publicerades cirka 

4 000 artiklar vilket är cirka 45 artiklar per dag (Stenshamn, 2012). Som anställd hos Triton 

fick jag erfara ett mediedrev från insidan. Tritons kontor var under en period välbesökt av 

journalister som ofta kom oanmälda. Mediernas agerande och Carema Cares försök till att 

hantera ett intensivt mediedrev väckte mitt engagemang för ämnet.  

En starkt bidragande orsak för mediebevakningen av Carema Care var reportaget som 

Sveriges Television program Dokument Inifrån sände den 6 november 2011 (”Dokument 

Inifrån, Vi gav dom vår pappa”, 2011). I reportaget gjordes det gällande att flertalet 

vårdskandaler inträffat på Carema Cares äldreboenden och att det förekom hemliga 

bonusprogram för chefer. I en Timbrorapport identifierades tre områden som 

medierapporteringen fokuserat på (Stenshamn, 2012): 

1. Vanvård och besparingar ansågs ske på de äldres bekostnad. 

2. Bonussystem fanns för chefer inom Carema Care. 

3. Carema Cares ägare, Triton och KKR, anklagades för att vara skattesmitare. 

Den intensiva medierapporteringen fick följder både för Carema Care som företag och för 

samhällsdebatten i stort. Frågor som kom upp på agendan var bland annat om företag ska få 

göra vinster på verksamheter inom välfärden och om det överhuvudtaget är lämpligt att 

bedriva äldreomsorg i privat regi (Stenshamn, 2012). Dessa frågor är fortfarande en politiskt 

känslig fråga och det diskuterades så sent som under partiledardebatten hösten 2016 

(”Agenda, Partiledardebatt del 1”, 2016). Carema Cares anseende tog skada av debatten och 

som ett resultat av den intensiva mediebevakningen bytte Carema Care namn till Vardaga 

                                                        
1 Fredrik Gren hänvisar till finansskandalen inom Skandiasfären i slutet av 2000-talet och inom HQ-

bank under 2010. 
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den 15 oktober 2013. Företaget kommer i fortsättningen att benämnas Carema Care då detta 

var företagets namn under den tidsperiod som studien avser. 

När ett företag anklagas för att ha begått ett fel är det ledningens och 

kommunikationsavdelningens uppgift att informera allmänheten. En del av uppgiften 

innefattar att försöka rädda och reparera företagets anseende. I den här situationen förefaller 

det som att Carema Care inte lyckats värja sig mot anklagelserna utan istället blivit 

förknippade med dem. Ekots inrikespolitiska kommentator Thomas Ramberg säger i P3:s 

dokumentär Caremaskandalen att blöjvägningen som Carema Care anklagades för att 

bedriva i besparingssyfte blev en tacksam symbol i debatten om riskkapitalbolag mot 

åldringar (Wallin, 2016, 11 december). Denna uppfattning lever till viss del kvar bland 

allmänheten.  

I den här studien undersöks hur Carema Care utformat sin kriskommunikation under 

mediedrevet hösten 2011 och vårvintern 2012. 
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2. Bakgrund 

 
Carema Care grundades 1996 och är en av Sveriges största privata vårdgivare inom 

äldreomsorg. Carema Care ingår i koncernen Ambea Holding AB som består av tre 

dotterföretag, Nytida inom funktionsnedsättning, Rent-A-Doctor & Nurse inom hälso- och 

sjukvårdsbemanning och Carema Care inom äldreomsorg. Carema Care har cirka 80 

boenden, cirka 7000 anställda och under 2015 omsatte bolaget 393 130 tkr. Företaget ägs 

sedan 2010 gemensamt av riskkapitalbolagen Triton och KKR  (Vardaga, 2016a), (Vardaga, 

2016b). 

Carema Care blev känt för allmänheten genom den intensiva mediebevakningen som pågick 

under hösten 2011 och vårvintern 2012. Startskottet för rapportering var en artikel i Dagens 

Nyheter publicerard 11 oktober om äldreboendet Koppargården som drevs i Carema Cares 

regi (Tottmar, 2011). I artikeln framfördes en rad olika missförhållanden som ansågs råda på 

äldreboendet. Uppståndelsen ökade i omfattning efter att Sveriges Television den 6 

november sände ett Dokument Inifrån reportage om Carema Care (”Dokument Inifrån, Vi 

gav dom vår pappa”, 2011). Under ett par månaders tid framfördes en rad anklagelser i olika 

medier. Anklagelserna avsåg främst vanvård, besparingar och tillkortakommanden som 

arbetsgivare samt säkerhetsbrister på äldreboenden.  

För att bemöta kritiken som framförts i media skrev Carema Care bland annat en rad 

pressmeddelanden och startade två bloggar (Åsblom, 2012). Carema Cares försvar fick 

väldigt litet genomslag. I början av 2012 avtog medierapporteringen i omfattning. I efterhand 

har medierapporteringen blivit debatterad med avseende på källkritik och ensidig 

rapportering (Stenshamn, 2012).  

 

2.1. Mediebevakningen ur ett nyhetsvärdesperspektiv  

För att sätta in den intensiva mediebevakningen i en bredare kontext görs en enklare analys 

av vilka faktorer som gjorde att händelserna kring Carema Care fick så stort utrymme i media 

under hösten och vintern 2011. Här används Galtungs och Ruges teori om hur mediers 

urvalsprocess med avseende på nyhetsrapportering fungerar (Galtung & Holmboe Ruge, 

1965). Denna teori identifierar tolv kriterier som är extra viktiga i denna process. Ju fler 

kriterier och i ju större utsträckning en händelse uppfyller dessa kriterier desto mer sannolikt  

är det att händelsen får genomslag i nyhetsrapporteringen. 
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De tolv kriterier är frekvens, tröskelvärde, entydighet, mening, samklang, överraskning, 

kontinuitet, sammansättningen, koppling till elitnationer, koppling till elitmännsikor, 

koppling till enskilda individer, och hänvisning till negativa händelser. En fullständig 

beskrivning av dessa kriterier är utanför ramen för denna uppsats. Här begränsas 

diskussionen till de kriterier som författaren anser har spelat störst roll för att händelserna 

kring Carema Care fick ett sådant genomslag. Kriterierna presenteras i ordning av förmodad 

betydelse. (Galtung & Holmboe Ruge, 1965). 

Först och främst spelade troligtvis samstämmighet en avgörande roll för händelsernas 

nyhetsvärde. Samstämmighet innebär att en händelse är i linje med människors 

förväntningar. Det fanns en debatt redan innan händelserna kring Carema Care om risker 

för kvalitetssänkning inom offentlig sektor till följd av privatisering av verksamheter. 

Speciellt ägarformen riskkapitalbolag ansågs från vissa håll utgöra ett hot i detta 

sammanhang (Johnson, 2010). Den näst viktigaste faktorn får anses vara mening. Mening 

innebär här att händelsen berör ett ämne som gemene man har anknytning till. Nyheter om 

vanvård på äldreboenden är förmodligen något som många människor relatera till då man 

har eller har haft närstående som varit boende inom äldreomsorgen. Den tredje faktorn är 

hänvisning till negativa händelser. I det här fallet avser negativa händelser först och främst 

vanvård till följd av besparingar. Den fjärde faktorn är kontinuitet och innebär att när en 

händelse fått genomslag i nyhetsrapporteringen kommer det rapporteras om den även om 

den avtagit i styrka. Den här faktorn bör ha spelat stor roll in i de senare skedena i 

mediebevakningen och bidrog till att mediebevakningen blev så utdragen. (Galtung & 

Holmboe Ruge, 1965). 

 

2.2. Definition av mediedrev 

För att kunna använda ett samlat begrepp för den medierapportering som Carema Care var 

föremål för under hösten och vintern 2011 introduceras begreppet mediedrev. Begreppet 

diskuteras av Lars Nord i rapporten Statsråden och Dreven (Nord, 2001). Enligt Nord 

kännetecknas ett mediedrev av att många aktörer på ett kritiskt sätt uppmärksammar ett 

enskilt ämne under en längre period. Medierna springer åt samma håll, återger varandras 

uppgifter. Varje rapportering tillför en aktör endast en liten mängd ny information. På detta 

sätt får drevet anses ha en egen drivkraft. (Nord, 2001). 

Medierapporteringen kring Carema Care får anses utgöra ett mediedrev. Författaren lägger 

dock inte någon egen värdering kring om rapporteringen var rimlig eller om företaget 

behandlades på ett rättvist sätt.  
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3. Syfte och problemformulering 
 

Mediedrevet kring Carema Care under 2011 har få motsvarigheter i Sverige i termer av längd 

och omfattning. Utkomsten av mediedrevet har som tidigare nämnts fått stora konsekvenser 

både för den politiska debatten och för Carema Care som företag (”Agenda, Partiledardebatt 

del 1”, 2016), (Wallin, 2016, 11 december). Carema Care blev starkt förknippat med 

vårdskandaler och vinster i välfärden.  

Syftet med den här studien är att bidra till förståelsen om varför mediedrevet kring Carema 

Care blev så allvarligt och omfattande. Studien kommer att utgå från en 

kommunikationsteoretisk synvinkel. Målet är att försöka förstå om Carema Care kunde 

utformat sin externa kriskommunikation i samband med mediedrevet på ett sätt så att 

företagets anseende tagit mindre skada. Studien kommer dock inte att presentera någon 

ytterligare analys om varför media valde att uppmärksamma frågan eller vilka faktorer som 

bidrog till att frågan fick så stort genomslag hos allmänheten. 

För att analysera Carema Cares externa kriskommunikation kommer den att sättas in i en 

teoretisk kontext. Mer specifikt analyseras hur Carema Cares externa kommunikation 

förhåller sig till en av de dominerande teorierna inom kriskommunikation, situational crisis 

communication theory (Coombs, 2013, 226-278). Denna teori beskriver hur ett företag bör 

kommunicera med sina intressenter under ett krisförlopp. Framförallt beskriver teorin vilka 

försvarsstrategier som kan och bör användas för att bibehålla företagets anseende. Teorin gör 

gällande att den viktigaste komponenten vid val av försvarsstrategi är vilken typ av kris 

företaget hamnat i.   

  

För att utföra analysen används följande frågeställningar: 

1. Hur ser krisbilden som framförs i mediedrevet ut? Vilka typer av anklagelser 

framkommer enligt situational crisis communication theory? 

2. Hur försvarar sig Carema Care mot anklagelserna? Vilka försvarsstrategier använder 

sig Carema Care av enligt situational crisis communication theory?  

3. Hur förhåller sig Carema Cares agerande till vad som föreskrivs av situational crisis 

communication theory? 
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4. Teori 

 
Den här studien utgår ifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv och teoriavsnittet inleds 

med att försöka definiera begreppet organisationskris. Därefter presenteras grundläggande 

teorier inom fältet kriskommunikation. Det som är relevant för studien är de kriser som 

uppstår i ett företag och därför fokuseras det på sådana i teoriavsnittet. De teoretiska 

utgångspunkterna som presenteras här har dock relevans för extern kommunikation bland 

andra publika aktörer. 

 

4.1. Kris 

Företag kan hamna i olika typer av kriser. Det som kännetecknar en kris är att det är en 

händelse som är oväntad, inträffar plötsligt och har en negativ inverkan (Falkheimer, Heide 

& Larsson, 2009, 14). Det ställer även ofta krav på ett snabbt agerande från företagets 

ledning. För ett företag innebär en kris att det skapas stor osäkerhet och företagets framtida 

verksamhet och lönsamhet hotas. Kriser är mycket påtagliga och kräver omedelbar 

uppmärksamhet och någon form av handling. Enligt Timothy Coombs definieras en kris på 

följande sätt. ” The perception of an unpredictable event that threatens important 

expectations of stakeholders and can seriously impact an organization´s performance and 

generate negative outcomes” (Coombs, 2007). 

 

4.2. Kriskommunikation 

En kris kan lätt utvecklas till en förtroendekris. Ett företag kan till exempel hanterat en 

olycka på ett otillbörligt sätt. Företaget kan också ha orsakat krisen genom att exempelvis 

tillverkat skadliga produkter. Gemensamt i dessa sammanhang är att företagets anseende och 

legitimitet står på spel hos dess intressenter. När en sådan situation uppstått behöver 

företaget ta ställning till hur de ska kommunicera med sina intressenter för att behålla deras 

förtroende, det vill säga hur de ska utforma sin kriskommunikation (Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2009, 97-100).  

Det finns flera olika teorier inom kriskommunikation för hur ett företag kan reparera sitt 

anseende. Dessa teorier kommer ursprungligen från retorikens apologia. Apologia kan 

beskrivas som verbalt självförsvar. Här ser man till hur ett företag ska formulera sitt budskap 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, 97-100). Två teorier som fokuserar på denna 

frågeställning är image repair theory och situational crisis communication theory. I denna 
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uppsats används främst situational crisis communication theory men för att tillhandahålla 

en något bredare forskningsöversikt presenteras båda teorierna nedan.  

 

4.3. Image repair theory 

Denna teori har utvecklats av William Benoit och teorin används för att analysera de 

försvarsstrategier ett företag kan använda när det hamnat i en förtroendekris och dess 

anseende står på spel (Benoit, 1997). Benoit menar att ett hot föreligger om företaget 

anklagas för något som inträffat samt om det som inträffat anses vara stötande. Om ett 

sådant hot uppstått gentemot företaget menar Benoit att det finns fem retoriska 

försvarsstrategier som kan tillämpas för att försöka rädda företagets anseende. Dessa utgår 

från förnekande till att helt ta på sig skulden. Här ges en kort beskrivning av 

försvarsstrategierna. En mer utförlig beskrivning finns i ursprungskällan (Benoit, 1997).    

Det finns två former av förnekelse. Första formen är att företaget hävdar att uppgifterna är 

falska och helt dementerar att händelsen inträffat. Den andra formen av förnekelse är 

projicering. Företaget menar att det är en annan aktörs ansvar att händelsen inträffat och 

därigenom reduceras företagets eget ansvar.  

Inom image repair theory finns fyra varianter av bortförklaring. I den första variationen 

hävdar företaget att händelsen var ett svar på en annan aktörs agerande och således ej kan 

hållas ansvarig. Den andra formen av bortförklaring är att hävda okunskap. Företaget 

försöker göra gällande att väsentlig information saknades eller ovana av att hantera 

informationen och att det därav inte behöver ta lika stort ansvar för krisen. I den tredje 

formen anser företaget att det var en olyckshändelse vilket de inte kunnat rå för. I den fjärde 

delen menar företaget att händelsen utfördes med goda avsikter och att företaget aldrig skulle 

skada någon medvetet.  

När ett företag står anklagat för en händelse är en försvarsstrategi att försöka minska 

händelsens anstötlighet. Detta kan göras på sex olika sätt. I den första grenen vill företaget 

flytta fokus till tidigare goda gärningar för att på så sätt ge en positiv bild av företaget. På det 

andra sättet vill företaget försöka minska händelsen genom att hänvisa till ett mindre antal 

avskedade eller liknande. På det tredje sättet jämförs händelsen med en liknande situation 

som varit betydligt värre för att på så sätt minska händelsens anstötlighet. På det fjärde 

sättet hänvisar företaget till ett högre syfte genom att förklara varför och det positiva som 

kommer ur det. För det femte, företaget går till motangrepp på den som utfärdar anklagelsen. 

På det sjätte sättet försöker företaget att kompensera det som drabbats och utfärda ersättning 

och/eller en ursäkt.  
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En försvarsstrategi inom image repair theory är tillrättaläggande. Här vill företaget se till 

att återställa det som inträffat. Detta görs genom att utreda vad som egentligen inträffat och 

hävdar att de på så sätt vill hindra att situationen uppstår på nytt.  

Den sista försvarsstrategin inom image repair theory är att företaget tar på sig skulden för 

det som inträffat och ber om ursäkt. Benoit anser även att när ett företag är utsatt för en 

anklagelse är det utsatt för en risk oavsett om anklagelsen är sann eller inte. Företaget 

behöver alltså inte vara skyldigt till anklagelsen för att företagets anseende ska vara hotat. 

Hotet uppstår så snart publiken tror att företaget gjort sig skyldig till anklagelsen. 

”Perceptions are more important than reality” (Benoit, 1997). 

