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Skandias välkända entré är betydligt mer intressant på insidan än sedd från Sveavägen. Grå soffor och 

oranga, minimalistiska fåtöljer slåss om uppmärksamheten med stora svulstiga konstverk. Fem våningar 

upp ligger Skandias marknadsavdelning. En avdelning där det har rått febril aktivit de senaste två åren. 

 

– Vi var aldrig rädda när vi inledde återuppbyggnaden eftersom vi inte hade någonting att förlora. Befinner 

man sig på botten kan det bara bli bättre. 

Orden kommer från Skandias marknadschef Helena Ruhmén. Hon plockades in sommaren 2004 för att 

sopa upp resterna efter en av de största ekonomiska skandalerna i Sveriges historia – Skandiaaffären.  

 

Vi sitter i hennes rum på den numera riksbekanta adressen Sveavägen 44. Den med paraplyentrén som 

överexponerades i medierna under våren och hösten 2003.  

 

Helena Ruhmén kan se tillbaka på två extremt tuffa år. Arbetet börjar nu långsamt ge resultat. Skandias 

150-åriga varumärke har lämnat förtroendenivåernas träskmarker.  

 

Enligt SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) senaste mätning av kundnöjdhet ligger Skandia strax under 55. Det 

kan jämföras med drygt 40 under skandalåren. 

Medieakademin har också gjort undersökningar och konstaterar att kundernas förtroende för Skandia har 

ökat från 10 procent i fjol (som var en historisk all time low-notering) till 18 procent 2006. Som jämförelse 

kan nämnas att 80 procent av Ikeas kunder har ganska eller mycket stort förtroende för möbeljätten.  

 

– Vi har en bra bit kvar vad det gäller attityd och preferens till varumärket. Samma sak gäller kundnöjdhet, 

medger Helena Ruhmén.  

 
– Även om affärerna har gått bra hela tiden så är inte avkastningen det viktiga när man tappar 

förtroendet. Det är känslan av att man inte kan lita på bolaget. 

 

Vid Slussen, en halvtimmes promenad från Sveavägen har reklambyrån Garbergs sina lokaler. De har en 

nyckelroll i återuppbyggnaden av Skandias varumärke.  

 

Projektledare Peter Westling och copywriter Johan van der Schoot har arbetat med Skandia sedan start. 

På glastavlan i det röriga mötesrummet ritar Peter westling upp ett slarvigt diagram med rödpenna.  

 

I diagrammet slänger han in en u-kurva för att peka ut var Skandia befann sig när Garbergs fick 

uppdraget att rädda Skandia. Det var längst ner på botten av u-et, nedanför den horisontella axeln.  

 

– När vi började det här jobbet var vi först tvungna att normalisera  

relationen, för att komma upp ovanför ytan, säger han. Hur lång tid det skulle ta hade vi ingen aning om, 

säger Peter Westling. 

 

Skandias historia de senaste två åren är följande: I början av 2004 låg alla kort på bordet. Varenda sten 

hade lyfts på och Skandias nya ledning med koncernchefen Hans-Erik Andersson, livbolagschefen Urban 

Bäckström och Sverigechefen Cecilia Daun-Wennborg i spetsen, kunde konstatera ett det inte fanns 

något mer att avslöja om bolagsdirektörernas förmånsklubb.  

 

Dåvarande kommunikationsdirektör Odd Eiken fick i uppdrag att driva det projekt som kom att kallas 

Skandia Come back.  

 

Vid hans sida fanns Helena Ruhmén. Skandia Come back inleddes strax efter att Rydbeck/Tidström-

rapporten hade presenterats i december 2003. Projektet omfattade ett trestegsprogram med syftet att 

vinna tillbaka kundernas, de anställdas och allmänhetens förtroende.  

 

Skandia Come back tog avstamp i att den nytillsatta, målinriktade ledningen i början av 2004 gick ut till 

Skandias 150 högsta chefer och redogjorde för vad som egentligen hade hänt, och vilka åtgärder som 

vidtagits för att något liknande aldrig skulle kunna inträffa igen. 

