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Det har varit mycket intressant och lärorikt att studera detta område kring SJ:s 

krishantering samt varumärkesuppbyggande. 
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Sammanfattning 

 
Titel: Fallstudie av SJ:s krishantering och varumärkesuppbyggnad 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Madeleine Olsson och Serin Marangoz 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: Maj 2010  

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur en kris påverkar företagets 

varumärke samt jämföra huruvida SJ:s krishantering stämmer överens med teorin. 

SJ:s kriser har resulterat i att konkurrensen blir större och att de tappar allt för många 

kunder som numera väljer andra bolag eller andra transportmedel. Vi vill veta hur SJ 

arbetar för att få dessa kunder att välja SJ som transportmedel igen. 

Metod: Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden och därigenom samlat in 

vårt empiriska material genom intervjuer. Den kvalitativa metoden passar oss då vi valt 

att göra en fallstudie där vi vill få en djupare förståelse i hur SJ arbetar med sin 

krishantering och varumärkeskris samt hur de arbetar för att bygga upp sitt varumärke 

efter de senare årens problem som varit förknippade med SJ. Ett av tillvägagångssätten 

var att intervjua flera olika personer som arbetar inom olika avdelningar på SJ:s 

huvudkontor för att få ett sådant brett material som möjligt. Med vår teoridel som 

underlag skapade vi frågor till de anställda inom SJ. SJ:s kommunikationsdirektör 

Elisabeth Lindgren gav oss förslaget att samla ihop några av sina kollegor, kunniga 

inom respektive områden. Dessa personer diskuterade våra frågor tillsammans och 

sammanställde därefter sina svar för att vi skulle få så bra och innehållsrika svar som 

möjligt.   

Resultat & slutsats: SJ:s krishantering stämmer väl överens med teorin i enlighet med 

hur de ska arbeta för att vara väl förberedda inför kriser. Genom kundundersökningar 

har de nu kunnat lansera ett åtgärdsprogram för att kunna fokusera på de områden som 

tidigare har varit bristfälliga.  Dessa områden rör bland annat fordonens vintertålighet, 

förbättring av trafikinformation, personalens mandat för att lösa olika situationer, ny 

och förbättrad restidsgaranti o.s.v. Vad det gäller SJ:s varumärke har mätningar tydligt 

visat på att det har påverkats negativt till följd av senaste årens händelser, men att nya 

mätningar nu visar att den negativa trenden för SJ har börjat vända och att det är en 

mätbar uppgång för deras varumärke.  

 

Förslag till fortsatt forskning: SJ:s åtgärdsprogram lanserades i april 2010 så 

möjligheten att följa upp hur detta program har fungerat har inte funnits. Det skulle 

vara intressant att se vad detta program har för inverkan till nästa års vintersäsong. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen avser att bidra till att öka förståelsen för hur SJ:s 

krishantering fungerar i jämförelse till teorin. Hur SJ ställer sig till de senaste årens 

incidenter samt hur de arbetar för att bygga upp sitt varumärke och hur de ska få sina 

missnöjda kunder att välja SJ som transportmedel igen. 

 

Nyckelord: SJ, Krishantering, Kundens svar på missnöje, Varumärkesuppbyggnad, 

Varumärkeskris   

 



 

 

 

Abstract 
 

Title: Case study of SJ's crisis management and brand building 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Madeleine Olsson and Serin Marangoz  

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: May 2010 

 

Aim: The purpose of this paper is to increase the understanding of how a crisis 

affects the company's brand and to analyse whether SJ's emergency management in 

practise matches the theory. SJ's crisis has resulted in an increased competition and 

that the company has lost many customers. Some customers now choose other train 

companies or other means of transportation. We want to know how SJ is planning to 

regain the customers and rebuild the trust. 