 

4.4. Situational Crisis Communication Theory 

En annan grundläggande teori inom kriskommunikation är situational crisis communication 

theory, utvecklad av Timothy Coombs (Coombs, 2013, 226-278). Situational crisis 

communication theory beskriver hur företagsledningar bör kommunicera med intressenter i 

en krissituation. Inom situational crisis communication theory finns det tre olika kategorier 

för den information som ges i bemötandet av en kris (Coombs, 2013, 226-278). Nedan 

återges en kort beskrivning av dessa. För en utförligare beskrivning se ursprungskällan 

(Coombs, 2013, 226-278). 

Den första av åtgärder handlar om att ge information i syfte att hjälpa personer som 

eventuellt är utsatta för risk till följd av krisen. Om det till exempel skett en industriolycka på 

en av företagets anläggningar kan det gälla information om vart allmänheten kan finna 

skydd. Denna typ av information kallas instruerande information.  

Till den andra kategorin hör information som hjälper intressenter att handskas med sin oro. 

Sådan information innefattar en förklaring om orsaken för händelsen, uttryck för sympatier 

och omtanke för de drabbade samt information om åtgärder vidtagna för att förhindra 

liknande kriser i framtiden. Den här informationen kallas för justerande information.  

Till den sista kategorin av åtgärder hör utformande av försvarsstrategier för att försöka 

skydda/reparera företagets anseende. Denna del av situational crisis communication theory 

grundar sig på psykologins attribution theory. Attribution theory anser att människor 

tenderar att vilja hitta en orsak till en negativ händelse. Människor försöker hitta någon eller 

något som kan hållas ansvarig för händelsen. Denna process sker spontat och grundar sig på 

en liten mängd information.  
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I den del av situational crisis communication theory som syftar till att utforma en 

försvarsstrategi identifieras vilka faktorer som påverkar hur människor fördelar ansvar för 

kriser. Människor fördelar i första hand ansvar beroende på vilken typ av kris som uppstått. 

(Coombs, 2013, 226-278). 

 

4.4.1. Kriskategorier inom situational crisis communication theory 

Inom situational crisis communication theory delas kriser i tre olika kategorier (Coombs, 

2013, 226-278). Till den första kategorin hör kriser där företaget själv anses vara offer för den 

uppkomna händelsen. Hit räknas kriser som beror på yttre omständigheter som företaget 

inte rår över till exempel naturkatastrofer, ryktesspridning eller kriser orsakade av sabotage 

från en annan aktör, exempelvis dataintrång. Den här typen av kris kallas för offerkris och 

här tilldelas företaget en mycket liten mängd ansvar. (Coombs, 2013, 226-278). 

Den andra kriskategorin utgörs av händelser som orsakats oavsiktligt. Det innefattar bland 

annat omoraliskt eller oansvarigt agerande, olyckor orsakade av tekniska fel och produktfel 

som uppkommit utanför företaget. Till kategorin hör däremot inte något agerande som är 

olagligt eller bryter mot gällande regelverk. Den här kriskategorin kallas för oavsiktlig kris 

och här tillskrivs företaget en något större mängd ansvar eftersom företaget haft större 

möjlighet att förhindra händelsen.  

Vid den tredje och sista kategorin tillskrivs företaget ett mycket stort ansvar. Inom denna 

kategori hamnar händelser som orsakats avsiktligen. Hit hör händelser som orsakats av att 

företagsledningen utsatt intressenter för risk genom ha brutit mot gällande regelverk. Även 

olyckor till följd av mänskliga fel som begåtts inom företaget omfattas av denna kategori som 

kallas avsiktlig kris.  

Förutom krisens art påverkas det ansvar som tillskrivs företaget av dess historik, till exempel 

om det varit föremål för liknande kriser tidigare, och det anseende företaget hade innan 

krisen uppstod. Dessa två faktorer kallas för intensifierade faktorer. (Coombs, 2013, 226-

278). 

 

4.4.2. Försvarsstrategier inom situational crisis communication theory 

Situational crisis communication theory gör en liknande kategorisering av försvarsstrategier 

som i föregående teori, image repair theory (Coombs, 2013, 226-278). Inom situational 

crisis communication theory finns fyra typer av försvarsstrategier. Dessa sträcker sig från 

förnekelse till att försöka väcka empati hos intressenterna.  
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I den första kategorin försöker företaget förneka att det finns en kris som de har samröre 

med. Detta görs genom att attackera angriparen i syfte att minska dess trovärdighet, förneka 

att det över huvud taget finns en kris eller skylla krisen på en annan aktör. Denna grupp av 

försvarsstrategier benämns som förnekande försvarsstrategier.  

I den andra kategorin av försvarsstrategier försöker företaget förminska den uppkomna 

krisens anstötlighet. Detta görs genom att försöka förklara bort händelsen, rättfärdiga 

företagets agerande, hävda att händelsen var utanför företagets kontroll, eller hävda att 

händelsen inte skett avsiktligt. Denna grupp av försvarsstrategier kallas för förminskande 

försvarsstrategier. 

Den tredje kategorin av försvarsstrategier handlar om att försöka återuppbygga företagets 

anseende genom att kompensera de drabbade och/eller be de drabbade om ursäkt. Denna 

grupp av försvarsstrategier kallas återuppbyggande försvarsstrategier.  

Den sista formen av försvarsstrategier kallas för stödjande försvarsstrategier. Dessa 

strategier går ut på att försöka väcka sympati hos intressenterna. Detta kan göras genom att 

påminna intressenter om företagets tidigare goda gärningar, tacka intressenter för deras 

hjälp under krisen eller försöka hävda att företaget själva är offer för krisen. (Coombs, 2013, 

226-278). 

 

4.4.3. Rekommenderat agerande av situational crisis communication 

theory 

Situation crisis communication theory ger följande rekomendationer om hur bemötandet av 

en kris skall gå till väga. (Coombs, 2013, 226-278). Ett av de viktigaste budskapen från teorin 

är att det initiala bemötandet av krisen kommer snabbt. Tystnad är aldrig rekommenderat då 

det kan innebära att allmänheten upplever att företaget inte förstått vidden av den kris som 

inträffat (Strömbäck & Nord, 2006). Om det finns offer som är utsatt för fara måste man 

först och främst inrikta sig på att ge Instruerande och justerande information  

I det fall då det rör sig om en offerkris eller en oavsiktlig kris utan intensifierande faktorer 

räcker oftast justerande och eventuell instruerande information som bemötande. I annat fall 

så bör företaget använda sig utav en eller flera försvarsstrategier. Nedan följer en redogörelse 

för under vilka förutsättningar de olika försvarsstrategierna lämpar sig.  

Förnekande försvarsstrategier bör användas då krisen går under offerkris men enbart då 

det handlar om ryktesspridning.  
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Förminskande försvarsstrategier kan användas på kategorin oavsiktlig kris under 

förutsättning att det inte finns några intensifierande faktorer.  

Återuppbyggande försvarsstrategier bör användas vid kategorin oavsiktlig kris som har 

intensifierande faktorer och avsiktlig kris.  

Stödjande försvarsstrategier kan användas tillsammans med ovanstående strategier under 

följande omständigheter. Offergörande bör endast användas vid en offerkris. Att påminna 

om tidigare goda gärningar kan bara användas då det finns positiva handlingar att hänvisa 

till. Företaget riskerar att uppfattas som självgott. Tackande av berörda för deras hjälp under 

krisen bör användas endast då det har skett. (Coombs, 2013, 226-278). 
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5. Forskningsöversikt 
 

Här presenteras en överblick av tidigare forskning inom image repair theory och situational 

crisis communication theory. Översikten är inte heltäckande men ett försök till att visa på 

vilken typ av forskning som gjorts. 

 

5.1. Image Repair Theory 

Image repair theory applicerades till en början på offentliga personer, främst inom politiken 

(Benoit, 2013, 213-221). Ett exempel på sådan forskning är den studie som analyserar Ronald 

Reagans2 agerande i samband med Iran-Contras-affären. Reagan anklagades för att hans 

regering gett vapen till nicaraguanska gerillarörelsen Contras och Irans nya revolutionära 

regim i utbyte mot att de frigav amerikansk gisslan. Reagan förnekade att så var fallet tills att 

motsatsen bevisades. Reagans försvarsstrategi var att därefter ta på sig skulden, visa ånger 

och arbetade utifrån att något sådant inte skulle hända igen. Efter detta agerande ökade 

Reagan genast i popularitet. (Benoit, 2013, 213-221). 

Under mitten av 1990-talet började image repair theory att användas för att studera 

företagskriser (Benoit, 2013, 213-221). Det gjordes till exempel en studie på hur 

telefonoperatören AT & T hanterade sin externa kommunikation efter att ett större servicefel 

inträffat. Studier har även gjorts på företags inblandning diverse miljöskandaler. Exempelvis 

har det gjorts en studie på gasläckan på Union Carbide och oljeutsläppet i Alaska av Exxon 

Valdez. 

Teorin har även tillämpats för att analysera offentliga personer inom idrott- och 

nöjesbranschen har försvarat sig i samband med skandaler. (Benoit, 2013, 213-221). En 

studie tittar närmare på skandalen som inträffade då skådespelaren Hugh Grant blev 

arresterad för att ha haft samröre med en prostituerad. Hugh Grant medverkade i flertalet tv-

program där han var ångerfull och försökte inte på något sätt rättfärdiga handlingen. Detta 

resulterade i att publiken uppfattade honom som ärlig vilket gjorde att skadan på hans 

anseende mildrades. 

Image repair theory har även använts för att analysera länders kriskommunikation (Benoit, 

2013, 213-221). Efter terrorattacken på World Trade Center i New York den 11 september 

2001 kritiserades Saudiarabien för att stödja terroristerna. Saudiarabien använde sig av 

pressmeddelanden, tal, tv- och radioreklam för att bemöta anklagelserna. Resultatet i studien 

                                                        
2 USA:s president 1981–1989. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_president
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visade bland annat på att den Saudiska regimen använt förnekelse samt gottgörelse för att 

mildra effekten av anklagelserna. (Benoit, 2013, 213-221). 

 

5.2. Situational Crisis Communication Theory 

Forskningen inom situational crisis communication theory har mest varit inriktad på att 

identifiera vilka faktorer som påverkar hur allmänheten och mediala aktörer tilldelar ansvar 

vid företagskriser och hur de svarar på kriskommunikation (Coombs & Holladay, 2008), 

(Coombs, 2013, 226-278), (Jeong 2009). Dessa frågeställningar har främst undersökts 

genom laborativa studier och kontrollerade experiment. En laborativ studie har till exempel 

gjorts på Samsung Industry i Sydkorea 2007 efter att ett oljeutsläpp orsakats av att en pråm 

tillhörande Samsung Industry kolliderat med en oljetank (Jeong, 2009). Studien utfördes en 

månad efter att händelsen inträffat. Här fick 180 vuxna läsa en text om företaget. De som 

deltog i studien delades in i tre olika grupper. Första gruppen fick läsa en text där företaget 

framställdes i positiv dager genom att fördelaktiga tidigare handlingar presenterades. Den 

andra gruppen fick ta del av en text där Samsung Industry presenterades på ett mindre 

fördelaktigt sätt och exempel på negativa handlingar presenterades. Den tredje gruppen fick 

ta del av en neutral text avseende företaget. Här studerades om företagets tidigare agerande 

påverkar den graden av ansvar som publiken tilldelar företaget när en kris inträffar. 

Resultatet visar att människor är mer benägna att tilldela företaget större ansvar då de fått ta 

del av en information av negativ art avseende företagets tidigare handlingar. Detta tyder på 

att ett företags historia och företagets anseende har betydelse för hur publiken tilldelar 

företaget ansvar när en kris uppstår. (Jeong, 2009). 

Forskare har även använt situational crisis communication theory för att studera 

organisationers kriskommunikation i fallstudier. Teorin har till exempel använts för att 

studera kriskommunikationen från Amerikanska Röda Korset (Fussell Sisco, Collins & Zoch, 

2010). Denna organisation är ideell och på så sätt mycket beroende av sina medlemmar. En 

skadad bild av organisationens anseende kan därför ha stor negativ inverkan på dess 

verksamhet. Under tidsperioden 2000-2008 var Amerikanska Röda Korset i fokus för 

flertalet kriser. Det gällde bland annat kriser inom ledningen, diskriminering i samband 

bloddonationer, tvivelaktig användning av donationer till familjer för offer i 11 september 

attacken och Röda Korsets otillräckliga agerande i samband med orkanen Katrina. I studien 

gjordes en kvantitativ undersökning av tidningsartiklar. Forskarna tittade på vilka 

försvarsstrategier Röda Korset använde sig av under kriserna och hur dessa 

försvarsstrategier matchade vad som föreskrivs inom situational crisis communication 

theory. Studien undersökte även i vilken utsträckning organisationen använde sig av 
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rekommenderade försvarsstrategier givet den kris som uppstått. Studien ville även ta reda på 

om Amerikanska Röda Korset framställs mer negativt i artiklar där tidigare kriser nämns. 

Resultatet visade att organisationen enbart använde sig av rekommenderade 

försvarsstrategier i en tredjedel av fallen. Forskarna hävdar att om de följt rekommenderade 

försvarsstrategier i högre utsträckning hade organisationens anseende troligtvis tagit mindre 

skada. (Fussell Sisco, Collins & Zoch, 2010). 

 

5.3. Svensk forskning 

Svensk forskning har främst utgått från ett samhällsperspektiv. Man har studerat 

kriskommunikationen i samband med olika typer av katastrofer så som Estoniaolyckan eller 

mordet på Anna Lindh. (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, 26). Det förefaller inte som om 

man använt sig av kommunikationteoretiska modeller såsom situational criris 

communication theory och image repair theory i så stor utsträckning.  För att ge en bild av 

en svensk studie presenteras här en studie som undersöker regeringens hantering av 

kriskommunikationen i samband med tsunamikatastrofen 20043 (Strömbäck & Nord, 2004).   

I studien undersöktes hur den svenska allmänheten uppfattade regeringens krishantering 

efter tsunamikatastrofen och hur den svenska allmänheten uppfattar mediernas rapportering 

efter tsunamikatastrofen? (Strömbäck & Nord, 2004). Det undersöktes även hur 

krishanteringen förändrade förtroendet för regeringen och media. Studien genomfördes 

genom telefonintervjuer och intervjuer i fokusgrupper.  

Resultatet i studien visade på att regering hanterade krisen bristfälligt genom att agera 

långsamt och inte vidta tillräckliga åtgärder. Även om allmänheten inte hade ett stort 

förtroende för regeringen innan krisen så kom visar studien på att allmänheten hade höga 

förväntningar på att regeringen visar handlingskraft i samband med en krissituation som 

denna. Allmänhetens generella uppfattning av regeringen var att de inte agerat tillräckligt 

snabbt och kraftfullt.  

I ett tidigt skede av katastrofen informerade medierna om katastrofens omfattning och att 

det eventuellt fanns många svenskar bland de drabbade. Till skillnad från officiella nyheter 

visade studien på att medierna gav relevant och konsekvent information om katastrofen. 

Media drog på så sätt nytta av regeringens bristfälliga rapportering. Regeringens bristfälliga 

agerande skapade en förtroendelucka som medierna kunde dra nytta av. Det sammantagna 

                                                        
3 Jordbävning i Indiska oceanen som ägde rum 26 december 2004 där 20 000 svenskar drabbades. 
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resultatet var minskat förtroende för regeringen och ökat för media. (Strömbäck & Nord, 

2004).   

 

5.4. Kunskapsluckor 

Författaren veterligen har det enbart gjorts en studie av Carema Cares kriskommunikation 

under mediedrevet 2011. I studien, Carema Care? En retorisk argumentations- och 

kriskommunikationsanalys av vårdföretaget Carema Care, undersöks vilken typ av 

argumentation som Carema Care använder sig av i syfte att försvara sig mot de anklagelser 

som förs fram (Åsblom, 2012). Studien utgår från två bloggar Nystart Koppargården och 

Carema Care-Dokument Inifrån där Carema Care bemöter den kritik som framförs. Studien 

utgår från ett retoriskt perspektiv men använder även delar av teorier inom modern 

kommunikationsvetenskap på som apologia och image repair theory. Studien kommer fram 

till att det argument som Carema Care använder mest frekvent i bloggarna är att de anser sig 

oskyldiga till anklagelsen vilket motsvarar förnekande försvarsstrategier. Därefter följer 

argument som motsvarar förminskande och återuppbyggande försvarsstrategier.  

