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Abstract 

In 2010, HQ Bank collapsed due to a misevaluation in the bank‟s trading department. After 

that, the bank and the audit firm KPMG circulated in the media. The purpose of this essay is 

to contribute to the discussion about legitimation and accounting theory by analyzing crisis 

communication in the financial sector. This study‟s analysis is based on a synthesized model 

of two established theories in the field of crisis communication: Situational Crisis 

Communication Theory (Coombs 1995;2004;2006;2007) and Image Repair Theory (Benoit 

1995/2014). This essay is shaped as a case study with a text analysis that  involves two 

companies and it‟s material consists of 19 articles that contains statements where employees 

of the concerned companies defend, explain or otherwise comment the organizations actions. 

The study has three research questions: How do the concerned companies respond to the 

crisis, how does the crisis communication change over time and in what way are accounting 

standards being used as arguments in HQ Bank and KPMG‟s crisis communication. The 

analysis of the empirical material leads to five conclusions. The first conclusion is that when 

companies correctly asses the initial crisis responsibility and communicate accordingly, a 

crisis can be handled. A second conclusion is that when HQ Bank becomes involved with 

legal issues, planned crisis communication strategies stops being followed. A third conclusion 

is that the companies in this study often try to place guilt with external organizations until the 

crisis reaches a state that is too serious. At that point, a specific scapegoat within the company 

is singled out rather than having the whole organization blamed for the crisis. A fourth 

conclusion is that companies with a history of crises has a greater reputational threat. The fifth 

and last conclusion is that accounting standards are used as arguments in HQ Bank and 

KPMG‟s crisis communication. This study‟s theoretical contribution constitutes of the 

synthesized model of Situational Crisis Communication Theory and Image Repair Theory that 

could contribute to a broader understanding of crisis communication, although further 

research is needed to ensure the model‟s validity and usefulness. 
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Sammanfattning 

2010 kraschade HQ Bank till följd av en felvärdering i bankens tradingavdelning. Därefter 

cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att 

bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera 

kriskommunikation i finanssektorn. Studiens analys baseras på en syntes av två redan 

etablerade modeller om kriskommunikation: Situational Crisis Communication Theory 

(Coombs 1995;2004;2006;2007) och Image Repair Theory (Benoit 1995/2014). Uppsatsen är 

utformad som en fallstudie med en textanalys som berör två företag. Analysmaterialet består 

av 19 tidningsartiklar som  innehåller uttalanden där anställda från de berörda företagen 

försvarar, förklarar eller på annat sätt kommenterar organisationernas agerande. I studien 

formuleras tre forskningsfrågor: hur besvaras krisen av de berörda företagen, hur förändras 

kriskommunikationen över tid och på vilket sätt används redovisningsprinciper och normer 

som argument i HQ Bank och KPMG:s kriskommunikation. Analysen av det empiriska 

materialet leder fram till fem slutsatser: den första är att när företag korrekt bedömer den 

initiala krisnivån och möter den med passande kommunikation kan en kris hanteras. En andra 

slutsats är att när HQ Bank hamnar i legala problem följs inte planerade 

kommunikationsstrategier. En tredje slutsats är att företagen ofta försöker placera skuld hos 

externa parter tills det att krisen når ett för allvarligt läge, då försöker företagen utse en 

enskild syndabock inom organisationen hellre än att hela företaget skuldbeläggs. En fjärde 

slutsats är att ett företag med tidigare erfarenhet av kriser har ett högre hot mot 

organisationens anseende. Den femte och avslutande slutsatsen är att gråzoner i 

redovisningens regelverk kan användas till att försvara HQ Bank och KPMG:s agerande 

eftersom redovisningsprinciper och normer har använts som argument i både HQ Banks och 

KPMG:s kriskomunikation. Studiens teoretiska bidrag utgörs av den syntesmodell av 

Situational Crisis Communication Theory och Image Repair Theory som kan bidra med en 

bredare kunskap om kriskommunikation. Dock behövs vidare forskning för att säkerställa 

modellens validitet och användbarhet.  
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om kriskommunikation, fallet som analyseras är HQ-kraschen vilken 

involverar HQ Bank men också revisionsföretaget KPMG. Fallet har en intressant grund för 

kriskommunikation på grund av flera faktorer, bland annat att skuldfrågan under processens 

gång inte varit fastställd och att det involverar flera parter. 

1.1 Bakgrund 
Efter HQ-kraschen sammanfattade DN (13:e december, 2014) händelseförlopplet på följande 

sätt:
1
 

2008 hade investmentbanken HQ Bank en avdelning för så kallad egenhandel eller trading där 

handlare köpte och sålde olika derivat och optioner. Finansinspektionens granskningar visade 

att bankens tradingportfölj var felvärderad vilket innebar att banken länge varit 

underkapitaliserad och därmed också lämnat felaktiga årsredovisningar. HQ lovade att 

portföljen med derivat och optioner skulle avvecklas. Våren 2010, alltså närmare två år efter 

finansinspektionens granskning, avvecklades tradingportföljen under stormiga 

finansmarknader vilket orsakade en förlust på 1,2 miljarder kronor. Två månader senare kom 

domen: 50 miljoner kronor i böter och HQ förlorade sitt banktillstånd varpå en avveckling 

inleddes. Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning under ledning av åklagare Berndt 

Berger. I september 2010 såldes HQ Bank till Carniege, en konkurrerande investmentbank, 

som tvångsförstatligades ett par år tidigare i en räddningsaktion innan den såldes till 

riskkapitalister. HQ AB, bolaget som tidigare ägde HQ Bank, lämnade i juni 2011 in två 

stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt med skadeståndskrav ställda mot Mats 

Qviberg och andra inom banken. I juni 2012 lämnade åklagare Berndt Berger 

Ekobrottsmyndigheten och utredningen övertogs av Martin Tidén, som alltjämt bedriver den. 

Detta följdes av ett avslöjande 2014 om att Berndt Berger hade fått erbjudande om jobb hos 

samma advokatbyrå som företräder HQ AB i skadeståndsmålet mot bland andra Qviberg. 

Berger har bekräftat jobberbjudandet som han avböjde. I oktober samma år meddelade 

moderbolaget HQ AB att man utökat skadeståndskravet till 3,7 miljarder kronor. 

I spelet efter HQ-kraschen satte Ekobrottsmyndigheten igång en brottsmålsutredning efter HQ 

Banks krasch för att utreda ansvar och misstanke om bokföringsbrott och svindleri. 

Misstänkta är Mats Qviberg och andra anställda men åtalspunkten gällande bokföringsbrott 

ströks i augusti 2014. Det tidigare ägarbolaget till HQ Bank, HQ AB, har stämt Mats Qviberg 

och även revisorsfirman KPMG. Styrelseordförande i HQ AB är Christer Sandberg, som i 

Sverige företräder den londonbaserade storägaren Sten Mörtstedt, och är den pådrivande i 

civilmålet med skadeståndskrav på 3,7 miljarder kronor. Nyligen har Mats Qviberg lämnat in 

en stämningsansökan mot staten genom Ekobrottsmyndigheten, han menar att 

Ekobrottsmyndigheten och dess åklagare inte bedrivit förundersökningen på rätt sätt. 

1.2 Forskningsöversikt: Kriskommunikation 
Företag som befinner sig i den finansiella branschen opererar i en känsligare miljö i 

jämförelse med andra branscher (Barker & Slabbert 2011). I denna omgivning är det viktigt 

att kommunikationen mellan högt uppsatta och intressenter är noggrant utformad. En möjlig 

svaghet i det nuvarande systemet för bolagsstyrning är att det finns missförstånd kring 

användbarheten och att brister ignoreras kring finansiella uttalanden (Higson 2013). 

Clatworthy och Jones (2003) visar i en studie hur företag, oavsett om dessa företag har 
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förbättrad eller försämrad vinst, genomför sina finansiella uttalanden på samma sätt. 

Slutsatsen i studien är att båda grupperna föredrar att lägga vikten på de positiva aspekterna 

av deras prestation. Undersökningen visar även att båda grupperna själva tar ansvar för de 

goda nyheterna medan de lägger skuld på externa faktorer för dåliga nyheter (Clatworthy & 

Jones 2003). Organisationella krissituationer är ett stort hot mot ett företags anseende, vilket 

är en av de viktigaste resurserna som en organisation har (David & Chiciudean 2013). Detta 

blir oroande eftersom oönskade händelser kommer inträffa för organisationer. Huruvida det är 

arbetsolyckor, uppsägning av personal, oetisk behandling av arbetare eller bara en minskning 

av vinst så inträffar oönskade händelser. Detta eftersom även  kapabla människor och grupper 

med högt ställda mål och goda intentioner ibland tar grova felbeslut (Bozeman 2011).  

En förutsättning för organisationer är alltså att kriser kommer att inträffa. Coombs (2004) 

undersöker vilken roll som en historia av tidigare kriser spelar när det gäller 

kriskommunikation. Resultatet av undersökningen visar att en historia av liknande tidigare 

kriser intensifierade hotet mot organisationens rykte vid en nuvarande kris. Detta även när 

krisen uppstod efter en olycka, inte bara efter en organisations egna ageranden. Hotet mot 

organisationens rykte var direkt, snarare än indirekt, då det upplevs som att organisationen bär 

ansvaret för krisen (Coombs 2004). 

Kommunikation spelar en viktig roll i att ta hand om kriser och katastrofer. Läglig och 

trovärdig information är viktig för att reducera osäkerhet och informera allmänheten om 

lämpliga åtgärder (Spence, Nelson & Lachlan 2010). Smithson och Venette (2013) skriver att 

tystnad eller brist på kommunikation anses vara ett tecken på att organisationen är oviktig. 

Det kan vara en tillfällig lösning för att rikta allmänhetens uppmärksamhet mot små och 

oviktiga detaljer, vilket kortsiktigt kan hindra vidare skada mot företagets anseende. Det är 

dock riskabelt eftersom tystnaden stör informationsflödet och detta kan skapa etiska problem. 

Det är även riskabelt eftersom allmänheten tenderar att söka fram information genom andra 

kanaler ifall företaget inte ger någon (Smithson & Venette 2013). Horsley och Barker (2002) 

har gjort en studie om statliga företag och hävdar att även om företagen har ett positivt 

förhållande med media, finns inte mycket proaktiv kommunikation och mindre än en halv 

krisplan förberedd (Horsley & Barker 2002). Lachlan och Spence (2014) visar att vid svåra 

situationer för en organisation, finns möjligheten att reducera kritiska röster mot en potentiell 

risk genom ett lägligt offentliggörande. Denna slutsats kan verka uppenbar men illustrerar 

något av det viktigaste inom kriskommunikation vilket är ett aktivt engagemang i 

kommunikationsstrategi med de berörda parterna så tidigt som möjligt. Negativ 

uppmärksamhet kan reduceras om företagets offentliggöranden är snabba och effektivt 

spridda till intressenter (Lachlan & Spence 2014). Vikten av att ha en förberedd och 

genomarbetad kriskommunikationsstrategi som genomsyrar hela organisationen illustreras i 

en artikel av Vigsö (2013) där han analyserar tre korta videos som järnvägsföretaget SJ 

släppte 2011 där de intog en ironisk syn på företaget och dess rykte.  I detta fall 

kommunicerade inte PR-avdelningen med reklambyrån och valet att använda sig av ironi hade 

inte stöd av ledningen, eller av företagets PR-avdelning. De tre inslagen genererade 

uppskattning men förstods inte av ledningen, därför blev uppskattningen förlorad eller 

underminerad av deras efterföljande kommunikation (Vigsö 2013). Speciellt riskabelt blir det 

ifall organisationen hamnar i medialt blåsväder. Zillich, Göbbel, Stengel, Maier, och 

Ruhrmann (2011) slår fast att den mediala uppmärksamheten beror på i vilken fas krisen 

befinner sig. I all media som studerats är eskalerande konflikter det som rapporterats mest om, 

jämfört med att avstyra en kris innan den uppstår eller att en konflikt får en lösning efter att 

den uppstått (Zillich et al. 2011).  
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Eftersom det som får mest uppmärksamhet i media är en eskalerande kris är det viktigt att 

undersöka hur organisationer borde bemöta en sådan. Spence, Lachlan, Omilion-Hodges och 

Goddard (2014) skriver i sin artikel hur de genomfört ett experiment och mätt en testpubliks 

svar på vissa situationer. Den fastslår att när publiken bara får ett pressmeddelande om en 

krishändelse har företagets anseende störst chans att klara sig bra. Detta följs av att företaget 

lämnar ett pressmeddelande och publiken efteråt får se ett nyhetsinslag om händelsen. När 

publiken fick se ett nyhetsinslag följt av ett pressmeddelande var publikens åsikt om företaget 

mer negativ än i de tidigare situationerna. Publikens mest negativa åsikter om ett företag kom 

i denna studie då de endast fick se ett nyhetsinslag utan någon ytterligare information (Spence 

et al. 2014). Det räcker dock inte att vara tidig i organisationens kommunikation. Cicognani 

och Zani (2014) har undersökt pressmeddelanden gällande en debatt i Italien om förbrukat 

uran och dess risker. En kedja av kommunikationsfel gjordes vilket gjorde initiala uttalanden 

från auktoriteter ineffektiva. Detta ledde till att krisen höll på i flera år. Media spelade en 

central roll i kommunikationen av alla faser i krisen (Cicognani & Zani 2014). 