 

Method: We have chosen to use the qualitative method by collecting our empirical data 

through interviews. The qualitative approach suits us as we decided to conduct a case 

study. By this study, we want to get a deeper understanding of how SJ is working on its 

crisis management, brand crisis, and how they are working to build up SJ as a brand 

again after the problems that the company has encountered the past few years. One of 

the methods was to interview several people working at various departments at SJ's 

headquarters to obtain such a broad material as possible. We contacted SJ's 

communications director Elisabeth Lindgren, who gathered colleagues knowledgeable 

in these areas to discuss our issues together and then they compiled their answers for us 

to get as good and rich information as possible. 

 

Result & Conclusions: SJ 's crisis management is consistent with the theory according 

to how they will work to be well prepared for crises. Through customer surveys, they 

have now been able to launch a program which focuses on those areas that have 

previously been inconclusive. These areas involve areas such as the trains’ winter 

resistance, traffic information improvement, assignments to personnel who deal with 

different situations, new and improved travel time guarantee, etc. Regarding the SJ 's 

brand, measurements have clearly shown that there has been adversely affected as a 

result of recent events, but the new measurements now show that the negative trend of 

SJ has been reversed and that there is a measurable gain for their brand. 

 

Suggestions for future research: SJ's official “action plan” was launched in April 

2010, so it has not yet been possible to evaluate the outcome. It would be interesting 

to see how this program will affect the next year's winter season. 

 

Contribution of the thesis: This paper intends to contribute to a better understanding 

of how SJ's crisis management in practise matches the theory. It also contains SJ's 

reaction to the recent incidents and how they work on rebuilding the brand and win 

back dissatisfied customers 

 

Key words: SJ, Crisis management, Customer response to dissatisfaction, Brand 

Building, Brand Crisis 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till ämnesvalet i denna uppsats 

och den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

SJ AB har under de senaste åren drabbats hårt av snöoväder under vinterhalvåret, haft 

stora förseningar i tågtrafiken, inställda tåg, otydlig information till kunderna samt varit 

inblandade i allvarliga olyckor. Detta har i sin tur resulterat i kundmissnöje, fått stor 

uppståndelse och kritik i media samt att flera nya operatörer väntas ta upp konkurrensen 

och kommer att köra tåg på några av SJ:s paradsträckor. Vintern 2010 med efterföljande 

trafikstörningar har inneburit stora kostnader för SJ i form av restidsgarantier och 

ersättningstrafik med mera, som totalt har kostat 116 miljoner kronor
1
.  

 

Kritiken mot SJ för de senaste årens händelser har varit skoningslös. Kunder har rasat 

över SJ:s förseningar och inställda tåg som bland annat har orsakats av snökaos och 

hjulsprickor. Medierna har varit snabba med sin kritik och kommentarer på Twitter och 

Facebook om att SJ är dåliga på att ta sitt ansvar eldade på kritiken ytterligare. SJ 

lanserade i april 2010 sitt interna åtgärdsprogram och tycker nu att det finns skäl att 

kommunicera kring de förändringar som gjorts som ett direkt resultat av de dåliga 

vintrarna. Detta gör man nu med en rikstäckande reklamkampanj i dagspress och tv. SJ 

vill säga att de har förstått att de inte har levererat och vill berätta vad de nu gör för att 

bli bättre.
2
 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur en kris påverkar företagets 

varumärke samt jämföra huruvida SJ:s krishantering stämmer överens med teorin. SJ:s 

kriser har resulterat i att konkurrensen blivit större och att de tappat allt för många 

kunder som numera väljer andra tågoperatörer eller andra transportmedel. Vi vill veta 

hur SJ arbetar för att få dessa kunder att åter igen välja SJ som transportmedel.  