Det finns ett behov av att bättre förstå om Carema Care kunde gjort något annorlunda för att 

undvika all den negativa uppmärksamhet som de fick i media. Därav behöver man tydligare 

förstå hur Carema Care skötte sin externa kriskommunikation och om något kunde gjorts 

annorlunda. Man skulle kunna argumentera för att mediernas rapportering i samband med 

mediedrevet redan från början var tydligt vinklad (Wallin, 2016, 11 december), (Stenshamn, 

2012). Det faktum att Carema Care själva startade två bloggar tyder på att de själva ansåg att 

de inte fick komma till tals i media. Det är således oklart i vilken utsträckning Carema Care 

faktiskt kunde påverka utgången av mediedrevet. Likväl vet man av erfarenhet och forskning 

att det finns många exempel där aktörer genom väl utformad extern kriskommunikation 

lyckats stävja vidare rapportering och återvinna förtroendet hos både media och allmänheten 

(Benoit, 2013, 213-221), (Fussell Sisco, Collins & Zoch, 2010). 

Det finns alltså tydliga behov av att ytterligare pusselbitar läggs till förståelsen kring varför 

mediedrevet kring Carema Care blev så allvarligt och omfattande. Kunskapen om det här 

kan leda till en bättre förståelse om hur företag bör agera i samband med ett mediedrev för 

att deras anseende inte ska ta för stor skada. 
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6. Metod 

 
Carema Cares externa kommunikation skedde huvudsakligen via pressmeddelanden, sina 

bloggar, intervjuer i radio, tv, och tidningar. I den här studien behandlas den kommunikation 

som skedde via pressmeddelanden. För att försöka identifiera vilken typ av kris Carema Care 

befann sig i studeras även den nyhetsrapportering som skett i skriftlig form som föregår varje 

pressmeddelande. Studien begränsas till den del av nyhetsrapporteringen som Carema Care 

svarat på genom pressmeddelanden. 

 

6.1. Kvalitativ textanalys 

För att analysera materialet som ligger till grund för studien används kvalitativ textanalys. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 210-226 ). Metoden lämpar sig väl när 

underlaget är begränsat. Kvalitativ textanalys innebär att försöka få fram det väsentliga 

innehållet i texten. Detta görs genom att noggrant läsa textens olika delar och helhet. Det är 

även viktigt att ta hänsyn till textens kontext. Analysen innebär att läsa texten flera gånger 

och att den angrips på flertalet olika sätt. Texten bör läsas snabbt och översiktligt så väl som 

långsamt och betänksamt. Inom kvalitativ textanalys finns två huvudtyper av textanalytiska 

tillvägagångssätt, systematiserande frågeställningar och kritiskt granskande 

frågeställningar. Innan inriktningen som är relevant för uppsatsen presenteras redogörs det 

kort för de olika begreppen inom kvalitativ textanalys. 

De systematiserande frågeställningarna delas in i tre kategorier, klargöra tankestrukturen, 

ordna logiskt samt klassificering. Kategorin klargöra tankestrukturer syftar till att 

analysera texten utifrån olika aktörer som på ett eller annat sätt varit viktiga för 

samhällsdebatten.  

Tillvägagångssättet logiskt ordna innebär att formalisera innehållet i överblickbara 

kategorier. Hit hör exempelvis studier där man vill överblicka olika argument i en debatt. 

Den tredje inriktningen inom systematiserande frågeställningar är klassificering. Här vill 

man kategorisera innehållet i texten utefter lämplig sammanfattande rubrik. Exempel på 

detta kan vara att ta reda på om ett politiskt parti gått från en mer liberal syn till konservativ 

syn. 

De kritiskt granskande frågeställningarna delas in i kategorierna idékritik, ideologikritik och 

diskursanalys. Den idékritiska analysen vill ta reda på om innehållet i texten lever upp till 

bestämda normer som finns i samhället. Är bonussystemet för olika personalgrupper 
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moraliskt hållbar? Den ideologikritiska analysen vill lyfta fram de konflikter som kan finnas i 

ett samhälle och som återspeglas i den angivna texten. Det tredje området inom kritiskt 

granskande frågeställningarna är diskursanalys. Metoden används ofta för att belysa 

maktförhållanden i samhället. Här anser man bland annat att språket är med och formar 

verkligheten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 210-226). 

Relevant för denna studie är systematiserande frågeställningar med klassificering som 

tillvägagångssätt. Detta görs på grund av att analysen utgår från redan angivna kategorier 

inom situational crisis communication theory. Analysen börjar med att ställa en 

övergripande problemställning som sedan ska konkretiseras genom ett antal preciserande 

frågor. Frågorna ställs därefter till texterna. Svaret på de preciserande frågorna utgör sedan 

lösningen på forskningsproblemet. I kapitlet nedan specificeras materialet som kommer att 

användas. Därefter beskrivs det praktiska tillvägagångssättet av kvalitativ textanalys.  

 

6.2. Material och urval 

För att identifiera de pressmeddelanden som är relevanta för studien användes Carema 

Cares pressrum på Cision. Dagens Nyheter publicerade artikeln om Koppargården 11 

oktober vilket anses vara startskottet för mediedrevet (Tottmar, 2011). Således är enbart 

pressmeddelande efter detta datum aktuella för studien. Efter 22 december finns det inga 

pressmeddelanden som kan anses vara svar på någon anklagelse gällande de ämnen som tas 

upp i mediedrevet. Eftersom att den här studien fokuserar på Carema Cares 

försvarsstrategier bortses det från de pressmeddelanden som är skrivna efter detta datum 

samt pressmeddelanden publicerade av någon av ägarna, det vill säga Triton, KKR och 

Ambea. Vidare sorterades pressmeddelanden som uppenbart inte är kopplade till 

mediedrevet bort. Efter gallringen återstod tio pressmeddelanden. 

För att identifiera de nyhetsartiklar som föregår pressmeddelandena användes databasen 

Retriever som tillhandahåller tjänster inom mediebevakning. För att hitta rätt nyhetsartiklar 

angavs sökordet Carema och sökperioden begränsades till 2011-10-01--2011-12-22. 

Anledningen till det tidigare startdatumet för den här sökningen var för att täcka in 

nyhetsrapporteringen som föregår det första pressmeddelandet ovan, daterat 2011-10-11. Det 

påträffades nyhetsartiklar som svarade mot samtliga pressmeddelanden förutom ett. Därav 

exkluderades detta pressmeddelande. Urvalet av nyhetsartiklar begränsades till Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet. Dessa tidningar valdes eftersom de är Sveriges ledande 

dagstidningar och rikstäckande. Genom att betrakta datum, rubrik och innehåll 

identifierades minst en artikel för varje återstående pressmeddelande. I de fall där det fanns 
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en artikel från både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet valdes den som var publicerat 

först. Grupperna av pressmeddelandena med föregående nyhetsartikel presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Nyhetsartiklar och efterföljande pressmeddelanden 

Grupp Datum Avsändare Rubrik 

1 2011-11-02 Dagens Nyheter Allt som kostar ifrågasätts 

 2011-11-16 Carema Care Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på golvet 

    

2 2011-11-06 Dagens Nyheter Caremachefer styrs av hemliga bonusprogram 

 2011-11-11 Carema Care Carema Care avskaffar sitt bonussystem 

    

3 2011-11-11 Dagens Nyheter Kissblöjorna vägs – för att spara pengar 

 2011-11-11 Carema Care Carema Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av 

besparingsskäl” 

    

4 2011-11-16 Svenska Dagbladet Kritik mot Caremaboende i Umeå 

 2011-11-17 Carema Care Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå 

    

5 2011-11-18 Dagens Nyheter Vårdföretagarna kan utesluta Carema  

 2011-11-18 Carema Care Carema Care kommenterar Vårdföretagarnas beslut 

    

6 2011-11-30 Svenska Dagbladet Dog av svält på Carema-boende 

 2011-11-30 Carema Care Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda 

    

7 2011-12-22 Dagens Nyheter Anställda uppmanas att tävla i att spara pengar  

 2011-12-22 Carema Care Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand –  

Uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns 

utbildningsmaterial 

    

8 2011-12-22 Dagens Nyheter Rätt inställning – med hjälp av ett spel 

 2011-12-22 Carema Care Kommentar till uppgifter i DN: ”Caremaspelet ett verktyg för att 

diskutera vardagsfrågor 

    

9 2011-12-22 Dagens Nyheter Anställda uppmanas att tävla i att spara pengar 

 2011-12-22 Carema Care Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om Kastanjen 
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6.3. Tillvägagångssätt 

Första steget i studien var att ta reda på vilken typ av kris Carema Care befann sig i utifrån 

situational crisis communication theory. För att identifiera kriskategori så har modellen 

anpassats så att den fungerar för ett vårdföretag så som Carema Care. En övergripande 

frågeställning har specificerats. För att sedan besvara frågeställningen har även frågor 

avseende varje kristyp utformats. Dessa frågor ställs sedan till varje nyhetsartikel. 

Frågeställning: Går det att utifrån situational crisis communication theory identifiera vilken 

typ av kris Carema Care befann sig i? 

 

1. Offerkris: 

a) Beror krisen som presenteras i texten på yttre omständigheter som Carema Care 

inte rår över? I så fall, hur? Kriser av den här typen kan till exempel röra sig om 

naturkatastrofer eller olyckor till följd av ett strömavbrott. 

b) Förekommer det rykten eller felaktig information om Carema Care som kan 

skada företaget? I så fall, hur? Rykten avser information som inte kommer från en 

förstahandskälla. Förstahandskällor utgörs exempelvis personal och anhöriga. Jag 

väljer att betrakta en källa som förstahandskälla även om den inte är namngiven. 

c) Beror krisen på att en annan aktör aktivt försökt orsaka skada för företaget? I så 

fall, hur? Detta skulle kunna gälla en anlagd brand på ett boende eller dataintrång 

i företagets datasystem? 

 

2. Oavsiktlig kris: 

a) Framförs det anklagelser i texten om att Carema Care har agerat oansvarigt eller 

omoraliskt? I så fall, hur? Hit räknas inte agerande som är olagligt eller bryter mot 

gällande regler. 

b) Påstås det att det skett en olycka, eller råder missförhållanden, till följd av en 

defekt i utrustning? I så fall, hur? 

c) Påstås det att Carema Care inte kunnat leverera en säker vård på grund av 

defekter i utrustningen och eller faciliteter? I så fall, hur? Utrustning skulle i det 

här sammanhanget kunna vara sjukvårdsmaterial och faciliteter avser lokaler och 

dess inrättningar. 
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3. Avsiktlig kris: 

a) Påstås det att det råder missförhållanden eller att det skett en olycka på grund av 

att någon/några medarbetare begått ett allvarligt fel? I så fall, hur? 

b) Har ledningen inom Carema Care medvetet brutit mot regler och lagar och på så 

sätt utsatt vårdtagare för risker? I så fall, hur? 

 

4. Intensifierande faktorer: 

a) Finns det intensifierande faktorer närvarande vid krisen? I så fall, hur? 

 

Nästa steg i studien var att ta reda på vilken typ av försvarsstrategi Carema Care använt sig 

av för att försvara sig mot anklagelserna i nyhetsartiklarna. Detta gjordes med utgångspunkt 

utifrån situational crisis communication theory. För att identifiera försvarsstrategi så har 

modellen anpassats så att den fungerar för ett vårdföretag så som Carema Care. En 

övergripande frågeställning har sedan specificerats. För att sedan besvara frågeställningen 

har även frågor avseende varje försvarsstrategi utformats. Dessa frågor ställs sedan till varje 

pressmeddelande. 

Frågeställning: Går det att utifrån situational crisis communication theory identifiera vilken 

retorisk försvarsstrategi Carema Care använt sig av? 

 

1. Förnekande försvarsstrategier: 

a) Förnekar Carema Care att anklagelsen inträffat? I så fall, hur? 

b) Går Carema Care till motangrepp på angriparen? I så fall, hur? 

c) Skyller Carema Care händelsen på någon annan aktör? I så fall, hur? 

 

2. Förminskande försvarsstrategier: 

a) Anser Carema Care att händelsen inte skett avsiktligen och att det inte fanns 

någon vilja att orsaka skada? I så fall, hur? 

b) Anser Carema Care att orsaken till händelsen var utanför deras kontroll? I så 

fall, hur? 
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c) Anser Carema Care att händelsen som inträffat ej skett avsiktligt? I så fall, 

hur? 

d) Försöker Carema Care att förklara bort händelsen? I så fall, hur? 

 

3. Återuppbyggande försvarsstrategier: 

a) Vill Carema Care kompensera de drabbade? I så fall, hur? 

b) Ber Carema Care de drabbade om ursäkt? I så fall, hur? 

 

4. Stödjande försvarsstrategier: 

a) Upplyser Carema Care om tidigare positiva gärningar? I så fall, hur? 

b) Tackar Carema Care de berörda för deras hjälp under krisen? I så fall, hur? 

c) Upplyser Carema Care om att de själva är offer för det som inträffat? I så fall, 

hur? 
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7. Analys 
 

Här presenteras en analys av samtliga pressmeddelanden samt föregående nyhetsartiklar. 

Presentationen sker i kronologisk ordning med avseende på nyhetsartikelns 

publiceringsdatum. Varje analys börjar med att kort ge information om när nyhetsartikeln 

och pressmeddelandet är publicerade. Därefter ges en sammanfattning av nyhetsartikeln för 

att på så sätt ge en överblick över anklagelserna som framförs. Sedan presenteras ett antal 

textstycken från nyhetsartikeln som illustrerar anklagelserna. Därpå analyseras innehållet i 

varje textstycke. På samma sätt ges en kort sammanfattning av varje pressmeddelande och 

sedan presenterar ett antal textstycken från varje pressmeddelande där Carema Cares 

försvarsstrategier framkommer. För varje grupp görs till slut en sammanställning av vilka 

typer av anklagelser som framförts, vilka typer av försvarsstrategier som använts och hur 

Carema Cares agerande förhåller sig till anklagelsen utefter rekommendationer från 

situational crisis communication theory.  

 

7.1. Presentation av grupp 1 

Dagens Nyheter publicerar nyhetsartikeln Allt som kostar ifrågasätts den 2 november 

(Hökerberg, 2011a). Den här nyhetsartikeln publicerades relativt tidigt i mediedrevet och är 

den första som Carema Care bemöter via ett pressmeddelande. Carema Care bemöter 

kritiken den 16 november via ett pressmeddelande (Pressmeddelande, Carema Care: 

”Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på golvet”, 2011-11-16). 

 

7.1.1. Analys av artikeln Allt som kostar ifrågasätts 

Artikeln handlar om de förhållanden som råder på äldreboendet Tallbohov som drivs i 

Carema Cares regi (Hökerberg, 2011a). Två huvudteman i artikeln har identifierats. Det 

första är att det förekommer missförhållanden som beror på besparingar initierade av 

ledningen. Det andra temat är att ledningen var medveten om missförhållandena och har 

försökt mörklägga dem utåt genom att bland annat skrämma personalen till tystnad. Artikeln 

innehåller en mängd anklagelser och nedan presenteras några citat som åskådliggör 

punkterna ovan.   

Ledningen på Tallbohovs äldreboende har flyttat fokus till besparingar så mycket att 

det inte längre går att bedriva en säker vård på anläggningen, menar medarbetarna. 

Sjuksköterskor som DN har talat med säger att ledningen ifrågasätter varenda 
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ordination som kostar pengar. – Är du verkligen säker på att den här 

tryckluftsmadrassen behövs? Kan vi inte göra på ett annat sätt? Som om det vore ett 

privat önskemål när det handlar om skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, 

säger en medarbetare. 

