
 

 

I Förord 

 
 
Denna uppsats är skriven vid Högskolan i Jönköping under höstterminen 2009 och hade sin start 
i slutet av oktober. Det har varit en stressig men lärorik period med både med och motgångar. 
Åtta veckor senare har vi blivit berikade av både erfarenhet och kunskap. Vi hoppas att med vår 
uppsats kunna ge läsaren en djupare förståelse för hur krishantering fungerar och hur företag kan 
arbeta sig tillbaka efter en kris.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Britt-Marie Leivik-Knowles som funnits som stöd för 
oss och bidragit med sin forskning och erfarenhet samt gett oss konstruktiv kritik och vägledning 
under hela vår uppsats.  
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II Sammanfattning 

Uppsatsens titel:  Skandiaskandalen – Skandias krishantering och marknadsföring efter 
skandalen år 2003. 
 

Seminariedatum:  2009-12-17 
 
Ämne/kurs:  Medie och kommunikationsvetenskap, C-uppsats 15 hp. 
  
Författare:   Martina Delby & Frida Johansson. 
 
Handledare:  Britt-Marie Leivik-Knowles 
 
Nyckelord:  Extraordinär händelse, kris, krishantering, marknadsföring, PR, 

Skandia 
 
Syfte:  Syftet är att beskriva och öka förståelsen för hur Skandia påverkades 

av skandalen år 2003 och hur företaget via krishantering och 
kampanjer försökt komma tillbaka på marknaden igen. 

 
Metod:  Metoder har varit en kvalitativ innehållsanalys av tidningsartiklar samt 

en semiotisk bildanalys där Skandias kampanj och dess annonser 
studeras.  

 
Teoretiska perspektiv:  Den teoretiska referensramen för uppsatsen består av olika synsätt på 

krisbegreppet, Apologia Theory, Image Restoration Theory, 
Exellence Theory, Mediernas stora påverkansmöjligheter, projekt och 
kampanjplanering samt semiotiken.   

  
Empiri:  Vårt empiriska material består av artiklar från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet där vi analyserat olika begrepp utifrån 
kampanjplaneringens principer. Materialet består även av Skandias 
annonser från kampanjen ”Ryktet”.  

 
Resultat:  Resultatet av studien visar att det är svårt för företag att ta sig tillbaks 

efter en kris. Trots effektiv marknadsföring i form av bland annat 
kampanjer tar det lång tid att återfå samma förtroende som innan en 
händelse.  

 



 

 

I11 Abstract 
 
Title: Skandia - Skandia's management and marketing for the scandal in 2003.  
 
Seminar Date: 2009-12-17  
 
Subject / Course: Media and Communication Studies, 15 hp.  
 
Author: Martina Delby & Frida Johansson.  
 
Supervisor: Britt-Marie Leivik-Knowles  
 
Keywords: extraordinary event, crisis, crisis management, marketing, public relations, Skandia  
 
Purpose: To describe and improve understanding of how Skandia affected by scandal in 2003 
and how the company through the crisis and the campaign sought to get back on the market 
again.  
 
Methods: Methods have been a qualitative content analysis of newspaper articles and an image 
analysis semiotics where Skandia's campaign and its ads are studied.  
 
Theoretical perspective: The theoretical frame of reference for the paper consists of different 
approaches to the concept of crisis, Apologia Theory, Image Restoration Theory, Exellence 
Theory, major media advocacy opportunities, projects and campaign planning, and semiotics.  
 
Empirical: Our empirical material consists of articles from Dagens Nyheter and Svenska 
Dagbladet where we analyzed various concepts from campaign planning principles. The material 
also consists of Skandia's ads from the campaign, "Rumors".  
 
Results: The results of the study show that it is difficult for companies to get back after a crisis. 
In spite of effective marketing in the form of particular campaigns takes a long time to regain the 
trust before an event. 
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt valda problemområde, en problemformulering, en 
kort framställning om Skandias uppmärksamhet i medierna och en sammanfattning kring 
Skandias kampanjer. Vi presenterar även studiens syfte och frågeställningar samt en disposition 
av arbetet och de avgränsningar vi gjort. 

 

1.1 Introduktion 

I vår studie har vi valt att studera Skandias skandal år 2003 och hur den påverkade företaget. Det 
finns många olika krishanteringsteorier och vi ser ett intresse i att studera hur det fungerar i 
praktiken. Hamnar i en krissituation är det viktigt att veta vilken marknadsföring ett företag kan 
använda sig av för att minimera skadorna för företaget. I dagens samhälle är konkurrensen stor 
bland företag och det gäller att värna om sina kunder. Ett snedsteg kan leda till stora 
konsekvenser och det kan ta år av arbete för att kunna ta sig tillbaka på marknaden. Detta har på 
senare tid varit något som flera företag har råkat ut för, därför är detta ämne relevant att studera.  

1.2 Bakgrund 

Den 12 januari år 1855 blev Skandia AB Sveriges första försäkringsbolag. Skandia har en lång 
historia bakom sig och ända från starten 1855 till 1970 hade företaget mest framgångar 
(Nachemson; Carlsson, 2004). Under 1990-talet hade dock företaget interna problem med 
oenighet om bonusar och efter den omtalande skandalen år 2003 omvärderades företaget från 
200 miljarder kronor till 21 miljarder kronor på bara två år. Sedan dess har Skandia jobbat sig 
uppåt igen. Idag har Skandia ungefär 5800 medarbetare och finns i ca tjugo länder på fyra 
kontinenter världen över. År 2006 inleddes ett samarbete med internationell finans och 
försäkringskoncernen Old Mutual och år 2007 bytte Skandia sin logotyp och även grafisk profil 
från sitt tidigare ”blåa paraply” till en grön logotyp som visar samhörighet med den nya ägaren till 
företaget (www.skandia.se). 

1.2.1 Problemformulering 

Enligt ekonomijournalisterna Nachemson och Carlsson (2004) kan man dela in Skandiaskandalen 
i tre delar. Dessa är utdelning av exklusiva lägenheter, en tvist om hur en köpeskilling av en stor 
försäljningsaffär skulle landa och två olika bonusprogram. Det första bonusprogrammet som 
Skandia använde sig av var Sharetracker som infördes i företaget den 20 augusti år 1997.  Detta 
var försett av ett bonustak på 15 procent av den årliga värdetillväxten och var endast utformad 
för de svenska cheferna (www.fokus.se). Syftet med detta bonusprogram var att få en överblick 
över ersättningarna och att få alla att dra åt samma håll inom företaget. Det bonustak som sattes 
på 15 procent försvann sedan samma år någon gång mellan september och oktober vilket var 
något som styrelsen medverkade i. Men vad som riktigt hände är det inte någon som vet då alla 
de inblandade har givit olika versioner (Nachemson; Carlsson, 2004).  
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Eftersom Sharetracker endast var avsett för de svenska cheferna ledde detta till missnöje hos de 
utländska ledarna. År 1998 infördes därför det andra bonussystemet kallat Wealtbuilder som var 
avsett för nyckelpersoner i utlandet inom företaget.  I detta bonussystem fanns ett tak på 300 
miljoner kronor som var avsett för åren 1998 och 1999. Detta tak skulle visa sig spricka redan 
sommaren 1999 (www.fokus.se). 
 
Skandias dotterbolag Assurance & Financial Service (AFS) hade en affärsidé som löd att de ville 
skräddarsy sparlösningar utifrån den lokala marknaden. Det var AFS:s ledning som tyckte att ett 
ytterligare bonusprogram behövdes så att Skandias alla bolag kunde jobba under samma ramar 
och mål. Det nya bonusprogrammet startades sedan upp i april 1998. De likheter som man kan se 
nu efteråt mellan de två bonusprogrammen Sharetracker och Wealtbuilder är att de snabbt efter 
att förslaget gått igenom hade diskussioner om att taket på bonusarna skulle lyftas bort. Detta på 
grund av att deltagarna det vill säga de högt uppsatta ledarna i bonusprogrammet ville få ut så 
mycket som möjligt (Nachemson; Carlsson, 2004).  
 
Den andra skandalen som drabbade företaget var Skandia Livs lägenhetsaffär i Stockholm där 
man sålde lägenheter till underpriser till personer i Skandias ledning. Dessa lägenheter 
lyxrenoverades sedan för miljardbelopp som företaget stod för (Nachemson; Carlsson, 
2004). Den tredje och sista skandalen innefattar Skandia Livs försäljning till Den Norske Bank av 
Skandia Kapitalförvaltning. Här var problemet att Skandia AB ansåg att försäljningen skulle 
tillföra aktieägarna medan pensionsspararna ansåg att pengarna var deras (Nachemson; Carlsson, 
2004).   

1.2.2 Skandias uppmärksamhet i medierna 

Skandiaskandalen fick stor uppmärksamhet i medierna år 2003 och hade som mest publicitet 
under hösten samma år. Rubriker som återfanns i medierna var bland annat ”förtroendekris 
pågår”, ”affärerna kan slå tillbaka på moderbolaget”, ”toppchefer i Skandia fick 
Londonlägenheter”, ”Skandia sämst”, ”det kan inte bli mycket värre”, ”jättesmäll hotar Skandia”. 
Medierna rapporterade om hur tre av fyra svenskar hade fått minskat förtroende för 
livförsäkringsbolagen och att inget annat livbolag hade tappat så mycket förtroende hos sina 
kunder som Skandia gjort (Dagens Nyheter 031102, Expressen 031028). Medierna kritiserade 
enskilda högt uppsatta personer inom Skandia som begått brott då de lyxrenoverat lägenheter för 
miljonbelopp till sig själva och sina barn på företagets bekostnad (Dagens Nyheter 031015). 
Mycket fokus i medierna under denna period låg på hur besvikna och förbannade Skandias 
kunder var på företaget och att många privatpersoner ville stämma dem.  Det man har kunnat 
avläsa av mediernas rapportering om Skandiaskandalen var att den var främst negativ. Den  
berörde lyxrenoveringar, minskat förtroende för företaget, pekade ut enskilda personer i 
ledningens och deras agerande, upprörda kunder och ett företag som befann sig i en stor kris.  
 
1.2.3 Skandias kampanjer 

Skandias varumärke skadades mycket efter skandalen 2003. I december samma år rapporterades 
att endast var tredje kund var nöjd med Skandia och att förtroendet var kört helt i botten 
(Hedlund, M, 2005-06-17 Skandias rykte ska återupprättas, Dagens Nyheter). Något drastiskt var 
tvunget att ske och en kampanj för att bygga upp varumärket igen startade därför. Projektet 
kallades för ”Skandias Comeback” och var uppdelat i tre olika delar. Den första delen innebar att 
högt uppsatta ledare inom koncernen åkte runt i landet och fick bemöta både anställdas och 
kunders kritik.  Den andra delen gick ut på att bemöta samarbetspartners och mäklare och den 
tredje delen var att ta ett steg ut i det publika i form av en reklamkampanj med temat ryktet 
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(Dunér, H, 2006-12-17 Räddningsplanen, Svenska Dagbladet). Vid den här tiden hade Helena 
Ruhmén anställts som marknadschef på Skandia och ett samarbete med reklambyrån Garbergs 
inleddes. Uppdraget som Garbergs fick var väldigt kort och koncist att ”återta förtroendet för 
Skandia” (Dunér, H, 2006-12-17 Räddningsplanen, Svenska Dagbladet). Planen för att återbygga 
förtroendet för Skandia igen var något Garbergs planerat sedan tidigare. De använde sig av en så 
kallad ”pudel” för att komma närmare kunden och öppna upp. De ville ställa sig på samma sida 
som kunderna och visa hur arga även de var för det som hade hänt.  
Kampanjens första del gick av stapeln i slutet av år 2004 och sändes både i TV3, TV4 och Kanal 
5. Även annonser på webben fanns tillgängliga (Hedlund, M, 2005-06-17 Skandias rykte ska 
återupprättas, Dagens Nyheter). I denna reklamkampanj visas en anställd som gör sig i ordning för 
en arbetsdag på Skandia. Överallt runt omkring sitter det post-it lappar där det står ”Med vårt 
rykte har vi inte råd att göra fel” (Garbergs reklambyrå, 2004-11-26, Skandia påminner sig om sitt 
rykte, www.garbergs.se). 
 
Den andra kampanjen som Skandia gjorde startade i juni 2005. I denna reklamfilm går en gris vid 
namn Helga runt med ”ryktet” sprejat på kroppen och stör de anställda i olika situationer. 
Reklamen är inspelad hos Skandia just för att levandegöra företaget (Dunér, H, 2006-12-17 
Räddningsplan, Svenska Dagbladet). Valet av en gris var just för att grisar är smutsiga och dem kan 
man inte ha i möblerade rum och även för att man säger kapitalistsvin, detta säger Peter Westling 
som var projektledare på Garbergs i en intervju SvD (Dunér, H, 2006-12-17 Räddningsplanen 
Svenska Dagbladet).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och öka förståelsen för hur Skandia påverkades av skandalen 
år 2003 och hur företaget via krishantering och kampanjer försökt komma tillbaks på marknaden 
igen. Frågeställningarna är:  
– Vilken krishantering använde Skandia sig av i samband med skandalen? 
– Hur använde Skandia marknadsföring för att ta sig tillbaka efter skandalen?   
 
Vi anser att denna studie är relevant då andra företag och organisationer kan dra lärdom av det 
som hände Skandia och hur de agerade för att återhämta sig efter skandalen. Vetenskapligt är det 
intressant då man faktiskt kan se hur olika krishanteringsteorier fungerar i praktiken och hur 
effektiva dessa är. Vi hoppas att denna studie ska ge en ökad förståelse för hur företag och 
organisationer agerar i kritiska situationer och hur de på bästa sätt tar sig tillbaka på marknaden 
igen. 