Även Lando (2014) menar att många företag har en krisplan som är anpassad för att ta hand 

om kriser, men att när det kommer till vad som kommuniceras under en kris är många företag 

dåligt förberedda eftersom de saknar en kriskommunikationsplan. Efter attacken mot 

Westgate Mall i Nairobi den 21:a september 2013 framstod regeringen som dåligt förberedd. 

Det fanns ingen tydlig kriskommunikationsplan som specificerade när och vilken information 

som skulle offentliggöras, inte heller vem och hur dessa skulle göras. Under en kris spelar 

allting roll. Om system inte är förberedda kan en hastigt ihopsatt kriskommunikationsstrategi 

få företaget att förlora ännu mer anseende. Därför är det mycket viktigt att ha en effektiv 

kriskommunikationsplan förberedd som konstant uppdateras och som används som 

referenspunkt när en kris inträffar (Lando, 2014). Samma synpunkter kunde appliceras på 

krishanteringen under  en naturkatastrof i Tawian. Det framgår att statliga myndigheter 

misslyckats med att svara till medborgarnas behov. De ignorerade varningar i skedet innan 

krisen, de misslyckades med att sätta in åtgärder mot krisen när den pågick och genomförde 

inte korrigerande åtgärder i skedet efter krisen (Cheng 2013). Bland de organisationer som 

ändå jobbar aktivt med professionell personal som sköter kriskommunikation finns ändå 

problem som måste undvikas. Heide och Simonsson (2014) skriver att professionella 

kommunikatörer har en något begränsad roll i den interna kriskommunikationen. Deras roll är 

primärt fokuserad på distribution av information genom ett intranät, även om de också är 

involverade i det strategiska styrningsarbetet under det akuta skedet av en kris. De 

professionella kommunikatörerna blir först och främst inkallade då en kris redan har uppstått, 

vilket begränsar den strategiska inriktningen. Det är att föredra att de som jobbar med 

kriskommunikation får chansen att göra detta innan, under och efter en kris (Heide & 

Simonsson 2014). 

Språk är ett fenomen som är värt att undersöka i sig självt (Coupland 2005). Vetskapen om att 

språkval kan användas för att påverka mottagarens attityder kan användas även inom analys 

av kriskommunikation. Bevis på hur inte ens rätt kriskommunikation är tillräcklig om inte 

hänsyn tas till hur språkval påverkar mottagaren läggs fram av McCoy (2014) när hon i sin 

artikeln visar hur North Ireland Water, inför ett förestående hot mot företagets rykte, hade en 

strategi som gick ut på att be de drabbade om ursäkt och även erbjuda kompensation. Detta 

överskuggades dock av den genomgående kommunikationen som skyllde ifrån sig på sina 

kunder. I och med detta misslyckades organisationen med att vara kundorienterade och ökade 

ilskan och frustrationen hos intressenterna (McCoy 2014).  Angående utformning och innehåll 

i en organisations kriskommunikation har Jenkins, Anandarajan och D'Ovidio (2014) 

undersökt brev som företag skickar ut då de drabbats av dataintrång. En slutsats som dras 

efter studien är att en ursäkt och ett genomtänkt visuellt upplägg kan ge ett positivt intryck av 
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organisationer som skickar brev till påverkade kunder. Tyvärr visar analysen att detta är något 

som företagen inte lägger någon vikt vid, utan att företagen i studien erbjuder ett minimum av 

fakta och information om händelsen (Jenkins, Anandarajan & D'Ovidio 2014). När bristfällig 

kommunikation används kan detta förvärra en kris. Därför behöver företagsledningen 

identifiera vad som ska vara deras basvärderingar och leva efter det för att kunna försvara sitt 

rykte och trovärdighet (Cheng & Seeger 2012). 

Fredriksson (2014) har analyserat hur tre statliga verksamheter som är ansvariga för styrning 

av finansiella marknader, svarade mot den globala finanskrisen och hur de kommunicerade 

för att bevara marknaden som institutioner. Studien visar hur finansiella kriser kallar fram 

kommunikation för att bevara regler, normer och praktik som styr de finansiella marknaderna 

(Fredriksson, 2014). 

Ett samhälle under utveckling ställer till med nya problem men ändrar även 

informationskanaler vid ett kristillfälle, det kan till exempel få allmänheten att söka sig till 

sociala medier vid en kris. Allmänheten är mest benägen att sprida information på det sociala 

nätverket Facebook om den pågående krisen är en terroristattack eller när information om en 

speciell kris kommer från en lokal tidning (Liu, Fraustino & Jin 2015). Detta nya sätt att leta 

fram och sprida information är något som organisationer bör ta till sig. Vihalemm, Kiisel och 

Harro‐Loit (2012) hävdar att för att emotionellt kunna hantera en kris kan allmänheten behöva 

mer än institutionell information. Allmänheten kan i dessa fall söka information från 

informella nätverk och därför bör organisationer även använda alternativa källor för 

hanteringen av en kris, detta skulle öka effektiviteten på organisationers 

kriskommunikationsplaner och därmed stärka allmänhetens reaktion på krismeddelandet. 

Kriskommunikatörer borde också ta i beräkning att vissa delar av allmänheten kan ha 

utvecklat sitt eget sätt att få lokal information snabbt och utan hjälp av massmedia 

(Vihalemm, Kiisel & Harro‐Loit 2012). 

Diesner, Frantz och Carley (2005) undersöker vad som händer med strukturen för 

organisationers kommunikationsnätverk under en krisperiod och hur detta kan påverka 

organisationen. Resultatet visar att kommunikationen mellan kollegor blev mindre beroende 

av formella strukturer och kontakter, detta genom att tidigare frånkopplade kollegor började 

kommunicera så att diskussioner mellan personal intensifierades och spreds, på så sätt 

ignorerades de formella kedjorna av kommunikation (Diesner, Frantz & Carley 2005). En 

organisation kan alltså få problem även internt i en tid av kris. Om detta skriver Cheng och 

Seeger (2012) som undersökt den största företagskollpasen i australiensisk företagshistoria. 

Företaget som studeras växte fort och hade inte de operationella protokollen som krävdes för 

att stödja en sådan tillväxt. Lögner och svek internt påverkade intäkter, förtroende och 

anseende negativt. Studien slutsats är att förnekande och att skylla ifrån sig på någon annan i 

företaget var den  vanligaste strategin, även att ledningen försökte distansiera sig från felaktigt 

beteende. De var mer fokuserade på att undvika legala bekymmer än att arbeta med den 

allmänna opinionen (Cheng & Seeger 2012). 

Det finns dock företag som lyckats återhämta sig och bygga upp sitt rykte igen efter en kris. 

Om detta skriver Grebe (2013) som i sin artikel visar hur Australian Wheat Board, efter att 

inledningsvis ha misskött sin kommunikation, kunde återbygga förtroendet. Detta var för att 

företaget ändrade dess kultur, system, struktur och ledning. Slutsatsen blir inte att 

organisationen kunde återbygga sitt gamla rykte utan att de lyckades ompositionera sig själva 

och på så sätt byggdes en ny nivå av anseende upp genom organisationens handlande och 

beteende. När företaget drabbades av både ryktesmässig och kommersiell skada var företaget 
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tvunget att hitta en ny strategi och skapa genuin reform för att stoppa det ryktesmässiga fallet 

och reparera skadan som redan tillfogats (Grebe 2013). 

1.3 Problematisering  
Forskningsöversikten visar hur svårt det är för organisationer att undvika krisituationer. Den 

visar även vilket bra verktyg kommunikationen kan vara för en organisation vid en sådan 

situation och belyser därmed vikten av att ha en förberedd plan för kriskommunikation.  

Tidigare forskning visar att det är viktigt att ha en strategi för kriskommunikation eftersom 

det förr eller senare uppstår en kris. Detta då finns det för många faktorer som kan leda till 

oönskade situationer för att kunna försvara organisationen mot alla (Bozeman 2011). När 

organisationer väl befinner sig i ett sådant läge är det viktigt att vara tidig i sin 

kommunikation för att försöka påverka vilken bild som ges av krisen. Skulle organisationer 

avstå från att kommunicera om händelsen finns det ändå kanaler för intressenter att söka fram 

den information de är intresserade av (Liu, Fraustino & Jin 2015), därför är det viktigt att ge 

sin egen bild av händelsen. Organisationer ska alltså kommunicera för att minska skadan men 

det måste finnas en förberedd och genomgående strategi i kommunikationen som genomsyrar 

företaget. Som framhålls av Clatworthy och Jones (2003) är det vanligt att skylla ifrån sig 

externt när organisationer levererar dåliga nyheter (Clatworthy & Jones 2003). När det 

kommer till att utvärdera kommunikation går det inte att se förrän i efterhand om strategin 

fungerat eller inte, studier visar också att det inte går att förutse exakt hur olika intressenter 

kommer att agera. Därtill kan nämnas att ifall en krissituation tas om hand på ett sätt som 

tillfredställer dess intressenter har situationen hanterats innan den hinner bli ett sådant 

problem att den kallas för en kris. På så sätt handlar tidigare forskning om misslyckad 

kommunikation och denna forskning visar att även företag som rimligen borde ha en väl 

förberedd och fungerande strategi för kriskommunikation visar sig vara dåligt förberedda.  

Företag i finanssektorn opererar i en känsligare miljö (Barker & Slabbert 2011). Trovärdighet 

och anseende präglar organisationer som befinner sig i finansområdet och därför är detta av 

stor vikt för dessa företag (David & Chiciudean 2013). Det blir därför intressant att studera 

dessa företags kriskommunikation då ett elakt rykte kan sätta avtryck i organisationen och de 

därför kan förväntas ha väl utvecklade kriskommunikationsstrategier. I översikten av tidigare 

forskning är det två teorier som återkommer. Situational Crisis Communication Theory 

(Coombs 1995;2004;2006;2007) är den första teori som används frekvent för att förklara och 

förstå kriskommunikation. Den andra är Image Repair Theory (Benoit 1995/2014) som också 

den handlar om företags strategier när de kommuicerar via media. 

1.4 Syfte och Forskningsfrågor 
HQ-kraschen (som beskrivs i inledningen av det här kapitlet) är ett exempel på en kris i 

finansbranschen vilken beskrivs som extra känslig. Kommunikation antas vara ett sätt att 

återfå eller bibehålla en viss nivå av anseende. I den här studien analyseras HQ Banks och 

KPMG:s kriskommunikation med hjälp av Situational Crisis Communication Theory och 

Image Repair Theory. 

Syftet med studien är att med hjälp av teoretiska modeller bidra till diskussionen kring 

legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn 

(HQ-kraschen). För att studiens syfte ska uppfyllas har följande forskningsfrågor identifierats: 

Hur besvaras krisen från HQ Bank och KPMG? 

Hur förändras HQ Banks och KPMG:s kriskommunikation över tid? 
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Hur används redovisningsnormer och principer som ett argument i HQ Banks och KPMG:s 

kriskommunikation? 

1.5 Disposition 
För att uppfylla syfte och forskningsfrågor är uppsatsen disponerad enligt följande: I nästa 

kapitel beskrivs Situational Crisis Communication Theory och Image Repair Theory och 

kapitlet avslutas med en syntetiserad modell som ligger till grund för analysen. I 

nästkommande metodkapitel beskrivs studiens fallstudiedesign, hur tidningsartiklarna samlats 

in, metodreflektion samt en kortare presentation av fallet som ligger till grund för studien. 

Kapitel fyra redovisar studiens resultat. Resultatets struktur är att inledningsvis analysera hur 

stor krisen var för företagen och därefter analysera företagens kommunikation var för sig. 