(Hökerberg, 2011a) 

I texten framgår det att personalen anser att ledningen har fel fokus genom att hårda 

besparingar lett till att det inte längre är möjligt att bedriva en säker vård. Medarbetaren 

antyder också att ledningen är beredd att bryta mot hälso- och sjukvårdslagen i syfte att 

spara pengar. I textstycket påstås det alltså att det råder missförhållanden i form av att 

ledningen agerat oansvarigt och omoraliskt. Det finns även en antydan om att företaget 

bryter mot gällande regelverk. Anklagelsen går således under kategorin oavsiktlig kris, men 

det finns även antydningar i texten som gör att krisen skulle kunna klassificeras som 

avsiktlig.  

Ett annat område där det sparas pengar är de boendes sängar. På Tallbohov ska 

personalen laga de eldrivna sängar som gått sönder berättar anställda –allt för att 

hålla nere kostnaderna och slippa ringa in tekniker. I våras gick en äldre mans säng 

sönder vilket löstes genom att man tog en annan patients säng och lät denne ligga på 

golvet i flera månader. En tredje patient var alldeles för lång för sin säng, men det tog 

sex månader innan han fick en ny, trots krav från personal som tvingades binda ihop 

sängen provisoriskt.  

(Hökerberg, 2011a) 

I det här citatet framhålls brister i standarden på boendet till följd av besparingarna. Att låta 

en äldre människa sova på golvet förefaller för de flesta vara ovärdigt och anklagelsen gäller 

att ledningen agerat omoraliskt i sin iver att tjäna pengar. Av citatet framgår det även att 

personalen ställt krav till ledningen om ny utrustning men nekats detta. Ledningen har alltså 

varit väl medveten om de brister som förekommer på Tallbohov men valt att inte göra något 

åt det. Händelsen skulle kunna vara ett produktfel då det är utrustning i form av en säng som 

gått sönder. Men anklagelsen får snarare anses avse ett oansvarigt agerande från ledningen. 

De har informerats om bristerna men inte gjort något åt dem på ett professionellt sätt. 

Sammantaget gör textstycket gällande att Carema Care agerat omoraliskt och oansvarigt och 

anklagelserna faller således under kristypen oavsiktlig kris. 

Vårdpersonalen som DN träffar har gjort allt i sin makt för att förbättra situationen 

på Tallbohov. – Vi har skrivit åtskilliga avvikelserapporter, men de måste ha stannat 

hos chefen. När inget hände vände sig några direkt till kommunens medicinskt 

ansvariga sjuksköterska, men då blev det hus i helvete på Carema. De blev utskällda 
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och tillsagda att allt som hände på Tallbohov skulle hållas inom väggarna och inte 

läcka ut till kommunen. Eftersom rapporterna försvann och personal inte tilläts 

dokumentera började desperata anställda ta kopior på sina avvikelserapporter för 

att ha bevis ifall något inträffade. – För att rädda sitt eget skinn ifall en anhörig 

anmälde till Socialstyrelsen. Vi försökte rädda våra legitimationer i en miljö som 

omöjliggjorde en säker vård.  

(Hökerberg, 2011a) 

I textstycket påstås det att personalen på Tallbohov ansåg att missförhållandena var så pass 

allvarliga att personalen skrivit flertalet avvikelserapporter. Avvikelserapporterna baseras på 

de anklagelser som framförs i artikeln och förefaller ha ignorerats av cheferna på 

äldreboendet och personalen har då själv gått vidare till kommunen för att upplysa om de 

rådande missförhållandena. Personalen har därefter blivit förebrådd för sitt agerande. Det 

antyds att ledningen på boendet försökt dölja missförhållandena som förekom på boendet. 

Personalen verkar anse att problemen var så pass allvarliga att det fanns risk för att 

Socialstyrelsen skulle kunna reagera på dem om en anmälan kom in. De anställda antyder 

således att gällande regelverk inte följs på boendet och att ledningen är ansvarig för detta. 

Sammanfattningsvis påstås ledningen agerat oansvarigt vilket går under kriskategorin 

oavsiktlig kris. Det antyds även att de brutit mot gällande regler vilket går under 

kriskategorin avsiktlig kris.  

Efter Koppargården – nu bryter personal på Caremas äldreboende Tallbohov 

tystnaden och berättar om en vård i fara.  

(Hökerberg, 2011a) 

Genom att Dagens Nyheter relaterar till den tidigare artikel som visat på misstänkt vanvård 

på Carema Cares äldreboende Koppargården bär nyhetsartikeln med sig intensifierande 

faktorer. 

 

7.1.2. Analys av pressmeddelandet Felaktiga uppgifter i media om att 

boende tvingades sova på golvet 

Detta pressmeddelande är svar på föregående nyhetsartikel (Pressmeddelande, Carema Care: 

”Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på golvet”, 2011-11-16). Svaret 

kommer två veckor efter att nyhetsartikeln publicerats. Ett första svar kom dock i en 

telefonintervju som gjorts mellan Carema Care och Dagens Nyheter vilket publicerades 
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dagen efter den första nyhetsartikeln (Hökerberg, 2011d). Här presenteras tre textstycken 

som kan anses åskådliggöra Carema Cares försvarsstrategier.  

 

Carema Care och Järfälla kommun tar allvarligt på uppgifterna, men efter noggrann 

genomgång av dokument kring händelsen kan det klart konstateras att beskrivningen 

av det inträffade inte stämmer. Av hänsyn till patientsekretessen är det inte möjligt 

för Carema Care att i detalj kommentera det enskilda fallet, men Carema Care är 

måna om att förklara hur man kontinuerligt arbetar med att möta de boendes 

personliga önskemål kring sin omsorg. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på 

golvet”, 2011-11-16) 

Carema Care börjar citatet ödmjukt med att säga att de tar allvarligt på de uppgifter som 

framkommit i media om att en man fått sova på golvet. Det är en allvarlig anklagelse och 

Carema Care har därför haft en noggrann genomgång av dokument kring händelsen för att 

reda ut vad som egentligen hänt. Vidare säger Carema Care att beskrivningen av händelsen 

inte stämmer. De bekräftar alltså att händelsen inträffat men att återberättelsen av händelsen 

är felaktig. Således förnekar Carema Care att anklagelsen inträffat och dementerar därmed 

att det finns en kris. Agerandet går under förnekande försvarsstrategier. Vidare berättar 

Carema Care att de kontinuerligt arbetar med att möta de boendes personliga önskemål 

kring sin omsorg. Här framhåller Carema Cares ledning att de hela tiden arbetar med att se 

till varje individs bästa. Carema Care upplyser alltså om tidigare goda handlingar vilket går 

under kategorin stödjande försvarsstrategier. 

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, säger Gertrud Öjetoft, tf. chef för 

äldreomsorgen vid Carema Care. I den uppdateras regelbundet vilka insatser som är 

viktiga för varje boende, hur de ska genomföras, när och av vem. Det kan till exempel 

handla om vilka dagar den boende vill komma ut i friska luften, att hon eller han vill 

få hjälp med att tvätta håret men vill kamma sig själv.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på 

golvet”, 2011-11-16) 

Här vill Carema Care göra gällande de försöker tillgodose varje persons individuella 

önskemål genom att upprätta en genomförandeplan. Genom att hänvisa till tidigare goda 

handlingar använder Carema Care alltså stödjande försvarsstrategier.  

I det aktuella fallet hade den boende gett uttryck för att inte vilja ligga i en säng, utan 

hellre sova i en madrass på golvet. Detta är väl dokumenterat. Det skedde dessutom i 
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samråd med den boendes närstående. I verksamheten har det hela tiden funnits 

tillgång till ett flertal tomma sängar. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på 

golvet”, 2011-11-16) 

Genom att hänvisa till att den boende själv haft ett önskemål om att sova på golvet 

dementerar Carema Care att det överhuvudtaget är fråga om en krisartad händelse. Carema 

Care framhåller också att beslutet skett i samråd med den boendes närstående. Det går 

vidare att tolka uttalandet som att Carema Care vill förtydliga att om händelsen ändå 

uppfattas som en kris så bär även de anhöriga delar av ansvaret. Carema Care skyller inte på 

en annan aktör men lägger en del av ansvaret för beslutet på den boende samt dess anhöriga. 

Därefter framhåller Carema Care att det funnits lediga sängar i verksamheten. Även detta 

påstående dementerar anklagelsen om bristen att ge en god vård på grund av besparingar. 

Carema Cares försvarsstrategier går således här under kategorin förnekande 

försvarsstrategier. 

 

7.1.3. Sammanställning av analys i grupp 1 

Det flesta anklagelser i nyhetsartikeln kan klassificeras under kategorin oavsiktliga 

händelser. Ledningen har vid flertalet tillfällen agerat oansvarigt och omoraliskt både mot 

vårdtagare och mot personal. I artikeln antyds det även att ledningen bryter mot lagar och 

regler vilket går under avsiktliga händelser som orsakar en kris. Dessa anklagelser är något 

mer vaga.  

De försvarsstrategier som Carema Care använder sig av i pressmeddelandet går under en 

förnekande försvarsstrategi. De säger att händelsen inträffat men inte av de skäl som 

tidigare angetts. Carema Care hävdar att händelsen har återberättats fel. De säger även att de 

boende och dess anhöriga önskat lösningen med en madrass på golvet vilket reducerar en del 

av ansvaret för Carema Care. Därefter berättar Carema Care om hur de aktivt och 

kontinuerligt arbetar med att försöka tillgodose varje boendes eget önskemål. Genom att 

berätta om tidigare goda gärningar så använder sig Carema Care av en stödjande 

försvarsstrategi.  

För att analysera hur Caremas Cares agerande förhåller sig till situational crisis 

communication theory noteras det att svaret kommer först två veckor efter nyhetsartikeln 

publicerades och de enbart bemöter kritiken om att en boende tvingats sova på golvet i 

pressmeddelandet. Denna tidsperiod får anses som allt för lång tid då det under den hunnits 
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skriva cirka 1300 nyhetsartiklar4 om Carema Care. Visserligen bemöter de en del av kritiken 

via en kortare telefonintervju samt ett mailsvar till Dagens Nyheter dagen efter 

nyhetsartikeln publicerats (Hökerberg, 2011d). Av vad som går att utläsa i nyhetsartikeln är 

det tydligt att ledningen på Carema Care blev överrumplade och inte är färdiga att uttala sig 

om anklagelserna som framförts. Carema Cares informationschef Elisabeth Frostell blir 

citerad i artikeln: ”Nej, jag kan inte uttala mig från höften om verksamheten på Tallbohov. 

Men vi sitter inte och tänker ut en ondskefull handling att det inte ska finnas några blöjor” 

(Hökerberg, 2011d). 

Beträffande försvarsstrategier följer Carema Care delvis rekommendationer från situational 

crisis communication theory. De använder sig utav stödjande försvarsstrategier vilket är i 

enlighet med teorin. Däremot rekommenderar teorin användande av återuppbyggande 

försvarsstrategier eftersom att anklagelserna går under oavsiktlig kris med intensifierande 

faktorer samt avsiktlig kris. I pressmeddelandet dementerar de anklagelsen vilket går under 

förnekande försvarsstrategier medan teorin istället rekommenderar att Carema Care skulle 

kompenserat de drabbade alternativt bett om ursäkt. Av det som framförs i nyhetsartikeln, 

publicerad 3 november, är det tydligt att de även här använt sig av förnekande 

försvarsstrategier (Hökerberg, 2011d). Dels förnekar Carema Care anklagelserna i 

händelserna och dels går de till motangrepp på angriparen.  

”Det är en jätteskillnad om du pratar med en person som är van att tala med medier 

än om du talar med en chef eller en medarbetar. Det är faktiskt så att media 

skrämmer varenda medarbetare genom att ringa och ställa frågor som de inte alls 

vet hur de ska hantera och sen blir det jättesvårt för dem att leva med svaren, säger 

informationschef Elisabeth Frostell”  

(Hökerberg, 2011d) 

 

7.2. Presentation av grupp 2 

Nyhetsartikeln publiceras 6 november och baseras på SVT:s program Dokument Inifrån 

(Bolling, 2011). Den 11 november bemöter Carema Care kritiken via ett pressmeddelande 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Carema Care avskaffar sitt bonussystem”, 2011-11-11). 

 

                                                        
4 Siffran kommer från sökning i Retriever. 
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7.2.1. Analys av artikeln Caremachefer styrs av hemliga 

bonusprogram 

I nyhetsartikeln framkommer det att Carema Care har hemliga bonusprogram för sina 

chefer, samtidigt som de hårda besparingarna lett till misstänkt vanvård (Bolling, 2011). Här 

presenteras två textstycken som åskådliggör anklagelserna i artikeln. 

Vårdjätten Carema har den senaste tiden uppmärksammats för flera fall av 

misstänkt vanvård sedan DN i en rad artiklar uppmärksammat missförhållanden på 

de Caremadrivna äldreboendena Koppargården och Tallbohov. Nu visar det sig att 

Carema har ett hemligt bonusprogram för sina chefer. Programmen motiverar 

äldreboendenas chefer att fokusera på ekonomin och snåla med budgeterna, enligt ett 

avsnitt av SVT:s Dokument inifrån som sänds på söndagskvällen. 

(Bolling, 2011) 

I det här textstycket framförs en anklagelse om att det finns hemliga bonusprogram för att 

motivera cheferna att vara sparsamma med budgeten. Anklagelsen om hemliga 

bonusprogram får anses gå under omoraliskt och oansvarigt agerande eftersom det funnits 

tidigare anklagelser om att besparingar orsakat vanvård. Ledningen anses fokusera på att 

tjäna pengar på bekostnad av att leverera en god vård. Det är tydligt att anklagelsen gäller 

omoraliskt agerande och går därför under kategorin oavsiktliga kriser. I textstycket hänvisas 

det till tidigare fall av misstänkt vanvård. Således är intensifierande faktorer närvarande.  

En anonym chef berättar i inslaget att avdelningarna tävlar mot varandra och att de 

chefer som håller budget kan få en eller flera månadslöner i bonus. – Bonusen är 

något man talar tyst om och inte sprider inom bolaget eller till allmänheten, säger 

chefen. 

(Bolling, 2011) 

I textstycket framkommer det via en av Carema Cares chefer att avdelningarna tävlar mot 

varandra för att försöka hålla budgeten. Även här går anklagelsen under kriskategorin 

oavsiktliga händelser där den anställde beskriver hur chefernas agerande visar på ett 

omoraliskt och oansvarigt förhållningssätt gentemot sina åtaganden att leverera en god vård.  
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7.2.2. Analys av pressmeddelandet Camera Care avskaffar sitt 

bonussystem 

Fem dagar efter att Dagens Nyheter publicerat nyhetsartikeln om bonusar bemöter Carema 

Care kritiken via ett pressmeddelande (”Carema Care avskaffar sitt bonussystem”, 2011). 

Under den här perioden har även Sveriges Television sänt programmet Dokument Inifrån 

där avsnittet Vi gav dom vår pappa bland annat handlat om bonussystemet inom Carema 

Care (”Dokument Inifrån, Vi gav dom vår pappa”, 2011).  

Bonusar i äldreomsorgen kan vara ett problem; de kan motverka sitt syfte och leda 

till fel prioriteringar. Nu pågår en berättigad diskussion om detta som dock riskerar 

att flytta fokus från det viktigaste – hur kvaliteten inom omsorgen kan utvecklas. 

Efter att tidigare ha frusit alla bonusar har Carema Care i dag beslutat att avskaffa 

bolagets bonussystem. Utöver det kommer Carema Care nu att satsa pengar på att 

öka kvaliteten och återupprätta förtroendet för Carema Care. 

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care avskaffar sitt bonussystem”, 2011-11-11) 

Carema Care börjar med att erkänna problemet och säger att de håller med om att bonusar 

inom äldrevården kan vara ett problem. Bonusarna kan motverka sitt syfte och leda till fel 

prioriteringar. Carema Care menar alltså att det enbart var goda intentioner med att ge 

chefer bonusar men att det ej fungerat i den här typen av verksamhet. Genom att säga att det 

inte fanns någon vilja till att orsaka skada använder sig Carema Care här av en 

försvarsstrategi inom gruppen förminskande försvarsstrategier. Carema Care säger att de 

nu beslutat att avskaffa bolagets bonussystem. Vidare säger Carema Care att de nu istället 

kommer att satsa pengar på att öka kvaliteten och försöka återupprätta allmänhetens 

förtroende för företaget. Detta kan ses som en form av kompensation. Här använder sig 

Carema Care alltså av en försvarsstrategi inom gruppen återuppbyggande 

försvarsstrategier.   