 
1.4 Disposition av arbetet 

Vi har valt att göra en disposition av hur uppsatsen är upplagd för att läsaren ska kunna få en 
enkel överblick över arbetet och vad som komma skall. Upplägget i uppsatsen är uppbyggt enligt 
följande: 
 
Först presenteras en sammanfattning som kortfattat behandlar de olika delar vi har studerat i 
uppsatsen. Följt av denna kommer en inledning, ett så kallat bakgrundskapitel som innehåller 
information till varför vi valt vårt ämne, bakgrundsinformation om företaget Skandia samt en 
presentation om det syfte och frågeställningar vi skall undersöka. Dessa delar finns med för att läsaren 
ska ha en viss förförståelse och för att lättare förstå varför vi valt att utgå från de teorier vi valt att 
göra. I vårt teorikapitel presenterar vi sedan de teorier vi använder oss av i uppsatsen. Vi har valt 
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de teorier som vi anser vara mest lämpade för vår studie och för att kunna dra så bra slutsatser 
som möjligt till vårt syfte och till våra frågeställningar. Teorikapitlet är utformat på ett sätt där vi 
börjar med det mest övergripande för att sedan smalna av till de mest väsentliga teorierna för vår 
metod och analys. I vårt metodkapitel redovisar vi en detaljerad förklaring till hur vi gått tillväga för 
att komma fram till vilka begrepp/definitioner vi valt att göra och vilka analyser vi valt att arbeta 
med. Detta presenteras sedan i resultatdelen. I resultatdelen finns även våra två analyser med där 
våra frågeställningar besvaras och diskuteras. Till sist har vi en resultatdiskussion där vi diskuterar 
det vi kommit fram till och kopplar resultatet till teorierna.  

1.5 Avgränsningar 

Skandias återhämtning efter skandalen var relativt stor och omfattande. Eftersom vi inte har mer 
än åtta veckor på oss att skriva vår uppsats var vissa avgränsningar nödvändiga. Skandia använde 
sig av en kampanj kallat "Ryktet" för att komma tillbaka vilket innebar att de använde sig av 
annonser, tv-reklam och de gick även ut och uttalande sig i media hur deras planering såg ut för 
att försöka komma tillbaka. Den del som vi valt att fokusera på är fem av de annonser som 
skapades i samband med kampanjen "ryktet" samt artiklar från Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet som tar upp information kring kampanjen och Skandias situation.  
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2 Teori 

 

I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram som behandlar de teorier och den litteratur vi 
tagit del av i uppsatsen. Detta ligger till grund för den kommande analysen som finns beskriven i 
vår resultatredovisning. 

 

2.1 Definitioner 

Kriskommunikation kan ses om en dialog mellan organisationen och offentligheten före, under och 
efter en negativ händelse. Kriskommunikation används för att bibehålla och minska skadorna på 
organisationens image (Fearn-Banks, 2007). 
 
Krishantering kan ses som en process med strategisk planering för en kris eller negativ vändpunkt, 
en process som eliminerar en del av de risker och osäkerhet som blir konsekvenser av en negativ 
händelse och på så vis ger organisationen en större kontroll över sitt eget öde.  
 
PR som är en förkortning av public relations kan definieras som: ”konsten att etablera relationer med, 
bygga upp och bibehålla ett förtroendekapital hos, och nå ut med sitt budskap till de målgrupper som på ett eller 
annat sätt påverkar eller kan komma att påverka företaget” (Schmitz, B;345).  
 
Målgrupper kan ses som en specifik del av allmänheten eftersom de på något vis är kopplade till 
organisationen och har ett intresse i hur organisationen agerar. Exempel på en organisations 
målgrupper kan vara anställda, kunder, aktieägare, styrelseledamöter, facket och pensionärer 
(Fearn-Banks, 2007). 
 
Image är den bild som omvärlden har av ett företag eller en organisation, hur organisationens 
målgrupper uppfattar företaget.  Profil är däremot den önskade bild som företaget har, de 
egenskaper, värderingar och kultur som företaget själv anser att de har och vill förmedla till sina 
målgrupper (Schmitz, 2009), (Skoglund, 2002). 
 
Krisbegreppet nedan har vi valt att lägga under en egen rubrik då vi utifrån flera olika perspektiv 
diskuterar vår syn på krisbegreppet.  

2.2 Krisbegreppet  

Krisbegreppet är brett och det finns många alternativa synsätt på hur man kan beskriva en kris. 
Fearn-Banks beskriver en kris på följande sätt: “A crisis is a major occurrence with a potentially negative 
outcome affecting the organization, company or industry, as well as its publics, products, service or good name” 
(Fearn-Banks;8, 2007). Denna beskrivning uppfattar vi som att en kris är en stor händelse med 
potentiellt negativa resultat som påverkar organisationen, företaget eller branschen, liksom dess 
målgrupper, produkter, tjänster och goda rykte. 
 
Ett annat synsätt är att kriser utgår från händelser som utgör hot mot människor, materiella och 
immateriella värden i ett företag (Skoglund, 2002).  
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När man pratar om hot mot människor förknippar man det ofta med fara för hälsa, liv och 
välbefinnande medan materiella värden står för förstörelse av materiella ting som exempelvis 
byggnader, anläggningar, datasystem och maskiner. Immateriella värden handlar om företags 
varumärke, förtroendekapital, kunskapsmaterial, relationer och nätverk. När det gäller de 
immateriella värdena i ett företag innefattar det även finansiella och ekonomiska kriser som ett 
företag kan drabbas av. Immateriella värden går inte att skydda genom försäkringar eller liknande, 
istället gäller det att skapa rutiner och normer för beteende som minskar riskerna och utvecklar 
företagets förtroende internt och externt (Skoglund, 2002).  
 
Som tidigare sagt finns det flera olika synsätt på vad som kännetecknar en kris och forskare 
menar att det finns ett stort behov av att finna en gemensam begreppsapparat för krisbegreppet. 
Ett alternativt synsätt är att diverse störningar som inträffar i samhället kan beskrivas som 
extraordinära händelser, och inte som kriser (Leivik-Knowles, kommande avhandling). Begreppet 
kris ses då ”som en ostabil dynamisk process med möjlig negativ eller positiv utgång” eller alternativt ”en kris 
är ett intensivt skeende med löfte eller hot om förändring” (Leivik-Knowles). En kris kan vara en 
trovärdighetskris, politisk kris, ekonomisk kris, informationskris en miljökris etc. Det som 
utmärker en kris är att förloppet kan vara osäkert och att det finns en kollektiv stress. Det finns 
ofta parter i konflikt och en brytpunkt samt en avgörande vändning. Vändningen syftar till att 
krisen kan få positivt eller negativt utfall. Det kan vara svårt att avgöra vad krisen beror på men 
en kris kan vara ”ett resultat av en händelse eller en serie händelser” (Leivik-Knowles, kommande 
avhandling). En kris är alltså inte samma sak som en extraordinär händelse men en bristfällig 
hantering och kommunikation till medborgare och medier av en extraordinär händelse kan leda 
till en krissituation.  
 
Fearn-Banks definierar alltså en stor händelse som en kris som påverkar organisationen på ett 
potentiellt negativt sätt, Skoglund menar att en kris utgår från händelser som utgör hot mot 
människor, materiella och immateriella värden i en organisation. Den definition som vi valt att 
använda oss av i vår uppsats är Leikvik-Knowles, som menar att diverse störningar i samhället 
kan beskrivas som extraordinära händelser och beskriver en kris som en ostabil dynamisk process med 
möjlig negativ eller positiv utgång ”eller alternativt” en kris är ett intensivt skeende med löfte eller hot om 
förändring. En kris enligt Leivik-Knowles kan alltså härstamma ur en extraordinär händelse 
beroende på hur denna hanteras och kommuniceras av organisationen i fråga. Och Fearn-Banks 
och Skoglund använder krisbegreppet något lättvindigare och i stora drag menar att händelser är 
kriser menar Leivik-Knowles att extraordinära händelser kan leda till kriser beroende på hur de 
hanteras. Då alla händelser faktiskt inte är kriser eller leder till kriser har vi valt att anamma 
Leivik-Knowles definition.  

2.2.1 Fem stadier av en extraordinär händelse 

Enligt Fearn-Banks (2007) har krisen fem olika stadier. Då vi i vår uppsats har valt att använda 
oss Leivik-Knowles definition har vi valt att kalla dessa stadier för fem stadier av en extraordinär 
händelse. Dessa stadier är: Detection, Prevention/preparation, containment, recovery och 
learning.  
 
Detection som är det första stadiet handlar om att upptäcka tidiga varningssignaler. I många fall 
finns det varningssignaler på att något kommer att hända. Ett tecken kan vara att om en annan 
organisation i samma bransch som den egna drabbas av en händelse finns det risk att man själv 
också gör det. Ett exempel på detta var när Johnson & Johnson i USA till för många år sedan 
drabbades av cyanidförgiftning i läkemedlet Tylenol var det en varningssignal för andra i 
läkemedelsbranschen att det kunde hända dem också (Skoglund, 2002). Det finns också andra 
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mindre varningssignaler som inte är lika enkla att upptäcka men som kan leda till en extraordinär 
händelse. Det kan till exempel vara att anställda är missnöjda med saker som arbetstimmar, 
arbetsförhållanden eller orimliga krav från överordnade. En chef med alldeles för hög lön i ett 
icke vinstdrivande företag kan vara en varningssignal då detta kan leda till kritik om det kommer 
till allmän kännedom. Företag och organisationer måste vara uppmärksamma på tidiga 
varningssignaler och arbeta med att stoppa dessa innan de bryter ut till en extraordinär händelse 
eller till och med en kris. För att upptäcka tidiga varningssignaler kan organisationer använda sig 
av såkallade lighthouse keepers, watchdogs eller whistle-blowers. Dessa kan man kalla för tipsare som 
informerar organisationen om varningssignaler. Organisationen kan sedan genomföra planer för 
att undvika en extraordinär händelse eller åtminstone få tid till att informera media och 
allmänheten. Som organisation måste man vara medveten om omgivningen och ta vara på tidiga 
varningssignaler. En organisation är oftast medveten om varningssignaler innan medierna och 
allmänheten och har på så vis tid att förbereda ett uttalande eller planera en nyhetskonferens för 
att nå ut med informationen själva (Fearn-Banks, 2007). 
 
Crisis prevention handlar om att organisationer ska förebygga att de hamnar i situationer som kan 
leda till en kris. Organisationer som har ett pågående pr-arbete och en regelbunden tvåvägs 
kommunikation med allmänheten förebygger extraordinära händelser och minskar skadorna av 
en eventuell kris. Det finns även andra taktiker organisationer kan använda sig av för att 
förebygga extraordinära händelser eller kriser. Dessa taktiker måste kommuniceras till den 
allmänhet som anses lämplig för organisationen. En organisation måste inte bara göra det som är 
rätt utan också tala om för allmänheten att de faktiskt gör det.  Crisis preventation taktiker innehåller 
bland annat följande (Fearn-Banks, 2007): 

• Att främja den fortsatta utvecklingen av organisationens strategier som möjliggör 
uppdateringar och ändringar baserat på både allmänheten och organisationens uppdrag. 

• Tillåta ett fritt informationsflöde från anställda till ledningen utan bestraffning av anställda 
som levererar dåliga nyheter. 

• Följa upp tidigare problem eller kriser. 
• Utveckla en gemenskap mellan styrelsen och viktiga externa ledamöter som är offentliga 

opinionsbildare. 
• Skicka ut nyhetsbrev till lojala konsumenter. 
• Sponsra verksamheter som till exempel välgörenhetsorganisationer.   

Crisis preparation inriktar sig på att förhindra en extraordinär händelse.  Crisis preparation är alltså 
nödvändigt för att kunna hantera extraordinära händelser som inte går att förutse. I detta stadie är 
det viktigt att ha en kriskommunikationsplan där alla i krisgruppen vet vilken roll de har, hur de 
når människor, vad de ska säga etc. Kriskommunikationsplanen fungerar som en slags kollektiv 
hjärna för de som arbetar med det inträffade, personer som på grund av chock eller känslor inte 
fungerar som vanligt har ett stöd av denna.  
 
Containment som är det tredje stadiet av en extraordinär händelse handlar om att hejda situationen 
och minska skadorna som kan bli en konsekvens av händelsen. Organisationer kan till exempel 
använda sig av marknadsföring och reklam för att ta sig ur en händelse. Genom reklam kan 
organisationen gå ut till allmänheten och tala om att de tagit tag i situationen och att allt är i sin 
ordning. Givetvis måste de vid det tillfället också ha tagit sig ur situationen. 
 
Recovery som syftar till företags återhämtning efter en händelse handlar om hur företaget går 
tillbaka till sin vanliga affärsverksamhet. Företag vill gärna snarast möjligt lägga händelsen bakom 
sig och det är också viktigt att företaget får lyckas behålla eller få tillbaka förtroende hos sina 



8 

 

kunder. Ett exempel som handlar om återhämtning var när Snapps, en snabbmatsrestaurang i 
USA drabbades av ett rykte som sa att en av medarbetarna hade aids och infekterat maten med 
detta. Hälsovårdsmyndigheten gick då ut med ett uttalande om att alla i personalen hade blivit 
testade för aids och att ingen hade det, samt att viruset inte kan smitta på detta vis.  
 
Learning är fasen efter en extraordinär händelse som syftar till att undersöka händelsen och avgöra 
hur den hanterades och vad som gjordes fel. Det är en slags utvärderande fas som syftar till att 
göra händelsen till en lärdom för framtiden. Bara för att ett företag har drabbats av en 
extraordinär händelse en gång finns det ingenting som tyder på att det inte kommer att hända 
igen. Lärandefasen medför förändring som hjälper till att förhindra framtida händelser.  

2.3 Mediernas stora påverkansmöjligheter 

Mediernas position i dagens samhälle är något som har en stor betydelse för hur allvarliga 
samhällsstörningar och kriser rapporteras (Leivik-Knowles, kommande avhandling). Leivik-
Knowles menar att när det sker en allvarlig störning i samhället kommer medierna på en gång för 
att få information om organisationen. Under hela störningsförloppet kommer sedan medierna att 
granska organisationens hantering och kommunikation/samspel av händelsen. Om resultatet av 
hanteringen och kommunikationen leder till en krissituation kommer organisationen även att 
behöva hantera och kommunicera denna. Medierna kommer att fortsätta sin rapportering genom 
hela krissituationen. Det som kan avgöra utgången av krissituationen är hur organisationen 
kommunicerar med medierna (Leivik-Knowles, kommande avhandling).  
 