Avslutningsvis analyseras båda företagens kommunikationsmönster över tid. Studiens resultat 

ligger till grund för diskussion och slutsatser vilket presenteras i kapitel fem.  
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2 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras de två teorier som ligger till grund för studiens analys. Den första 

är Situational Crisis Communication Theory (Coombs 1995;2004;2006;2007) som utvecklats 

för att behandla hur företag ska förbereda sin kriskommunikation genom att bedöma hur stort 

hot mot anseendet som riktas mot företaget från dess intressenter. Detta hjälper företag att 

planera vilka intressenter som kommunikationen ska riktas mot. Den andra teorin är Image 

Repair Theory (Benoit 1995/2014) som presenterades 1995 och därefter utvecklats för att visa 

hur företag därefter försöker höja sin legitimitet gentemot dessa intressenter genom att 

förklara olika kategorier av kommunikation. Kapitlet avslutas med en syntes av dessa två 

teorier i en modell som ligger till grund för studiens analys. 

2.1 Situational Crisis Communication Theory 
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) erbjuder ett bevisbaserat regelverk för att 

förstå maximering av ryktesbevarande åtgärder genom kommunikation efter en kris. SCCT 

menar att genom att förstå krissituationen kan personal i organisationen avgöra vilken 

kommunikationsstrategi som kommer fungera bäst för att skydda sitt anseende. SCCT 

fokuserar på personalen som utvärderar krissituationen för att kunna se på vilken nivå hotet 

mot anseendet är. Hotet är den skada som skulle kunna tillfogas en organisation då inga 

åtgärder vidtas. Tre faktorer visar hotet mot anseendet: initialt ansvar för kris, historia av 

tidigare kriser och tidigare rykte genom relationer med intressenter (Coombs 2007, s.166). 

Initialt ansvar för kris mäts i hur mycket intressenter anser att organisationens handlingar 

orsakade krisen (Coombs 1995, s.469). Det första steget vid en utvärdering av ett hot mot 

organisationens anseende handlar om att fastställa vilken grad av ansvar organisationen har 

för att krisen uppstått. SCCT hävdar att varje kristyp genererar specifika och förutsägbara 

nivåer av ansvar. Vidare delas kristyper in i tre kluster som utmynnar i liknande ansvarsnivå: 

offerkluster, olyckskluster och avsiktligt kluster (Coombs 2007, s.168). Coombs presenterade 

idén om olika kluster av kriser redan 2002 (Coombs & Holladay 2002) och utvecklade sitt 

resonemang i en publikation 2007 (Coombs 2007), i vilken det beskrivs att Offerklustret har 

en väldigt svag påverkan på den grad av ansvar en organisation tillskrivs efter en kris. 

Klustret rymmer krissituationer som uppstår efter till exempel naturkatastrofer eller 

ryktesspridning där organisationen framstår som ett offer för händelsen. Olycksklustret har 

minimal påverkan på den grad av ansvar som tillskrivs en organisation efter en kris och kan 

röra sig om olyckor eller felaktiga produkter som uppstått efter tekniska fel. I detta kluster 

anses organisationen inte ha haft kontroll över den händelse som föranleder händelsen. De 

kriser som ryms under avsiktligt kluster har en väldigt stark påverkan på den grad av ansvar 

en organisation tillskrivs. Det kan röra sig om olyckor eller felaktiga produkter där den 

mänskliga faktorn är orsaken till händelsen och dessa ses som avsiktliga (Coombs & Holladay 

2002; Coombs 2007,s.167).  

Genom att identifiera kristypen kan personal som arbetar med kommunikation förutse hur 

mycket ansvar som kommer lastas på organisationen av intressenterna, därmed kan den 

initiala ansvarsnivån fastställas. Vid en hög ansvarsnivå förväntas hotet mot företagets 

anseende också vara högt. Det andra steget involverar historia av tidigare kriser och tidigare 

relation med intressenter, två intensifierande faktorer. Dessa faktorer ökar hotet mot 

organisationens anseende på så vis att en kris som faller inom ramen för offerklustret kan på 

grund av dessa faktorer öka rykteshotet till samma nivå som olycksklustret och så vidare. Den 

skada som en kris tillfogar en organisations rykte påverkar interaktionen mellan 

organisationen och dess intressenter. Efter en kris kan kunder sluta köpa produkter eller sluta 

visa stöd för organisationen.. Förhållandet är viktigt eftersom det visar på hur en organisations 

rykte förändrar beteenden (Coombs 2007, s168-169). 
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SCCT hävdar att kommunikation, orden som används och åtgärder som tas av ledningen, 

påverkar hur människor uppfattar organisationen i kris. Kriskommunikationsstrategier har tre 

mål: påverka uppfattningen av ansvar som organisationen bär, påverka uppfattningen om 

organisationen i kris och att reducera negativa effekter som följer med krisen, något Coombs 

berört tidigare (Coombs 1995) men återigen tar upp 2007 (Coombs 2007, s171). Dessa tre mål 

kan eftersträvas var för sig eller i kombination. Att påverka uppfattningen av ansvaret som 

organisationen bär kan göras genom att påverka den inramningen som bestämmer vilket 

kluster krisen hamnar i. Kommunikationen kan användas till etablera en viss inramning eller 

att förstärka en existerande inramning. I de flesta fall är nyhetsmedia den som gör 

inramningen av fallet, och även den som skapar de uppfattningar som de flesta intressenter 

kommer använda sig av. Därför är det mycket viktigt att organisationen presenterar sin egen 

syn på fallet till media (Coombs 2007, s.171). 

De vanligaste kommunikationsstrategierna inom SCCT bildar tre grupper som visar 

uppfattningen om ansvarstagande för en kris: förnekande, förminskande och återbyggande. 

Förnekande strategier försöker övertyga intressenter om att ingen kris har inträffat eller att 

organisationen inte hade något ansvar över situationen som uppstått. Lyckas denna strategi 

kommer hotet mot en organisations anseende att minska. Den förminskande strategin används 

när organisationen accepterar inblandning i en kris men försöker förändra intressenters syn på 

densamma för att minska hotet mot organisationens anseende. Genom att hävda att 

organisationen bara hade ett minimalt ansvar för händelsen eller genom att hävda att 

händelsen inte är lika allvarlig som det verkar kan intressenterna tillskriva organisationen 

mindre ansvar för att händelsen uppstått. Organisationen kan också acceptera det ansvar som 

tillskrivs från intressenter då en krissituation har uppstått genom att visa medkänsla eller 

ånger vilket är ett exempel på återbyggande strategier (Coombs 2006, s.247-248).  

2.2 Image Repair Theory 
Image Repair Theory (IRT) kategoriserar organisationers strategier när de kommuicerar via 

media i en krissituation och den anklagade producerar ett meddelande som försöker reparera 

dess anseende. Genom att se vilken eller vilka kategorier som används går det att dra 

slutsatser om en organisations kriskommunikation. Benoits (1995/2014) teori har använts i 

flera sammanhang och bygger sina argument på tidigare forskningsbidrag som Pomerantz 

(1978), Burke (1970;1973), Scott och Lyman (1968), Ware och Linklugel (1973), Rosenfield 

(1968), Semin och Manstead (1983) och Schonbach (1980). Benoit presenterade teorin 1995 

som Image Restoration Theory men har sedan dess ändrat namnet för att mer korrekt 

återspegla teorins genomgående idéer. I denna uppsats kommer teorin därför refereras till som 

Image Repair Theory. 

Bassituationen när anseende behöver återställas är enkel och består av att en person eller 

organisation anklagar en annan för felaktigt beteende (Benoit 1995/2014, s13). Två  

nyckelantaganden erbjuder grunden för IRT. Den första är att kommunikation bäst 

konceptualiseras som en målinrikad aktivitet. Den ska ses som vital för att nå de mål som 

kommunikatören vill nå, då återställande av anseende är tänkt att användas för att motverka 

hot mot anseendet. Det andra antagandet är att behålla ett positivt rykte är ett centralt mål med 

kommunikation. Detta kommer sig av att begränsade resurser, externa händelser, den 

mänskliga faktorn och oliktänkande kring mål är fyra element som kombineras för att se till 

att misstag eller upplevda misstag är återkommande hos människor (Benoit 1995/2014, s14-

16). 

Ryktesåterställande meddelanden fokuserar på ett speciellt mål inom diskurs vilket är att 

återställa en organisations anseende. I grund och botten består en attack mot anseende av två 
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komponenter: en handling som inte är önskvärd och en handling som organisationen är 

ansvarig för. Bara om dessa villkor upplevs som sanna för en relevant publik står 

organisationens anseende på spel, och den anklagade organisationen kommer troligtvis ägna 

sig åt ryktesåterställande diskurs (Benoit 1995/2014, s.20). Ryktesåterställande strategier är 

organiserade inom fem breda kategorier där tre av dessa har underkategorier. Kategorierna är 

förnekelse, undvikande av ansvar, minska graden av ilska, korrigerande åtgärder och 

ursäkter (Benoit 1995/2014, s.22). 

Alla som måste försvara sig mot misstankar eller attacker från andra har flera alternativ. 

Huruvida den anklagade förnekar att den förargelseväckande händelsen ägt rum eller förnekar 

att organisationen är den som är ansvarig, kommer hotet mot anseendet försvinna om 

förklaringen accepteras (Benoit 1995/2014 s.22). En annan variant är att skylla ifrån sig på 

någon annan vilket kan ses som förnekelse eftersom organisationen inte kan vara ansvariga 

för ett misstag som någon annan begått. Denna strategi kan visa sig mer effektiv än endast 

förnekelse eftersom den flyttar de aggressiva känslorna bort från organisationen, samtidigt 

svarar den på frågan som kan få endast förnekelse att misslyckas nämligen vem som bär 

ansvaret (Benoit 1995/2014, s.22-23). 

Organisationer som inte kan förneka händelsen ifråga kan behöva använda sig av undvikande 

för att minska eller reducera ansvar för händelsen (Benoit 1995/2014, s.23). Fyra varianter av 

denna strategi kan identifieras. I den första varianten menas att en aktör kan hävda att 

händelsen utfördes som svar till en annan felaktig händelse, och att aktören därigenom varit 

provocerad. En andra variant är att argumentera för att organisationen saknade information 

eller kontroll över viktiga faktorer som föranledde situationen. En tredje är att den anklagade 

kan hävda att händelsen berodde på olyckor då ansvar tenderar att bara lastas för faktorer som 

rimligtvis kan kontrolleras. En fjärde möjlighet är att aktören föreslår att utförande av en 

händelse kan rättfärdigas på grund av avsikter. Här förnekas inte händelsen, utan publiken 

ombeds att inte hålla aktören ansvarig eftersom det gjordes med goda avsikter (Benoit 

1995/2014, s.23). 

En organisation som anklagas för dåligt beteende kan försöka minska graden av ilska från 

publiken (Benoit 1995/2014, s.24). Denna typ av ryktesåterställande har sex varianter: 

stärkande åtgärder, minimering, differentiering, överskridande, attackera anklagaren och 

kompensation. Stärkande åtgärder kan användas för att väga upp för de negativa effekterna av 

händelsen genom att stärka publikens positiva känslor för organisationen. De som anklagas 

kan visa på positiva egenskaper de besitter eller positiva handlingar de har utfört förr. Den 

andra varianten visar hur det är möjligt att minimera de negativa känslor som en upprörande 

händelse skapar. Om den anklagade kan övertyga publiken om att den aktuella händelsen inte 

är så farlig som den först verkar kan graden av ilska minska. En tredje variant av denna 

strategi är att differentiera. Här försöker aktören skilja händelsen från andra liknande men 

mindre önskvärda händelser. Vid jämförelse kan händelsen då väcka mindre negativa känslor. 

En strategi som arbetar med att placera händelsen i en ny kontext är överskridande, detta 

gäller till exempel när Robin Hood hävdar att hans handlingar gjordes för att hjälpa de fattiga. 

En femte variant är att attackera anklagaren. Om trovärdigheten från källan till anklagelserna 

kan sänkas kan hotet mot organisationens anseende minska. Om den anklagande parten också 

är ett offer till händelsen kan den anklagade inom denna variant även hävda att de fick vad de 

förtjänade. Även detta kan minska den upplevda otrevligheten av händelsen ifråga. 

Kompensation är en sista variant inom denna strategi. Här erbjuder organisationen att 

kompensera offret för de negativa effekter som händelsen skapat (Benoit 1995/2014, s.24-25) 
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Inom strategin korrigerande åtgärder lovar den anklagade att lösa problemet som orsakt 

händelsen ifråga för att reparera sitt anseende. Detta kan röra sig om att återställa saker och 

ting till hur de var innan händelsen eller att lova att göra förändring för att se till att den 

oönskade händelsen inte inträffar igen. Den anklagade parten kan också erkänna sin felaktiga 

handling och be om ursäkt. Anser publiken att ursäkten är uppriktig kan den felaktiga 

handlingen förlåtas (Benoit 1995/2014, s.26). 