Carl Gyllfors, vd, ” Vi är idag många privata aktörer inom omsorgen som jobbar för 

att erbjuda en högkvalitativ omsorg som också ska bli billigare för alla 

skattebetalare. Diskussionen om bonusar riskerar att stjälpa en hel sektor. Vi vill 

därför prioritera de viktiga utmaningar som står framför oss – hur förtroendet kan 

återuppbyggas, hur vi säkerställer en hög kvalitet och hur vi kan säkerställa att man 

bättre kan jämföra kvaliteten mellan olika typer av aktörer. Det är en gemensam och 

angelägen fråga att visa alla skattebetalare hur privata aktörer i omsorgssektorn 
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kan erbjuda en omsorg av högre kvalitet till lägre kostnad, till förmån för de äldre, 

deras anhöriga, våra medarbetare och samhället i stort.” 

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care avskaffar sitt bonussystem”, 2011-11-11) 

Carl Gyllfors börjar med att berätta om de positiva gärningar som Carema Care och andra 

aktörer inom privat vård bidrar med till samhället. Således använder han en stödjande 

försvarsstrategi. Därefter säger Carl Gyllfors att diskussionen om bonusprogrammen 

riskerar att stjälpa en hel sektor. Därigenom går han på ett indirekt och ganska hövligt sätt 

till motangrepp på angriparen, i detta fall Dagens Nyheter. Detta uttalande går under 

gruppen förnekande försvarsstrategier. Uttalandet ger även en antydan om att 

problematiken med bonusprogram förekommer inom många företag i den privata 

vårdsektorn. Carl Gyllfors försöker således lägga en del av ansvaret på andra aktörer. 

Agerandet går därför även här under gruppen förnekande försvarsstrategier. Därefter 

påpekar han att de nu måste se till det viktiga, hur förtroendet kan återuppbyggas, hur de 

säkerställer en hög kvalitet och hur de kan säkerställa att de bättre kan jämföra kvaliteten 

mellan olika typer av aktörer. Här visar Car Gyllfors på vad Carema Care vill göra härnäst. 

Det är inte en kompensation till de drabbade utan ett sorts löfte om att fokusera på det 

väsentliga och att göra rätt prioriteringar i framtiden. Uttalandet går under kategorin 

stödjande försvarsstrategier.  

 

7.2.3. Sammanställning av analys i grupp 2 

Sammantaget går anklagelserna om hemliga bonusprogram och dess konsekvenser under 

kategorin oavsiktlig kris. Anklagelsen bär med sig intensifierande faktorer eftersom det 

upplyses om flera fall av misstänkt vanvård.  

För att försvara sig använder Carema Care genom Carl Gyllfors av försvarsstrategier inom 

kategorierna förminskande, förnekande, återuppbyggande och stödjande 

försvarsstrategier.  

För att analysera hur Caremas Cares agerande förhåller sig till situational crisis 

communication theory noteras det att svaret kommer först fem dagar efter att nyhetsartikeln 

publicerats vilket anses vara en allt för lång responstid. Beträffande försvarsstrategier 

rekommenderar situational crisis communication theory att det vid en oavsiktlig kris som 

bär med sig intensifierande faktorer att enbart återuppbyggande och stödjande 

försvarsstrategier används. Carema Care skulle alltså inte använt sig av förnekande och 

förminskande försvarsstrategier.  
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7.3. Presentation av grupp 3 

Nyhetsartikeln publiceras den 11 november (Hökerberg, 2011). Carema Care bemöter 

kritiken samma dag via ett pressmeddelande (Pressmeddelande, Carema Care: ””Carema 

Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av besparingsskäl””, 2011-11-11).  

 

7.3.1. Analys av artikeln Blöjorna vägs – för att spara pengar 

I nyhetsartikeln berättar personal på ett av Carema Cares äldreboende att Carema Care 

påbörjat ett nytt projekt där anställda väger pensionärernas blöjor i syfte att minska 

förbrukningen och därigenom spara pengar (Hökerberg, 2011b). Två anklagelser är 

identifierade i artikeln. Den första anklagelsen avser att de boende tvingas sitta i nedkissade 

blöjor på grund av besparingar. Den andra anklagelsen gäller att ledningen även betett sig 

ovärdigt gentemot de anställda. Den första anklagelsen illustreras i följande textstycke.  

Anställda på Caremas äldreboenden har fått order om att väga pensionärernas 

använda blöjor. Syftet är att utnyttja blöjans fulla kapacitet – och minska antalet 

byten. Om tant Greta inte kissat tillräckligt mycket får vi inte byta blöja, säger en 

upprörd anställd. I regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen från 2009 

listas kriterier för en nationell garanti för äldreomsorgen. Högt upp hamnar punkten 

äldre ska inte behöva vänta på att en blöja byts. Men det gäller inte på Carema Care. 

(Hökerberg, 2011b) 

Anklagelsen om att de väger blöjor i syfte att hålla nere förbrukningen handlar återigen om 

att Carema Care ser mer till att tjäna pengar än att tillgodose en god vård för de boende. Ett 

sådant agerande anses av de flesta vara både omoraliskt och ovärdigt och anklagelsen går 

således under kategorin oavsiktlig kris. I textstycket upplyses det också om regeringens 

proposition Värdigt liv i omsorgen som ger riktlinjer för en god vård. Det framgår i 

propositionen att äldre inte ska behöva vänta på att en blöja byts. Här antyds det att Carema 

Care faktiskt inte följer de riktlinjer som är satta av regeringen. De agerar således inte bara 

omoraliskt och ovärdigt utan agerar på ett sätt som inte är i linje med denna proposition. 

Propositionen är inte lag men det kan ses som ett försök till att försöka få anklagelsen att 

framstå som ett regelbrott. Det finns alltså en antydan om att krisen går under kategorin 

avsiktlig kris. 

Vi får inte byta en blöja förrän den nått sin fulla kapacitet. Syftet är rätt och slätt att 

hålla nere förbrukningen och spara pengar, säger en person i företaget. 

Konsekvensen blir att äldre tvingas sitta i nedkissade blöjor i flera timmar.  
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(Hökerberg, 2011b) 

En medarbetare beskriver här hur de upplever instruktionerna från ledningen. Hen 

framhåller att direktiven gällande blöjbyten, motiverade av besparingsskäl, leder till att de 

boenden behandlas på ett ovärdigt sätt. Anklagelsen handlar här om att ledningen agerar 

omoraliskt och går under kategorin oavsiktlig kris.   

Man utelämnar det etiska perspektivet helt. Bara insikten om att man har kissat på 

sig kan vara tillräcklig för att en boende ska må dåligt och vilja byta. Vi tvingas 

ifrågasätta de boendens önskemål och tvingas tänka: Har Gösta verkligen kissat hela 

blöjan full? Kanske måste Gösta vänta, säger en i personalen”. 

(Hökerberg, 2011b) 

Medarbetaren som är citerad i det föregående textstycket beskriver här hur hen upplever 

situationen. Kraven från Carema Care får personalen att känna sig tvungna att bortse från de 

boendes behov för att leva upp till Carema Cares order om att vänta med att byta tills blöjan 

är helt full. Det kan tolkas som att hen slits mellan att agera moraliskt rätt och att följa order 

från sin arbetsgivare och säger uttryckligen att Carema Care helt utelämnar det etiska 

perspektivet. Här framställs Carema Care på ett sätt där de tvingar sin personal till att agera 

omoraliskt. Anklagelsen klassas således under kategorin oavsiktlig kris.  

 

7.3.2. Analys av pressmeddelandet Carema Care svarar på DN-

artikel: ”Blöjorna vägs inte av besparingsskäl” 

Samma dag som nyhetsartikeln publiceras svarar Carema Care på kritiken genom detta 

pressmeddelande (”Carema Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av 

besparingsskäl””, 2011). Carema Care dementerar uppgifterna och förklarar syftet med 

vägningen. Carema Cares försvarsstrategier åskådliggörs i tre textstycken vilka presenteras 

nedan.  

Dagens Nyheter skriver idag att anställda inom Carema Care fått order om att väga 

boendens blöjor i syfte att spara pengar. Detta påstående bygger på felaktig 

information. Vägningen av inkontinensskydden sker i syfte att prova ut rätt 

hjälpmedel för de boende. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ””Carema Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av 

besparingsskäl””, 2011-11-11) 

Carema Care påstår här att anklagelsen gällande blöjvägning är direkt felaktig. Carema Care 

bekräftar visserligen att händelsen ägt rum men att blöjvägningen skett med ett annat syfte 
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än vad som beskrivits i Dagens Nyheter. Carema Care dementerar att syftet är att spara 

pengar och förklarar att ingen tagit skada av blöjvägningen utan att det snarare kommit de 

boende till gagn. Carema Care använder sig på så sätt av en förnekande försvarsstrategi.  

Carema Care har sedan 10 år arbetat aktivt för att utveckla kontinensvården inom 

ramen för nationella rekommendationer och socialstyrelsens föreskrifter”. Målet är 

att varje person ska vara kontinent så länge det är möjligt och att toalettbesök inte 

ersätts av inkontinenshjälpmedel. Personen ska ha möjlighet att gå på toaletten 

dygnet runt, själv eller med hjälp, stöd och toalettassistans.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ””Carema Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av 

besparingsskäl””, 2011-11-11) 

Carema Care visar här att de under en lång tidsperiod arbetat aktivt med att utveckla 

kontinensvården. De förtydligar att målet med arbetet är att varje person ska vara kontinent 

så långt det är möjligt. Carema Care visar på att det är de boendes välmående som är i fokus. 

På så sätt visar Carema Care på tidigare positiva handlingar och använder sig därmed av en 

stödjande försvarsstrategi. Genom att hänvisa till nationella rekommendationer och 

Socialstyrelsens föreskrifter försöker Carema Care vidare lägga en del av ansvaret på en 

tredje aktör. Detta agerande får således klassas som förnekande försvarsstrategier.  

Metoden är en utveckling av omsorgen och definitivt inte en besparing då det är 

produkter av högre kvalitet och pris. Vägningen leder till att varje person får rätt 

hjälpmedel vid rätt tid på dygnet. Målet är att skyddet ska vara så bekvämt som 

möjligt för individen och ge möjlighet att hantera skyddet självständigt så långt det 

är går, säger Lena Freiholtz, kvalitetschef, Carema Care.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ””Carema Care svarar på DN-artikel: ”Blöjorna vägs inte av 

besparingsskäl””, 2011-11-11) 

Här dementeras det ännu en gång att anklagelsen om att vägningen sker av besparingsskäl. I 

och med det använder sig Carema Care av en försvarsstrategi inom kategorin förnekande 

försvarsstrategier. Det understryks att vägningen av blöjorna är en utveckling av omsorgen. 

På så sätt visar Carema Care att de aktivt och kontinuerligt arbetar med att bibehålla och 

utveckla en god vård. Detta agerande får anses gå under stödjande försvarsstrategier.  

 

7.3.3. Sammanställning av analys i grupp 3 

Carema Cares agerande anklagas för att vara både omoraliskt och ovärdigt gentemot de 

boende. Det finns även en viss antydan i texten om att ett regelbrott skulle kunna ha skett. 

Anklagelserna är i huvudsak tillhörande kategorin oavsiktlig kris. Vissa anklagelser skulle 



36 
 

dock kunna anses tillhöra kategorin avsiktlig kris. I nyhetsartikeln nämns inget som skulle 

klassas som intensifierande faktorer. Det noteras dock att vid tidpunkten då nyhetsartikeln i 

fråga publicerades var debatten kring Carema Care i full gång. Således räknas tidigare 

rapportering kring Carema Care som en intensifierande faktor till anklagelserna som 

framförs i denna artikel. Samma sak får anses gälla för samtliga nyhetsartiklar publicerade 

efter denna artikel.  

I sitt försvar dementerar Carema Care anklagelsen om blöjvägning i besparingssyfte och 

beskriver istället deras syfte med att blöjorna vägs. De framhåller även att de följer riktlinjer 

framtagna av organisationer och myndigheter inom området och lägger där med en del av 

ansvaret på en tredje aktör. Sammanfattningsvis använder sig Carema Care av förnekande 

och stödjande försvarsstrategier. 

Carema Care bemöter anklagelsen om blöjvägning samma dag som Dagens Nyheter 

publicerar nyhetsartikeln. Responsen får således anses vara tillräckligt snabb. För att gå 

vidare till försvarsstrategierna noteras det att vid en oavsiktlig kris med intensifierande 

faktorer samt avsiktlig kris rekommenderar situational crisis communication theory 

återuppbyggande försvarsstrategier. Även i det här fallet skulle Carema Care bett om 

ursäkt och/eller ha kompenserat de drabbade. Stödjande försvarsstrategier går hand i hand 

med kriskategorin.  

 

7.4. Presentation av grupp 4 

Svenska Dagbladet publicerar nyhetsartikeln den 16 november (”Kritik mot Caremaboende i 

Umeå”, 2011) och Carema Care bemöter kritiken via ett pressmeddelande följande dag 

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå”, 2011-11-

17). 

 

7.4.1. Analys av artikeln Kritik mot Caremaboende i Umeå 

Nyhetsartikeln beskriver en händelse där en 86-årig man ramlat vid flertalet tillfällen utan 

att personal reagerat och sett till att mannen fått den vård han behöver (”Kritik mot 

Caremaboende i Umeå”, 2011). Två anklagelser framförs i artikeln varav den första 

anklagelsen avser att personalen har begått ett allvarligt fel genom att inte sett till att mannen 

fått rätt vård. Den andra anklagelsen gäller att personalen inte har informerat personens 

anhöriga om händelsen. Citaten nedan illustrerar anklagelserna. 
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En strokedrabbad 86-årig man på Caremas äldreboende Skräddaren i Umeå 

ramlade tre gånger utan att personalen kontaktade läkare. När dottern, Marita 

Bonisell, själv tog honom till sjukhus hade pappan brutit höft, axel och handled.[…]  I 

juni 2009 ramlade han tre gånger på tre dagar och först när Marita Bonisell kom för 

att hälsa på informerades hon om händelserna. - En i personalen sa: Skulle ni kunna 

åka in med honom till sjukhuset. Vi tror eventuellt att han har brutit något, säger 

Marita Bonisell till Västerbottens folkblad. 

(”Kritik mot Caremaboende i Umeå”, 2011) 

Personalen på äldreboendet Skräddaren har inte bara agerat oansvarigt utan även begått ett 

allvarligt fel då de inte sett till att mannen fått den vård som han var i behov av. Personalen 

har varken kontaktat läkare eller sett till att mannen kom iväg till sjukhus trots att de 

misstänkte att mannen eventuellt brutit något. Vidare är det en förvärrande omständighet att 

dottern inte blivit informerad om händelsen samt att personalen bett dottern själv köra sin 

far till sjukhuset. Äldreboendet är ansvarigt för att informera närstående och för transporter 

till andra vårdinrättningar. Dessa anklagelser anses således tillhöra kategorin avsiktlig kris.  

 

7.4.2. Analys av pressmeddelandet Carema Care svarar på påstådda 

brister i Umeå 

Carema Care bemöter kritiken rörande påstådda missförhållanden på boendet i Umeå 

(”Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå”, 2011). Carema Care har då gjort en 

preliminär granskning av vad som egentligen hänt på boendet. Följande textstycken 

illustrerar Carema Cares försvarsstrategier. 

Efter en preliminär granskning kan Carema Care med bestämdhet dementera de 

uppgifterna. Carina Holmgren, T.f. regionchef Norr Carema Care och tidigare 

verksamhet för skräddaren berättar: - Uppgifterna angående bristande 

läkarkontakter stämmer inte överens med vår dokumentation. Antal frakturer som 

omnämns i media stämmer inte heller. Vid ett tillfälle har läkare inlednings begärt att 

den boende ska observeras för att senare ta beslut om vidare vårdinsatser. Det 

beslutet är ett läkaransvar och faller därför inte under Carema Cares 

ansvarsområde.  