När det gäller hot som utgång i en krissituation kan man säga att det finns inre och yttre hot mot 
ett företag eller en organisation. Yttre hot handlar om saker som huvudsakligen beror på 
omständigheter som företagen inte rår över. Det kan exempelvis vara kidnappning, bombhot, 
valutaoro och sabotage. Inre hot handlar saker som företaget själva kan styra över och då 
Skandias skandal berodde på interna problem tänkte vi inrikta oss på detta. Inre hot kan till 
exempel vara sexuella trakasserier, felinvesteringar som leder till förtroendekriser internt, 
förskingring, felaktig hantering av medarbetare exempelvis vid uppsägning, misstag som får 
allvarliga konsekvenser för kunder eller andra intressenter etc. Inre hot beror ofta på slarv, rutiner 
som brister, dåligt ledarskap (Skoglund, 2002).  
 
Nedan presenteras en modell som illustrerar en organisations viktiga relation med medierna.  
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Figur 1 – Modell som illustrerar en organisations viktiga relation till medierna (Leivik-Knowles, 
kommande avhandling). 

 

Situation 1, när en organisation eller ett företag drabbas av en extraordinär händelse måste de 
hantera denna, detta kan göras genom företagets kriskommunikationsplan. Om organisationen 
inte lyckas hantera och kommunicera händelsen på ett bra sätt kan detta leda till samspels- och 
kommunikationsproblem. Detta kan i sin tur leda till en krissituation (situation 2). I situation två 
kommer osäkerhet, stress och konflikter in i bilden. Samtidigt finns hela tiden medierna med i 
bilden som rapporterar och vinklar händelsen eller krisen på sitt sätt. Företagets intressenter finns 
också hela tiden med i bilden och tar del av mediernas rapportering vilket innebär att deras 
uppfattning om företaget styrs av medierna. I krissituationen finns det konsekvenser i form av 
möjligheter och hot. Möjligheter av krisen kan vara att företaget faktiskt kan gå stärkta ur 
händelsen medan hot exempelvis syftar till att företagets rykte svärtas ner. Hur organisationen 
väljer att hantera och kommunicera händelsen och bemöta medierna kan alltså vara avgörande 
för en krissituations utgång.  

2.3.1 Intressenter 

Företag och organisationer har ett samspel med sina intressenter som betyder att de har en 
ömsesidig utbytesrelation med varandra. Harmoni mellan företaget och intressenterna betyder att 
de ömsesidiga behoven och förväntan på utbytet tillfredställs. Dessa intressenter kan indelas i tre 
olika grupper, primär, sekundär och subintressenter (Skoglund, 2002).Primärintressenter är de som 
står i affärsmässig utbytesrelation till företaget. Det kan vara kunder, medarbetare, banker, 
leverantörer, ägare, tillstånd och övervakningsmyndigheter (Skoglund, 2002). De sekundära 
intressenterna är de som är en indirekt del av nätverket. Sekundärintressenter kan delas in i två 
kategorier, primärintressenternas intressenter och samhällsfundament. Exempel på den första 
kategorin kan vara underleverantören till huvudleverantören. När det gäller samhällsfundament 
menar man intressenter som står för infrastrukturella förutsättningar när det gäller företagets 
utveckling och etablering. Det kan vara transporter, utbildning etc (Skoglund, 2002).  
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Subintressenter är sådana som normalt inte har kontakt med företaget utan dyker upp och blandar 
sig i en händelse eller kris när en sådan uppstår för att synas i medierna. Det kan till exempel vara 
intresseorganisationer eller opinionsgrupper som lever på att synas i medierna då allmänheten får 
upp intresse för dem och stödjer dem ekonomiskt. Även en person eller expert inom ett område 
kan vara subintressent då denne uttalar sig i samband med en händelse. Företaget eller 
organisationen har ofta en god relation med primärintressenten men vid en extraordinär händelse 
kastas oftast bilden om. Sekundär och subintressenter är ofta med och formar bilden av 
händelsen då det journalistiskt blir mer intressant då. Mediernas intresse för ett konfliktperspektiv 
gör att det inte alltid är primärintressenten som utgör bilden för den mest påverkade intressenten 
i händelsen (Skoglund, 2002). 
 
Oftast dyker inte en händelse upp helt plötsligt utan kan vara en kedja av ett upptrappat 
händelsemönster som leder till ett skarpt läge. I normala fall ska det finnas en harmoni mellan 
företaget eller organisationen och dess primära intressenter. Det innebär att det finns en 
fungerande utbytesrelation som stämmer överens med förväntningarna. Ibland dyker det dock 
upp en störning mellan företaget och primärintressenten, vilket kallas disharmoni. Om denna 
störning inte åtgärdas eller om företaget inte gör något för att ta tag i problemet kan det leda till 
att störningen upptrappas till en konflikt. I konfliktstadiet har medierna en stor roll då de ofta 
kommer in i bilden och skildrar konflikten (Skoglund, 2002). 

2.4 Teorier om krishantering utifrån ett PR-perspektiv 

Forskaren Fearn-Banks studerar i huvudsak krishantering utifrån ett PR-perspektiv och genom de 
teorier hon presenterar i sin bok kan man se ett samband av hur Skandia agerade efter skandalen 
år 2003. Skandias marknadsföring och kampanjer efter skandalen innehåller flera av de punkter 
som Fearn-Banks tar upp i sina presenterade teorier.  

2.4.1 Apologia Theory 

När ett företag råkar ut för en extraordinär händelse är en reaktion att använda sig av apologia. 
Med det menas att det att man gör ett försök till att försvara företagets rykte och skydda imagen. 
Men detta behöver nödvändigtvis inte vara en ursäkt, utan ett försök att förneka, förklara eller be 
om ursäkt för sitt handlande. Det finns tre olika strategier inom  Apologia (Fearn-Banks, 2007). 
Den första kallas för redefinition, det innebär att ett företag som begått misstag försöker motverka 
ett negativt eller skadligt anseende genom att förklara eller förneka händelsen och tala om hur det 
egentligen ligger till. Om företaget i fortsättningen sköter sig och visar att de aktivt arbetar med 
att förebygga liknande händelser igen kan allmänheten förlåta dem.   
 
Dissociation som är den andra strategin innebär att företaget informerar allmänheten om att det 
verkar som om man gjort fel men att man faktiskt inte har det. Det kan till exempel vara så att ett 
läskföretag har förändrat färgen på en läskedryck vilket leder till klagomål från konsumenterna. 
Ett exempel på dissociation är då att företaget förklarar att ingredienserna i läsken är desamma men 
att färgen har förändrats, att ingredienserna fortfarande är rena och perfekta. Den sista strategin 
handlar om att faktiskt be om ursäkt. Företaget säger ”Vi är skyldiga, vi är hemskt ledsna, snälla 
förlåt oss”. Detta kallas för concilation. 

2.4.2 Image Restoration Theory 

Image Restoration Theory bygger på Apologia Theory och handlar om att företag eller 
organisationer tar reda på vilka rykten och hot mot imagen som finns samt se vilka i allmänheten 
man måste rikta sig till för att behålla en positiv bild av företaget (Fearn-Banks, 2007). Många 
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företag är känsliga för den kritik som riktas mot dem och vägrar att läsa eller titta på negativa 
nyheter. De blundar för att höra vad kunder och allmänhet har för uppfattning om dem. Genom 
att vägra att ta in information om hur kunder uppfattar dem kan de omöjligt svara på den kritik 
de får. Företag och organisationer ska söka efter dåliga nyheter och ta reda på vilka kunder som 
har ett negativt intryck av dem. Företaget måste veta var kunderna står för att kunna 
kommunicera med dem. De måste ta reda på vad kunderna faktiskt vet och varför de har denna 
uppfattning, har de all fakta, en del fakta eller halvlögner? Inom public relations är det första 
steget research.  Företaget måste ta reda på om allmänheten vet något som kan förstöra 
företagets rykte (Fearn-Banks, 2007). 

2.4.3 Excellence theory 

Excellence theory grundades av J. Grunig och Hunt. Teorin baseras på PR-metoder innehållande 
fyra modeller där modell ett är den minst eftersträvansvärda och modell fyra är den mest 
eftersträvansvärda, modell två och tre hamnar däremellan (Fearn-Banks, 2007). 
 
Modell 1- Press Agentry/Publicity Model 
I den här modellen är företaget intresserade av att göra företaget eller företagets produkt känd. 
Företaget kan göra felaktiga uttalanden, ljuga eller tala halv-sanning för att få uppmärksamhet. 
Uttrycket ”all publicitet är bra publicitet” passar in i denna modell. Det är en 
envägskommunikation från företaget till kunderna och lite eller ingen research är gjort. 
 
Modell 2- Public Information Model 
Denna modell karaktäriseras av att rapportera informationen på ett journalistiskt sätt. Till skillnad 
från den fösta modellen är dock sanningen viktig. Denna modell använder sig också av en 
envägskommunikation från företaget till kunderna. Dock är kan det ha gjorts 
läsekretsundersökningar  eller räkning av exempelvis nyhetsklipp. Modell 2 är vanlig bland företag 
och inom statliga myndigheter.  
 
Modell 3- Two-Way Asymmetric Model 
I denna modell som även kallas för scientific persuasion model gör man enkäter och undersökningar 
för att kunna övertyga allmänheten att acceptera organisationens ståndpunkt. Det finns en viss 
feedback men organisationen förändras inte på grund av kommunikationen med allmänheten. I 
den här modellen styr organisationen och de vet alltid bäst. Deras inställning är att allmänheten 
ska följa deras synpunkter. 
 
Modell 4- Two-Way Symmetric Model 
Denna modell kallas även för multual understanding model och kan ses som en slags mellanhand 
mellan organisationen och dess målgrupper. Här försöker man åstadkomma en dialog mellan 
organisationen och intressenterna. Både ledningen och allmänheten kan ändra sitt beteende och 
sin inställning som en följd av kommunikationen. Forskningen och den samhällsvetenskapliga 
teorin som finns används inte för att övertyga, utan för att kommunicera. PR som utövas med 
denna modell sägs vara utmärkt, man förhandlar, lyssnar, kompromissar och för en dialog med 
varandra. Organisationer som använder denna modell vet vad målgrupperna behöver och vill ha 
medan allmänheten i sin tur förstår organisationens behov och önskemål. Exempel på detta kan 
vara att organisationen pratar med konsumenterna då dem får möjlighet att tala om vad de önskar 
och på så vis kan förändringar göras. I krissituationer är ofta organisationer tvingade av 
omständigheterna att använda sig av denna modell för att minska skadorna av krisen och nå ut till 
allmänheten. Trots att de flesta organisationer använder sig av modell 1 och 2 har det visat sig att 
de flesta skulle föredra att använda sig av modell 4 om de hade kompetensen att göra det och om 
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deras organisationer var mottagliga för detta. Föregående klassificeringar är inte exakta utan en 
organisation kan till exempel utöva både modell 2 och 4 men i sådant fall bedöms den att vara en 
modell 2 verksamhet. 
 
2.5 Projekt och kampanjplanering 

Kampanjer kan ses som en effektiv marknadsföringsmetod när man vill få uppmärksamhet och 
nå många människor (Larsson, 2008). När Skandia skulle ta sig tillbaks efter skandalen och återta 
sitt förtroende från allmänheten marknadsförde de sig just genom en sådan.  
 
Planering är något som alla organisationer är i behov av och som krävs på alla nivåer, från en 
övergripande planering som ledningen arbetar med till enskild detaljplanering som kan gälla den 
lägsta enhetsnivån. Det finns olika typer av planering såsom organisationsanpassad planering, 
verksamhetsplanering, projekt- och kampanjplanering, åtgärdsplanering och operativ planering. 
Den som av dessa  är  mest aktuell för vårt ämne och som vi valt att inrikta oss på i vår uppsats 
är projekt och kampanjplanering. Denna berör längre och större aktioner och innefattar flera 
komponenter som ska föras samman till en helhet. Man kan i grova drag dela in kampanjer i två 
former, expressiva och instrumentella kampanjer. Expressiva kampanjer uttrycker uppfattningar 
medan instrumentella går ut på att nå effekter av något slag. Kampanjer är ett brett forskningsfält 
vars många teorier är grundande i socialpsykologin. Larsson (2008;131) definierar kampanjer som 
”en samlad påverkansaktivitet från en organisation riktad till en mottagargrupp med 
huvudsakligen homogena och massinriktade metoder”. För att nå bäst effekt av kampanjer bör 
man utgå från att information är något som konstrueras i mötet mellan kommunicerade deltagare. 
Att ett kampanjupplägg involverar både mottagarna och organisationen där sändaren sätter sig in 
i rollen som lyssnare. Att dessa tillsammans skapar en gemensam mening genom direkt kontakt 
och dialog. Forskarsamhället har samlats kring uppfattningen att kampanjer enbart har 
blygsamma effekter men att mer tydliga effekter också kan skapas under vissa bestämda 
förutsättningar (Larsson, 2008).  
 
En sammanställning med råd och krav för att lyckas med effektiva kampanjer kan formuleras på 
följande sätt: ” 
 1) Målen ska vara realistiska och relativt kortsiktiga då långsiktiga mål är besvärligare att nå.  

2) Massmedier kan skapa nya kunskaper, uppmärksamhet och leda till diskussion mellan 
människor, men inte attityd- och beteendeeffekter.  
3) Interpersonell kommunikation i mindre nätverk är det bästa sättet att skapa och behålla 
beteendeförändringar.  
4) Informationen måste anpassas till folks behov och egna mål, men man måste förmedla 
kulturellt acceptabla budskap.  
5) Upplevd tillförlitlighet för sändaren och mediet förbättrar resultatet.  
6) Kampanjer bör rikta in sig på individers eget lönsamhetstänkande istället för påbud om 
försakelser eller abstrakt kollektiv nytta.  
7) Ett brett register av kanaler och segmentering av budskap krävs ofta för att nå flera 
målgrupper eller alla i en stor målgrupp.  
8) Effektiva kampanjer kräver omfattande exponering av budskapet.  
9) Budskap som ligger socialt fjärran från mottagarna och som har ett latent (motverkande) 
innehåll är inte effektiva.  
10) Repetition är normalt en absolut förutsättning för lyckade resultat.  
11) Utvärdering och analys är nödvändigt.  
12) Framgångsrika kampanjer följer nogsamt forskningen och dess resultat”  
(Larsson;132, 2008).  
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Multipla, personliga och nätverksformade metoder ger alltså bättre effekt än massmetoder. 
Kampanjplanerare bör också vara kreativa och ta sig bort från traditionella processmetoder och 
se till mottagarnas sociala omgivning. De ovanstående råden kan vara svåra att nå i en och samma 
kampanj men kan ändå vara en god riktlinje att sträva efter. Kampanjer kan se olika ut beroende 
på om de tillhör en privat eller offentlig sektor. Kampanjer inom den privata sektorn går ut på att 
skapa en marknad för en tjänst eller produkt och för att nå uppmärksamhet. Inom den offentliga 
sektorn har ofta kampanjerna ett informerande syfte som upplyser innehåll i bland annat 
betydelsefullt samhällsbeslut och reformer eller för att få folk att ta del av nya saker som 
exempelvis social och hälsovårdsprogram (Larsson, 2008). Nedan har vi valt att presentera några 
viktiga begrepp inom kampanjplanering som vi i vår studie valt att fokusera på. 
 