2.3 Syntes av SCCT och IRT  
SCCT är användbar för att förstå vilken krissituation organisationen befinner sig i. IRT 

klassificerar olika sorters kommunikation som kan urskiljas. Denna undersökning använder 

sig därför av en modell där dessa egenskaper kombineras för att få en heltäckande analys. I 

det första skedet av analysen bedöms krissituationen och placeras i ett kluster, efter detta 

undersöks de intensifierande faktorerna för att bedöma ifall företaget behöver ta hänsyn till 

sådana faktorer i sin kommunikation. Därefter används kriskommunikationsstrategierna för 

att undersöka och klassificera kommunikationen.  

 

Figur 2.3: Syntes av SCCT och IRT (Källa: egen) 

På detta sätt går det analysera ifall organisationen varit grundliga i arbetet som föranleder 

kommunikationen eller ifall de missbedömt krisen. För att ta ett exempel vore förnekelse, 

enligt denna modell, en olämplig strategi vid en kris som faller under det avsiktliga klustret 

eftersom det då får bedömas vara fastställt att organisationen är ansvarig för krisen. Ett 

lämpligare val av kommunikationsstrategi vore i ett sådant fall en kombination av 

korrigerande åtgärder och ursäkter. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 
Denna uppsats undersöker hur ett företag i kris kommunicerar med sina intressenter genom 

media där syftet med kommunikationen antas vara att återfå eller bibehålla en viss nivå av 

anseende. Undersökningen är utformad som en fallstudie av en kris som berör två företag. 

En fallstudie innehåller detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall (Bryman & Bell 2011, 

s.59). Fallstudie som forskningsdesign är vanligt förekommande och har en bred användning 

inom företagsekonomisk forskning (Eisenhardt & Graebner 2007). Fallstudien är en 

undersökning av en specifik företeelse som en händelse, ett skeende, en institution eller en 

social grupp (Merriam 1988). Vikten läggs på intensiv undersökning av inramningen (Bryman 

& Bell 2011, s.60).  Fallstudien är också en etablerad metod vid forskning om 

kriskommunikation (Vigsö 2013; Fredriksson 2014) där krisen utgör det studerade fallet och 

fallets avgränsning bestäms av vilka parter som är inblandade samt i vilken tidsperiod som 

krisen utspelar sig. 

I en fallstudie är fallet ett intressant objekt i sig självt och användaren av denna design siktar 

på att tillhandahålla djupgående belysning av det (Bryman & Bell 2011, s.60). 

Undersökningen har därför en tolkande kunskapssyn vilket innebär att målet med 

undersökningen inte är att dra slutsatser som kan generaliseras. Studien använder sig av ett 

deduktivt synsätt då förbestämda teorier och modeller kommer ligga till grund för att 

analysera och tolka det underlag som tas fram under undersökningen. (Bryman & Bell 2011, 

s.13).  

3.2 Fall: HQ-kraschen 
Då kriskommunikation ska undersökas är en krisstuation nödvändig för att ett företag ska vara 

intressant. Krisen som undersöks är den så kallade HQ-kraschen som involverar HQ Bank 

men också revisionsföretaget KPMG som hade banken som uppdragsgivare. HQ Banks 

tradingportfölj var felvärderad och avvecklades med stora förluster vilket ledde till att banken 

förlorade sitt banktillstånd. KPMG hade inte lyckats upptäcka bristen i värderingen och 

hamnade därför i blåsväder på grund av detta. Studien utgår från att denna situation hotade 

företagens anseende och analyserar den efterföljande kommunikationen i tidningsartiklar. 

Fallet är intressant på grund av att skuldfrågan under processens gång inte varit fastställd, det 

är ett fall som innehåller vändningar och det involverar flera parter vilket har medfört en 

intressant grund för kriskommunikation. Fallet avgränsas genom att fokusera på företagen HQ 

Bank och KPMG:s kommunikation mellan 2010-05-26 och 2015-01-13 vilken är den period 

då krisen kommenterades i media. 

3.3 Datainsamling 
Studiens analysmaterial består av 19 tidningsartiklar. Dessa innehåller kommunikation där 

personer från de berörda företagen försvarar organisationerna mot kritik eller förklarar 

respektive organisations handlingar. Därmed är dessa artiklar intressanta för bedömningen av 

företagens kriskommunikation. Tidsperioden då artiklarna som används i analysen har 

publicerats sträcker sig från första publikationsdatumet 2010-05-26 till det sista som är 2015-

01-13. Artiklarna har till största del sökts ut genom att använda Mediearkivet, ett digitalt arkiv 

för dagstidningar och tidsskrifter, där sökord som ”HQ kris” eller ”KPMG svarar” och ett 

stort antal variationer på detta tema har använts för att hitta artiklar som berör krisen och 

innehåller ett uttalande från HQ eller KPMG.  
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Dessutom har de personers namn som är inblandade i krisen använts som sökord för att hitta 

artiklar med uttalanden i Mediearkivet. Boken ”Den stora bankhärvan” (Neurath 2011) har 

använts för att hitta kompletterande uttalanden som inte publicerats i någon av de tidsskrifter 

som finns representerade i detta digitala arkiv. I tabellen nedan återges sökord som använts 

och hur många träffar dessa sökord genererat.  

 
Tabell 3.3: Sökord och träffar (Källa: egen) 

 
 

Nästa steg i datainsamlingen bestod i att gå igenom underlaget och spara de artiklar som hade 

anknytning till HQ-kraschen, därigenom kunde artiklar som inte uppfyllde kriterierna för att 

räknas som underlag sorteras bort. De resterande artiklarna lästes sedan igenom för att kunna 

hitta uttalanden från representanter från antingen HQ Bank eller KPMG som kunde anses 

försvara de inblandade parterna mot kritik. Nedan följer exempel på tre typer av texter som 

inte inkluderats i studiens analysunderlag. Nedanstående citat kommer från Mats Qviberg som 

är inblandad i HQ-kraschen och uttalar sig om en annan kris. Uttalandet bedöms inte ha en 

tillräckligt tydlig koppling till just HQ-kraschen för att kunna användas i materialet. 

 
Men hans attityd till risk är annorlunda än min. Jag värderar min nattsömn. (Mats 

Qviberg citerad i Aftonbladet 2008) 

 

Ännu ett exempel på ett citat som inte bedömdes uppfylla de förbestämda kriterierna för att 

ingå i studiens analysunderlag återfinns nedan. Uttalandet sorterades i detta fall bort eftersom 

det inte kan anses försvara organisationen mot kritik även om det ger en intressant bild av 

revisionsföretaget KPMG. 

 
Jag skulle uppskatta att 70 procent av våra intäkter kommer från revision och 30 

procent från övriga tjänster, men jag har ingen exakt siffra. (Veckans affärer 2011)  

 

Ytterligare ett utklipp återfinns nedan och är även det ett exempel på ett citat som sorterats 

bort. Dels är det inte ett försvar mot kritik men det kommer också från en anonym källa. 

Därför kan citatet exemplifiera uttalanden som sorterats bort eftersom kommunikationen inte 

går att härleda till en person med stark anknytning till de valda företagen på ett trovärdigt sätt. 

 

Sökord Antal träffar i tryckt press

HQ-Kraschen 147

HQ kritik 490

HQ svarar 404

Mats Qviberg 1617

Mats Qviberg svarar 162

Mikael Nachemsson 21

Fredrik Crafoord HQ 190

HQ uttalande 145

KPMG HQ 229

KPMG Kris 112

KPMG kritik 720

KPMG uttalande 51

Johan Dyrefors 117

KPMG svarar 249
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Utåt pratar KPMG mycket om värdegrund och transparens. Men internt lägger man 

locket på och vägrar redovisa resultatet av sina interna utredningar, säger en källa till 

VA. (Veckans Affärer 2011)  

 

I kategoriseringen av det empiriska materialet visade det sig också att flera citat återkom i 

flera källor, dessa dubletter har sorterats bort och den källa som har tidigast datum har 

använts. På detta sätt har all användbar information tagits med för att analysera företagens 

kriskommunikation. När dessa steg var avklarade påbörjades analysen av den utvalda 

kommunikationen. Processen med att tolka och kategorisera kommunikationen är 

tidskrävande och måste omprövas flera gånger för att minimera de subjektiva inslagen och 

därigenom ge en så trovärdig bild som möjligt av företagens kommunikation och 

kommunikationsstrategier. Detta sätt att reducera underlaget är en iterativ process som är 

typisk för textanalys och beskrivs bland annat av Coupland (2005). 

 

När det kommer till de uttalanden i tryckt media som behandlar HQ-Kraschen och valts ut för 

att medverka i studien har inte källkritik varit någon betydande faktor. Detta då uppsatsen inte 

tar ställning till skuldfrågan utan bara tolkar det försvar som erbjuds från en upplevd kritik 

som ett sätt att minska hotet mot organisationens anseende. Kommunikation genom media 

kan påverkas av tidningsredaktörers och enskilda reportrars inställning till företaget, dock är 

det inte relevant att ta ställning till dessa faktorer eftersom uppsatsen undersöker denna 

kommunikation och det får vara underförstått att relationer med media är en del av 

kriskommunikation. De tidningsartiklar som utgör studiens empiriska material har alla 

publicerats i välkända tidningar vilket betyder att det finns en ansvarig utgivare som kan 

ställas till svars om felaktiga uppgifter publicerats i tidningen, därigenom kan tidningens 

journalister inte uttrycka sig på samma sätt som en privatperson. Det är också tidningar som 

HQ Bank och KPMG själva kommunicerat genom vilket ger detta journalistiska material 

trovärdighet. 

3.4 Analysmetod 
Den teoretiska modell som tagits fram i denna undersökning ligger till grund för att analysera 

kommunikationen som sådan och för att placera in dessa i termer av 

kriskommunikationsstrategi. Eftersom denna studie är intresserad av att se hur 

kommunikationen förändras över tid har all kommunikation tagits med i analysunderaget för 

att ordnas kronologiskt. Nedan följer en redovisning av var artiklarna publicerats, rubrik,  

publikationsdatum och det datum artiklarna hämtats. 
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Tabell 3.4: Sammanställning av använda artiklar (Källa egen)

 

En fördel med detta arbetssätt, till skillnad mot exempelvis intervjuer, är att det går att söka 

efter kommunikation genom flera år och sammanställa en stor mängd data. Textanalys är även 

ett transparent sätt att redovisa den insamlade datan då läsaren själv får ta ställning till om 

citaten analyserats på ett sätt som är korrekt och kan leda till rättvisande slutsatser. Ytterligare 

en fördel är att manuell genomförd analys möjliggör mer avancerade bedömningar och 

tolkningar (Bergström & Boréus 2012, s.87). En möjlig brist med datainsamlingen är att 

uppsatsens kvalitet bygger på att datainsamlingen genomförts på ett sätt som inkluderar det 

som är relevant för uppsatsen, vilket kan vara svårt att kontrollera. En annan nackdel är att 

detta sätt att samla in data har ett inslag av tolkning då det är upp till författaren att välja ut de 

faktorer som avgör ifall ett uttalande har relevans eller inte. 