 
Helena Ruhmén beskriver stämningen i Skandiahuset under den perioden som tuff och förvirrad. Det 

skvallrades och viskades i de ljuddämpade linoliumkorridorerna. Det interna förtroendet var lika med noll. 



 

– Vi och ledningen lät cheferna förstå att det skulle bli en jobbig resa. Men vi sa också att vi hade skapat 

en struktur som skulle vara hållbar långsiktigt. Vi låg otroligt djupt nere vad gällde förtroende från 

kunderna,  

berättar Helena Ruhmén. 

 

Skriftligt material samlades in från bolagets 2000 anställda som också fått ge sin syn på det som hänt. 

Många anställda valde i denna veva att lämna bolaget, men Helena Ruhmén gör gällande att de allra 

flesta ändå stannade kvar.  

 

– Det finns en stark kultur i Skandia. Det hade vi nytta av i det här läget. 

 

Steg två i Projekt Come back var att möta förvirrade samarbetspartner, mäklare och arga kunder. I 

december 2004 togs det första publika steget i projektet med en massiv reklamkampanj på temat ryktet, 

riktad till allmänheten. Vid det här laget hade Helena Ruhmén anställts som marknadschef av nye 

Sverige-vd:n Gert Engman efter att Odd Eiken lämnat bolaget i juni 2004. 

 

Varför dröjde det så länge innan ni började kommunicera utåt? 

–Det var en ren mognadsprocess. Vi var inte redo för att ta tag i de tuffare budskapen förrän då.  

 

Hon beskriver med stor inlevelse den iver som fanns att få ”komma ut och berätta”, att få balansera 

löpsedlarnas bild av Skandia med positivt laddade budskap. Revanschlust är ordet hon använder för att 

beskriva känslan inför uppdraget.  

 
Den kommunikativa nystarten krävde nya samarbetspartner som kunde se till att Skandia i sin 

kommunikation inte uppfattades som arroganta. Det är här Garbergs kommer in i bilden. De är 

väletablerade och har bland annat jobbat med en annan stor finanskoncern,SEB.  

 

Reklambyråns uppdrag hade en enkel formulering: Återta förtroendet för Skandia. 

Garbergs hade bilden klar för sig redan innan uppdraget hade landat på byrån. Den strategi de 

presenterade i byråtävlingen var den samma som de gick vidare med när samarbetet väl hade inletts. 

Initialt stod det mellan två tillvägagångssätt: att lägga skandalen bakom sig och direkt börja prata om 

Skandias styrkor, eller att göra en pudel.  

 

Valet föll på pudeln? 

¬– Bilden av Skandia var att det var ett distanserat bolag. Vi ville komma närmare kunden och öppna upp. 

Sättet att göra det på var att ställa oss på samma sida som dem. Vi ville säga att vi var medvetna om att 

deras förtroende för oss var lågt och att vi var lika arga som dem, säger Helena Ruhmén.  

 

Peter Westling på Garbergs: 

– I detta fall var vi tvungna att först ta oss över ytan. Om det skulle ta en eller två kampanjer visste vi inte.  

 

Han beskriver pudel-strategin som en normaliseringsprocess. 

– Det är som när man har varit dum mot någon. Istället för att börja göra snälla saker är det bättre att först 

säga att man är medveten om att man har varit dum, säger han. Skandia hade redan förklarat detta för 

sina kunder, men nu var det många där ute vi skulle prata med som var arga. 

 

Frontfigurer i reklamen blev Skandias anställda. Tanken var att personifiera företaget som uppfattades 

som ansiktslöst. Den första filmen skildrade en Skandia-anställd som förbereder sig för en dag på jobbet. 

Överallt finns gula post-it-lappar med texten ”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. Vi ville visa 

att det är så här de ser ut som varje dag kämpar för att dina pengar ska växa till sig, säger Johan van der 

Schoot, copywriter på Garbergs. 