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå”, 2011-11-17) 

Carina Holmgren, tillförordnad chef för Norr Carema Care dementerar anklagelserna som 

framförs i artikeln i Svenska Dagbladet. Hon menar att uppgifterna om bristande 
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läkarkontakt och antal frakturer inte stämmer. Mannen har tidigt haft en läkarkontakt och 

denna läkare har i sin tur fattat beslutet om att avvakta med vidare vårdinsatser. Carina 

Holmgren börjar med att dementera delar av anklagelserna för att sedan skylla delar av 

händelsen på läkaren, det vill säga en annan aktör. Detta agerande får anses tillhöra 

kategorin förnekande försvarsstrategier. 

Dessvärre visar vår preliminära undersökning att uppgiften om att personens 

anhöriga inte informerats om fallen omgående stämmer. Det är djupt beklagligt och 

något vi ber om ursäkt för.  

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå”, 2011-11-17) 

Anklagelsen om att mannens anhöriga inte informerats om händelsen bekräftas av Carina 

Holmgren och på så sätt tar hon på sig skulden för det inträffade. Hon ber mannens anhöriga 

om ursäkt. Detta agerande anses gå under kategorin återuppbyggande försvarsstrategier.   

Enligt våra anteckningar ändrades överenskommelsen när det gäller kontakten med 

den boendes närstående redan 2009. Ansvariga medarbetare och chefer på 

Skräddaren har därför, utöver ordinarie uppföljningsmöten, också regelbundna extra 

avstämningar tillsammans med de närstående.  

(Pressmeddelande, Carema Care: “Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå”, 2011-11-17) 

I det tredje textstycket beskriver Carina Holmgren hur de arbetar med att ständigt förbättra 

kontakten och informationsutbytet med de boendes anhöriga. Hon framhåller att de utöver 

ordinarie möten har extra avstämningar och vill på så sätt framhålla att de gjort mer än vad 

som egentligen krävs. Genom att upplysa om tidigare goda handlingar använder sig Carina 

Holmgren av stödjande försvarsstrategier.   

 

7.4.3. Sammanställning av analys i grupp 4 

I nyhetsartikeln framställs en allvarlig anklagelse om att en man som trillat flera gånger inte 

fått rätt vård och att mannens anhöriga inte blivit informerade om händelsen. Anklagelserna 

går kriskategorin avsiktlig kris. Det finns som tidigare nämnts intensifierande faktorer 

närvarande.  

Pressmeddelandet inleds med att dementera delar av anklagelserna. Flera av uppgifterna i 

Svenska Dagbladet är enligt Carema Care felaktiga. Därefter läggs en del av ansvaret för 

anklagelsen på en annan aktör. Båda förhållningssätten går under förnekande 

försvarsstrategier. Därefter ber Carema Care personens anhöriga om ursäkt vilket går under 

återuppbyggande försvarsstrategier. Till sist lyfter Carema Care fram hur de sedan flera år 



39 
 

tillbaka arbetat med rutinen kring kontakten med anhöriga. Det säger sig att de gjort mer än 

vad som görs i normalfallet och på så sätt framhäver de tidigare positiva handlingar vilket går 

under stödjande försvarsstrategier.   

Carema Cares svar kommer dagen efter nyhetsartikeln publicerades. Svaret får i det här 

sammanhanget komma att räknas som tillräckligt snabbt. Gällande försvarsstraterigerna 

agerar Carema Care i det här fallet med vad som föreskrivs av situational crisis 

communication theory. Vid en avsiktlig kris rekommenderas återuppbyggande 

försvarsstrategier och stödjande försvarsstrategier. Carema Care använder 

försvarsstrategier ur båda dessa grupper i pressmeddelandet i fråga. De förnekande 

försvarsstrategier som används är dock inte i enlighet med situational crisis communication 

theory. 

 

7.5. Presentation av grupp 5 

Nyhetsartikeln publicerades i Dagens Nyheter den 13 november (Ekmark, 2011). Carema 

Care bemöter kritiken den 18 november (Pressmeddelande, Carema Care: ”Carema Care 

kommenterar Vårdföretagarnas beslut”, 2011-11-18). 

 

7.5.1. Analys av artikeln Vårdföretagarna kan utesluta Carema 

Artikeln inleds med att berätta om misstänkta missförhållanden på ett äldreboende i Falun 

(Ekmark, 2011). Därefter informeras det om att branschorganisationen Vårdföretagarna 

eventuellt kommer att granska Carema Care på grund av de missförhållanden som 

framkommit i media. Nedan presenteras två textstycken som åskådliggör anklagelserna.  

Enligt uppgifter från en praktikant på Korsnäsgården i Falun ska en dement man 

med dödsångest ha lämnats ensam att dö framför en påslagen tv. Boendena 

Norshöjden och Korsnäsgården ska även ha fått flera anmärkningar vid kommunens 

årliga inspektion. 

(Ekmark, 2011) 

Anklagelsen om att en dement man med dödsångest lämnats ensam att dö framför en 

påslagen tv får anses vara ett allvarligt fel som begåtts av personalen på Korsnäsgården. 

Därefter berättas det att två boenden fått anmärkningar vid kommunens årliga inspektion. 

Det antyds att Carema Care inte följt gällande regler och anklagelserna går således under 

kategorin avsiktlig kris.    
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Efter alla missförhållanden som uppdagats kommer branschorganisationen 

Vårdföretagarna att samla sin styrelse på fredag, bland annat för att diskutera 

Carema. Organisationens förbundsdirektör Inga-Kari Fyrklund säger till TT att 

mötet mycket väl kan resultera i att man fattar beslut om att granska bolaget. Visar 

det sig att Carema brutit mot vårdföretagarnas etiska riktlinjer kommer företaget att 

uteslutas.  

(Ekmark, 2011) 

I det andra citatet framförs ingen direkt anklagelse. Det informeras om att 

branschorganisationen Vårdföretagarna kommer att diskutera Carema Care på grund av de 

missförhållanden som uppdagats. Det påstås inte att Carema Care agerat felaktigt utan 

enbart att en eventuell utredning får visa detta. Eftersom en eventuell utredning avser att ta 

reda på om Carema Care brutit mot gällande regler kan anklagelsen kategoriseras som 

avsiktlig kris.  

 

7.5.2. Analys av pressmeddelandet Carema Care kommenterar 

Vårdföretagarnas beslut 

I pressmeddelandet kommenterar Carema Care enbart uppgiften om att Vårdföretagarna 

ska diskutera en eventuell utredning på grund av de uppgifter som framkommit om 

misstänkt vanvård på flertalet Caremaboenden (”Carema Care kommenterar 

Vårdföretagarnas beslut”, 2011). Den andra anklagelsen berörs inte i pressmeddelandet. 

Följande textstycke åskådliggör Carema Cares försvarsstrategier.  

Vi är ödmjuka inför det faktum att den senaste tidens händelser har påverkat 

förtroendet för vår bransch negativt. Därför välkomnar vi en fortsatt bred 

granskning som vi tror kommer att komma branschen till godo, och nu även 

Vårdföretagarnas granskning. Vi kommer självfallet att vara fullt tillgängliga och 

samarbeta för att bidra till att granskningen kan genomföras på bästa sätt. 

Förhoppningsvis kan granskningen reda ut de frågor som Vårdföretagarnas styrelse 

har om Carema Care och de åtgärder vi vidtagit. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Carema Care kommenterar Vårdföretagarnas beslut”, 2011-11-18) 

I det här stycket använder sig Carema Care av två olika förnekande försvarsstrategier. 

Genom att välkomna utredningen implicerar Carema Care att de anser att de inte har något 

att dölja och således inte begått något fel. De påstår även att hela privata vårdsektorns 

förtroende tagit skada av senaste tidens händelser. Detta uttalande implicerar att om det 



41 
 

finns missförhållanden hos dem så finns det även det hos deras branschkollegor. På så sätt 

lägger Carema Care en stor del av ansvaret hos en tredje aktör.  

 

7.5.3. Sammanställning av analys i grupp 5 

Sammantaget går anklagelserna under kategorin avsiktlig kris och Carema Care använder 

sig av kategorin förnekande försvarsstrategier i pressmeddelandet. Som i tidigare artiklar 

finns det intensifierande faktorer närvarande.  

Carema Cares svar kommer fem dagar efter nyhetsartikeln publicerades vilket i det här 

sammanhanget får räknas som sent.  

Då anklagelsen går under kategorin avsiktlig kris rekommenderas återuppbyggande 

försvarsstrategier. Carema Care följer alltså inte rekommendationerna enligt situational 

crisis communication theory.  

 

7.6. Presentation av grupp 6 

Svenska Dagbladet publicerar nyhetsartikeln den 30 november (”Dog av svält på Carema-

Boende”, 2011). Carema Care bemöter kritiken samma dag (Pressmeddelande, Carema Care: 

”Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda”, 2011-11-30). 

 

7.6.1. Analys av artikeln Dog av svält på Carema-boende 

Svenska Dagbladet beskriver i nyhetsartikeln ett fall där en 90-årig kvinna avled på grund av 

svält på ett av Carema Cares äldreboenden (”Dog av svält på Carema-Boende”, 2011). 

Svenska Dagbladet förmedlar bilden av att detta skett på grund av att personal ej tillgodosett 

kvinnans näringsbehov. Anklagelsen består i att försummelse av personalen agerande lett till 

kvinnans bortgång. Denna anklagelse illustreras i följande textstycken. 

Det var i våras som den 90-åriga kvinnan avled. Kvinnan led då av demens och 

vägde 35 kilo. De anhöriga hade under tre års tid påpekat kvinnan inte verkade få i 

sig den näring hon behövde. De anhöriga uppfattade att de anställda viftade bort 

deras farhågor. 

(”Dog av svält på Carema-Boende”, 2011) 
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Så som händelsen beskrivs är det ett mycket allvarligt fel som har begåtts. Trotts kvinnans 

ringa vikt och anhörigas oro gör inte personalen något åt situationen. Anklagelsen går således 

under kategorin avsiktlig kris.  

- Tanken på en anmälan har ju funnits då och då de senaste åren men i och med att 

min svärmor avled och fick diagnosen svält så ansåg vi att det inte är acceptabelt på 

ett äldreboende i Sverige idag, säger Anett Galfvensjö tillP4 Väst.  

(”Dog av svält på Carema-Boende”, 2011) 

Anett Galfvensjö som är svärdotter beskriver hur hennes tankar gått då hon under flera år 

upplevt att hennes svärmor fått för lite näring. Hon ansåg att situationen var så pass allvarlig 

att hon övervägde att göra en anmälan. Citatet avser samma anklagelse och händelsen går 

under kriskategorin avsiktlig kris.  

 

7.6.2. Analys av pressmeddelandet Svar om uppgifter om påstådd 

undernäring i Brålanda 

Carema Care bemöter kritiken om påstådd undernäring samma dag som Svenska Dagbladet 

framför uppgifterna (”Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda”, 2011). Tre 

textstycken illustrerar de försvarsstrategier som Carema Care använder sig av. Dessa 

textstycken presenteras nedan.   

Även om det inte är ovanligt att energibehovet bland äldre ofta minskar så är det 

verkliga behovet av att få näringsämnen det samma som förut. Ibland leder den 

minskade aptiten till att många äldre äter små eller mindre portioner. Orsakerna till 

den minskade aptiten kan vara flera. Det kan exempelvis vara en naturlig följd av 

åldrandet, den kan bero på dåliga tänder, på biverkningar av läkemedel eller på 

någon sjukdom. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda”, 2011-11-

30) 

Carema Care bemöter kritiken i nyhetsartikeln på ett ödmjukt sätt. Troligtvis görs detta på 

grund av den mycket allvarliga anklagelsen, att en boende har dött till följd av svält. Carema 

Care beskriver att äldre människor ibland äter mindre. Av textstycket framgår det att ett 

minskat näringsintag hos äldre är något som är helt naturligt. Carema Care menar att det 

kan vara naturliga orsaker så som en följd av åldrandet eller dåliga tänder. Carema Care 

dementerar alltså uppgifterna om att kvinnans bortgång skulle bero på ett felaktigt agerande 

av personalen. Försvarsstrategin går därmed under kategorin förnekande försvarsstrategier. 
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Försvarsstrategin skulle även kunna tillhöra kategorin förminskande försvarsstrategier 

eftersom händelsen beror på yttre omständigheter som Carema Care inte rår över.   

Samtidigt finns det några som helt enkelt väljer att sluta äta. Det är något som vi 

trots olika insatser får acceptera. Vi får inte tvångsmata, även om de närstående 

ibland vill det. Vi måste respektera den boendes val även om det känns svårt. Särskilt 

för de närstående, säger Lena Freiholtz.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda”, 2011-11-

30) 

Carema Care fortsätter att beskriva att äldre som slutar äta kan vara personens eget beslut. 

Carema Care förklarar att de inte får tvångsmata och att det är viktigt att respektera den 

boendes önskemål. Carema Care fortsätter med att förneka de uppgifter som framkommit i 

nyhetsartikeln och påstår på så sätt att det egentligen inte finns någon kris. Carema Care 

skyller även händelsen på en yttre omständighet så som det naturliga åldrandet och den 

boende själv. På så sätt hävdar Carema Care att händelsen ligger utanför deras kontroll. 

Detta agerande går under gruppen förminskande försvarsstrategier. 

Vid misstanke om undernäring -  oavsett orsak till eventuella problem när det gäller 

näringsintag – upprättas alltid en så kallad omvårdnadsplan för nutrition. I den 

ingår åtgärder som att näringsberika kosten, att äta oftare, eller att göra 

förändringar av portionsstorleken. Att tillsätta grädde, näringspulver, smör eller 

yoghurt. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda”, 2011-11-

30) 

Här beskriver Carema Care vad de har för rutiner och åtgärdsplaner. De framhåller att det 

alltid upprättas en omvårdnadsplan och ger några exempel på åtgärder som ibland görs vid 

misstanke om undernäring. Här hänvisar Carema Care till tidigare positiva handlingar och 

agerandet hör således till gruppen stödjande försvarsstrategier. 

  

7.6.3. Sammanställning av analys i grupp 6 

Anklagelsen i nyhetsartikeln går under kriskategorin avsiktlig kris då de hävdar att 

personalens agerande lett till kvinnans bortgång. För att bemöta kritiken använder sig 

Carema Care av kategorierna förnekande försvarsstrategier, förminskande 

försvarsstrategier samt stödjande försvarsstrategier.  
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Carema Cares svar kommer samma dag vilket får anses vara tillräckligt snabbt. Gällande 

försvarsstrategier rekommenderar situational crisis communication theory även i det här 

fallet återuppbyggande försvarsstrategier. De stödjande försvarsstrategier som används är 

enligt rekommendation från teorin.  

 

7.7. Presentation av grupp 7 

Dagens Nyheter publicerar nyhetsartikeln den 22 december (Hökerberg, 2011b). Carema 

Care bemöter kritiken via ett pressmeddelande samma dag (Pressmeddelande, Carema Care: 

”Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand- uppgifterna är hämtade från Järfälla 

kommuns utbildningsmaterial”, 2011-12-22) 

 

7.7.1. Analys av artikeln Anställda uppmanas tävla i att spara pengar 

Dagens Nyheter beskriver i sin artikel hur anställda på boendet Kastanjen uppmanas att 

släcka eventuella bränder själva i syftet att spara pengar (Hökerberg, 2011b). Påståendet 

presenteras i en artikel där de framförs ett flertal olika anklagelser mot Carema Care. 

Carema Care har valt att bemöta kritiken från artikeln i två olika pressmeddelanden. Här 

fokuserar de enbart på anklagelsen om att de anställda på boendena själva ska släcka bränder 

i syfte att spara pengar. Anklagelsen åskådliggörs i textstycket nedan och i Bild 1.   

DN har tagit del av interna dokument från Caremas äldreboende Kastanjen där 

ledningen uppmanar de anställda att tävla om hur mycket de sparar in på mat, 

inkontinenshjälpmedel och förbrukningsartiklar. De anställda uppmanas också att 

släcka bränder på äldreboendet själva, eftersom det kostar pengar att ringa 

räddningstjänsten.  