3.5 Metodreflektion om etiska överväganden och studiens 
trovärdighet 
Artiklarna som analyseras har publicerats av tidningar och är offentliga, därför har inte 

företagen kontaktats för samtycke till att medverka i denna undersökning. Mediarapportering 

kan bidra till att en kris eskalerar (Zillich et al. 2011) men denna studie betraktar endast 

rapporteringen och på vilket sätt företagen i undersökningen reagerar på denna rapportering, 

med utgångspunkt i att krisen har skapat ett hot mot anseendet och att syftet med företagens 

reaktioner är att minska detta hot. Studien handlar alltså om företags agerande och inte 

ansvariga personers, därför blir inte studiens resultat kontroversiellt eftersom enskilda 

personer inte tillskrivs speciella egenskaper baserat på tolkningar. Uppsatsens trovärdighet 

anses vara hög då företagens kriskommunikation på ett bra och tillförlitligt sätt kan mätas 

genom att undersöka vad företagen kommunicerat genom tryckt press. Studiens validitet är 

hög eftersom analysmodellen baseras på etablerade teorier om kriskommunikation. Det 

empiriska materialet har även noga sökts igenom för att sortera bort texter som inte innehåller 

typisk kriskommunikation vilket Bryman & Bell (2011, s.290) beskriver som manifest 

content, alltså att åtgärder vidtas för att säkerställa att det som analyseras i studien är vad som 

är tänkt att analyseras och inte något annat. Uppsatsen anses vara transparent på så sätt att 

citaten tryckts i tidningar och därmed kan kontrolleras och ifrågasättas. Dessa citat analyseras 

sedan i studiens analysmodell och i det fallet är det svårt att uppnå en fullständig trovärdighet 

eftersom kategorisering enligt denna modell har inslag av tolkning, trots att det empiriska 

material uteslutande baseras på texter om kriskomunikation till följd av de beskrivna 

Tidning Rubrik Publicerat Hämtad

Nyhetsbyrån Direkt HQ: Avecklar tradingen, gör nyemission om 559 MKR 2010-05-26 2015-03-12

SvD Mats Qviberg: "Det har varit en skitaffär" 2010-05-26 2015-03-16

SvD König: Ett helt självvalt beslut 2010-06-01 2015-03-16

SvD Fartblind Handel 2010-06-13 2015-03-16

TT Brakförlust för HQ Bank 2010-07-16 2015-03-16

TT HQ Bank hotas av likvidation 2010-08-28 2015-03-12

Aktuellt Qviberg: Uppenbarligen var jag inte rätt man för jobbet 2010-08-30 2015-03-16

SvD KPMG i ny finanshärva 2010-09-22 2015-03-09

Dagens Nyheter HQ-revisor bemöter kritiken 2010-09-28 2015-03-09

Expressen Qviberg om HQ Bank: "Var den värsta veckan i hela mitt liv" 2011-07-12 2015-03-09

Veckans Affärer Härvan 2011-10-20 2015-03-09

Veckans Affärer "Varje anmälan är ett nederlag" 2011-10-20 2015-03-09

Dagens Nyheter Revisorerna missade - igen 2011-11-23 2015-03-09

Dagens Media Mats Qviberg om SvD:s journalister: " De här tjejerna är ju inga rocket scientists" 2014-09-10 2015-03-10

SvD Åklagaren sitter säkert, trots Qvibergs missnöje 2014-09-25 2015-03-09

SvD Möjliggt åtal i HQ-härvan i höst 2014-10-10 2015-03-10

SvD HQ-revisor fick bara en erinran 2014-10-13 2015-03-09

Dagens Nyheter Hämnd ljuva hämnd 2014-12-13 2015-03-06

SvD Qviberg vägrar gå 2015-01-13 2015-03-09
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åtgärderna.  Denna tolkning skulle kunna leda till att vid en replikation av uppsatsen skulle en 

annan författare kunna tolka kommunikationen annorlunda vilket skulle kunna leda till andra 

slutsatser, och en låg reliabilitet. Det går alltså inte att avfärda att resultatet påverkats av 

personliga erfarenheter och värderingar eftersom textanalysen går ut på att tolka materialet 

och placera in detta i olika strategier, vilket gör att undersökningen kräver ett inslag av 

subjektiva tolkningar (Bergström & Boréus 2012, s.42). Dock har reliabiliteten stärkts genom 

beakta analysmodellens uppställda ramar vid varje tillfälle som ett uttalande ska placeras 

under en viss strategi. Vidare har detta  repeterats och omprövats vid varje kategorisering av 

ett citat för att bedömningen så objektivt som möjligt ska följa dessa förutbestämda 

kännetecken för en viss strategi. På så sätt har kommunikationen tolkats så opartiskt som 

möjligt. 

Denna undersökning har krävt en inläsning om fallet och att därefter söka fram lämplig 

information bland artiklar som berör ämnet. Studien är inriktad på kriskommunikation och 

därför har artiklar som innehåller kommunikation från de berörda företagen varit mest 

intressanta. Detta skulle kunna få till följd att en artikel som innehåller viktig information om 

fallet men inte innehåller ett uttalande har förbisetts. På samma sätt har tidningsartiklar stått i 

fokus vilket skulle kunna leda till att relevant information som redovisats i annan form inte 

har upptäckts. Dock är fokus i denna studie att se hur företagen hanterar mediabevakningen 

och hur de kommunicerar officiellt till skillnad från exempelvis internt, detta minimerar 

risken att viktig information redovisats i annan form då företagens officiella kommunikation 

bör ha fångats upp av tidningsartiklar. 
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4 Kriskommunikation: HQ-kraschen 
För att enligt studiens analysmodell värdera initial krisnivå i HQ Bank och KPMG kommer 

ett betraktande perspektiv användas, i övrigt lägger studien ingen vikt vid ifall enskilda 

personer eller företag är skyldiga till felaktigheter. Det enda som analyseras är själva 

kommunikationen som svar mot en kris, därmed inte sagt att någon är skyldig eller oskyldig. 

För att bestämma den initiala krisnivån i HQ Bank måste krisen placeras i ett av de tre kluster 

som studiens analysmodell erbjuder. Därefter analyseras företagens kommunikation var för 

sig och avslutningsvis analyseras båda företagens kommunikationsmönster över tid. 

4.1 Initial krisnivå: Avsiktligt kluster 
Analysmodellen innehåller tre typer, eller kluster, av kriser: offer, olycka eller avsiktlig. 

Offerklustret skulle kunna vara aktuellt i ett läge en extern kraft har skapat de 

missförhållanden som ledde till att tradingportföljen blev övervärderad, eftersom det var HQ 

som själva stod för den riskfyllda värderingen stämmer detta kluster inte överens med fallet. 

Olycksklustret skulle kunna användas för att beskriva kraschen ifall de händelser som 

föranledde den inte var avsiktliga utan resulterade i en kris på grund av olyckliga 

omständigheter. Då grundproblemet låg i att portföljen var felvärderad kan detta inte anses 

vara en sådan olycklig omständighet. I denna studie bedöms att det är rimligt att ställa krav på 

att banken har kompetens för att hantera och värdera risken i en sådan verksamhet, därför 

anses inte fallet passa in under detta kluster. 

Det är inte entydigt hur en kris ska definieras men med utgångspunkt i analysmodellen 

klassificeras HQ-kraschen i det avsiktliga klustret för kristyper då en felvärdering skedde 

under lång tid och rimligtvis med HQ Bankens vetskap. Det var bankens egna 

värderingsmetod som fick portföljen att ligga långt ifrån marknadsvärdet och gav därför ett 

bättre intryck av bankens balansräkning än om tradingportföljen hade redovisats med värden 

som var närmare marknadsvärde. Eftersom detta uppdagades och portföljen fick avvecklas 

bedöms att denna kristyp tillhör studiens analysmodells avsiktliga kluster och därmed var 

hotet mot organisationens ansende högt, då detta visar att ansvarsnivån som intressenter lade 

på organisationen då krisen nådde sin kulmen var hög. 

Den initiala ansvarsnivån ska även bestämmas för KPMG som var ansvariga för revisionen av 

HQ Bank. Inte heller i detta fall blir offerklustret aktuellt då KPMG hade som uppgift att syna 

HQ Banks räkenskaper och det står klart att revisorn misslyckades med att slå larm om vilket 

allvarligt problem denna felvärdering utgjorde. Olycksklustret skulle kunna appliceras för att 

fastställa ansvarsnivån för KPMG:s kris då det inte står helt klart att deras revisor handlat 

felaktigt. Värderingsproblemet anses ha varit mycket komplicerat för personer utan insyn i 

HQ Bank. Här placeras dock även KPMG:s kris in under det avsiktliga klustret. Detta 

eftersom värderingen ingick i KPMG:s ansvarsområde och det ska kunna krävas att företaget 

har tillräckliga kunskaper för att slå larm om missförhållanden. Då revisorn i detta fall 

undertecknat att allt stod rätt till i HQ Bank tillhör KPMG:s krissituation det avsiktliga 

klustret. 

KPMG har en historia av tidigare kriser, vilket anses vara en intensifierande faktor i studiens 

analysmodell, då de även ansvarat för företagen Carniege och Habo Finans som drabbades av 

kriser innan HQ Bank. Därmed anses även KPMG ha haft en hög nivå av initialt krisansvar 

enligt studiens analysmodell och därmed var hotet mot organisationens ansende högt. 

Så här långt i analysen är det fastställt att båda företagen tilldelades ett stort ansvar av sina 

intressenter, med detta följer ett stort hot mot företagets anseende. Nedan följer en genomgång 
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av företagens uttalanden för att undersöka hur respektive företag kommunicerade. Detta steg i 

analysen sker med antagandet att kommunikationen hade som syfte att höja organisationernas 

legitimitet. Nedan följer en analys av båda företagens kommunikation, först HQ Bank sedan 

KPMG. 

4.2.1 Kriskommunikation - HQ Bank 
 

Till följd av den intensifierade finansiella oron och därmed markant förändrade 

marknadsförhållanden har styrelsen i HQ beslutat att genomföra en forcerad 

avveckling, dock under ordnade former, av koncernens tradingverksamhet. (A1 

2010)
2
 

Uttalandet ovan illusterar hur HQ Bank tvingas erkänna att tradingverksamheten är en 

belastning för företaget och måste avvecklas. Genom detta sätt att uttrycka sig tillämpas 

kommunikationsstrategin undvikande av ansvar. Pressmeddelandet understryker att 

avvecklingen sker på grund av förändrade marknadsförhållanden som är en följd av den 

finansiella oron efter finanskrisen 2008. Därmed används kommunikationen för att minska 

hotet mot bankens legitimitet genom att understryka hur tradingverksamheten drabbats av 

något som inte kan anses vara inom HQ Banks kontroll, nämligen det finansiella läget i 

världen.  

Styrelsen för HQ gör bedömningen att det finns risk för ytterligare förluster i 

samband med avvecklingen av kvarvarande tradingverksamhet. Hur stora dessa 

förluster kan komma att bli är i dagsläget osäkert och beror bland annat på 

marknadsförutsättningarna samt hur och när avvecklingen genomförs. (A1 2010)  

Även detta uttalande understryker att storleken på förluster som kommer att följa en 

avveckling av tradingverksamheten beror på marknadsförutsättningarna. Därför faller detta 

uttalande inom ramen för undvikande av ansvar. HQ Bank förnekar inte att de har misslyckats 

med sin tradingverksamhet eftersom det medges att den kommer inbringa förluster, däremot 

påpekas att förlusternas storlek inte är något som ligger inom deras kontroll. På så sätt 

placeras problemet utanför företaget och då är händelsen inte lika allvarlig som om HQ hade 

haft full kontroll över situationen. Bankens legitimitet försvaras genom att intressenter får 

svårare att lägga skulden på HQ ifall banken inte kan anses ha kontroll över situationen. 

I takt med att Carniege försvann som aktör så dog en stor del av den likviditet i 

systemet som var nödvändig. Det blev nästan ogörligt. Vår ambition har bara varit 

att övervintra. Men det har blivit dyrare och dyrare att försvara de här positionerna 

och det blev till slut en ohållbar affär. (A2 2010)  

Detta uttalande medger att likviditeten inte har varit tillräcklig. Även detta erkännande följs 

av en förklaring där externa faktorer som HQ Bank inte kan hållas ansvarig för anses vara den 

utlösande faktorn, på så sätt används strategin undvikande av ansvar. I uttalandet för 

organisationen fram argumentet att det var Carniege bortfall från marknaden som drabbade 

HQ Bank hårt, något som de själva inte kan ta ansvar för och alltså placeras problemet som 

gav upphov till krisen även här utanför organisationen. 

Vi har en i övrigt jättefin affär där vi förvaltar över 100 miljarder kronor. Då är det 

inte riktigt rättvist att sitta och ha fokus på något som brinner. Det kan brinna i en 

månad, eller möjligen sex månader. Men nu har det brunnit i tre år, det är inte okej. 

(A2 2010)  

                                                           
2
 Fullständig källa återfinns i bilaga 1. 
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Detta uttalande försöker minska graden av ilska. HQ Bank menar att organisationen för övrigt 

har en jättefin affär för att stärka legimiteten, detta genom att påminna publiken om positiva 

egenskaper hos banken då de befinner sig i kris. Den sista meningen fastslår dock att 

felaktigheter pågått under lång tid och att det inte kan anses vara okej, vilket är ett sätt att 

acceptera ett visst ansvar medan fokus samtidigt flyttas från felaktigheterna till den i övrigt 

välmående verksamheten. 