Mål  
Mål kan beskrivas som de prestationer man avser att nå ekonomiskt, kvantitativt och kvalitativt. 
Det ska formuleras så att de fyller funktionen som begreppet står för, nämligen något att sträva 
efter och försöka uppnå. Mål ska vara tydliga och preciserade för att vara mätbara och några krav 
på målformuleringar är att de ska vara begripliga, relevanta, substantiella, användbara och 
realistiska (Larsson, 2008). 
 
Målgrupp 
En målgrupp är de personer som en organisation vill nå med sitt budskap, de som organisationen 
kommunicerar med. Organisationer har olika målgrupper att kommunicera med, ett 
livsmedelsföretag har exempelvis tilltänkta kunder som central målgrupp men har också kontakt 
med leverantörer, myndigheter och grossister. En ideell organisation som arbetar mot djurförsök 
kan istället ha beslutsfattare, massmedia, myndigheter, forskare och allmänheten (som nås via 
massmedierna) som målgrupp. Gemensamt för alla typer av organisationer är dessutom att 
personalen är en viktig målgrupp. Målgrupperna behöver ofta brytas ner i subgrupper för 
specifika ändamål. Detta görs för att man ska kunna komma fram till ett medieval som är så exakt 
möjligt för den specifika målgruppen, så att denna ska kunna nås på mest effektiva sätt (Larsson, 
2008).  
 
Kommunikationsmodeller 
Inom PR-forskning och medie och kommunikationsvetenskap utnyttjas i huvudsak två teoretiska 
modeller om kommunikation. En modell som ser kommunikation som ett linjärt förlopp mellan 
en sändare och en mottagare där en organisations talar till en publik. Denna modell kan ses som 
en envägskommunikation. Den andra modellen ser kommunikation som en process med 
ömsesidig kontakt eller som ett nätverk av kontakter, där man talar med en publik. Denna modell 
kan ses som en tvåvägskommunikation. Vilken modell organisationerna väljer att använda sig av 
kan vara olika beroende på vad de vill åstadkomma. En kommunikativ basmodell grundades av 
Shannon och Weaver på 1940-talet och såg ut på följade sätt (Larsson, 2008). 
 

  

 Figur 2  
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Sändaren som kan vara en organisation har ett budskap eller ett meddelande de vill komma ut 
med, genom ett medium (kanal) når de sedan mottagarna som får en effekt av budskapet. I 
modellen finns också brus som syftar till att störningar kan ske i mediet, om budskapet levereras 
via telefon eller media kan tekniska problem uppstå som leder till att budskapet inte levereras 
ordentligt. Shannon och Weavers modell har efter det utvecklats och modellen tillfördes bland 
annat en återföringsfaktor så kallad feedback där mottagaren kan svara sändaren. Nedan visas den 
utvecklade basmodellen (Larsson, 2008). 
 

 

 Figur 3  

I modellen tillades även kodning och avkodning. Med kodning menas den mening som sändaren 
lägger in i budskapet och avkodning den mening som mottagaren läser ut av budskapet. I 
Shannon och Weavers utvecklade modell finns också brus med i hela processen, detta för att brus 
även kan vara andra saker än just problem med tekniken, exempelvis att sändaren och mottagaren 
har olika åsikter om hur budskapet ska tolkas (Larsson, 2008). 
 
Budskap 
Budskapet ses som kärnan i all kommunikation men forskning inom 
organisationskommunikation bedrivs sällan kring just budskap eller meddelanden i sig utan 
fokuserar mer på effekter av budskap. Privat och offentlig sektor gör skillnader i hur man 
utformar budskap. Kommersiella budskap är oftast kortare och mindre komplicerade än de 
offentliga. Offentliga budskap är normalt utförligare och mer nyanserade. Kommersiella budskap 
kräver en förmåga att kunna uttrycka sig lockande men något som är gemensamt för offentliga 
och kommersiella budskap är att de måste skapa hög uppmärksamhet (Larsson, 2008). 
 
Utvärdering 
Utvärdering och uppföljning av kampanjer är något som ofta försummas. När man nått sina 
uppsatta mål och har ett färdigt resultat är det lätt att känna sig nöjd och åsidosätta en 
utvärdering. När man sedan vill analysera resultaten och effekterna av detta kan det vara för sent. 
Analysarbete är något som måste planeras. Det gäller att använda sig av systematiska och 
fortlöpande insatser för att kunna få en bild av omvärldens syn på kampanjarbetet. Till detta hör 
att studera förtroende och imagen för organisationen och även studera relationsläget. Man måste 
också analysera och utvärdera enstaka informationsprojekt och åtgärder. En imageanalys gör man 
för att se vilken syn omvärlden har på organisationen. Detta sker främst genom 
attitydundersökningar och genom mätning av exponering och omdömen i medierna. 
Attitydundersökningarna kan göras i form av enkäter men också genom djupgående intervjuer. 
Dock är det vanligast att man granskar utrymmet i medierna och lägger ner stora resurser på att 
analysera sin mediebild. Att granska organisationers relationstillstånd innebär att man studerar 
hur olika intressenter uppfattar relationen till organisationen. Detta kan göras genom personliga 
intervjuer och genom en uppsättning av frågor och påståenden. Variablerna man då intresserar 
sig för är, förtroendet för organisationen, tillfredställelse (huruvida man är nöjd med kontakten), 
förpliktelse (om det är värt att satsa energi på denna relation), ömsesidig kontroll (om det finns en 
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balans i relationen), bytesförhållande (tjänar man något på relationen) och social relation 
(huruvida organisationen tar han syn och värnar om folks välgång) (Larsson, 2008).  
 
2.6 Semiotiken 

Valet av bilder i broschyrer och på affischer är viktigt i utformandet av en kampanj. Detta för att 
bilden förmedlar en mer tydlig visuell kommunikation än vad en text gör då mottagaren möter 
den. En del av Skandias kampanj innehöll annonser med olika fotografier/bilder på. Dessa bilder 
skapade tillsammans med en text en förståelse för Skandias budskap.  
Semiotikens grundidéer kan vara svåra att förstå. Men trots detta är semiotiken viktigt för 
kommunikationsvetare eftersom att den ger dem goda möjligheter att analysera olika 
medieinnehåll och tolkningar utifrån ett humanistiskt perspektiv. En definition som beskriver 
semiotiken är: ”Studiet av teckensystem och den sociala produktionen av mening” 
(Falkheimer;145, 2001). Det som semiotiken först och främst ägnar sig åt är texter som 
meningsbärande strukturer, där tecknet samverkar för att skapa en mening.  
 
Semiotiken härstammar ursprungligen från grekiskans semainein och innebär vetenskapen om 
tecken, deras egenskaper och dess funktioner. Semiotiken undersöker både den mänskliga 
betydelseproduktionen i största mening och villkoren för kommunikation och dennas 
lagmässighet och samband i samhället (Nordström, 2003). Semiotiken studerar även hur olika 
tecken skapas, tolkas och används i kommunikation mellan människor och medier. Stora namn 
inom semiotiken är Schweizaren Ferdinand de Saussure (1857-1913) och Charles Sanders Peirce 
(1839-1914)(Nordström, 2003). Enligt Ferdinand de Saussure kan varje språk ses som "ett system 
uppbyggt av skillnader". Med detta menar han att allt som avviker sig från omgivningen kan få en 
teckenkaraktär, det vill säga en betydelse och ett innehåll.  De Saussure menade även att tecknet 
var uppbyggt på två sidor, dels en materiell uttryckssida och dels en immateriell innehållssida. 
 
2.6.1 Semiotikens huvudområden 

Det finns tre huvudområden inom semiotiken som går att studera enligt Fiske (2003). Dessa är 
tecken, kod och kultur. Tecken är något som alltid står i fokus och kan uttrycka något på olika sätt 
i form av handlingar, klädstilar, musikstilar och bilder. Betydelsen för tecken fås genom en 
relation till något annat och sitt sammanhang (Falkheimer, 2001). Kod eller koder är också något 
som är centralt inom kommunikationsteorin. Sändaren sänder sitt meddelande i en kod som 
sedan avkodas på olika sätt av mottagaren. En kod är ett system av tecken med konventioner och 
regler. En kod kan ses som ett eget språk med olika regler där de olika delarna ska passa in för att 
få ett sammanhang och en mening. (Falkheimer, 2001). Koder ur sändarens perspektiv fungerar 
även för hur olika bilduttryck används när man skildrar till exempel reklam, nyheter, musikvideor 
eller någon annan mediegenre. En annan del inom semiotiken är kultur. Det berör den kultur som 
olika koder och tecken är aktuella i. Varje kultur är beroende av användning av tecken och koder 
för sin egen form och existens. Ett exempel på detta var att Skandias använde sig av sin egen 
kultur i sin kampanj ”ryktet” då samtliga annonser är tagna från deras egna kontorsmiljö och de 
bad om ursäkt.  
 
Amerikanen Charles Sanders Peirce ansåg att allt som går att tolka kan betraktas som tecken. 
Både bokstäver, siffror och ord såsom ljudsignaler och ljud. Peirce studerade främst på 
betydelsen av tecknets kontext och dess tolkning. Enligt Peirce skapas tecken i samverkan med 
andra tecken i dess närhet (Nordström, 2003). Peirce gjorde en indelning av tre olika 
teckenfunktioner ikon, index och symbol (Falkheimer, 2003).  
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Dessa tre tecken kan visas i en triangulär figur: 

 
  Figur 4 – Samverkan mellan teckenfunktioner enligt Pierce (Fiske, 2003 ) 
 
En ikon representerar något genom att avbilda det. (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Enligt Peirce ett 
tecken - en bild eller ett diagram – vars betydelse ligger i att det liknar var det betecknar” 
(Kjörup;90, 2004). En ikon motsvarar verkligheten på ett analogt sätt och kan till exempel vara en 
bildsymbol, en teckning, en datorskärm eller ett fotografi. (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Ett index 
är något som kausalt eller fysiskt pekar på något (Falkheimer, 2001).  Index kan definieras med ett 
orsaksband mellan två företeelser, såsom rök från en eld, ett spåravtryck i sanden eller ett 
fingeravtryck (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Den tredje är symbolen.  ”Symbolen bygger på 
konventionella överenskommelser i kommunikationsprocessen” (Falkheimer;145, 2001). 
Symbolen utgörs av handlingar eller tecken som utgår från kulturella och sociala 
överenskommelser (Falkheimer, 2001). En symbol behöver alltså inte ha ett samband eller en 
likhet med det den representerar.  Symbolen skapas genom att ett uttryck väljs för att beteckna ett 
innehåll som flera personer kommit överens om. Vanligaste exemplet på detta är vägskyltar, 
bokstäver, ord och siffror. (Carlsson, Koppfeldt, 2008).  
 
Det finns även två andra begrepp som vi ser som användbara inom semiotiken, dessa är 
denotation och konnotation. 

Denotation som avser tecknets uppenbara betydelse. Ett exempel på detta är ett fotografi som 
avbildar ett träd. Trädet är då alltid den denotativa betydelsen eftersom det är det som har 
fotograferats. Konnotation däremot har som uppgift att beskriva vad som händer när tecknet möter 
mottagaren. Exempel på detta kan vara uppfattningar, känslor och de värderingar som gäller i 
kulturen. Konnotation tittar även på i vilket ljus något avbildats, det vill säga hur ett fotografi är 
taget (Fiske, 2003). 
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3 Material och metodredovisning 

 

I följande avsnitt presenteras de metoder vi använt oss av i uppsatsen, val av material samt en 
beskrivning av genomförandet av en kampanjanalys och en semiotisk bildanalys. Avslutningsvis 
redogörs definitioner för en semiotisk analys bildanalys och undersökningens kvalitet. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har i vår uppsats valt att göra två analyser av Skandias kampanj. Den ena är en kvalitativ 
innehållsanalys. Vi har genom denna analys valt att studera innehållet i nyhetsartiklar för att komma 
åt hur Skandia bedrivit sina kampanjer. Där har vi valt att se till det manifesta innehållet, alltså det 
som uttrycks direkt i texten. Vi har helt och hållet utgått från texten i artiklarna och har använt 

detta som fakta för vår beskrivning av Skandias kampanjplanering/kampanjer samt för vår analys. 
Innehållsanalysen har vi valt att göra då vi anser att detta var det bästa sättet att studera innehållet 
i Skandias reklamkampanj. 

Den andra analysen är en semiotisk bildanalys där vi studerat Skandias annonser i 
reklamkampanjen ”ryktet”. I denna analys har vi valt att göra en näranalys som går ut på att 
budskapet analyseras utifrån forskarens förförståelse. Detta har vi gjort genom att studera 
annonsens helhet och vad den vill förmedla. Denna metod anser vi vara mest lämplig för att ta 
reda på vilket budskap annonserna kommunicerade. Genom att använda sig av en semiotisk 
bildanalys lyfts bildens sammansättning fram och skapar en förståelse (Fiske, 2003). 