 
Kampanj nummer två som rullade ut i juni 2005 skulle förkroppsliga ryktet. Det gjordes i form av en 

gestalt, grisen Helga. Helga förekom i de nya reklamfilmerna som något som stör de anställda i deras 

vardag, men som de måste leva med. Filmerna utspelar sig i Skandiahuset, återigen i syfte att 

levandegöra Skandia. 

 

Varför en gris? 



 

– Grisar är smutsiga och man kan inte ha dem i möblerade rum. Och så säger man ju kapitalistsvin. Vi 

funderade först på att ha en hund, men det blev för gulligt, säger Peter Westling. 

 

Med ryktet som plattform hade Skandia skapat något som rättfärdigar att Skandia jobbar hårdare för 

kundens ekonomi än någon annan. Därmed blev ryktet indirekt ett varumärkeslöfte att Skandia engagerar 

sig mer än någon annan. 

 

Våren 2006 var det dags att släppa taget om ryktet. Målet, att folk skulle börja tröttna på att höra om 

”ryktet” var uppnått, enligt Johan van der Schoot.  

 

Den nya reklamen skulle andas mer energi, humor och framåtsträvande. Folk var från och med våren 

2006 beredda att lyssna på Skandias produktprat. De sju nya reklamfilmerna om pensionssparande 

”mogen nog att prata pension” hade en varmare ton, var gladare och mer färgsprakande än de lite mer 

tungsinta ryktesfilmerna. 

 

Helena Ruhmén tycker att förtroendekurvorna ser glädjande ut. Men hon medger att kurvan har hackat till 

varje gång det står att läsa om den gamla ledningen i medierna. Som när förre Skandiachefen Lars-Eric 

Petersson dömdes till två års fängelse i maj eller när förre personalchefen Ola Ramstedt dömdes till 

samma straff i höstas.  

 

Helena Ruhmén tror att den nya ägaren sedan ett år tillbaka, Old Mutual har en positiv påverkan på 

företaget eftersom ägandet innebär en stabilitet som saknades innan. Hennes optimism för framtiden går 

inte att ta miste på. 

 

– Vi är på samma nivå i omdöme och förtroende som konkurrenterna inom två år. 

 

Stefan Ölander som är vd på varumärkesbyrån Rewir tror att det kommer att ta tid och kräva mer arbete 

från Skandia för att få tillbaka förtroendet. Hans bästa råd är att de lyfter fram sitt sociala ansvar. 

 

– Man tvättar inte ett varumärke med reklam, även om man kan be om ursäkt. De har öppet mål i sitt 

välgörenhetsengagemang Idéer för livet som de har hållit på med i många år. Mitt råd är att de dammar av 

det och väcker liv i det för att komma förbi allmänhetens misstänksamhet. 
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Skandias rykte ska återupprättas 
Publicerat 2005-06-17 00:57 

Kanske är försäkringsbolaget Skandia Sveriges mest utskällda företag. 
Ledningens rekordbonusar raserade ett marknadsledande bolags rykte. 
Marknadschef Helena Ruhmén är kvinnan som ska tvätta Skandias solkade 
varumärke. 

Skriv ut Tipsa   Textstorlek  

Efter år av lidande i det tysta har Skandia börjat ta till orda på reklammarknaden igen. I höstas gick 

den första stora kampanjen med budskapet "Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel".  
I kväll kommer en stor tv-reklamkampanj att inledas i TV 3,TV 4 och Kanal 5. 
Filmen visar några olika kundmöten inne på Skandia med en ständigt 
närvarande svart gris med ordet "Ryktet" sprejat över hela kroppen. Nu lyder 
budskapet "Med vårt rykte måste vi jobba hårdare för din ekonomi". 

Kampanjen, som även innehåller annonser på webben, kostar sammanlagt 
fem miljoner kronor. Skandias nya reklambyrå Garbergs och 
produktionsbolaget Social Club står bakom. 