För att vi befinner oss i en förtroendebransch. Det får inte se ut som att det fattas 

pengar i vårt företag. Det är A och O (A2 2010)  

Efter att HQ Bank utlyst en nyemmission på 559 miljoner kronor erbjuds denna motivering 

vilket tillhör strategin förnekelse. Argumentet antyder att en pengabrist inte behöver lösas för 

att organisationen själva gjort något fel, nyemissionen utlyses istället för att det finns externa 

krav på hur HQ Bank ska uppfattas. Detta lägger ansvaret för nyemissionen utanför 

organisationen. 

Vi har gjort en skitaffär och jag tycker reaktionen är ganska rimlig. Det är en 

skitaffär och ska behandlas som en skitaffär. Jag hade ju inte trott att aktien skulle gå 

upp. (A2 2010)  

Ovanstående text gäller att aktiekursen för HQ Bank fallit med 25%. Det framgår att HQ inte 

hade väntat sig något något annat. Citatet är därför ett sätt att minimera krisen vilket tillhör 

strategin minska graden av ilska. Uttalandet bottnar i att HQ Bank vet att aktiekursen kommer 

falla eftersom de befinner sig i en krissituation efter en dålig affär. För att behålla maximal 

legitimitet läggs fokus på att informera intressenter om att HQ förutsett att aktiekursen skulle 

falla och försöka skapa trygghet i att det beror på en enskild dålig affär, till skillnad från ett 

genomgående risktagande i organisationen.   

Hennes nerver höll inte för sådant här (A2 2010)  

Media ställer här frågor om varför Catharina Lagerstam lämnade styrelsen. Hon hade belyst 

problemet med att tradingverksamheten var övervärderad och lämnat kort därefter. Detta 

uttalande tillhör strategin förnekelse. Genom att kommunicera att Catharina Lagerstam inte 

klarade av den pressade situationen som banken befann sig i kan HQ Bank avfärda 

diskussionen om att det fanns ett fel som Lagerstam upptäckt, därmed undviks en situation 

som skulle kunna vara ett hot mot organisationens legitimitet. På så sätt tar HQ inte ansvar för 

den uppståndelse som uppstått utan skyller ifrån sig på sin tidigare medarbetare vilket är en 

typ av förnekelse. I detta fall skulle den diskussionen röra sig om att vetskapen om 

felvärderingar fanns i banken men ignorerades. 

Det är helt och hållet, 100 procent ett självvalt beslut (A3 2010)  

Det är rent, det är snyggt, det är städat. Det är fokus på framtiden. Jag kände att det 

här var ett väldigt bra tillfälle att lämna över stafettpinnen till någon annan. (A3 

2010)  

De två citaten ovan kommer från en avgående VD och tillhör strategin förnekelse. Detta då 

det fanns problem i företaget men uttalandet kommunicerar att allt är i sin ordning. Att 

kommunicera att beslutet var helt självvalt är ytterligare ett sätt att visa hur organisationen 

mår bra och är harmonisk till skillnad från ifall han skulle blivit borttvingad från sin 

anställning. 

En gång är ingen gång, två gånger är en gonggong. Det var inte bra att ha honom 

kvar (A4 2010)  
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Textutdraget ovan handlar om Fredrik Crafoord som var ansvarig för trading och vice VD 

trots två tidigare anmälningar för kursmanipulation. Citatet är ytterligare ett exempel på den 

speciella sorten av strategin förnekelse där argumenten pekar ut någon annan och lägger 

skulden utanför organisationen. Även om Crafoord tidigare var en del av HQ Bank visar 

uttalandet på en distansierande åtgärd då ansvaret läggs på en enskild individ. På så sätt 

framställs banken som ett offer för den anställda och kan därmed inte ta ansvar för Fredrik 

Crafoords handlingar, dock har denna strategi störst slagkraft om skulden kan placeras helt 

utanför företaget. 

Det andra kvartalet blev det svåraste någonsin i HQ:s snart 30-åriga historia (A5 

2010)  

Detta pressmeddelande erkänner att banken inte gått bra och visar att kritik därför är 

berättigad. Detta uttalandet placeras in som en stärkande åtgärd för att minska graden av ilska 

gentemot HQ Bank. Detta eftersom citatet samtidigt som det erkänner krisen påminner om 

organisationens 30-åriga historia. Genom detta språkbruk isolerar banken på så sätt detta 

kvartal till en enskild händelse skild från den tidigare välfungerande verksamheten.  

Det är en sorgens dag. Jag trodde, lite naivt kanske, att de åtgärder vi har vidtagit 

under de senaste tre månaderna skulle räcka (A6 2010) 

HQ Bank hotas här av likvidation och även detta citat strävar efter att visa på positiva åtgärder 

som HQ Bank har vidtagit för att försöka få ordning på en negativ händelse. 

Kommunikationen försöker minska graden av ilska gentemot företaget genom att påminna 

allmänheten om åtgärder som vidtagits. Uttalandet har även en differentierande aspekt, det 

vill säga att HQ kommunicerar att de har vidtagit åtgärder för att försöka lösa situationen. 

Detta ställs mellan raderna mot ett scenario som hade uppstått ifall HQ valt att inte göra 

någonting, därmed är bankens agerande i situationen ändå förhållandevis bra gentemot om 

inga åtgärder alls hade vidtagits. 

Vi gör allt för att våra kunder inte ska drabbas. Aktier och optioner ligger dessutom 

separat från bankens egna medel och påverkas inte av en avveckling (A6 2010)   

I ovanstående textutdrag försöker HQ Bank att lugna kunder som oroar sig för att drabbas av 

kraschen. Genom att berätta att bankens egna medel är skilda från aktier och optioner vill 

organisationen minska graden av ilska. 

Nästa uttalande är hämtat från en intervju i aktuellt där Mats Qviberg hävdar att han inte 

avfärdat Catharina Lagerstams varningar om att tradingdelen av banken var övervärderad:  

Nej det gjorde jag verkligen inte. Jag lyssnade och gjorde en utredning till. (A7 

2010) 

Han säger också att det var olämpligt att säga att hon ”inte hade nerver för sådant här”:  

Det där är ett uttryck som jag använder i smått och stort. Det var hemskt olämpligt 

vid det tillfället. (A7 2010)  

Mats Qviberg ber om ursäkt till Catharina Lagerstam, ursäkten sker dock offentligt och kan 

därför även uppfattas som en ursäkt till allmänheten. Därmed kategorisas denna ursäkt 

paradoxalt nog som ett förnekande eftersom  det offentliga uttalandets största argument är att 

HQ inte ignorerat hennes varning då en utredning tillsattes. Vidare i intervjun säger han 

också: 

Tydligen har jag litat för mycket på medarbetare och trott för gott om människor. 

(A7 2010)  
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Nej det har jag inte gjort. Vi bestämde för några år sedan att vi skulle avveckla det 

här och jag utgick ifrån att den orderna gick igenom. Det var fem år sedan (A7 2010)  

Qviberg svarar på frågan ifall han förstått tradingverksamheten fullt ut. Genom att svara nej 

distansierar han sig från tradingverksamheten i och med detta uttalandet. Han menar också att 

han inte varit insatt i hur den gick till, vilket är ett sätt att skylla ifrån sig internt på de som 

hade i uppgift att förstå och sköta verksamheten. Båda ovanstående textutdrag tillhör därför 

förnekelse. 

Kritiken kan jag förstå, men att döma ut det hårdaste straffet genom att dra in 

tillståndet var övervåld (A8 2011)  

Ovanstående text visar på ett visst ansvarstagande men inte så pass att indragning av 

banktillstånd är rimligt enligt HQ. Därmed är citatet minimerande vilket tillhör strategin 

minska graden av ilska. I uttalandet argumenteras för att en indragning av tillståndet var ett 

alldeles för grovt tilltag. Skulle banken lyckas övertyga  intressenter som följer krisen skapas 

en förståelse för att HQ Bank inte lyckats perfekt i sitt arbete men att krisen inte varit så 

allvarlig som de konsekvenser organisationen drabbats av, därmed skulle intressenters ilska 

minska. 

Bland annat twittrar Mats Qviberg att Svenska Dagbladets redaktionschef Olle 

Zachrisson kan ta sig i brasan (A9 2014)  

Olle Zachrisson gick ut och sa att jag inte kommer kunna hindra SvD från att 

granska mig men då sa jag till honom att du har missuppfattat situationen, det är inte 

ni som granskar mig utan det är jag som granskar er. De tror att de sitter på så höga 

hästar och när jag var försvagad hade de väldigt mycket makt. (A9 2014)  

Dessa uttalanden är en attack mot en av källorna för anklagelserna. I denna studie är det ett 

sätt att minska graden av ilska och används för att flytta fokus från den anklagade. Genom att 

argumentera för att det i själva verket är Mats Qviberg som granskar Svenska Dagbladet 

antyds att det är tidningen som stått för felaktiga handlingar och därmed minskas hotet mot 

anseendet som HQ-kraschen bär med sig om denna strategi är lyckad. Detta på grund av att 

intressenter då börjar misstro SvD och den information om krisen som tidningen berättar. 

De här tjejerna tror jag inte är några rocket scientists, att köra om dem kan inte vara 

så svårt. (A9 2014)  

Uttalandet riktas mot Carolina Neurath och Patricia Hedelius som granskat HQ-krashen för 

Svenska Dagbladet. Även detta är en attack mot källan för anklagelser och är ett sätt att 

minska graden av ilska som riktas mot de anklagade. Här argumenterar Mats Qviberg för att 

de journalister som arbetat med HQ-kraschen inte är intelligenta och att de därför inte är 

trovärdiga i sin rapportering. Skulle detta stämma blir artiklar om fallet och dess 

ansvarsfördelning inte lika relevant och på så sätt kan HQ Bank minska hotet mot dess 

legitimitet. 

…jag har alltid varit transparent. Svenskan borde ha förstått att det inte är jag som är 

skurken men ändå låser de sig fast vid det. I Carolina Neuraths bok målas jag ut som 

en skurk men varför skulle jag vid 57 års ålder plötsligt bli en skurk? Ekvationen 

stämmer inte. (A9 2014) 

Citatet är ytterligare ett argument som ska förminska trovärdigheten för rapporteringen och 

tillhör samma strategi. Även här ifrågasätts intelligensen hos SvD och Carolina Neurath 

eftersom Mats Qviberg menar att de har missförstått krisen och genom att påtala hur 

osannolikt det är att bli en skurk efter 57 år.  
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…Ingen har hållt med mig under fyra och ett halvt år så det är jag van vid. Det 

påverkar mig inte en sekund. Alla tänkande människor förstår att Svenska Dagbladet 

har fel. Det måste vara några som tänker i det här landet. (A9 2014)  

Ovanstående uttalande är ett sätt att minska graden av ilska och är också detta ett exempel på 

hur Mats Qviberg använder argumentation som går ut på att undergräva legimiteten för SvD 

som enligt denna strategi är hans anklagare. I detta citat bygger argumentationen dock inte på 

att attackera SvD direkt lika mycket som att nedvärdera intressenter som ser SvD som 

trovärdiga. Genom att uttala sig på detta sätt höjs eventuella intressenter som inte håller med 

om SvD:s bedömning till tänkande människor, det vill säga mer intelligenta än intressenter 

som tror på tidningens syn på HQ-krisen. 

På frågan ifall Mats Qviberg kommer stämma Svenska Dagbladet svarar han:  

Det är inte ett hot, det är ett löfte (A9 2014)  

Detta är ytterligare ett exempel på 2014 års offensiv från Mats Qviberg mot SvD och även 

detta uttalande tillhör strategin minska graden av ilska genom att atttackera sin anklagare. 

Försöker byta ut åklagaren. Har även anmält den tidigare åklagaren Berndt Berger 

för misstanke om mutor (A10 2014)  

Förundersökningen är helt undermålig. Jag har aldrig sett en så dålig och undermålig 

redovisning av material och information. (A11 2014) 

Dessa två utdrag visar att de anklagade från HQ Bankens sida även här attackerar sin 

anklagare, detta genom att anmäla den tidigare åklagaren som skulle bedöma ifall HQ-krisen 

skulle få rättsliga konsekvenser. Det andra citatet är även det ett prov på samma strategi, 

genom att anklaga personer som arbetat med förundersökningen för att ha gjort ett 

undermåligt jobb och genom att underkänna materialet som ska ligga till grund för den 

rättsliga processen kan de anklagade i HQ Bank lyckas sänka legitimiteten för hela målet. 

Därigenom kan graden av ilska mot organisationen minskas. 