3.2 Val av material 

I kampanjanalysen har vi valt att studera tre stycken artiklar från Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet där Skandias marknadschef berättar om kampanjen. Dessa artiklar har vi valt då de 
beskriver hur Skandia planerade, strukturerade och genomförde sitt arbete efter skandalen år 
2003. Att göra en kvalitativ innehållsanalys av artiklar kan anses problematiskt då tidningar ofta 
kan vinkla nyheter för att få medial uppmärksamhet och många läsare. Detta måste tas hänsyn till 
då validiteten kan bli låg om artikeln inte överensstämmer med verkligheten. Då artiklarna i vår 
analys byggde på en intervju med Skandias marknadschef som berättade om kampanjen och hur 
Skandia gick tillväga anser vi dock att dessa inte är vinklade eller journalistiskt utformade på något 
sätt. Artiklarna är skrivna i syfte att berätta om kampanjen utifrån företagets perspektiv och inte 
för att sälja upplagor. Vi anser att det är företagets budskap som speglar artiklarna och inte 
journalistens, även om detta är något vi varit tvungna att ta hänsyn till då vi studerat artiklarna.   
 
I den semiotiska analysen har valt att studera fem annonser som Skandia använde sig av i 
kampanjen efter skandalen. Dessa fem annonser kunde återfinnas på busshållplatser, skyltfönster 
och billboards och fanns tillgängliga på Skandias uppdragsgivare Garbergs hemsida. Annonserna 
som tillhörde kampanjen ”ryktet” valde vi då vi ansåg att de var mest aktuella i Skandias 
marknadsföring efter skandalen och fick stor uppmärksamhet av allmänheten och i medierna.   
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3.3 Genomförande av kampanjanalys 

I kampanjanalysen började vi med att noggrant läsa igenom artiklarna flera gånger för att få ett 
helhetsintryck av innehållet och vad det ville förmedla. Efter det kategoriserade vi begrepp utifrån 
principerna för kampanjplanering. Vi använde oss av förhandsdefinierade kategorier vilket 
innebär att vi på förhand bestämde vilka frågor vi ville ha svar på i texten (Esaiasson et al, 2009). 
Detta gjorde vi då vi redan innan analysen hade en klar bild av vad vi ville ta reda på och ansåg att 
detta var det bästa sättet. De begrepp vi valde att studera finns utförligt beskrivna i teoridelen och 
är mål, målgrupp, kommunikationsteorier, budskap och utvärdering. Vi har noggrant studerat och 
läst de utvalda artiklarna och sedan markerat det som vi definierat som mål, målgrupp, budskap, 
kommunikationsstrategier och utvärdering. Vi har sedan sammanfattat och analyserat innehållet 
under respektive kategori. Dessa begrepp finns även definierade i resultatdelen innan analysen för 
att läsaren ska få en bättre överblick och en bättre förståelse. 

3.4 Genomförande av semiotisk analys 

I den semiotiska analysen av de fem annonserna som Skandia använde sig av i sin kampanj 
”ryktet”. Även i denna analys använde vi oss av förhandsdefinierade kategorier då vi innan 
analysen visste vilka frågor vi ville ha svar på. I detta fall vad annonserna kommunicerade. För att 
kunna analysera dessa annonser så bra och ingående som möjligt valde vi ut sex 
begrepp/definitioner som vi använde oss av i samtliga annonser. Dessa var: Ikon, index, symbol, 
koder, manifest och kultur som samtliga utgår från semiotiken. Vi studerade annonsen noggrant 
och beskrev sedan våra förhandsdefinierade begrepp utifrån det som annonserna visade. Hur vi 
valde att definiera de olika begreppen redovisar vi nedan.  
 
De begrepp vi valt att utgå ifrån i vår semiotiska analys finns beskrivna nedan för att lättare förstå 
hur vi faktiskt analyserar de utvalda annonserna.  

3.4.1 Definitioner semiotisk analys 

Symbol 
En symbol definierar vi som något som skapats av ett uttryck och som ska beteckna ett innehåll. 
Dock behöver inte symbolen ha en likhet eller ett samband med det den symboliserar. En symbol 
kan stå för något utanför sig själv som t ex ett ord eller en text (Falkheimer, 2001). 
 
Index 
Ett index definierar vi som ett orsakssamband mellan två företeelser, såsom rök från en eld, ett 
spåravtryck i sanden eller ett fingeravtryck. Det ska alltså finnas ett kausalt samband (Falkheimer, 
2001) 
 
Ikon  
En ikon definierar vi som något som avbildar det som det har till syfte att göra. Detta kan till 
exempel vara en bildsymbol, en teckning eller ett fotografi (Fiske, 2003). 
 
Koder 
En kod definierar vi som ett meddelande som skickas från sändaren för att sedan avkodas och 
tolkas av mottagaren. Det finns breda och smala koder. Breda koder är sådana som når ut till en 
stor publik, de är enkla, tilltalande och oftast krävs det ingen utbildning för att förstå dessa. Smala 
koder är däremot avsedda för en liten specifik publik och är mer inriktade till enskilda individer. 
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Exempel på en smal kod kan t ex vara en vetenskaplig artikel som riktar sig till en specifik grupp 
av människor med förkunskaper (Fiske, 2003). 
 
Kultur 
Med kultur menar vi den kultur som de olika koderna och tecken är aktuella i. Varje kultur är 
beroende av användning av tecken och koder för sin egen form och existens. Ett exempel på 
detta kan vara McDonaldsrestaurang, inne i restaurangen finns fullt av uttryck som kan analyseras 
så som biträdets klädsel och restaurangens inredning. Dessa bär alla på kulturella betydelser som 
visar vilken kultur företaget vill förmedla. Alla dessa tecken på restaurangen bär på en mening 
som oftast är länkade till varandra i ett enhetligt system (Falkheimer, 2001).  
 

Denotation definierar vi som det uppenbara i ett fotografi, en annons eller i bild och vad den vill 
förmedla. Det uppenbara budskapet och hur fotografiet, annonsen eller bilden är upplag och ser 
ut (Fiske, 2003). 

Konnotation definierar vi som hur det budskap i den annons vi studerar förmedlas och når fram till 
mottagaren/mottagarna (Fiske, 2003). 

3.5 Undersökningens kvalitet 

Vi har i båda våra analyser utgått från teoretiska teorier när vi definierat våra begrepp. Ett 
problem när man gör analyser kan dock vara att olika personer tolkar innehåll i texter och bilder 
på olika sätt. Vad vi t ex anser vara ett mål eller en ikon kan någon annan uppfatta på ett annat 
sätt. Därför är det viktigt att påpeka att vi utifrån vår egen förförståelse har analyserat innehållet i 
artiklarna och annonserna. Något som hade varit relevant att ha med i studien var en intervju 
med reklambyrån Garbergs. Detta för att få ännu mer information och insyn om hur de gick till 
väga när de gjorde Skandias reklamkampanj. Detta har dock inte varit möjligt då tiden varit 
knapp, men vi anser att vi ändå med hjälp av artiklarna har fått fram det mest väsentliga som 
Skandia ville förmedla i sin kampanj. Dock är det viktigt att påpeka att då kampanjanalysen 
bygger på tidningsartiklar och tidningar har en förmåga att vinkla nyheter för att sälja upplagor. I 
detta fall anser vi ändå att studien är tillförlitlig då artiklarna byggde på intervjuer med Skandias 
marknadschef och speglade Skandias perspektiv och inte journalistens. Ett annat problem som 
uppstått är att de begrepp/definitioner vi använt oss av i vår semiotiska bildanalys ibland har gått 
ihop med varandra. Ikon och index var vid vissa tillfällen svåra att skilja på och därför har vi 
definierat dessa som samma. De flesta annonserna vi analyserade hade samma budskap även då 
det visades i form av olika bilder. Detta har lett till att resultatet av den semiotiska bildanalysen 
kan upplevas som upprepande då annonserna ville förmedla samma sak.  Vi anser att vi trots 
dessa synpunkter har kommit fram till förväntade resultat även då det varit knappt om tid.   
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4 Resultatredovisning  

 

I följande avsnitt presenterar vi olika kategorier för en kampanjanalys, analys av denna kampanj 
samt en semiotisk bildanalys av fem av Skandias annonser.  

 

4.1 Kampanjanalys 

Kategori 1 Mål: 
Mål definierar vi som något man strävar efter att uppnå ekonomiskt, kvalitativt och kvantitativt 
(Larsson, 2008). Skandia hade som mål att med kampanjen vinna tillbaka kundernas, de anställdas 
och allmänhetens förtroende. Alla dessa hade efter skandalen ett kraftigt minskat förtroende för 
företaget där kundernas förtroende låg på 10 procent.  

Kategori 2 Målgrupp: 
Målgrupp definierar vi som de personer som en organisation vill nå med sitt budskap, de som 
organisationen kommunicerar med (Larsson, 2008).  Skandias kampanj riktade sig till allmänheten 
men framför allt till kunder, samarbetspartners, mäklare och de egna anställda inom företaget.  
  
Kategori 3 Kommunikationsstrategier: 
Med kommunikationsstrategier avser vi på vilket sätt företaget valde att förmedla sitt budskap, 
vilka teoretiska modeller och vilka kanaler de använde sig av (Larsson, 2008).  Skandias kampanj 
som kallades för Skandia Comeback var indelade i ett trestegsprogram. Det första steget i 
programmet var att Skandias nytillsatta ledning gick ut till företagets 150 högsta chefer och 
berättade vad som egentligen hade hänt. De redogjorde också för vilka åtgärder som vidtagits för 
att något liknande inte skulle inträffa igen. Man samlade också in skriftligt material från 200 
anställda där de fick ge sin syn på det som hade inträffat.  
 
Steg två i programmet var att möta samarbetspartner, kunder och mäklare, detta gjordes genom 
att chefer inom Skandia åkte runt i landet och mötte allmänhetens reaktioner och svarare på 
frågor. Det sista steget i Skandia Comeback var det publika steget där man gick ut med en massiv 
reklamkampanj som hade temat ryktet, där man kommunicerade till allmänheten. Skandia 
kommunicerade sin kampanj via tv3, tv4 och tv5 men även via annonser, billboards, 
busshållplatser och i skyltfönster. Skandia använde sig av flera kommunikationsteorier i sitt 
trestegsprogram. I det första och andra steget då de bemötte anställda, kunder, samarbetspartners 
och mäklare använde de sig av tvåvägskommunikation där de talade med sin publik. Denna 
strategi är mottagarinriktad vilket innebär att den tar större hänsyn till mottagarna och är mer 
relationsinriktad.   
 
I det sista steget av trestegsprogrammet, Skandias reklamkampanj, använde man sig av en 
enkelriktad kommunikationsstrategi där man talade till publiken. Genom denna 
kommunikationsstrategi tas inte lika stor hänsyn till mottagarna utan syftet är att påverka och 
övertala. Strategin går ut på att skapa uppmärksamhet och förändra beteende och attityd.   
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Kategori 4 Budskap: 
Budskap ses som kärnan i all kommunikation och med det definierar vi som det företaget vill 
förmedla i sin kommunikation (Larsson, 2008). Skandia anlitade reklambyrån Garbergs för att 
utföra reklamkampanjen. Skandias kommunikativa nystart krävde nya samarbetspartner och 
företaget ville inte i sin kommunikation uppfattas som arroganta. Garbergs var väletablerade och 
hade tidigare arbetat med en stor finanskoncern, SEB. Skandias budskap var att lägga korten på 
bordet och tala om vad som hade hänt. De valde att göra en såkallad pudel som innebär att man 
ber om ursäkt när man har haft fel eller gjort bort sig offentligt. Syftet med detta var att komma 
närmare kunden och ställa sig på samma sida som dem. De var medvetna om att deras förtroende 
var lågt och att företaget själva var lika arga som kunderna. I reklamfilmen bestod frontfigurerna 
av Skandias egna anställda, detta för att personifiera företaget som uppfattades som ansiktslöst. 
Budskapet som framfördes i reklamfilmerna var ”Vi vet att med vårat rykte har vi inte råd att 
göra fel”. Budskapet skulle gestalta att Skandia och dess personal aldrig kommer att glömma det 
som hänt. Det skulle kännas som att budskapet kom från människorna och inte från bolaget 
Skandia. Skandia ville visa att det är såhär de ser ut som varje dag kämpar för att dina pengar ska 
växa till sig. I reklamen fanns också en gris med som skulle symbolisera ryktet. En gris anses som 
smutsig och passar normalt inte in i en människas vardag.  Grisen i reklamfilmen skulle visa att 
den var något som ständigt fanns i deras vardag för att visa att företaget inte har glömt det som 
hänt. Reklamen spelades även in i Skandias lokaler för att levandegöra Skandia.  
 
Kategori 5 Utvärdering: 
Larsson (2008) menar att utvärdering är viktigt och något som inte ska försummas. Med 
utvärdering avser vi hur man mäter resultaten och huruvida man nått sina mål.  Tyvärr har vi inte 
själva haft möjlighet att ta del av någon information om hur själva utvärderingen har utförts eller 
resultaten av den i sin helhet. Det vi har att gå på är hur Skandia själva sett på resultatet av 
kampanjen samt hur det har rapporterats i medierna. I december 2003 när medierna hade 
rapporterat som mest om skandalen var kundernas förtroende kört i botten. Endast var tredje 
kund uppgav sig vara nöjda med Skandia. Året innan skandalen uppdagades låg förtroendet på 80 
%. Idag har storföretagen börjat återfå sitt förtroende för Skandia medan småspararna har haft 
svårare att förlåta. I en artikel från 2005 hade Skandias förtroende närmat sig 70 %. Skandia har 
följt sin utvecklig noga när det gäller företagets image. Från att ha varit på botten till att man i en 
artikel i Dagens Nyheter från november 2007 kunde se en långsam förbättring där det har funnits 
en positiv trend till nyförsäljning och företaget kunde se en ökning från året innan.  
 
4.3 Semiotisk bildanalys av Skandias annonser 

Skandias reklamkampanj var uppdelad i två delar. Den första kampanjen hette ”Skandia påminner 
sig själva om sitt rykte” och var företagets första marknadsföring efter skandalen. Den andra 
delen av kampanjen kallades ”med ryktet som drivkraft” och var en uppföljning till den 
föregående. De första tre annonserna vi har analyserat är från den första delen av kampanjen och 
de två sista från den andra delen av kampanjen.  

Samtliga annonser är hämtade från www.garbergs.se och kunde återfinnas på busshållplatser, 
Billboards och i skyltfönster under den aktuella perioden.  