 
 
 

                                                             
1
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/storforlust-for-sj_6123349.svd 2011-04-18 20:32 

2
 http://www.svd.se/naringsliv/sj-vi-vet-att-vi-har-misslyckats_5949841.svd 2011-05-18 20:36 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/storforlust-for-sj_6123349.svd
http://www.svd.se/naringsliv/sj-vi-vet-att-vi-har-misslyckats_5949841.svd
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1.3 Avgränsning 
 

De senaste åren har det uppmärksammats väldigt mycket i media om tågförseningar och 

inställda tåg. Många olika tågbolag har varit inblandade, exempelvis X-trafik, 

tågkompaniet och SJ m.fl. SJ är det bolag som trafikerar flest sträckor i Sverige och det 

är även SJ som uppmärksammats mest i kritiken från massmedia. Vi har valt SJ då de 

flesta människor i Sverige kommit i kontakt med detta tågbolag samt att många har följt 

diskussionerna i media. 

 

1.4 Frågeställning 
 

 Hur fungerar SJ:s krishantering? Stämmer den överens med teorin? 

 Hur ska SJ bygga upp sitt varumärke efter de kriser de haft de senaste åren och 

hur ska de få sina missnöjda kunder att åter igen välja SJ som transportmedel? 

 SJ lanserar nu ett åtgärdsprogram som ska täcka många av de problem de haft. 

Hur fungerar detta program? 

 För och nackdelar med åtgärdsprogrammet? 

 Om och i så fall hur krisen påverkar SJ:s varumärke? 
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1.5 Disposition 
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att besvara våra 

frågor kring SJ:s krishantering och varumärkesuppbyggnad. 

 

2.1 Val av ämne och fallföretag 
 

Vårt intresse för vår studie grundar sig huvudsakligen i att vi vill se och få en djupare 

förståelse i hur ett företag arbetar med sin krishantering, varumärkeskris samt hur de 

arbetar för att bygga upp sitt varumärke efter och under svåra tider. SJ har haft två tuffa 

vintrar under åren 2009 och 2010, och de har en rad olika problem som snabbt måste 

åtgärdas. Problemen måste åtgärdas innan konkurrensen blir för stor och SJ tappar allt 

för många kunder. Vi har valt att avgränsa oss till SJ då detta är Sveriges största 

tågoperatör. Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur kriser samt 

varumärkeskriser hanteras i samband med de senare årens problem som SJ varit 

förknippade med.  

 

2.2 Metodval 
 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är två metoder som används för att utföra studien. 

Kvantitativ- respektive kvalitativ metod, inspirerad av Holme & Solvang (1997), är två 

olika metoder som skiljs åt inom samhällsvetenskapen.3 Kvantitativa metoder handlar 

om statistiska, matematiska och aritmetiska formler och har tydliga riktlinjer på hur man 

skall utföra undersökningar. Det primära kunskapssyftet är att vara förklarande. Den 

kvalitativa metoden är en metod där man med olika typer av datainsamling kan skapa en 

djupare förståelse av ett problemkomplex. Det är sådana problem som studeras. Ett 

annat syfte med den kvalitativa metoden är att kunna se det samband som finns mellan 

problemet och helheten.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden och därigenom samlat in vårt 

empiriska material genom intervjuer. Den kvalitativa metoden passar oss då vi valt att 

göra en fallstudie där vi vill få en djupare förståelse i hur SJ arbetar med sin 

krishantering och varumärkeskris samt hur de arbetar för att bygga upp sitt varumärke 

efter de senare årens problem förknippat med SJ. Det första steget var att intervjua flera 

                                                             
3
 Andersson, I. (1998), sid. 31 
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olika personer som arbetar inom olika avdelningar på SJ:s huvudkontor för att få ett 

sådant brett material som möjligt. Med vår teoridel som underlag skapade vi frågor till 

de anställda inom SJ.  

 

SJ:s kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren gav oss förslaget att samla ihop några 

av sina kollegor, kunniga inom respektive områden. Dessa personer diskuterade våra 

frågor tillsammans och sammanställde därefter sina svar för att vi skulle få så bra och 

innehållsrika svar som möjligt.   

 

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingsteknikerna kan delas upp efter en rad olika kriterier, Ib Andersen (1998) 

använder sig av följande tre kriterier: kvantitativa och kvalitativa, primära och 

sekundära, samt stimulidata eller icke stimulidata. 