- Enligt de undersökningar vi gjort gillar kunderna både våra produkter och 
våra rådgivare, men de gillar inte vårt rykte. Ett rykte är något diffust. Därför 
låter vi tamgrisen Helga bära ryktet, säger Helena Ruhmén. 

I december 2003 var kundernas förtroende fullständigt kört i botten. Endast 
var tredje kund uppgav sig vara nöjd med Skandia. Året innan de giriga 
direktörernas affärer rullades upp var kundförtroendet uppe i över 80 
procent. I dag har det börjat närma sig 70 procent.  

- Våra medarbetare har fått ta emot oerhört mycket skäll. Det är väl inte så 
att kunderna kastat ägg och ruttna tomater, men bara en hårsmån därifrån, 
säger Gert Engman, vd i Skandia Sverige och vice vd i koncernen, som inte 
kan låta bli att lägga sig i samtalet. 

Allt arbete kring företagets kommunikation lägger Helena Ruhmén upp i 
samarbete med Gert Engman. Ett av de första initiativen var att samordna 
den interna informationen med den som går ut till kunderna. Tidigare sågs 
det som separata områden. 

Återuppbyggnaden av Skandias skadade varumärke går under 
arbetsnamnet "Skandia comeback". Krisbearbetningen inleddes under förra 
våren med att man lät ledande personer åka runt i landet och ta emot såväl 
de anställdas som kundernas kritik. En av dessa personer var förra 
riksbanskchefen Urban Bäckström, som rekryterats som vd för livbolaget. 
Han skrev också en rad kundbrev och förklarade för Skandia Livs kunder att 
de inte förlorat pengar - trots att en del av verksamheten sålts för en 
struntsumma till Den norske Bank.  

Gert Engman beskriver en tid som varit svårt psykiskt påfrestande för 
personalen. Såväl på jobbet som på fritiden har de anställda fått stå ut med 
att bli ifrågasatta. När mediestormen ven som hårdast fick bolaget inte ens 
vara med i företagens upphandlingar. 

Storföretagen har börjat återfå förtroendet för Skandia. Småspararna har haft 
svårare att glömma och förlåta. Den bild som förmedlats av Skandias 
tidigare ledning är inte grann. 

- Nu vill vi lyfta på locket och få omvärlden att förstå att vi också varit 
upprörda. Vi har varit i en djup kris, som vi tänker försöka göra till en 
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framgångsfaktor. Med vårt rykte har vi mer att bevisa, vi måste vara lite 
bättre än andra, säger Helena Ruhmén. 

Förhoppningen är att kunna förvandla Skandia från ett ifrågasatt 
försäkringsbolag med en nischbank till en affärspartner med engagerade 
medarbetare och innovativa produkter. I den pågående affischkampanjen 
visas en pampig husfasad från den i Skandiasammanhang besudlade 
Strandvägen. Texten lyder: "Nu ger vi oss in på bostadsmarknaden igen." 

- Reklam handlar om att väcka uppmärksamhet. Allt har varit så allvarligt 
inom Skandia. Nu vill vi vara lite roliga och visa att åtminstone vi börjat få lite 
distans till det som hänt, säger Helena Ruhmén. 

- När vår globala verksamhet växte importerade vi en företagskultur som var 
främmande för Sverige. Vi låg på andra plats över fondförsäljningen i USA 
och bonusar och förmåner växte till. I dag har vi ett kostnadsfokus som 
knappast funnits tidigare inom Skandia. 

Under de senaste veckorna har det kommit fram att Skandia står inför en 
eventuell försäljning eller styckning. Det är knappast något som underlättar 
arbetet för dem som försöker stabilisera bilden av ett företag i blåsväder. 

- Det är förstås en utmaning men faktiskt ingenting vi går och grubblar så 
mycket över. Vi är ganska luttrade när det gäller att hantera rubriker i 
medierna vid det här laget, säger Helena Ruhmén. 