(Hökerberg, 2011b) 

Ledningens direktiv om att personalen själva ska släcka eventuella bränder istället för att 

ringa räddningstjänsten får uppfattas som oansvarigt. Att direktivet givits i syfte att spara 

pengar får anses som högst opassande och omoraliskt och detta agerande går under 

kategorin oavsiktlig kris. I artikeln publiceras det även en bild på delar av de så kallade 

interna dokumenten. Här framgår det tydligt att Carema Care vill slippa kostnaden för 

onödiga larm (se Bild. 1). 
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Bild 1:  

 

 

 

 

 

(Hökerberg, 2011b) 

 

7.7.2. Analys av pressmeddelandet Felaktiga uppgifter i DN om att 

inte larma vid brand – Uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns 

utbildningsmaterial 

Carema Care bemöter kritiken via ett pressmeddelande och dementerar de uppgifter som 

framförts av Dagens Nyheter (”Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand- 

uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns utbildningsmaterial”, 2011). Följande 

textstycken visar på de försvarsstrategier som Carema Care använder.  

Dagens Nyheters uppgifter om att Carema Cares medarbetare är av det egna 

företaget uppmanas att släcka eventuella bränder själva i besparingssyfte, är 

felaktiga. Den bild som DN återger kommer istället från ett utbildningsmaterial från 

Järfälla kommun.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand- 

uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns utbildningsmaterial”, 2011-12-22) 

Carema Care bemöter det påstående som framförts i nyhetsartikeln. Carema Care 

dementerar uppgifterna och hävdar att påståendet om att personalen själva ska släcka 

bränderna i besparingssyfte är direkt felaktiga och påstår att bilden som Dagens Nyheter 

publicerat kommer från Järfälla kommuns utbildningsmaterial. Det är alltså inte Carema 

Care själva som gett direktiven om att personalen ska släcka bränderna utan en tredje part, i 

det här fallet Järfälla kommun. Carema Care förnekar därmed anklagelsen och att det finns 

en kris. Försvarsstrategin som används går under gruppen förnekande försvarsstrategier. 

- Frågor om hur Järfälla kommun motiverar de enskilda formuleringarna besvaras 

bäst av dem. Hade DN bemödat sig att ställa frågan före publiceringen hade vi 
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snabbt kunnat förklara bildens ursprung. Därmed hade tidningen också sluppit 

återge felaktiga uppgifter, fortsätter Kerstin Stålskog.  

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand- 

uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns utbildningsmaterial”, 2011-12-22) 

Carema Care fortsätter med att förtydliga att direktiven inte är framtagna av dem utan av 

Järfälla kommun. De hänvisar även till att Järfälla kommun själva bäst besvarar frågor 

avseende den kritik som framförts. Således skyller Carema Care händelsen på en annan 

aktör, Järfälla kommun, vilket går under förnekande försvarsstrategier. Därefter går 

Carema Care till motangrepp på Dagens Nyheter och säger att om nyhetsredaktionen gjort 

enklare efterforskningar hade det framgått vad som egentligen gäller och tidningen hade 

därmed inte behövt publicera felaktiga uppgifter. Uttrycket ”Hade DN bemödat sig ställa 

frågan” kan tolkas som om Carema Care är något utled på Dagens Nyheter. Anklagelsen får 

också Dagens Nyheter att framstå som slarviga i sitt sätt att bedriva sitt journalistiska arbete. 

Det förefaller också som om att Carema Care antyder att Dagens Nyheter faktiskt inte är 

intresserade av sanningen. Även detta agerande går under förnekande försvarsstrategier 

eftersom Carema Care går till motangrepp på angriparen. 

 

7.7.3. Sammanställning av analys i grupp 7 

Anklagelsen i nyhetsartikeln beskrivs på ett sådant sätt så att ledningen för Carema Care 

anses ha agerat oansvarigt och omoraliskt. Detta går under kategorin oavsiktlig kris. Även 

här finns intensifierande faktorer närvarande.  

Carema Care bemöter kritiken genom att dementera uppgifterna. Därefter skyller de 

direktiven och dokumentationen på en annan aktör för att avslutningsvis gå till motangrepp 

på Dagens Nyheter. Samtliga tre försvar går under förnekande försvarsstrategier.  

För att analysera Carema Cares agerande noteras det att svar kommer samma dag vilket får 

anses vara tillräckligt snabbt. Gällande försvarsstrategier rekommenderas vid en oavsiktlig 

kris, med intensifierande faktorer, återuppbyggande försvarsstrategier. Carema Care har 

alltså inte agerat i enlighet med situational crisis communication theory i det här fallet.  

 

7.8. Presentation av grupp 8 

Dagens Nyheter publicerar artikeln den 22 december (Hökerberg, 2011b). Carema Care 

besvarar kritiken samma dag via ett pressmeddelande (Pressmeddelande, Carema Care: 

”Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om kastanjen”, 2011-12-22). 
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7.8.1. Analys av artikeln Anställda uppmanas tävla i att spara pengar 

Nyhetsartikeln beskriver hur personal uppmanas att spara in på de äldres mat, 

inkontinenshjälpmedel och förbrukningsartiklar (Hökerberg, 2011b). Dagens Nyheter har 

tagit del av interna dokument som sägs bekräfta anklagelserna. Två anklagelser är 

identifierade i nyhetsartikeln där den första anklagelsen gäller att personalen uppmanas 

spara på förnödenheter så som mat och inkontinensskydd. Den andra anklagelsen avser att 

personalen uppmanas tävla i besparingar mellan olika avdelningar. Tre textstycken 

åskådliggör dessa anklagelser och presenteras nedan. 

Som en liten tävling varje månad – se vilken avdelning som legat på minst kostnad. 

Kanske ge varann tips och förslag samtidigt. Meningen är hämtad ur ett dokument 

från personalpärmen på Caremas korttidsboende Kastanjen i Järfälla. Nästan varje 

budgetdokument avslutas med ett: Detta är en utmaning, detta måste vi klara. Det 

gäller att titta över sin beställning och se vad man verkligen behöver, eller, Kostrådet 

föreslår att enheterna utmanar varandra. Beställningsresultatet kontrolleras 

månadsvis och de som lyckats bäst uppmärksammas på något sätt. Undertecknat – 

ledningen.  

(Hökerberg, 2011b) 

Dagens Nyheter påstår att de tagit del av interna dokument där det framgår att de olika 

avdelningarna på korttidsboendet Kastanjen uppmanas att tävla i att spara pengar. Att det är 

interna dokument och undertecknat av ledningen stärker trovärdigheten i anklagelsen. 

Anklagelsen är dock inte av allvarlig karaktär och besparingen uppfattas som omoraliskt och 

opassande. Att tävla i att spara in på förnödenheter för de boenden får situationen att framstå 

som omoralisk. Anklagelsen går således under kategorin oavsiktlig kris.  

Det måste räcka, oavsett om det blir kaos på avdelningen. Men de äldres behov 

varierar. Vissa veckor har en del diarré och vi behöver beställa in mer, men det får vi 

inte. Då måste vi hitta på egna lösningar, som att vika ihop underlägg istället för 

blöja, säger sköterskan.  

(Hökerberg, 2011b) 

En anställd vid äldreboendet berättar att hen ofta upplever att material saknas. Det finns ett 

behov av att beställa in mer men personalen nekas att göra beställningar av ledningen. 

Besparingarna har gått så långt att personalen upplever att de inte längre kan leverera en god 

omsorg. Anklagelsen är även här av något mindre allvarlig karaktär och anses som omoralisk 

och opassande. Anklagelsen går således under kategorin oavsiktlig kris. 
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Vid måltider beställer personalen alltid färre portioner än antalet boende – med 

förklaringen att några inte vill äta. Ändrar sig den boende får han eller hon nöja sig 

med en smörgås och kex eller så delar personalen upp den beställda maten på fler – 

så att tio personer får äta för sju. Även måltidsservetter snålas det in på, enligt DN:s 

källor. En måltidsservett rivs i fyra delar för att räcka till fler.  

(Hökerberg, 2011b) 

I det tredje citatet beskrivs ytterligare ett par exempel på de besparingar som förekommit på 

korttidsboendet Kastanjen. Besparingarna sker på förnödenheter för de boende så som mat 

och övrig förbrukningsmaterial. Det är svårt att hävda att det är ett allvarligt fel som begåtts 

men handlingen framställs igen som ytterst omoralisk och oansvarig. Anklagelsen går således 

under kategorin oavsiktlig kris.  

 

7.8.2. Analys av pressmeddelandet Felaktiga uppgifter i Dagens 

Nyheter om Kastanjen 

I pressmeddelandet dementerar Carema Care de anklagelser som framförs i Dagens Nyheter 

gällande besparingar på Kastanjen (”Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om kastanjen”, 

2011). Textstyckena nedan illustrerar de försvarsstrategier som Carema Care använder sig 

av.  

Uppgifterna i Dagens Nyheter den 22 december om att anställda på Carema Cares 

äldreboende Kastanjen skulle ha tävlat om att genomföra kostnadsbesparingar är 

felaktiga. Det interna dokument som Dagens Nyheter refererar till är ett förslag från 

en medarbetare som aldrig har genomförts. DN publicerar även felaktig information 

om beställningar av måltider. Under 2011 har det aldrig beställts färre måltider än 

det finns boende på Kastanjen. DN beräknar vidare att Kastanjen använder mindre 

inkontinenshjälpmedel och förbrukningsmaterial än andra jämförbara boenden. De 

angivna siffrorna är inte vad som faktiskt förbrukats på Carema Cares boende, vilket 

för jämförelsen missvisande. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om kastanjen”, 2011-12-22) 

Samma dag som Dagens Nyheter publicerade artikeln så bemöter Carema Care kritiken. 

Carema Care svarar rakt och tydligt att uppgifterna som framförs i nyhetsartikeln är 

felaktiga. De dementerar uppgifterna om att det beställts för få måltider och att Dagens 

Nyheters beräkning på förbrukning av inkontinensmedel är missvisande. Carema Care 
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dementerar samtliga anklagelser och använder sig av kategorin förnekande 

försvarsstrategier.  

Idén om en tävling var ett förslag från en undersköterska som framförts under ett 

kostrådsmöte i slutet av oktober 2010, vilket också förts till mötesprotokollet. – Det 

har aldrig varit aktuellt att genomdriva förslaget, som kom från en medarbetare. 

Men vi uppmuntrar generellt till förslag från alla för att ha en diskussion om hur vi 

på bästa sätt kan förbättra och utveckla verksamheten, säger Kerstin Stålskog, chef 

för äldreomsorgen på Carema Care. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om kastanjen”, 2011-12-22) 

Kerstin Stålskog som är chef för äldreomsorgen på Carema Care förklarar att uppgifterna om 

att tävla i besparingarna var ett förslag från en medarbetare som dokumenterats men aldrig 

genomförts. Det har inte ens varit aktuellt att genomdriva förslaget. Även här säger Kerstin 

Stålskog att anklagelserna framförda i nyhetsartikeln är osanna. Här används alltså en 

strategi i kategorin förnekande försvarsstrategier. Hon framhåller dock att de är positiva till 

förslag från medarbetare och vill även hålla en dialog om hur verksamheten kan utvecklas 

och förbättras. Här visar Kerstin Stålskog på positiva handlingar som ska driva 

organisationen framåt. På så sätt använder hon sig alltså av en stödjande försvarsstrategi. 

DN skriver vidare att Kastanjen använder mindre förbrukningsmaterial än andra 

jämförbara boenden. Det går inte att jämföra förbrukningen på olika boenden med 

varandra utan att ta hänsyn till de särskilda behov som finns på varje boende, och de 

varierar. Det framgår inte av artikeln på vilka grunder DN har bedömt att behoven 

på de jämförda boendena är likvärdiga med förutsättningarna som råder på 

Kastanjen. Dessutom är de angivna siffrorna inte va som faktiskt förbrukats på 

Carema Cares boende. Siffrorna för förbrukningsmaterial inklusive 

inkontinenshjälpmedel på Kastanjen ligger på 29 kronor per dygn och boende under 

2011. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om kastanjen”, 2011-12-22) 

I det tredje citatet går Carema Care till motangrepp på Dagens Nyheter. Carema Care 

hävdar att Dagens Nyheter publicerat fel siffror gällande kostnaden för 

inkontinenshjälpmedel. Carema Care säger även att Dagens Nyheters jämförelse av boenden 

inte tar hänsyn till de olika behov som råder på de jämförda boendena. Carema Care 

förnekar krisen genom att gå till motangrepp på Dagens Nyheter. Här använder sig Carema 

Care således av kategorin förnekande försvarsstrategier. 
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7.8.3. Sammanställning av analys i grupp 8 

Dagens Nyheter beskriver besparingarna på Carema Cares boende Kastanjen som 

opassande och omoraliska. Anklagelserna går under kategorin oavsiktlig kris. I och med 

tidigare nyhetsrapportering finns intensifierande faktorer närvarande.  

Carema Care bemöter kritiken genom att förklara att anklagelserna i nyhetsartikeln är 

felaktiga och går även till motangrepp på Dagens Nyheter. Detta går under den första 

försvarsstrategin förnekelse av kris.  

Carema Care bemöter kritiken samma dag som nyhetsartikeln publiceras vilket får anses 

vara ett tillräckligt snabbt agerande. Då anklagelsen går under oavsiktlig kris med 

intensifierande faktorer gäller rekommendationen återuppbyggande försvarsstrategier. 

Carema Care har således inte agerat i enlighet med situational crisis communication theory.  

 

7.9. Presentation av grupp 9 

Dagens Nyheter publicerar nyhetsartikeln den 22 december (Hökberg & Tottmar, 2011). 

Carema Care bemöter kritiken samma dag via ett pressmeddelande (Pressmeddelande, 

Carema Care: ”Kommentar till uppgifter i DN: ”Caremaspelet ett verktyg för att diskutera 

vardagsfrågor”, 2011-11-22). 

 

7.9.1. Analys av artikeln Rätt inställning – med hjälp av ett spel 

Nyhetsartikeln beskriver hur chefer spelar ett värderingsspel tillsammans med de anställda 

(Hökberg & Tottmar, 2011). Här diskuteras bland annat hur personalen kan göra besparingar 

i både tid och pengar. Dagens Nyheter fokuserar på just ämnet besparingar i artikeln. Nedan 

redogörs det för de anklagelser som identifierats i nyhetsartikeln.  

På ett äldreboende spelades Caremaspelet på veckovisa möten med hälso- och 

sjukvårdspersonalen, alltid på verksamhetschefens initiativ. – Det fanns så många 

olika konstiga formuleringar. De var väldigt märkliga frågor. Jag menar, det finns 

inget rätt eller fel i de svar som man ger, det gick ut på att chefen skulle se hur man 

svarade. När vi spelade protokollfördes våra svar av chefen eller gruppchefen, säger 

en före detta anställd..- Hur kändes det? – Det är väl klart jag tyckte att det var 

obehagligt. Vad ska de använda svaren till? Undrar man.  

(Hökberg & Tottmar, 2011) 
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I textstycket beskriver en anställd hur hen spelat Caremaspelet med sin chef. Hen återger en 

känsla av misstänksamhet och osäkerhet gentemot sin överordnad. Detta på grund av att 

svaren dokumenterades och hen inte visste varför det gjordes. Hen upplevde även att 

frågorna var svåra att svara på då det inte fanns något tydligt rätt eller fel. Carema Cares 

agerande mot sina anställda framställs som opassande och omoraliskt. Anklagelserna går 

således under kategorin oavsiktlig kris 

Caremaspelet består i huvudsak av 16 stycken inställningskort med olika påståenden. 

Ett par exempel: Alla är med och påverkar både intäkter och kostnader. Den bästa 

förbättringsidén är den där jag kan spara timmar och minuter.  

(Hökberg & Tottmar, 2011) 

I textstycket framförs ingen direkt anklagelse. Här beskrivs istället spelet och några exempel 

på de frågor som finns med presenteras. Dagens Nyheter vill göra gällande att spelets frågor 

är opassande då de främst handlar om besparingar. På så sätt är det en indirekt anklagelse då 

frågan om besparingar på de boendes bekostnad anses som omoralisk och anklagelserna går 

därmed under kategorin oavsiktlig kris. 

- Våra nyckelord är att vi är resurseffektiva intäktskonstnärer, det är jätteviktigt. Vi 

har suttit på möte och spelat det där, säger en anställda. –Vad handlar spelet om? Det 

är olika saker, det är frågor om besparingar, om respekt och bemötande. – Om hur 

man sparar pengar i arbetet? – Ja. 