Man skiljer på dessa två olika begrepp vid datainsamling: primärdata och sekundärdata. 

Syftet är att börja med sekundärdata, då vi skall använda oss av information som finns 

tillgänglig i databaser, tidskrifter och litteraturer för att därefter använda oss av 

primärdata: material vi kommer att få fram genom de intervjuer vi valt att utföra. 

Det är viktigt att informationen man valt att använda har en hög tillförlitlighet, detta 

eftersom det är avgörande för uppsatsens trovärdighet. Detta gäller främst information 

och fakta hämtad från internet. Vi har därför varit mycket kritiska i vårt val av källor för 

datainsamling. 

2.4.1 Primärdata 
 

Informationen vi får ifrån våra intervjuer utgör vår primärdata. Vi har valt att hålla 

intervjuerna på distans, via e-post då vi anser att detta skulle ge oss material med hög 

tillförlitlighetsgrad. Genom intervjuer via e-post kan vi få mer beskrivande svar, då det 

inte finns någon fysisk dialog eller ögonkontakt med respondenterna. En annan faktor är 

att de har betydligt längre tid på sig att besvara frågorna och därmed tänka igenom sina 

svar. Respondenterna som kommer att närvara i gruppintervjun är SJ:s 

kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren, presschefen Dag Rosander, 

presskommunikatör Thelma Henrysson och chefen för internkommunikation, Marie 

Eriksson. 
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2.4.2 Sekundärdata 
 

Den sekundärdata vi använder är främst hämtad från tidskrifter men kommer också till 

viss del ifrån böcker och internet. Vi kommer även att använda oss av SJ:s 

årsredovisning 2008 och 2010, vilket också går under kategorin sekundärdata. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två huvudfrågor som är viktiga vid insamling av information. 

Man måste vara uppmärksam vid användningen av begreppen, vid bl.a. kvantitativa 

undersökningar. Reliabiliteten är måttet som visar hur exakt och säkert vi mäter det vi 

skall mäta medan validitet innebär att vi verkligen undersöker vårt syfte, det vi önskat 

att undersöka.4 

Med reliabilitet är det viktigt att det vi mäter är korrekt, att man tar fram information på 

ett tillförlitligt sätt.  Det är viktigt att vår intervjubaserade undersökning bygger på ett 

representativt urval av personer, detta för att tillförlitligheten inte ska påverka 

resultatet.5 Relevans och giltighet är två begrepp som omfattas av validitetsbegreppet. 

Relevans talar om för oss hur relevant det empiriska materialet är för den 

problemställning vi har. Giltigheten beskriver däremot om för oss, om den generella 

överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och empiriska material.
 6 

Då vi valt att göra en fallstudie där vi vill få en djupare förståelse i hur SJ arbetar med 

sin krishantering, varumärkeskris samt varumärkesuppbyggande, är det viktigt för oss 

att bevisa för läsarna att vårt resultat och den analys vi gjort är tillförlitliga. Detta 

innebär att vår datainsamling måste vara relevant för vår problemformulering. Vår 

fallstudie skall även ha en överensstämmelse mellan vårt teoretiska - och empiriska 

material.
 
 

                                                             
4
 Thurén, T. (2007), sid. 26 

5
 Ibid. sid. 26 

6
 Andersen, I (1998), sid. 85 
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3. Teori 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska bakgrunden vi valt att använda 

för att få en djupare förståelse för varumärkeskriser, kundens svar på missnöje, 

krishantering samt SWOT-analys. 

 

Vi som författare anser att vår teoridel ska bygga på följande punkter för att täcka in alla 

de områden vi vill ta upp och som ligger till grund för SJ:s problem. Den ska även 

innehålla vad som i sin tur händer efter att detta har inträffat samt hur de ska gå tillväga 

för att bygga upp sitt varumärke och återfå kundernas förtroende för företaget. 