Monica Hedlund 
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Svårt tvätta bort dålig image  
2007-11-12 | Publicerad 07:01  |  Uppdaterad 2007-11-15, 18:08  

Pensionsbolagens image har generellt förbättrats sedan förra årets SKI-mätning, även 
om snittet är lägre än för sakförsäkringsbolagen. Skandias nedsolkade varumärke 
håller bolaget kvar på en bottenplacering.  

Smutsen på Skandias varumärke är svår att skrubba bort. Imagen, konsumenternas bild av företaget, är 

sämst bland livbolagen även om gapet till konkurrenterna har minskat något. 

 

Livbolagens image bland privat- kunder rör sig mellan index- värdena 60 och 65, medan Skandias ligger 

på 48. På en lika låg nivå ligger lojaliteten till varumärket. 

 

Skandias marknadschef Lars Holmqvist verkar trots detta inte särskilt bekymrad över Skandias bakslag 

i undersökningen. 

 

–Vi lägger kraften på våra egna undersökningar vad gäller nöjda kunder, de är viktigare, säger han. 

 

Skandia har investerat över 200 miljoner kronor i ren annonsering, och mer därtill i andra -

varumärkesbyggande aktiviteter de senaste fyra åren. Man har både bett om ursäkt och pratat om idéer 

för livet i kommunikationen, ändå lyckas inte Skandia återvinna förtroendet bland konsumenterna. 

 

–Vi följer vår utveckling noga vad gäller image. Från att ha varit på botten för fyra år sedan så ser vi en 

löpande, om än långsam förbättring, säger Lars Holmqvist. 

 

Tidigare i höst meddelade Skandia att den berömda paraplylogotypen skulle bytas ut på alla marknader. 

 

Men syftet är inte att försöka sudda ut negativa associationer till varumärket. Lars Holmqvist tror inte 

heller att ökade rek- laminvester-ingar kan tvätta bort en dålig image 

 

–Man kan inte i första hand investera och kommunicera sig bort från detta. Vi ska vara bra på att sköta 

våra kunders pengar och ge dem bra avkastning. När detta blir synligare i mätningarna kommer vi att få 

mer positiva värden. 

 

Fokus i Skandias kommunikation är avkastningen. 

 

–Det viktiga är att fortsätta att lyfta fram det som vi är bra på, säger Lars Holmqvist. 

 

Han hymlar dock inte med att det kommer att ta ett antal år innan budskapet når fram. 

 

Hur påverkas försäljningen till nya kunder av en dålig image? 

 

–Trenden har varit positiv på nyförsäljning, vi ser en ökning jämfört med förra året. Om vi fortsätter att 

göra rätt i det vi levererar kommer det att ge utdelning. 

 

Bland Skandias konkurrenter har kunderna mest positiv bild av Länsförsäkringar och SHB Liv. 

Länsförsäkringar ligger även på en hög placering bland sakförsäkringsbolagen med ett index på 72. If 

hamnade däremot på en bottenplacering med index 63. Det är naturligt att livbolagen har en generellt låg 

image bland konsumenterna, menar Micael Dahlén, varumärkesprofessor vid Handelshögskolan. 

 

–Det är svårt att bygga positiva associationer till en sådan tjänst, dels eftersom kunden sällan känner 

glädje av den men också för att man sällan kommer i kontakt med tjänsten. Sakförsäkringsbolag kommer 

du i kontakt med oftare. Ju oftare du kommer i kontakt med en produkt eller tjänst, desto bättre bild kan du 

skapa dig, säger han. 

 
Skandias problem med att återupprätta förtroendet för sitt varumärke beror just på att folk inte har haft 



någon chans att omvärdera intrycket av livbolaget. 

 

–När ska du komma i kontakt med bolaget och få det positiva intrycket? De små detaljerna och de dagliga 

kontakterna säger mer om företaget än en reklamkampanj, då visar företaget sitt rätta jag. För Skandia 

finns det inte så många sådana möjligheter. 
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