Mats Qviberg kräver att förundersökningen omedelbart ska läggas ner och att 

samtliga brottsmisstankar – till exempel grovt svindleri som kan ge upp till sex års 

fängelse – skrivs av (A11 2014)  

Vi har inte sett att det objektivt föreligger några brister. Om det ändå skulle göra det, 

fanns inget uppsåt. (A11 2014)  

I dessa artiklar argumenteras för att inga fel har begåtts och detta uttalande är därför 

förnekelse. Båda citaten visar hur de anklagade i HQ Bank argumenterar för att 

brottsmisstankarna är felaktiga och försöker därmed påverka intressenters syn på krisen från 

att misstag har begåtts till att banken är ett offer. 

Ett sorgearbete tar lång tid. När man försöker göra sitt  bästa och skapa ett livsverk 

så går någon bara och tar det ifrån en. Jag har fortfarande mörka dagar, för det har 

varit en stressfaktor i fyra och ett halvt år. (A12 2014)  

Ovanstående uttalande vill minska graden av ilska genom att försöka få finansinspektionen att 

framstå som en osympatisk myndighet då de har tagit en enskild individs livsverk. 

Finansinspektionens legitimitet ska sänkas genom att påskina hur HQ gjort sitt bästa och att 

Finansinspektionen överdrivit då de hävdar att det fanns grova fel i banken. Mats Qviberg 

argumenterar på så sätt för att han är den som är offret i HQ-kraschen. 

Inte en enda uppgift, mejl eller dokument pekar ut Mats. Det är därför 

förundersökningen har tagit hela fyra år. (A12 2014)  
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I Sverige är man oskyldig tills man förklaras skyldig av domstol (A13 2015) 

Båda citaten är resultatet av den förnekande strategin och argumenterar för att inga misstag 

har begåtts. Det övre citatet påstår att förundersökningen inte har hittat något under fyra år 

medan det andra citatet kommer från Mats Qviberg som hänvisar till att domstolen måste 

döma honom för brott innan han ska anses gjort något fel, på så vis är även detta citat 

förnekelse. 

4.2.2 Kriskommunikation – KPMG 
 

Alla tre finanshusen – Carniege, HQ Bank och Habo Finans – har varit 

konkursfärdiga finansbolag som utretts för att ha fuskat med siffror i sina 

årsredovisningar. En gemensam nämnare för alla tre är att de har haft revisorer från 

revisionsjätten KPMG. (A14 2010) 

Ett exempel som visar varför tidigare historia av kriser finns med som faktor i 

undersökningens analysmodell. Media tar i detta textutdrag med gamla fall i rapportering av 

nya vilket skapar ett större hot mot organisationens anseende då KPMG riskerar att framstå 

som om återkommande fel inträffar utan att åtgärdas. 

Bedrägerierna var så pass avancerade att det tagit polis och åklagare tre år att utreda 

ärendet (A14 2010) 

I denna artikel får KPMG på grund av sin historia av tidigare kriser svara på frågor om tre 

kriser samtidigt. Detta uttalandet rör dock Habo Finans och kategoriseras som ett försök att 

minska graden av ilska för händelsen då bedrägerierna varit avancerade. Därmed 

argumenterar KPMG för att allmänheten inte borde vara lika arga på företaget på grund av att 

bedrägerierna inte var lätta att upptäcka, en lång utredning av ärendet underbygger i detta fall 

påståendet och ska skapa förståelse hos allmänheten för KPMG. 

Så vi får avvakta deras utredning (A14 2010) 

Uttalandet berör att KPMG:s revisorer fortfarande granskas av Revisorsnämden i Habo 

Finans-ärendet. Eftersom organisationen inte vill ta ansvar för att fel har begåtts kategoriseras 

detta uttalande som undvikande av ansvar till händelsen. Även i detta fall använder KPMG 

argument som bygger på att företaget inte vill ta ansvar för händelsen innan det är fastställt av 

en utredning att fel begåtts. I och med detta lämnas också dörren öppen för ett scenario där 

utredningen kommer fram till att KPMG inte gjort något felaktigt, och företaget lägger därför 

ansvarsbedömningen utanför sin egen organisation. 

Det är viktigt att framhålla att Habo, Carniege och HQ är tre olika ärenden under en 

lång tidsperiod och som handlar om olika saker. (A14 2010)  

Även här belyses svårigheterna med en historia av tidigare kriser. Detta citat är minimerande 

vilket tillhör strategin minska graden av ilska. Detta eftersom KPMG vill övertyga publiken 

om att situationen inte är så allvarlig som den först verkar, det görs genom att betona att de tre 

händelserna skett över lång tid men även att ärendena handlar om olika saker. Det sistnämnda 

är viktigt eftersom ifall händelserna haft likheter skulle det framstått som om KPMG har en 

genomgående brist som inte åtgärdats trots upprepade krissituationer, vilket skulle gett ett 

värre intryck än att kriserna uppsått på grund av olika orsaker. 

Värdering av finansiella instrument är en komplex fråga, där det inte alltid finns 

något tydligt rätt eller fel. Han utesluter inte heller att han eller någon i revisorteamet 

kan ha gjort någon bedömning i HQ-fallet som kan ifrågasättas, men det beror inte 

på bristande kompetens eller arbetsinsats. (A15 2010)   
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KPMG:s revisor som ansvarade för HQ Bank har skriftligt bemött kritiken som efterföljt 

krisen och detta är ett sätt att undvika ansvar för händelsen. Här argumenteras för hur svår 

uppgiften var vilket kan ha lett till ett fel, detta beror dock på svårighetsgraden snarare än att 

revisorn inte gjort sitt bästa eller inte haft tillräcklig kunskap. Ansvaret för händelsen ska 

reduceras enligt revisorn eftersom uppgiften är så komplicerad att det inte kan hävdas att han 

ska klara av den, på så sätt läggs ansvaret för händelsen på externa omständigheter. 

Att bygga förtroende är något man får arbeta med varje dag, det kan ta lång tid men 

är också något som kan raseras på en sekund (A16 2011)  

Internt på revisionsjätten KPMG jäser missnöjet över ett företag som tystar intern 

kritik och en bransch som sitter på dubbla stolar (A16 2011)  

Anmälan mot Johan Dyrefors är väldigt omfattande. Vår akt består av 75 bilagor och 

vi har tagit del av drygt 60 pärmar från KPMG. I storlek kan den här utredningen 

bara mäta sig med Skandias och Carnieges revisioner (A16 2011)  

Vi ser väldigt allvarligt på det som hänt och har stärkt våra rutiner för revidering av 

finansbolag (A16 2011)  

Ovanstående utdrag är tagna från en intervju med KPMG:s styrelseordförande. Det första är 

ett tidigare uttalande från en styrelseledamot i KPMG som återanvänds i denna artikel 

eftersom KPMG:s tidigare kommunikation kan användas även i denna kontext, detta 

understryker hur tidigare historia spelar roll i en organisations kriskommunikation. De tre 

efterföljande citaten är exempel på hur hotet mot organisationens anseende tillhör det 

allvarligaste klustret i och med hur KPMG porträtteras i media. I detta läge kommunicerar 

KPMG att organisationen genomfört korrigerande åtgärder. Detta är ett att stärka 

organisationens anseende genom att argumentera för att åtgärder vidtagits som ska se till att 

samma fel inte uppstår igen. Detta är en strategi där organisationen tar ansvar för den 

oönskade händelsen till skillnad från till exempel förnekelse men ändå kan slippa en alltför 

negativ effekt på anseendet ifall intressenter blir tillfredsställda av de ansträngningar som 

organisationen gjort.  

Det är en väldigt jobbig situation som vi ser väldigt allvarligt på. Det är väldigt 

sällan det händer, men när det händer så är det allvarligt. Samtidigt är det ju så att 

saken prövas juridiskt och det kommer ge oss svart på vitt om fel har begåtts och 

rutiner har brustit. Vi har interna strukturer för att hantera situationen och följa upp 

vad som kan ha gått fel (A17 2011)  

Citatet erkänner att KPMG befinner sig i en mycket allvarlig situation och tillhör kategorin 

för korrigerande åtgärder. Förhoppningen när organisationen uttalar sig enligt denna strategi 

är att publiken ska uppfatta att företagets interna strukturer arbetar hårt med att följa upp 

krisen och se till att något liknande inte händer igen. I detta citat läggs stor vikt vid att visa 

hur allvarligt företaget ser på det inträffade för att övertyga publiken om att brister inte 

ignoreras eller ses lättvindigt. Genom att betona detta kan publiken bli övertygad om att den 

oönskade händelsen varit en isolerad situation och att organisationen kommer se till att den 

inte upprepas. Till skillnad mot andra strategier kopplas krisen i detta fall ihop med interna 

delar av företaget och på så vis finns ett större ansvarstagande från organisationens sida. 

Först och främst utvärderar vi kvaliteten på det utförda arbetet, vi går igenom allt för 

att se vad som kan bli bättre. Jag tycker att vi har en öppen kommunikation med våra 

partners och anställda. Alla inom firman ska veta vad som händer och var vi står. 

Samtidigt är det så att de här ärendena försvåras av att våra kunders angelägenheter 

är sekretessbelagda. Vi har tystnadsplikt – både externt och internt. (A17 2011)  
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Detta uttalandet visar hur en kris kan skapa andra situationer som medför ett hot mot en 

organisations anseende. Här kommunicerar KPMG att korrigerande åtgärder vidtas efter 

utfört arbete vilket visar allmänheten att organisationen tar ansvar för händelsen. KPMG 

kommunicerar även gällande den interna kommunikationen i detta citat vilket visar hur 

organisationen tvingas försvara sig mot annat än den enskilda händelsen. KPMG förnekar 

först att den interna kommunikationen skulle ha brister men använder sig i nästa mening av 

strategin undvikande av ansvar för detta med tanke på den tystnadsplikt som råder. 

Nej, det är snarast en slump. Det är fyra väldigt olika bolag med olika problematiker. 

Men varje ärende är allvarligt. Habo Finans och HQ är tragedier där väldigt många 

enskilda människor har förlorat väldigt mycket pengar. Som byrå har vi nolltolerans 

mot fel och brister. Varje anmälan, även om vi inte begått fel, är ett nederlag. (A17 

2011)  

Citatet svarar på ifall det är talande att organisationen varit inblandad i flera kriser. KPMG 

kommunicerar här att felen som begåtts är olika och därför finns ingen genomgående brist hos 

KPMG som gör att de är mer benägna än andra att hamna i kriser, därmed förnekar företaget 

att det är talande att vara inblandad i flera kriser. Samtidigt kommuniceras att varje fall är 

allvarligt och att varje anmälan tas på allvar även om inget fel begåtts. På så sätt får KPMG 

fram att organisationen i varje enskilt fall arbetar för att hindra att dessa situationer ska uppstå 

vilket faller under ramen för korrigerande åtgärder. Samtidigt påminner KPMG intressenter 

om möjligheten att företaget inte alls har begått något fel. 

Det är väldigt tråkigt att höra att det finns medarbetare som tycker så. Jag önskade 

att de kunde komma till mig och styrelsen med sina synpunkter i stället för att tala 

anonymt i pressen och på internet. (A17 2011)  

Även här har krisen styrt media till att ifrågasätta företagets kultur. Citatet svarar på ifall det 

är lågt i tak hos KPMG och det ifrågasätts ifall det finns rum för självkritik inom 

organisationen. Strategin i uttalandet är att attackera sina anklagare vilket ska minska graden 

av ilska. Medarbetare som haft åsikter om den interna kommunikationen får legitimiteten 

sänkt genom att KPMG argumenterar för att dessa åsikter kunde hjälpt företaget om dessa 

hade kommunicerats internt för att få bukt med eventuella problem istället för att spridas ut i 

pressen. Även i detta fall bör skulden placeras utanför företaget för att få full effekt av 

strategin. 

I Sverige har KPMG varit i blåsväder både när det gäller kraschade Habo Finans och 

HQ Bank. KPMG var även revisor för Carniege som räddades från undergång av 

staten. (A18 2011)  

Även detta textutdrag visar hur historia av tidigare kriser systematiskt kommer upp till ytan 

vid en ny kris, i detta citat belyses hur det inte bara är i ett inledande skede av krisen som 

denna typ av rapportering inträffar för att läsaren ska få en bild av företaget, här sker detta 

även då krisen redan har pågått en lång tid. 