4.3.1 Analys av Skandias annonser  

Analys av annons 1. Se bilaga 4. 
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Denotation 

Bilden visar ett par svarta herrskor ståendes på en dörrmatta. I skorna sitter två lappar fasttejpade 
med texten: ”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel.” Bilden har också en längre text med 
Skandias logga längst ner till höger. Bilden är ganska ljus och är utformat i ett liggande format.  

Vad är första intrycket av bilden? 

Det första intrycket man får är att annonsen är enkelt utformad med ett tydligt budskap som alla 
som känner till Skandiaskandalen år 2003 kan förstå. Eftersom skandalen blev så stor och 
eftersom företaget fick stora förtroendeskador måste Skandia nu arbeta hårt för att komma 
tillbaka på marknaden. 

Vad associerar man bilden till? 

Skorna som står precis innanför dörren är något man tar på sig varje gång man ska gå ut. 
Lapparna i skorna sitter som en påminnelse om att man inte ska glömma något innan man går 
hemifrån, från jobbet eller någon annanstans. I Skandias fall är detta att de måste tänka på sitt 
rykte. Vi tolkar det som att Skandia vill se framåt och gå vidare men de vill ändå påminna sig 
själva om det rykte som drabbat företag och att de måste jobba hårt för att få vinna tillbaka detta.  

Den konnotation eller det budskap som vi anser att Skandia med hjälp av annonsen vill förmedla är 
att de vill be om ursäkt. Detta gör de på ett ganska enkelt sätt genom att placera texten ”Med vårt 
rykte har vi inte råd att göra fel” i de svarta skorna som också är ikonen i annonsen. Genom att 
placera texten i skorna visar detta att Skandia vill gå vidare samtidigt som de visar att det så 
kallade ”ryktet” är något de anställda på företaget bär med sig varje dag. Skorna visar också att 
det finns en människa bakom annonsen, vilket i detta fall är de anställda på Skandia som får bära 
med sig ”ryktet” varje dag. Eftersom att budskapet är så enkelt tror vi att det når fram till samtliga 
mottagare som på något sätt är berörda eller är insatta i Skandiaskandalen år 2003. 
Skandia har symboler i form av ord i en längre text där de ber om ursäkt. Texten lyder "Vi förstår 
om du är arg. Själva har vi varit skitförbannade. Dessbättre en ilska som givit oss kraft att ta itu med det som 
inte varit moraliskt försvarbart. Kraft att inte låta en transaktion undgå granskning. Inte låta ett avtal lämnas 
oläst. Inte låta någon undgå sitt ansvar. Nu står vi här, det förmodligen mest genomlysta företaget på den svenska 
sparmarknaden. Men den svåraste utmaningen har vi fortfarande framför oss – att återvinna ditt förtroende. En 
uppgift vi, tvåtusen anställda, tagit oss an med stor ödmjukhet. Kommer vi att leva upp till dina förväntningar? 
Låt oss svara med den insikt vi bär med oss till arbetet varje morgon: med vårt rykte har vi inte råd att göra fel." 
Eftersom en symbol kan stå för något utöver sig själv anser vi att texten i annonsen är en symbol.  
I denna text står det noggrant beskrivet att företaget Skandia anser sig själva ha gjort fel och de 
beskriver i texten vilken tuff uppgift de har framför sig att vinna kundernas förtroende tillbaka. 
De utelämnar även sig själva genom att säga att de är arga över det som hänt och att de är 
medvetna om att de ständigt måste leva med det rykte de skaffat sig. 

 
Det index eller det orsakssamband vi finner i bilden är de svarta skorna och de vita lapparna med 
text som sitter i dem. Dessa lappar gör att personen i fråga blir påmind varje dag om att han 
måste tänka på företagets rykte eftersom de inte har råd att göra fel. Skorna på bilden tillhör en 
man, detta eftersom de är stora och svarta. Skor är något man sätter på fötterna varje dag innan 
man går till jobbet därför blir dessa tillsammans med lapparna ett kausalt samband då lapparna 
sitter där som en påminnelse varje gång han tar dem på sig. Vi tycker även att skorna kan ses som 
en Ikon då de symboliserar att Skandia vill gå vidare genom att jobba hårdare och be om ursäkt.  
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Skandalen år 2003 fick stor uppmärksamhet i media under den aktuella perioden och allmänheten 
fick då ta del av mycket information gällande denna. För att nå ut med sitt budskap i så stor 
omfattning som möjligt använde Skandia sig av en så kallad bred kod som når ut till en stor publik. 
Detta innebär att meddelandet når ut till alla och på så sätt ber man inte bara om ursäkt till sina 
kunder utan även till allmänheten eftersom att även dessa kan vara framtida kunder och eftersom 
skandalen blev så offentlig och omfattande. 

Kulturen i annonsen finner vi är Skandias egen fast kopplat till hemmamiljö. Med detta menar vi 
att dörrmattan och skorna symboliserar att annonsen utspelar sig i hemmet hos någon anställd på 
Skandia. Detta visar att ryktet är något Skandias anställda bär med sig även när de inte är på 
jobbet. En annan förklaring som också är möjlig är att annonsen utspelar sig på Skandias kontor 
och att en anställd blir påmind om ryktet både när han kommer och går hem från jobbet.  

Kommentar: 
Annonsen är väldigt enkelt upplagd. Det enda som finns med i bilden är de svarta skorna, en 
dörrmatta och de vita lapparna som är fast tejpade inuti dem. Eftersom att den är så simpel tror 
vi att Skandia lätt ville nå ut med sitt budskap utan att krångla till det. Deras budskap tror vi 
lyckades nå fram till de flesta eftersom att man direkt förstår att de vill be om ursäkt, detta gäller 
både till kunderna såsom till allmänheten.  

Analys av annons 2. Se bilaga 5. 

Denotation 

På bilden finns en telefon som står på ett vitt skrivbord och i bakgrunden skymtar en 
genomskinlig kopp fylld med kaffe. På telefonen sitter det tre små textremsor med texten ”Med 
vårt rykte har vi inte råd att göra fel”. Bilden har också en textruta i nedre delen av bilden där en 
lång text och Skandias logotyp finns med. Ljuset i bilden är ljust och har ett stående format.  

Vad är första intrycket av bilden? 
 
Det första intrycket av bilden är att man befinner sig i en kontorsmiljö och att någon precis är på 
väg att svara i telefonen. Detta ser man eftersom att telefonluren är lyft en bit uppåt. 

Vad associerar man bilden till? 
 
Eftersom det sitter tre textremsor på telefonen blir detta en påminnelse till den som ska svara, en 
anställd på Skandia att han eller hon måste tänka på sitt intryck och företagets rykte eftersom de 
inte har ”råd att göra fel” fler gånger efter Skandalen år 2003.  

Som i föregående annons är konnotationen att man vill be om ursäkt för den Skandal som har 
inträffat på företaget år 2003. Detta gör Skandia genom att placera tre textremsor på en telefon, 
ikonen med texten ”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel” Denna annons visar även som i 
föregående annons att det finns en människa bakom den. I detta fall en anställd på företaget 
Skandia som jobbar med de frågor som människor ringer och frågar efter skandalen. Även detta 
budskap är enkelt att ta till sig och vi tror att det når fram till de flesta mottagarna just för att 
budskapet är så enkelt och konkret. 
Skandia har symboler i form av ord i en längre text där de ber om ursäkt. Texten lyder "Vi förstår 
om du är arg. Själva har vi varit skitförbannade. Dessbättre en ilska som givit oss kraft att ta itu med det som 
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inte varit moraliskt försvarbart. Kraft att inte låta en transaktion undgå granskning. Inte låta ett avtal lämnas 
oläst. Inte låta någon undgå sitt ansvar. Nu står vi här, det förmodligen mest genomlysta företaget på den svenska 
sparmarknaden. Men den svåraste utmaningen har vi fortfarande framför oss – att återvinna ditt förtroende. En 
uppgift vi, tvåtusen anställda, tagit oss an med stor ödmjukhet. Kommer vi att leva upp till dina förväntningar? 
Låt oss svara med den insikt vi bär med oss till arbetet varje morgon: med vårt rykte har vi inte råd att göra fel." 
Denna text berättar samma budskap som i föregående annons nämligen att Skandia är arga över 
det som har hänt och att de nu ska jobba hårt få att få sitt förtroende tillbaka både från kunder 
och från allmänheten.  

Orsakssambandet, indexet i denna annons anser vi vara telefonen och de tre vita lapparna med 
text på. Detta eftersom den person som ska svara i telefonen varje gång bli påmind om att tänka 
på företagets rykte. På ett kontor på ett företag och i stor utbredning ett försäkringsbolag ringer 
många kunder och ställer frågor dagligen. Därför är det extra viktigt att tänka på hur man 
bemöter sina kunder, och särskilt efter skandalen då ryktet var kört i botten. I annonsen tycker vi 
även att ikonen är telefonen med texten. Detta eftersom det visar vilket syfte annonsen har vilket 
är att de vill be om ursäkt. Även här används en så kallad bred kod eftersom att den når ut till en 
stor publik. 

Den kultur vi finner i annonsen är att den är utformad i kontorsmiljö och förmodligen Skandias 
egen. Vi tror att Skandia använder sig av denna kultur och miljö för att visa att de jobbar hårt på 
företaget för att få tillbaka sitt rykte. Det som utgör kulturen och som gör att man förstår att man 
befinner sig på ett kontor är skrivbordet och telefonen som visas tydligt i annonsen. Eftersom att 
varje kultur är beroende av användning av tecken och koder kan man genom bilden analysera den 
miljö som företaget arbetar i och hur de jobbar för att ta sig tillbaka igen. 

Kommentar:  
Även denna annons är väldigt enkelt upplagd. Det enda som finns med på bilen är en telefon 
med tre textremsor och en kaffekopp. Vi tror att det enda Skandia vill förmedla är att de ber om 
ursäkt för vad som har hänt, och detta gör de genom att visa att de dagligen blir påminda om vad 
som har hänt i sin egen miljö, på kontoret. 
 
Analys av annons 3. Se bilaga 6. 

Denotation 

På bilden syns en hand som sitter och knappar på en laptop som syns lite suddigt i bakgrunden. 
Handen är en kvinnohand och på denna står det skrivet i bläck ”Med vårt rykte har vi inte råd att 
göra fel”. På handens ringfinger syns även ring i guld. I bakgrunden skymtar ett papper med 
Skandias logotyp på och bilden har också en textruta i nedre delen av bilden där en lång text och 
Skandias logotyp finns med än en gång. Ljuset i bilden är ljust som i föregående annonser och har 
ett stående format. 

Vad är första intrycket av bilden? 

Det första intrycket är att en kvinnlig anställd på Skandia sitter och arbetar på sin dator på sitt 
kontor. Man förstår att det är en anställd hos Skandia eftersom man ser logotypen längst ner i 
den vita textrutan.  

Vad associerar man bilden till? 
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Det vi associerar bilden till är att kvinnan på bilden förmodligen ska svara på ett mail till en kund. 
Eftersom hon har budskapet på handen så blir hon påmind varje gång hon ska svara på ett mail 
att kunderna är viktiga och att de måste jobba extra hårt för att få tillbaka förtroendet efter den 
omtalande skandalen 2003.  

Konnotationen i annonsen är som i föregående att Skandia vill be om ursäkt för den skandal som 
har drabbat företaget. Detta gör de genom att placera en handskriven text i bläck på kvinnans 
hand, ikonen där det står ”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”. De visar även i denna 
annons att de är finns tillgängliga att svara på frågor som kommer på mail till företaget och det 
visar även som i föregående annonser att det finns en människa bakom den. Detta tycker vi 
framhävs på ett enkelt sätt genom att de har placerat den handskrivna texten på kvinnans hand.  
Skandia har symboler i form av ord i en längre text där de ber om ursäkt. Texten lyder "Vi förstår 
om du är arg. Själva har vi varit skitförbannade. Dessbättre en ilska som givit oss kraft att ta itu med det som 
inte varit moraliskt försvarbart. Kraft att inte låta en transaktion undgå granskning. Inte låta ett avtal lämnas 
oläst. Inte låta någon undgå sitt ansvar. Nu står vi här, det förmodligen mest genomlysta företaget på den svenska 
sparmarknaden. Men den svåraste utmaningen har vi fortfarande framför oss – att återvinna ditt förtroende. En 
uppgift vi, tvåtusen anställda, tagit oss an med stor ödmjukhet. Kommer vi att leva upp till dina förväntningar? 
Låt oss svara med den insikt vi bär med oss till arbetet varje morgon: med vårt rykte har vi inte råd att göra fel." 
Som i de två föregående annonserna finns denna text i annonsen som förstärker bilden genom att 
den berättar att Skandia själva är arga över skandalen och att de nu ska jobba hårt för att vinna 
sitt förtroende tillbaka.  

Indexet i denna annons anser vi vara handen med texten på och datorn. Detta eftersom personen 
på bilden blir påmind om företagets rykte varje gång hon ska svara på ett mail. Detta skapar 
tillsammans ett kausalt samband. Även ikonen i annonsen tycker vi är kvinnohanden med texten 
”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”. Detta eftersom det visar vilket syfte annonsen har 
vilket är att be om ursäkt och att man är beredd på att svara på frågor via mail. 
 
Denna annons använder sig liksom de två föregående annonserna av en bred kod då den går ut till 
både kunderna hos Skandia samt allmänheten. Den kultur vi finner i annonsen är den samma som 
föregående annons. Annonsen är utformad i kontorsmiljö och förmodligen Skandias egen. Vi 
tror att Skandia använder sig av denna kultur, miljö för att visa att de jobbar hårt på företaget för 
att få tillbaka sitt rykte. Det som utgör att man förstår att annonsen utspelar sig på ett kontor är 
hela omgivningen då man ser ett skrivbord, en laptop och papper med Skandias logotyp på. 
Skandia vill visa upp sin egen företagskultur. Eftersom det sitter en guldring på kvinnans vänstra 
hand tror vi även att detta symboliserar att det är helt "vanliga" människor som jobbar på Skandia 
som är gifta och har en familj hemma. De är alltså inte mer än mänskliga vilket kan visa på att alla 
någon gång kan göra misstag.  