 

 Varumärkeskris 

 Kundens svar på missnöje 

 Krishantering 

 SWOT-analys 

 

3.1 Varumärkeskris 

Varumärkeskriser kan definieras som uppmärksammade påståenden om ogrundade eller 

falska märkesframställningar, vilket i sin tur kan ge svåra skador på varumärket. 

Obekräftade uppgifter tyder på att varumärket går igenom en kris och till följd av detta 

uppstår det rykten eller andra faktiska faktorer som innebär negativ påverkan på 

varumärket. Detta kan i sin tur leda till att konsumenten ändrar åsikter och värderingar 

om varumärket. Dessa faktorer kan direkt påverka konsumentens tillit och förtroende 

för företagets varumärke. Ett exempel är att ett känt varumärke som exempelvis Volvo, 

tar fram ett förslag om säkerhet, som sedan visar sig vara ogrundad eller falskt.
7
 Detta 

kan då skada konsumentens värderingar om märket i den utsträckning som varumärket 

inte längre är betrodd, (Dawae & Lei, 2009). Man menar att varumärkeskriser är mycket 

viktiga att ta tag i då de kan orsaka allvarliga skador på varumärket oavsett om ryktet är 

sant eller falskt. Det finns idag - trots den allvarliga skadan varumärkeskriser kan orsaka 

- inte så mycket forskning som belyser effekterna av varumärkeskriser.
8
 

 

                                                             
7 Dawae, N. & Lei, J. (2009) sid. 509 
8 Ibid. sid. 509  
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Dawae & Lei (2009) har utvecklat en ram för studier av varumärkeskriser och en 

förståelse för effekten av varumärkeskriser på konsumenternas beteende, dess 

varumärkesutvärdering. Resultaten från två försök som utformas för att kunna svara på 

dessa frågor redovisas. Man gör två experiment, experiment 1 förutspår om effekten av 

en varumärkeskris beror på om krisen är relevant för varumärkets kärna eller 

varumärkeskännedom. Experiment 2 jämför om effekten av en varumärkeskris och en 

annan typ av varumärkesrelaterad kris, visar att konsekvenserna inte bara beror på dess 

relevans och varumärkeskännedom, utan även på föreningens hierarki där krisen 

inträffar.9 

3.1.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är en viktig del i marknadsföring, detta har sedan länge erkänts 

av marknadsförings akademiker och praktiker. Kända märken har t.ex. visats sig bli mer 

märkbara i annonser, lättare att minnas och de har även blivit mer omtyckta av 

konsumenterna i jämförelse med de märken som är mindre kända (Chattopadhyay, 

1998, Dahlen, 2001).
 10

 

 

Varumärkets förtrogenhet kan fungera som ett skydd mot de negativa följderna i form 

av negativ information som uppstår kring varumärket. Pham och Muthukrishnan (2002) 

är ett exempel som visar att konsumenten först försöker försvara sin tidigare inställning, 

detta genom att söka pro-attityder, vilket beskrivs som information man fått in tidigare, 

då de möter ny information som utmanar den tidigare inställningen. 

 

Forskning har visat att en attityd är mer tillgänglig då den har varit mentalt repeterad 

(McGuire, 1964) och utvecklad (Haugtvedt & Wegener, 1994) eller när den helt enkelt 

är mer minnesvärd (Pham et al., 2002), vilket kan relateras till varumärkeskännedom. 