I efterspelet av HQ:s kollaps anmälde Finansinspektionen den ansvarige revisorn 

hos KPMG, Johan Dyrefors, till revisorsnämnden. Finansinspektionen ifrågasatte 

om KPMG skött sitt revisorsuppdrag på ett acceptablet sätt. Finansinspektionen 

ansåg att HQ:s årsredovisning gav en gravt vilseledande redovisning av 

tradingportföljen. Efter månader av utredning stod resultatet klart – Johan Dyrefors 

kom undan med den mildaste påföljden i form av en erinran. Beskedet var att 

betrakta som en kalldusch för Finansinspektionen. (A19 2014)  

Ovanstående är en summering av alla anklagelser och kriskommunikation. KPMG 

bestraffades med den mildaste formen av påföljder. 
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4.3 Kriskommunikation över tid - HQ Bank och KPMG  
Nedan följer diagram för att visa vilka strategier företagen använder i sin kriskommunikation. 

Dessa är till för att ge en bild över organisationernas kriskommunikation och visa vilka årtal 

organisationerna uttalat sig mest frekvent i tidningsartiklar.  

Figur 4.3.1: HQ Banks Kriskommunikation över tid (Källa:egen) 

Ur diagrammet kan urskiljas att för HQ Bank var förnekelse den strategi som användes mest 

2010 följt av minska graden av ilska och undvikande av ansvar. 2014 var minska graden av 

ilska istället den mest förekommande strategin följt av förnekelse. Den mest använda strategin 

har alltså skiftat vilket tyder på att krisen blivit allvarligare och krävt ett större 

ansvarstagande. Att kritiken återigen tilltar efter 2014 tyder också på att krisen inte har 

hanterats fullt ut 2010 eftersom den återigen väcker uppmärksamhet så långt efter att HQ-

kraschen först briserar. En tydlig skillnad finns i citatens kontext mellan årtalen då HQ-Bank 

2010 uttalar sig för att lugna bankens intressenter medan 2014 års kommunikation är mer 

inriktad på enskilda individer som kommunicerar med hänsyn till sin personliga legitimitet. I 

detta läge är kommunikationen inriktad på att sänka motståndares legitimitet eller att förneka 

eventuellt ansvar då en rättsprocess blivit aktuell. 
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Figur 4.3.2: KPMG:s kriskommunikation över tid (Källa:egen) 

KPMG använder sig 2010 i lika delar av strategierna undvikande av ansvar och minska 

graden av ilska. 2011 går att utläsa ur digrammet hur KPMG haft ett större ansvarstagande än 

2010 då korrigerande åtgärder är den mest frekvent använda strategin. Efter 2011 ebbar 

KPMG:s kommunikation om HQ-kraschen ut vilket tyder på att krisen har hanterats och inte 

längre väcker uppmärksamhet. Att organisationen så ofta använder sig av korrigerande 

åtgärder i sina uttalanden tyder på att KPMG haft en korrekt uppfattning om den initiala 

krisnivån, det vill säga att organisationen kunde tilldelas en hög ansvarsnivå från sina 

intressenter. Ansvarstagande kommunikation kan vara en förklaring till att KPMG inte 

behöver uttala sig om HQ-kraschen efter 2011. 
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5 Diskussion och Slutsatser 

5.1 Diskussion 
Då företag som befinner sig i den finansiella branschen opererar i en känsligare miljö i 

jämförelse med andra branscher (Barker & Slabbert 2011) är anseende en viktig faktor för 

dessa. Ett företags rykte har inverkan på beteenden som köpvanor och stöd för en organisation 

vilket är viktigt eftersom det visar på hur en organisations rykte förändrar beteenden (Coombs 

2007). Likt Horsley och Barker (2002) har en syntesmodell skapats för att studera det aktuella 

fallet. 

I enighet med den fallstudie som genomfördes av Cheng & Seeger (2012) på 

försäkringsbolaget Heath International Holdings visar denna undersökning prov på att HQ 

Bank inledningsvis förnekar att organisationen hade finansiella problem. Efter att hotet mot 

bankens anseende ökade blev kommunikationen inriktad på att distansiera enskilda individer 

från krisen för att försvara sin personliga legitimitet snarare än organisationens. Tidigare 

forskning visar också att en organisation som kommunicerar dåliga nyheter ofta lägger 

skulden på externa faktorer (Clatworthy & Jones 2003). Detta förekommer också i HQ Banks 

och KPMG:s kommunikation men det finns även exempel där individer lägger skulden internt 

på någon annan i organisationen. Denna studie bekräftar också Coombs (2004) slutsatser som 

rör hur en historia av tidigare kriser påverkar den initiala krisnivån. Detta framkommer i de 

artiklar som berör KPMG:s inblandning i HQ-kraschen där organisationens tidigare kriser 

systematiskt lyfts upp, vilket ökar hotet mot KPMG:s anseende. Detta skulle kunna vara 

orsaken till att KPMG redan inledningsvis i HQ-kraschen kommunicerar på ett mer 

ansvarstagande sätt än HQ Bank. 

HQ Banks kommunikation är 2010 till största del till för att förneka att organisationen gjort 

sig skyldiga till misstag. Efter att HQ förlorat sitt banktillstånd tilltar kommunikationen igen 

2014 och då ligger fokus på strategin minska graden av ilska. En förändring mellan årtalen är 

att 2010 är kommunikationen inriktad på bankens legitimitet gentemot dess intressenter 

medan 2014 års kommunikation syftar till att försvara enskilda individers legitimitet i en 

rättsprocess. Den frekvens organisationens aktörer uttalar sig är även det något som förändras 

över tid då årtalen mellan 2010 och 2014 inte har lika frekventa uttalanden. Detta tyder på att 

HQ Bank inledningsvis missbedömt det ansvar som tilldelats dem av intressenter enligt 

Coombs (2007) forskning om inital krisnivå, eftersom kritiska frågor återigen blossar upp 

2014. 

KPMG:s kommunikation förändras på sätt att ansvarstagandet är tydligt högre 2011 än 2010. 

Detta bör bero på att KPMG 2011 får en klar uppfattning om att intressenter tilldelar 

organisationen en hög nivå av ansvar och därefter kommuniceras att organisationen genomför 

korrigerande åtgärder. KPMG använder sig 2010 i lika delar av strategierna undvikande av 

ansvar och minska graden av ilska. 2011 är den genomgående strategin att understryka att det 

inte finns en genomgående brist i företaget, ta varje enskilt fall på allvar men samtidigt lämna 

öppet för att organisationen inte behöver vara skyldig till något fel. Efter 2011 upphör 

organisationen att figurera i samband med att tidningar skriver om HQ-kraschen. Att kritiken 

mot KPMG avtog efter 2011 stöder tidigare forskning som hävdar att företag kan minska 

hotet mot en organisations anseende med hjälp av läglig och välplanerad information som 

genomsyrar organisationen (Lachlan & Spence 2014; Spence, Nelson & Lachlan 2010; Vigsö 

2013). 

KPMG använder redovisningens normer för att argumentera mot kritik som gäller den interna 

kommunikationen i företaget. Detta sker genom att försvara sig med att kundernas ärenden är 
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sekretessbelagda och att det därför råder tystnadsplikt både externt och internt. Det är på så 

vis de regelverk som KPMG måste följa som bär ansvar för att den interna kommunikationen 

inte kan genomföras på samma sätt som företag utan tystnadsplikt. Andra exempel på när 

redovisningsregler används av KPMG är när fel har begåtts. När det gäller felvärderingen i 

HQ Bank framhålls hur komplicerat detta arbete är och att det inte är glasklart ens för 

anställda på ett revisionsföretag. KPMG argumenterar för att det finns gråzoner som gör detta 

arbete så pass svårt att regelverket kan bära skulden till att felvärderingen har uppstått.  

Även HQ Bank använder finansbranschens förhållanden som argument när banken måste 

försvara sitt anseende. Ett exempel är när en nyemission försvaras med att det inte får se ut 

som att det fattas pengar. HQ Bank använder då kommunikation för att lägga ansvaret för en 

nyemission på regelverket, detta då organisationen inte säger att det fattas pengar utan pekar 

på att HQ Bank befinner sig i en förtroendebransch. På detta sätt framställs nyemissionen som 

ett sätt att leva upp till redovisningsregler snarare än att bankens likviditet är problemet som 

ska lösas. Ett annat exempel är när företagets banktillstånd dras in, detta beskrivs som 

övervåld. HQ Bank argumenterar därmed för att deras tolkning av redovisningens regler och 

normer har följts, tradingavvecklingen beskrivs därför som en förlustaffär snarare än en 

felvärdering som bryter mot regler så grovt att indragningen av banktillståndet är berättigad. 

På detta sätt argumenterar HQ Bank för att värderingen varit en gråzon där organisationen 

följt sin tolkning av regelverket, därmed kan ansvar läggas på själva reglerna eftersom dessa 

öppnat upp för olika tolkningar som lett till att banken kraschat. 

5.2 Slutsatser 
En första slutsats är att när företag korrekt bedömer den initiala krisnivån och möter den med 

passande kommunikation kan en kris blåsa över. HQ Banks kommunikation domineras 2010 

av att förneka att organisationen gjort sig skyldiga till misstag. 2014 tilltar kommunikationen 

igen vilket visar att HQ Bank missbedömde det initiala ansvar intressenter lade på banken, då 

är den mest frekvent använda  strategin minska graden av ilska. KPMG använder sig 2010 i 

lika delar av strategierna undvikande av ansvar och minska graden av ilska. KPMG:s 

kommunikation förändras på sätt att ansvarstagandet är tydligt högre 2011 och därefter 

kommuniceras att organisationen genomför korrigerande åtgärder vilket visar att KPMG 

efter ett år uppfattade att intressenter lade mycket ansvar på organisationen, den efterföljande 

kommunikationen återspeglade detta ansvar och därefter slutade kritiken. 

En andra slutsats är att när HQ Bank hamnar i legala problem följs inte planerade 

kommunikationsstrategier. HQ Bank förnekade inledningsvis att organisationen hade 

finansiella problem, efter att hotet mot bankens anseende ökade blev kommunikationen 

inriktad på att distansiera enskilda individer från krisen för att försvara sin personliga 

legitimitet snarare än organisationens. 

En tredje slutsats är att företagen ofta försöker placera skuld hos externa parter tills det att 

krisen når ett för allvarligt läge, då försöker företagen utse en enskild syndabock inom 

organisationen hellre än att hela företaget skuldbeläggs. I både HQ Banks och KPMG:s fall 

finns exempel på att skulden läggs på externa faktorer när dåliga nyheter ska kommuniceras, 

dock förekommer det ju mer krisen tilltar att företagen skuldlägger anställda inom 

organisationerna.  

En fjärde slutsats är att ett företag med tidigare erfarenhet av kriser har ett högre hot mot 

organisationens anseende. KPMG har en sådan historia och därför tog krisen på större allvar 

än HQ Bank. 
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En femte slutsats är att gråzoner i redovisningens regelverk kan användas till att försvara HQ 

Bank och KPMG:s agerande eftersom redovsiningsprinciper och normer har använts som 

argument i både HQ Banks och KPMG:s kriskomunikation.  

5.3 Avslutande reflektioner och förslag till vidare studier 
SCCT har under arbetets gång använts till analys och teorin ger en användbar bild av hur stort 

hot som riktas mot en organisations anseende, detta då SCCT hävdar att varje kristyp 

genererar specifika och förutsägbara nivåer av ansvar. Det skulle dock kunna vara 

problematiskt att använda studiens modell för professionella kommunikatörer i ett fall som 

detta eftersom det innehåller många vändningar, det betyder att det blir svårt att utvärdera den 

initiala krisnivån och anpassa kommunikationen efter den så länge krisen inte är avslutad och 

det finns ett facit. Som liknande fallstudier kan denna uppsats tillhandahålla användbar 

kunskap om kriskommunikation, dock kan inte generaliseringar göras utifrån denna studies 

slutsatser. Den syntesmodell av SCCT och IRT som används kan skapa en bredare förståelse 

för kriskommunikation än var för sig, dock efterfrågas vidare forskning för att säkerställa att 

modellen är användbar. 
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Bilaga 2 

 

  

HQ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Förnekelse 9 0 0 0 3 1

Undvikande av ansvar 3 0 0 0 0 0

Minska graden av ilska 5 1 0 0 9 0

Korrigerande åtgärder 0 0 0 0 0 0

Ursäkt 0 0 0 0 0 0

Sammanlagt antal 17 1 0 0 12 1

KPMG 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Förnekelse 0 2 0 0 0 0

Undvikande av ansvar 2 1 0 0 0 0

Minska graden av ilska 2 1 0 0 0 0

Korrigerande åtgärder 0 4 0 0 0 0

Ursäkt 0 0 0 0 0 0

Sammanlagt antal 4 8 0 0 0 0
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