Kommentar: 
Denna annons är som de föregående enkelt upplagd. Det enda som finns med på bilden är en 
kvinnohand med en guldring på ringfingret och med texten "Med vårt rykte har vi inte råd att 
göra fel" i bläck. Det finns även en laptop och ett papper som skymtar i bakgrunden med 
Skandias logotyp på. Det som framför allt står i fokus är kvinnohanden med texten och ringen 
vilket gör att man lätt förstår att företaget vill be om ursäkt och visa på att det är helt vanliga 
människor som jobbar på företaget Skandia.  

Del två av kampanjen 
Här startar analysen andra del som hade sloganen ”Med ryktet som drivkraft” 
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”Skandia kan inte vara lika bra som alla andra; de måste vara bättre. Varje dag måste de jobba lite mer än sina 
konkurrenter. Varje dag måste de få sina kunders pengar att växa lite mer än de skulle gjort hos någon annan. 
Ryktet följer dem överallt. Kunderna förväntar sig mer. Skandia ser det som en fördel: ryktet driver dem framåt 
och gör dem ännu bättre.” 

Analys av annons 4. Se bilaga 7. 

Denotation 

På bilden syns en gris som har huvudet i en papperskorg som ligger ner på golvet. Grisen har 
ordet ”ryktet” målat med vit sprayfärg på hela sidan av sin kropp. Bilden utspelar sig på ett 
kontor och man ser ett skrivbord med en hårddisk som står under detta. På bilden ser man även 
benen på en kvinna och en man som sitter och arbetar, benen som är närmst i bilden ryggar 
tillbaka lite för grisen som har vält soptunnan. Lite högre än i mitten av bilden finns även en vit 
ruta med texten ” Noga utvalda fonder från världens ledande förvaltare. Prata med din 
rådgivare”. I den vita rutan finns även Skandias logotyp längst ner till höger. Ljuset i denna bild är 
något mörk och formatet är stående. 

Vad är första intrycket av bilden? 
 
Det första intrycket man får av bilden är att grisen stör de som jobbar på kontoret eftersom den 
går runt och välter saker. Denna bild förstärks ytterligare då mannen närmst i bild ryggar tillbaka 
med benen vilket ser obekvämt ut.  

Vad associerar man bilden till? 

Det man associerar bilden med att grisen som vi anser vara lite smutsig går omkring och 
påminner de två anställda om företagets rykte efter skandalen år 2003. Eftersom det står "ryktet" 
med stora bokstäver på grisen förstärker det bilden av att Skandias anställda dagligen bär mig sig 
och blir påminda av det rykte som drabbat företaget och att de måste jobba hårdare än alla andra.  

Konnotationen i denna annons är att företaget vill be om ursäkt. Det som skiljer sig från föregående 
annonser är att Skandia har kommit längre i sin återhämtning av sitt ”rykte” så nu ber de om 
ursäkt genom att placera just texten ”ryktet” på en gris som springer omkring och stör de 
anställda på kontoret. Grisen som vi ser som en ikon symboliserar smuts och att företagets image 
har skadats och smutsats ner. Även färgerna i annonsen är något mörka vilket gör att det ser lite 
dystert ut att jobba på kontoret och man märker att detta är någonting som Skandia skäms över.   
Symbolen i denna annons återses som ord i texten som finns på bilden. ”Noga utvalda fonder från 
världens ledande förvaltare. Prata med din rådgivare”. Denna text är inte såsom i de tre första 
annonserna lång och med en beskrivande ursäkt. Nu har man fått tillbaka en bit in i den 
återhämtningen av sitt rykte och självförtroende börjar växa sig stakare igen. Därför går Skandia 
ut med informationen att kunderna och allmänheten ska boka tid hos Skandia för att deras 
pengar ska växa. För att återkoppla till den text som finns i början av denna analys: Skandia kan 
inte vara lika bra som alla andra; de måste vara bättre. Varje dag måste de jobba lite mer än sina konkurrenter. 
Varje dag måste de få sina kunders pengar att växa lite mer än de skulle gjort hos någon annan. Ryktet följer 
dem överallt. Kunderna förväntar sig mer. Skandia ser det som en fördel: ryktet driver dem framåt och gör dem 
ännu bättre. Detta visar att Skandia nu jobbar ännu hårdare för att få pengarna att växa för sina 
kunder och att de använder sig av ryktet som drivkraft vilket också är namnet på denna del av 
kampanjen.  
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Det orsakssamband, index vi ser i annonsen är grisen och de två anställda som sitter och arbetar 
på kontoret. Detta eftersom de försöker arbeta men blir ständigt störda av grisen som finns där. 
På grisen finns texten ”ryktet” vilket vi tror ska kommunicera att de tvingas leva med ryktet av att 
ständigt bli påminda om skandalen. Vi tror även att grisen i sig ska kommunicerar ”smuts ”eller 
”skitigt” eftersom Skandias varumärke blev skadat efter skandalen år 2003. Ikonen i annonsen 
anser vi även vara grisen eftersom att den har texten ”ryktet” på kroppen som symboliserar att 
Skandia måste tänka på sitt rykte. Grisen symboliserar även att den påminner de anställda om 
detta genom att gå omkring på kontoret.  

Koden i annonsen är att Skandia ber om ursäkt och detta syns tydligt i bilden eftersom grisen 
springer omkring och att man inte visar ansiktet på dem som jobbar på kontoret. Detta är ett 
återkommande tema i samtliga annonser. Vi anser därför att detta är en kod då det tydligt framstår 
att Skandia skäms över den skandal som inträffat. Koden anser vi vara en bred kod även om den 
inte är fullt så bred som de tre tidigare annonserna som vi analyserat. Eftersom att denna del av 
kampanjen är en uppföljning på den första måste man ha en liten förförståelse till vad som har 
hänt eftersom att man bara uttrycker sin ursäkt i form av ordet "ryktet". Förförståelsen behöver 
dock inte vara så stor så att man kallar det för en smal kod.  

Den kultur vi finner i annonsen är den samma som föregående annonser, nämligen företagets 
egen kontorsmiljö. Vi tror att Skandia använder sig av denna kultur, miljö för att visa att de 
jobbar hårt på företaget för att få tillbaka sitt rykte men även som vi nämnt innan för att visa vad 
företaget står för och jobbar med. Det som avgör att man förstår att annonsen utspelar sig i en 
kontorsmiljö är skrivbordet samt den hårddisken som skymtar under. Hela bilden ser ut som ett 
typiskt kontor även fast den stora vita rutan är placerad i bildens övre del.   

Kommentar: 
Man ser direkt grisen som har vält ner en soptunna vilket symboliserar att den går runt och stör 
de anställda på Skandia och påminner dem att de måste jobba hårt för att återfå förtroendet från 
sina kunder. Man ser även benen på två personer som sitter och jobbar och en stor textruta som 
täcker överkropparna på de båda anställda. Detta ser vi som ett tecken på att de skäms över det 
som har inträffat. En kombination av dessa två saker gör att man snabbt förstår det budskap som 
Skandia vill nå fram med på ett ganska klart och tydligt sätt.  

Analys av annons 5. Se bilaga 8. 

Denotation 

I annonsen ser vi kroppen på en gris där ”ryktet” är sprayat med stora vita bokstäver. På bilden 
finns även en man som man bara ser benen på som sitter vid ett skrivbord och arbetar. En 
bokhylla med pärmar skymtar även i bakgrunden. Över mannens överkropp och huvud finns en 
stor vit ruta med texten ”Med vårt rykte måste vi jobba ännu hårdare för din ekonomi”. I samma 
ruta längst ner till höger finns även Skandias logotyp. Ljuset i denna bild är även något mörk och 
har samma format som ovanstående annons.  

 
Vad är första intrycket av bilden? 

Första intrycket av bilden är att man märker att Skandia skäms för någonting. Man förstår att det 
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är Skandia då deras logotyp visas i mitten av annonsen. Eftersom det står ryktet på grisen och att 
man väljer att endast visa benen på den som jobbar på kontoret tycker vi att det förstärker detta 
ytterligare.  

Vad associerar man bilden med? 

Vi associerar bilden med att mannen i frågan på bilden sitter och jobbar på sitt kontor men blir 
störd/påmind av grisen eller ”ryktet” att han måste jobba hårdare för att bygga upp förtroendet 
hos företagets kunder igen. Som anställd hos Skandia blir man påmind om detta dagligen. 

Konnotationen i denna annons är samma som föregående att Skandia vill be om ursäkt för det som 
har inträffat. Detta gör man även på denna annons genom att placera ut texten ”ryktet” på en gris 
som går runt och stör de som arbetar på Skandias kontor. På så sätt blir personen i fråga påmind 
om företagets rykte som grisen står för och som vi anser vara en ikon i denna annons. Det 
påminner också honom att jobba hårt för att vinna kundernas förtroende tillbaka. Även i denna 
annons är färgen något mörk och nertonad vilket gör att det ser lite dystert ut för mannen i fråga 
att arbeta på kontoret.  

Symbolen i denna annons kan återses som ord i texten som finns på annonsen. ”Med vårt rykte måste 
vi jobba ännu hårdare för din ekonomi.” Eftersom en symbol kan stå för något utöver sig själv har vi 
valt att definiera texten som detta. Även denna text skiljer sig från de föregående. Skandia har nu 
kommit en bit på vägen i sitt återhämtande av sitt förtroende och går därför ut med denna text 
till kunderna som berättar att de kan lita på dem och att de nu jobbar ännu hårdare för att deras 
pengar ska växa. 
Det orsakssamband, index som vi ser på annonsen är grisen och mannen som man bara ser benen 
på. Detta eftersom att mannen i fråga skäms för det som har inträffat, och grisen är någonting 
som ständigt påminner honom om detta. Dock påminner grisen även om att jobba hårdare för att 
komma tillbaka på marknaden igen. Ikonen på bilden definierar vi som grisen, ”ryktet”. Detta 
eftersom den går omkring och stör de anställda och påminner dem om det rykte de har skaffat sig 
genom skandalen. En gris kan även symbolisera smuts vilket vi tolkar som att Skandias image har 
skadats och smutsats ner. 

Koden som finns i annonsen är att Skandia vill be om ursäkt. Detta gör de genom att visa upp att 
de skäms, och att de ständigt blir påminda om sitt rykte på sitt kontor och arbetsplats. Denna kod 
som skickas till mottagaren tror vi är lätt att förstå och det är högst troligt att mottagaren tolkar 
budskapet på det sätt som det är avsett från Skandia. Koden är som vi nämnde i förra annonsen 
bred även om en viss förförståelse krävs för att koppla ihop "ryktet" grisen med vad som har hänt. 
 
Den kultur vi finner i annonsen är den samma som föregående annonser. Den är utformad i 
kontorsmiljö, Skandias egen. Vi tror att Skandia använder sig av denna kultur, miljö för att visa 
att de jobbar hårt på företag för att få tillbaka sitt rykte och för att visa upp sin egen 
företagskultur. Denna kultur märker man eftersom att mannen på bilden sitter och arbetar på sin 
dator på sitt skrivbord och även för att andra kontorsmöbler finns med på bilden.  

Kommentar:  
Annonsen är enkelt upplagd. På bilden finns en gris med texten ”ryktet” på kroppen, en mans 
ben, ett skrivbord och en bokhylla. På bilden finner vi även en vit textruta och Skandias logotyp. 
Eftersom grisen springer omkring med ryktet och att man väljer att inte visa överdelen på 
kroppen av personen på bilden ser vi detta som att Skandia skäms över sitt ”smutsiga rykte” som 
grisen symboliserar och som de skaffade sig genom skandalen 2003. (garbergs.se). 



29 

 

 
 

5 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt sammankopplas teorin ihop med det resultat vi har fått fram genom våra två 
analyser. Slutresultatet ska förhoppningsvis ge svar på vårt syfte och våra frågeställningar.  

 
 

5.1  Analys/kommentarer av kampanjanalysen 

Skandias mål som var att återta förtroendet från allmänheten kan ses som väldigt brett och 
ospecificerat. Mål ska enligt Larsson (2008) bland annat vara mätbara, realistiska och tydliga. Att 
ha målgruppen allmänheten ser vi som rätt diffust då det kan vara svårt att mäta hur allmänhetens 
uppfattning har förändrats. Allmänheten ser vi som alla individer i ett samhälle och trots att 
Skandia har använt sig av tv, annonser, publicering på hemsida, busshållplatser och billboards i 
sin reklamkampanj efter skandalen kan det vara svårt att nå ut till precis alla.  Dock anser vi att 
Skandias mål att nå ut till kunder, anställda och samarbetspartner var mer realistisk då företaget i 
sitt trestegsprogram började med att bemöta dessa och gå ut med information om hur det 
verkligen låg till.  
 
Skandia ville förmedla budskapet att företaget hade gjort fel, att de var ledsna över det och att de 
skulle göra allt för att det aldrig skulle inträffa igen. I Skandias situation var kanske detta det enda 
budskapet som de kunde gå ut med. Eftersom förtroendet var i botten var de tvungna att visa 
ånger och be om ursäkt. Budskapet i Skandias kampanj kan kopplas ihop med Apologia Theory, 
concilation av Fearn-Banks, (2007) som är en PR-strategi som går ut på att man ber om ursäkt. 
 
Man kan även säga att Skandia använde sig av Image Restoration Theory som innebär att man tar 
reda på vilka rykten som finns om företaget och vad intressenterna har för bild av det. Skandia 
var efter sin skandal tvungna att använda sig av dessa teorier, Apologia för att de var tvungna att 
visa sig ångerfulla och Image Resoration Theory för att det faktiskt var oundvikligt att ta in vad 
som skrevs i medierna. Medierna svartmålade Skandia och skrev om hur besvikna deras kunder 
var. Skandia blev tvungna att kommunicera med allmänheten och intressenterna genom medierna. 
Skandia valde i trestegsprogrammet att först kommunicera med sin publik och sedan i 
reklamkampanjen kommunicera till sin publik. Skandias kommunikationsmodell var alltså att först 
använda sig av en tvåvägskommunikation och sedan en enkelriktad kommunikation. I det läge 
företaget befann sig i anser vi att de gjorde det bästa utav det. Först bemöta kunder, anställda och 
andra intressenter där kommunicerade via en tvåvägskommunikation. Sedan via 
reklamkampanjen skapa uppmärksamhet vilket de också gjorde.   
  