(Hökberg & Tottmar, 2011) 

I det tredje citatet återges en dialog med en anställd gällande Caremaspelet. Personalen säger 

att nyckelordet resurseffektiva intäktskonstnärer framhålls som ett viktigt ledord. Hen 

beskriver sedan att spelet handlar om besparingar, respekt och bemötande. Dagens Nyheter 

vill sedan förtydliga och återigen flytta fokus till just besparingar och ber personalen bekräfta 

påståendet. I citatet framförs ingen direkt anklagelse utan även här en indirekt anklagelse. 

Det framhålls att ledningen har ett allt för stort fokus på besparingar inom verksamheten.  

 

7.9.2. Analys av pressmeddelandet Kommentar till uppgifter i DN: 

”Caremaspelet ett verktyg för att diskutera vardagsfrågor” 

I pressmeddelandet svarar Carema Care på anklagelsen samma dag som nyheten publiceras 

och förklarar vad som är syftet med Carema spelet  (”Kommentar till uppgifter i DN: 

”Caremaspelet ett verktyg för att diskutera vardagsfrågor”, 2011). Nedan presenteras tre 

textstycken som illustrerar de försvarsstrategier som Carema Care använder sig av.  
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Caremaspelet är ett värderingsspel, som är en vedertagen metod när det gäller 

värdegrundsarbete. Metoden har använts av såväl stora företag som offentliga 

organisationer. Spelet syftar till att ge medarbetarna ett verktyg att på ett enkelt sätt 

diskutera vardagssituationer och hur man vill ha det på sin arbetsplats. – Målet med 

spelet är att få medarbetarna involverade i hur man vill ha det på den lokala 

arbetsplatsen, hur man kan förbättra ytterligare för de boende och vad man behöver 

göra för att nå dit, säger Margareta Sööder, HR-chef på Carema Care. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Kommentar till uppgifter i DN: ”Caremaspelet ett verktyg för att 

diskutera vardagsfrågor”, 2011-11-22) 

 

Margareta Sööder som är HR-chef på Carema Care förklarar här vad som är målet och syftet 

med spelet. Hon framhåller de goda intentionerna med spelet och vill visa på vilka positiva 

effekter spelet kan ha. På så sätt använder hon sig av en stödjande försvarsstrategi. 

Spelet går ut på att man utifrån sina egna värderingar får ta ställning till en rad 

påhittade frågor eller påståenden om det egna arbetet eller arbetsdagen. För att 

stimulera diskussionerna är många av frågorna lite dramatiskt formulerade som ”Är 

det ok att ha en dålig dag på jobbet”, ”Det bästa sättet att avgöra om en idé är bra är 

att testa den på riktigt” eller ”Vi ska vara snabba på att sätta igång åtgärder så att vi 

får god tid att genomföra dem”. 

(Pressmeddelande, Carema Care: ”Kommentar till uppgifter i DN: ”Caremaspelet ett verktyg för att 

diskutera vardagsfrågor”, 2011-11-22) 

I detta textstycke förklarar Margareta Sööder att påståendena kan vara provocerande i syfte 

att locka till diskussion. Margareta Sööder visar sedan på andra exempel ur spelen. Dessa 

exempel anses mer positiva i sin karaktär än de som presenterades i nyhetsartikeln. Ett 

exempel på ett mer positivt påstående är ”Vi ska vara snabba på att sätta igång åtgärder så att 

vi får god tid till att genomföra dem”. Margareta Sööder ger på så sätt en indirekt indikation 

om positiva handlingar inom organisationen. På så sätt använder hon sig av en stödjande 

försvarsstrategi igen. 

Det yttersta syftet är att en personalgrupp ska kunna diskutera sådana saker som 

annars kan vara svårt att få tid till, eller som kan kännas jobbigt att ta upp men som 

ändå kan ha stor påverkan på hur man trivs på jobbet på den egna verksamheten. 

Tanken är att ge varje av våra knappt 500 verksamheter ett verktyg för att kunna 

diskutera vardagsfrågor på den lokala arbetsplatsen, fortsätter Margareta Sööder.  
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(Pressmeddelande, Carema Care: ”Kommentar till uppgifter i DN: ”Caremaspelet ett verktyg för att 

diskutera vardagsfrågor”, 2011-11-22) 

Margareta Sööder förtydligar här syftet med spelet. Hon menar att det ska finnas ett forum 

för personalen där de kan diskutera både vardagsfrågor och svåra frågor som de ställs inför i 

sin yrkesroll. Hon framhåller även att de vill ge personalen tid att sitta ner och reflektera över 

frågor som uppstår i vardagen. Detta skall utgöra ett led i att få personalen att trivas bättre på 

sin arbetsplats. Margareta Sööder använder sig här av en stödjande försvarsstrategi. 

 

7.9.3. Sammanställning av analys i grupp 9 

Anklagelserna som framförs i nyhetsartikeln går under kategorin oavsiktlig kris på grund av 

ett opassande och omoraliskt agerande av Carema Cares chefer. Även här finns 

intensifierande faktorer närvarande genom tidigare nyhetsrapportering.  

I pressmeddelandet används det enbart strategin stödjande försvarsstrategier. Det 

presenteras enbart en positiv bild av spelet och vad det har för mål och syfte, vilket är 

förbättringar för både personal och boenden inom verksamheten.  

Carema Care bemöter kritiken samma dag. Detta får anses vara ett snabbt agerande. 

Anklagelserna i nyhetsartikeln går under oavsiktlig kris med intensifierande faktorer. Här 

agerar Carema Care i enlighet med teorin då de använder sig av stödjande 

försvarsstrategier. Användandet av stödjande försvarsstrategier bör dock göras i 

kombination med återuppbyggande försvarsstrategier.  
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7.10. Sammanfattning av analys 

För att återge en tydligare bild presenteras resultatet från analyserna i tabell 2. I tabell 2 visas 

för varje grupp av pressmeddelande och nyhetsartikel vilken kriskategori anklagelserna går 

under, om det finns intensifierande faktorer närvarande, responstid och vilken 

försvarsstrategi som Carema Care använt sig av. Det visas också vilken form av 

försvarsstrategi som rekommenderas av situational crisis communication theory baserat på 

kriskategorin. Den sammanfattande bilden av analysen diskuteras i kommande kapitel, 

slutdiskussion. 

 

Tabell 2: Översiktsbild av kris och försvarsstrategier 

 

 

X - förekommer i nyhetsartikel samt pressmeddelande 

() - insinuerande anklagelse  

O - rekommendation av situational crisis communication theory 

 

 

  

Grupp  Kris  

 

   Försvarsstrategier     

  

Offer

kris 

 

Oavsiktlig 

Kris 

 

Avsiktlig 

kris 

 

Intensi- 

fierande  

faktorer 

 

Antal dagar 

innan svar 

publiceras 

 

Förnekande 

 

Förminskande 

 

Återuppbyggande 

 

Stödjande 

1  X (X) X 14 (1) X  O X O 

2  X  X 5 X X X O X O 

3  X (X) X 0 X  O X O 

4   X X 1 X  X O X O 

5   X X 0 X  O O 

6   X X 0 X X O X O 

7  X  X 0 X  O O 

8  X  X 0 X  O O 

9  X  X 0   O X O 
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8. Slutdiskussion 
 

I den här uppsatsen studerades Carema Cares externa kriskommunikation under 

mediedrevet 2011. För att göra detta användes Timothy Coombs teori situational crisis 

communication theory som visar på hur ett företag bör agera i samband med en kris för att 

minska skadan på sitt anseende. Utgångspunkten var de pressmeddelanden Carema Care 

tillhandahållit under mediedrevet och föregående nyhetsartiklar publicerade i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. I det första steget analyserades nyhetsartiklarna för att se 

vilken typ av anklagelse som framförts. Därefter analyserades pressmeddelandena från 

Carema Care för att se hur de bemött kritiken och om de använt sig av försvarsstrategier som 

rekommenderas av teorin. Det har även varit relevant att titta på responstiden för varje 

pressmeddelande. I följande tre stycken redogörs för svaren på studiens frågeställningar.  

Till att börja med besvaras frågan gällande vilken krisbild som framförts i mediedrevet. Den 

bild som har framträtt i studien är att de anklagelser som uttalats i nyhetsartiklarna i 

huvudsak hör till kriskategorin oavsiktlig och avsiktlig kris (se tabell 2). Vid oavsiktlig kris 

har anklagelserna främst avsett omoraliskt och oansvarigt agerande av personalen och/eller 

ledningen på Carema Care. Vid avsiktlig kris gällde anklagelserna främst allvarliga fel 

begångna av personal och/eller ledningen samt regelbrott. I samtliga fall har det funnits 

intensifierande faktorer närvarande. Här påminns det om att det enligt Coombs tilldelas ett 

företag minst ansvar vid en offerkris, något större ansvar vid en oavsiktlig kris och störst 

ansvar vid en avsiktlig kris.  

Gällande frågan om hur Carema Care försvarar sig mot anklagelserna framgår det från tabell 

2 att Carema Cares främst använt sig av förnekande försvarsstrategier och stödjande 

försvarsstrategier. Förnekande försvarsstrategier användes i åtta pressmeddelanden, 

stödjande försvarsstrategier i sex av pressmeddelandena, förminskande försvarsstrategier i 

två pressmeddelanden och återuppbyggande i två pressmeddelanden. Detta resultat ligger 

delvis i linje med det som erhållits i den tidigare studier om Carema Cares försvarsstrategier 

(Åsblom, 2012). Även i den studien var förnekelse det mest frekventa argumentet som 

Carema Care använde i sitt försvar. 

Avseende frågan hur Carema Cares agerande förhåller sig till vad som rekommenderas inom 

situational crisis communication theory framgår det från tabell 2 att kriskommunikationen 

inte ligger i linje med vad som föreskrivs inom teorin. Gällande responstiden var Carema 

Care framförallt för långsam i det inledande skedet. Det tog två veckor från det att den första 

nyhetsartikeln publicerades tills att Carema Care skickade sitt första pressmeddelande. 

Visserligen svarade Carema Care via en telefonintervju och mail dagen efter artikeln 

publicerats. Carema Care verkar dock inte varit redo att ge ifrån sig ett genomtänkt svar vid 
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den tidpunkten. Det andra pressmeddelandet publicerades fem dagar efter nyhetsartikeln 

vilket också anses som allt för sent. Därefter kommer de flesta svaren samma eller 

kommande dag vilket anses som tillräckligt snabbt. Även beträffande försvarsstrategier har 

Carema Care inte följt vad som rekommenderas inom situational crisis communication 

theory. Carema Care har främst försvarat sig genom att använda sig av förnekande 

försvarsstrategier i kombination med stödjande försvarsstrategier. Vid en oavsiktlig kris 

med intensifierande faktorer och avsiktlig kris rekommenderar teorin istället 

återuppbyggande försvarsstrategier. Stödjande försvarsstrategier ligger dock inom ramen 

för teorin då det kan användas i kombination med samtliga försvarsstrategier. I två av fallen 

har Carema Care dock använt sig av rekommenderade försvarsstrategier. Däremot har man 

använt dessa i kombination med andra kategorier av försvarsstrategier. Man kan anta att det 

då förtar effekten av rätt försvarsstrategi. Resultatet av analysen gällande försvarsstrategier 

ligger i linje med vad som framkom i studien om Röda Korset (Fussell Sisco, Collins & Zoch, 

2010). Denna studie visade att Röda Korset enbart använde sig av rekommenderade 

försvarsstrategier vid en tredjedel av fallen. Denna frekvens är dock något högre än vad som 

framkommit i studien om Carema Care.  

Resultatet ligger i linje med det faktum att situational crisis communication theory inte fått 

så stort genomslag bland praktiskt verksamma kommunikatörer (Fussell Sisco, Collins & 

Zoch, 2010). Det kan således antas att Carema Cares kriskommunikation inte utgör ett 

undantagsfall utan kan representera flertalet företag av liknande storlek i likanande 

situationer. Faktumet att överenstämmelsen är så låg mellan hur Carema Care agerat och 

vad som föreskrivs inom situational crisis communication theory kan ha varit en bidragande 

faktor till att företaget inte lyckades stävja mediedrevet. Utifrån en sådan synvinkel finns det 

stor potential för flertalet företag att förbättra sin externa kriskommunikation. 

 

8.1. Diskussion av metod 

Studien har utgått från de pressmeddelanden som Carema Care skickat. För att hitta vilken 

anklagelse Carema Care svarar mot analyserades föregående nyhetsartiklar. Detta fungerade 

väl, för alla utom ett av de pressmeddelanden som inte kunde anses vara svar på någon 

anklagelse framförd i mediedrevet. Således var bilden som presenterades relativt täckande 

och både pressmeddelande och föregående nyhetsartikel kunde analyseras.  

För att analysera pressmeddelandena och nyhetsartiklarna användes en kvalitativ textanalys. 

Där valdes systematiserande frågeställningar med klassificering som tillvägagångssätt. 

Texterna klassificerades utefter de försvarsstrategier och kristyper som finns angivna inom 

situational crisis communication theory. Denna metod har i huvudsak fungerat bra. 
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Visserligen var det i vissa fall inte helt självklart vilken kategori en försvarsstrategi tillhörde. 

Framförallt var det inte helt självklart om antydningar om regelbrott skulle klassificeras som 

oavsiktlig kris eller avsiktlig kris. Det faktum att det fanns intensifierande faktorer 

närvarande i samtliga anklagelser medför att hur denna klassificering gjordes hade mindre 

praktisk betydelse. När intensifierande faktorer finns närvarande vid en oavsiktlig kris ska 

alltid återuppbyggande försvarsstrategier användas precis som vid en avsiktlig kris. 

Studien är begränsad till att gälla Carema Cares pressmeddelanden. Det är inte självklart att 

samma bild framträtt om studien istället analyserat de intervjuer Carema Care gett via radio, 

tv och i tidningar och de två bloggar Carema Care använde sig av under mediedrevet. Mot ett 

sådant påstående talar dock att de via bloggarna använt sig av likande försvarsstrategier 

(Åsblom, 2012). Vidare borde de ha bättre möjlighet att utforma sitt budskap via ett 

pressmeddelande än i en intervju. Det är således svårt att tänka sig att Carema Care 

försvarat sig på annat sätt via andra medier. 

Situational crisis communication theory är framtagen genom kontrollerade experimentella 

studier (Coombs, 2013, 226-278). Det är fortfarande inte helt klart hur teorin bör tillämpas i 

samband med verkliga kriser (Fussell Sisco, Collins & Zoch, 2010). Här studeras dock en 

verklig kris och resultatet visar på att situational crisis communication theory inte följts i ett 

fall där försvaret inte fungerat. Detta ger stöd åt att situational crisis communication theory 

kan tillämpas i samband med verkliga kommunikationskriser. 

 

8.2. Utsikter 

En möjlig tolkning till valet av försvarsstrategier är att Carema Care själva ansåg att de 

utsattes för falska anklagelser och att de behandlades orättvist av media. Carema Care hade 

inte fokus på om publiken och media trodde att anklagelser som framförts var sanna utan 

agerade i större utsträckning impulsivt och försökte dementera anklagelserna. De har således 

inte anammat en grundläggande devis inom kommunikationsteorin som säger att det viktiga 

i bemötandet av en anklagelse är inte sanningen utan snarare hur anklagelsen uppfattas av 

publiken (Benoit, 2013, 213-221). Exakt hur de tänkte på Carema Care och varför de agerade 

som de gjorde skulle behöva undersökas vidare. Ett sätt att besvara den typen av frågor är att 

göra intervjuer med kommunikationsansvariga på Carema Care för att se hur de resonerade 

under tiden för mediedrevet.   

Det behövs göras ytterligare studier för att stryka att utformandet att kriskommunikationen 

verkligen hade påverkan på utkomsten av mediedrevet. För att ta reda på om så är fallet 

skulle det kunna göras en jämförelse med ett företag som initialt varit i en liknande situation 
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men som senare klarat sig bättre. Ett exempel på en jämförande studie skulle kunna vara att 

analysera det riskkapitalbolag ägda företaget JB Education som bedrev friskolor och försattes 

i konkurs under 2013.  
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