Då vi inte har kunnat ta del av hur utvärderingen har utförts eller resultatet av helheten i den kan vi 
inte heller granska sättet den gjorts på. Det enda vi har kunnat utvärdera är hur Skandia själva 
uppfattade resultatet av kampanjen. Eftersom kampanjen har fått stor uppmärksamhet i medierna 
och då Skandia har börjat återhämta sig kan man dock dra slutsatsen att kampanjen var lyckad. 
Att Skandia har lyckats med att få nya kunder kan bero på att de faktiskt redan har gjort ett stort 
misstag och därför inte kommer att göra något liknande igen. De har lärt sig en läxa och det vet 
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folk om. Att Skandia har återhämtat sig kan dock även bero på andra orsaker, dels att det har gått 
flera år sedan skandalen ägde rum och att personer som inte tar del av rikstäckande medier 
faktiskt inte är medvetna om skandalen.  
 
Förloppet under Skandias skandal anser vi även stämma bra överens med Fearn-Banks fem stadier 
av en extraordinär händelse. Detection handlar om att upptäcka tidiga varningssignaler och då 
Skandia redan innan skandalen uppdagades hade haft problem måste det ha funnits 
varningssignaler på att allt inte riktigt var som det skulle. Eftersom Skandias kraftiga bonusar och 
lägenhetsrenoveringar dessutom berörde flera personer inom företaget måste detta ha känts till 
internt. Då Skandia faktiskt var medvetna om vad som pågick kunde de har förberett sig på vad 
som skulle komma och haft en plan för hur de skulle bemöta medierna och allmänheten. Crisis 
Prevention/preparation  handlar om att företag ska förebygga att de hamnar i situationer som kan 
leda till en kris. Även om Skandia hade en bra image och en dialog med sina kunder innan 
händelsen hade företaget en dubbelmoral då de utåt ville visa en bra bild av företaget samtidigt 
som de svindlade pengar och lyxrenoverade lägenheter på företagets bekostnad. Denna 
dubbelmoral, att visa en sida utåt men i själva verket göra något helt annat tror vi kan vara en av 
anledningarna till att kunderna tappade förtroende och blev så besvikna. Containment som är det 
tredje stadiet av en extraordinär händelse handlar om att hejda situationen och minska skadorna som 
kan bli en konsekvens av händelsen. I detta fall använde sig Skandia av marknadsföring och 
reklam för att nå ut till allmänheten och tala om att de tagit tag i situationen. Recovery som syftar 
till företags återhämtning efter en händelse handlar om hur företaget går tillbaka till sin vanliga 
affärsverksamhet. För Skandia var det svårt att lägga händelsen bakom sig då den påverkat 
företaget väldigt negativt. Skandia försökte istället genom marknadsföring och reklam nå ut till 
berörda partner och be om ursäkt, dels för att företaget skulle få en bättre image men också för 
att återfå förtroende hos sina kunder. Learning är fasen efter en extraordinär händelse som syftar 
till att undersöka händelsen och avgöra hur den hanterades och vad som gjordes fel. Det är en 
slags utvärderande fas som syftar till att göra händelsen till en lärdom för framtiden. Skandia har 
efter skandalen arbetat hårt med att lära sig av sina misstag och göra allt för att något liknande 
inte ska inträffa igen. Detta har de också kommunicerat genom sin reklamkampanj. Skandia 
gjorde också en stor förändring genom att byta ut hela styrelsen efter det inträffade.  

Något som också blev tydligt under skandalen var hur medierna valde att rapportera om 
företaget. Rubriker som ”förtroendekris pågår”, ”affärerna kan slå tillbaka på moderbolaget”, 
”toppchefer i Skandia fick Londonlägenheter”, ”Skandia sämst”, ”det kan inte bli mycket värre”, 
”jättesmäll hotar Skandia” publicerades i rikstäckande medier. Mediernas position i dagens 
samhälle är något som har en stor betydelse för hur allvarliga samhällsstörningar och kriser 
rapporteras (jfr. Leivik-Knowles, kommande avhandling). När en allvarlig störning sker i 
samhället kommer medierna på en gång för att få information av organisationen. Företaget blir 
granskat under hela förloppet hur företaget väljer att kommunicera med medierna kan vara 
avgörande för utgången av krissituationen. Genom att medierna definierar en situation som kris 
behåller de kontrollen över samhället då organisationer och företag recenseras och bedöms av 
allmänheten genom mediernas rapportering vid en krishändelse. För Skandia slog mediernas 
rapportering hårt mot företaget. Skandia blev utsatta för en enorm press under skandalen och 
allmänheten bedömde Skandia utifrån det som skrevs i medierna. Trots att skandalen skapades 
utav företaget själva och inte av medierna gjorde mediernas rapportering och vinkling av 
händelsen att skadorna på företaget blev värre (jfr.Skoglund, 2002).  

Skandias marknadschef Helena Ruhmén beskrev i en av artiklarna vi analyserade att Skandia varit 
i en djup kris. Den definition som vi valde att använda oss av i vår uppsats var Leikvik-Knowles, 
som menar att diverse störningar i samhället kan beskrivas som extraordinära händelser och 
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beskriver en kris som en ostabil dynamisk process med möjlig negativ eller positiv utgång ”eller alternativt 
”en kris är ett intensivt skeende med löfte eller hot om förändring. En kris enligt Leivik-Knowles kan alltså 
härstamma ur en extraordinär händelse beroende på hur denna hanteras och kommuniceras av 
organisationen i fråga. Vi anser att det som hände Skandia var en extraordinär händelse som ledde 
till en kris. När det gäller hot som utgång i en krissituation kan man säga att det finns inre och 
yttre hot mot ett företag eller en organisation. Yttre hot handlar om saker som huvudsakligen 
beror på omständigheter som företagen inte rår över medan inre hot handlar om saker som 
företaget själv kan styra över. I Skandias fall handlade det om inre hot då skandalen berodde på 
det som skedde internt inom företaget, något som ofta beror på slarv, bristande rutiner och dåligt 
ledarskap (jfr. Skoglund, 2002).  

Under skandalen anser vi även att Skandia använde sig av Exellence Theory, Modell 4- Two-Way 
Symmetric Model som kan ses som en slags mellanhand mellan organisationen och dess 
målgrupper. Den går ut på att man försöker åstadkomma en dialog mellan organisationen och 
intressenterna där både ledningen och allmänheten kan ändra sitt beteende och sin inställning till 
följd av kommunikationen. I krissituationer är ofta organisationer tvingade av omständigheterna 
att använda sig av denna modell för att minska skadorna av krisen och nå ut till allmänheten (jfr. 
Fearn-Banks, 2007). Under skandalen blev Skandia tvungna att kommunicera med sina intressenter 
och allmänheten för att föra en dialog, lyssna och förklara sig. Detta gjorde företaget då de i 
kampanjen åkte runt i landet och mötte kunder, samarbetspartner och mäklare och sedan 
kommunicerade till allmänheten via reklamkampanjen. 

5.2  Analys/kommentarer av den semiotiska bildanalysen 

Valet av bilder i broschyrer och på affischer eller liknande är viktigt i utformandet av en kampanj. 
Detta för att bilden förmedlar en mer tydlig visuell kommunikation än vad en text gör då 
mottagaren möter den. Skandias kampanj innehöll annonser med olika fotografier/bilder på som 
tillsammans med en text skapade en förståelse för Skandias budskap. Samtliga annonser hade en 
enkel denotation vilket innebär att de var enkelt upplagda med ett tydligt budskap.  

Samtliga fem annonser vi studerat har alla en konnotation, budskap i form av att Skandia vill be om 
ursäkt. Denna strategi kallas enligt krishanteringsteorier för Apologia Theory, concilation och går ut 
på att man tar på sig hela skulden och ber om ursäkt för sitt handlande (Fearn-Banks, 2007). I tre 
av annonserna finns också en slogan med texten ”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”, som 
sitter som små post it lappar på ett par skor, en telefon och på en kvinnohand. På de två resterade 
annonserna är det istället en gris som går runt med texten ”ryktet” på kroppen som just 
representerar detta. Grisen i annonserna har vi valt att definiera som både ikon och index, index för 
att vi kunde se ett kausalt samband mellan ”ryktet” och grisen. Grisen kunde också ses som en 
ikon då den symboliserade något smutsigt, och smutsigt var även Skandias varumärke efter 
skandalen. Samtliga annonser utspelar sig i Skandias lokaler eller kontor, vilket visar på att 
Skandia har använt sig av den kultur som företaget vill förmedla, nämligen sin egna (Falkheimer, 
2001). I alla annonser finns även en text där företaget ber om ursäkt, detta ses som en symbol då 
en symbol inte behöver ha ett samband eller likhet med det den representerar. Symbolen skapas 
genom att ett uttryck väljs för att beteckna ett innehåll som flera personer kommit överens om. 
Vanligaste exemplet på detta är vägskyltar, bokstäver, ord och siffror. Skandia sände i sina 
annonser ut ett klart och tydligt budskap vilket enligt semiotiken kan ses som en bred kod. 
Skandias koder var riktade till en stor publik och lätt att ta till sig. 

Eftersom Skandia visste att deras rykte var kört i botten använde de sig av annonser där de 
blottade sig själva genom att visa/påpeka att de visste och att de själva tyckte att de hade gjort fel. 
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Vår slutsats till varför Skandia gjorde detta är att de helt enkelt ville vinna tillbaka sitt förtroende 
för sina kunder och framför allt få tillbaka sin image och profil. Profil är den önskade bild som ett 
företag har, alltså de egenskaper och värderingar som företaget anser sig vill förmedla till sina 
målgrupper, i Skandias fall allmänheten. (Schmitz, 2009 och Skoglund, 2002). Skandia ville 
förmedla att skandalen år 2003 inte var någonting som företaget ville förliknas med utan att 
företaget brydde om sina kunder och att de nu skulle jobba ännu hårdare för att vara dem till lags. 
Semiotiken används i kommunikation mellan människor och medier och det var också det 
Skandias annonser syftade till att göra. Annonserna skulle genom medierna kommunicera ett 
budskap till allmänheten.  

De största likheterna vi finner i de fem annonserna är att alla är väldigt enkelt uppbyggda och 
med ett budskap som är lätt att ta till sig. På samtliga annonser/bilder finns endast några enstaka 
saker med, till exempel ett par skor, en telefon, en gris eller en dator. Mycket fokus ligger alltså på 
en figur eller sak och därför är det lätt att förstå det budskap Skandia vill förmedla. På grund av 
detta anser vi att det har varit svårt att analysera de fem annonserna mer utvecklat och därför har 
mycket material upprepats och analyserats mer än en gång. Den slutsats vi drar av detta ser vi 
dock inte som något negativt utan som ett samband av det budskap som Skandia faktiskt ville 
förmedla, vilket var att de ville be om ursäkt för sitt beteende. Annonserna har alltså samma 
genomgående tema vilket gör det enkelt för både kunder och allmänheten att ta det till sig. Vi 
tolkar detta som att Skandia inte ville krångla till det utan ville gå rakt på sak och säga att de var 
ledsna över den Skandal som drabbat företaget år 2003.  

För att koppla detta till hur Skandia valde att lägga upp sin kampanj efter Skandalen kan vi se att 
det meddelande som Skandia ville nå ut med valde man att beskriva mycket enkelt. På så sätt är 
chansen att mottagaren tolkar budskapet så som det är avsett från sändaren. Chansen att man 
misslyckas med sin kommunikation och det man vill förmedla är alltså inte så stor.  
De metoder som Skandia använde sig för att komma tillbaka starkare på marknaden var alltså att 
de bad om ursäkt och att man gjorde detta på ett mycket enkelt sätt. Genom dessa metoder har 
Skandia lyckats få tillbaks förtroendet från många människor men har fortfarande en bit kvar.  

Vi tycker att studiens resultat visar att det tar lång tid att återhämta sig efter en förtroendekris. 
Trots att det gått sex år sedan Skandiaskandalen har företaget fortfarande inte uppnått samma 
förtroende som de hade innan. En förtroendekris är något som folk inte glömmer och genom 
mediernas rapportering blir återhämtningsprocessen längre då folk blir påminda om vad som 
hände, än idag. Detta trots att Skandia gjorde det bästa de kunde av situationen och ställde sig på 
kundernas sida. Vi anser att det bästa ett företag som hamnat i kris kan göra är att vara ärlig, be 
om ursäkt och ställa sig på kundens sida. Detta är något som andra företag kan ta lärdom av om 
de skulle hamna i liknande situationer.  

För att sammanfattningsvis återkoppla till syfte och frågeställningar kan man säga att 
konsekvenserna för Skandia efter skandalen blev att kunderna och allmänhetens förtroende sjönk 
kraftigt men med hjälp av krishantering och marknadsföring har Skandia någorlunda tagit sig 
tillbaks på marknaden idag. Skandia blev under skandalen tvungna att använda sig av ett flertal 
krishanteringsteorier som Apologia Theory, Image Restoration Theory, Exellence Theory samtidigt som de 
kommunicerade med allmänheten via medierna. Sedan marknadsförde de sig genom sin 
reklamkampanj som var indelad i tre steg där de först bemötte de egna anställda på företaget och 
förklarade vad som hade hänt. Sedan åkte runt i landet och mötte kunder, aktieägare och mäklare, 
och till sist den massiva reklamkampanjen som visades i tv, på billboards, bullhållplatser och 
webbsidor, där de bad om ursäkt för sitt beteende. Skandia har nu, sex år senare återhämtat sig 
någorlunda men har fortfarande inte uppnått samma nivå av förtroende som de hade innan 
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skandalen. Skandia kan därför ses som ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att återhämta 
sig efter en kris och återvinna förtroendet från allmänheten igen.  

5.3 Förslag till vidare forskning: 

Under studiens arbetsgång har en rad tankar och idéer födds och som vi anser skulle vara 
intressanta att fördjupa sig i om mer tid funnits. Nedan följer en rad förslag till vidare forskning; 

• Intervju med reklambyrån Garbergs där de berättar sin bild om hur annonskampanjen var 
uppbyggd och dess ursprungliga syfte.  

• Intervju med någon högt uppsatt i Skandias ledning för att få en starkare bild av hur företaget 
återhämtat sig efter skandalen 2003 samt hur det såg ut innan.  

• En mer utvecklade semiotisk bildanalys där även reklamfilmerna från kampanjen med namnet 
”ryktet” finns med.  
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