När en kris inträffar för ett välkänt varumärke leder detta i sin tur till att konsumenterna 

snabbt hämtar sin pro-attityd, den information som konsumenterna tidigare kommit i 

kontakt med. 
11

 Detta minskar krisens påverkan på informationen. Enligt Niraj Dawae 

& Jing Lei (2011) är den information och åsikt man som konsument sedan tidigare haft 

om ett välkänt varumärke oftast positiv, och blir därför oftast till fördel för företaget 

som går igenom en varumärkeskris. Man menar att det blir en fördel eftersom företaget 

har en möjlighet att snabbare komma igenom den kris som uppstått. 
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Då krisen inträffar för ett varumärke som inte är välkänd, blir effekten att företaget blir 

negativt påverkad tillskillnad från ett välkänt varumärkesföretag. Faktorn är den att då 

konsumenterna är obekanta med varumärket blir deras värdering baserad på krisen 

eftersom de inte har några tidigare erfarenheter av företaget.
12

 Konsumenterna blir då 

mer benägna att uppdatera sina utvärderingar mot varumärket. Det kan även innebära 

stora ekonomiska förluster då krisen inträffat. Påverkan för själva företaget kan både bli 

stor och liten, men däremot kan påverkan utifrån konsumenterna sida bli oförändrad då 

krisen inträffat för ett välkänt varumärke. Detta beror på att kända varumärken bär 

mindre ansvar för krisen utifrån kundens syn. Krisen har mindre inverkan på 

konsumentens värdering då konsumenten i de flesta fall sedan tidigare skapat sig en 

stark och god värdering gentemot varumärket. Ett varumärke som är välkänt blir mindre 

skadat av en kris jämfört med varumärket som är mindre känt, vilket även innebär att ett 

företag med välkänt varumärke har bättre förutsättningar att komma över krisen. 

 

När en kris inträffar för ett företag har konsumentens varumärkeskännedom stor 

betydelse. Varumärkeskännedomen påverkar både tillgängligheten, konsumenternas 

tidigare inställning till ett varumärke och konsumenternas syn på hur allvarlig krisen är. 

För ett obekant varumärke innebär det en större påverkan av kris, då informationen om 

krisen får en större betydelse hos konsumenten då de värderar varumärket och skapar en 

inställning till varumärket utifrån krisen. Detta då man inte har kännedom om 

varumärket samt att man har mindre kunskap om den sedan tidigare. Det blir då svårt 

för konsumenten att mäta relevans för varumärket, vilket leder till att krisen påverkar 

varumärket oavsett om ryktet är sant eller falskt. För ett välkänt varumärke innebär det 

att konsumenten kan bedöma hur allvarligt krisen är och vilken relevans den har, vilket i 

sin tur påverkar effekterna av krisen.
13

 

3.2 Kundens svar på missnöje 

I Sheth's (1973) generella modell av industriellt inköpsbeteende visar han att 

konsumenternas tidigare köpupplevelser påverkar deras framtida köpbeslut både i 

positiv och i negativ riktning. Till skillnad från tillfredsställelse kan missnöje med ett 

tidigare köp leda till att konsumenten väljer att avstå från framtida köp och att 

konsumenten beslutar sig att klaga genom negativ ryktesspridning som i sin tur kan 

skada företaget. Företag har ett stort ansvar i att minska sådan skada genom att visa 
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förståelse för missnöjda kunder. De måste vara medvetna om att missnöjda kunder kan 

utlösa skada beroende på vilket beteende de väljer att svara för missnöjet. Konsumenten 

kan t.ex. genom negativ ryktesspridning välja att sprida negativa budskap om företaget. 

Dessa budskap förs vidare till framtida kunder som i sin tur väljer att avstå från köp på 

grund av det dåliga ryktet som företaget har fått. (Tähtinen & Vaaland, 2006).
14

 

Negativ ryktesspridning kan vara en stor fara för företag och ge långtgående 

konsekvenser. Money, Gilly and Graham (1998) visade att nuvarande kunder med 

otillfredsställande erfarenheter gärna sprider negativa rykten om företaget till framtida 

kunder. Detta kan orsaka att företag förlorar sin trovärdighet som i sin tur kan leda till 

stora inkomstförluster. Negativ ryktesspridning kan t.ex. ske genom internet eller media 

där potentiella kunder snabbt kan hitta sådan information.
15

  

3.2.1 Företagskundens tillfredsställelse 

Kundernas tillfredsställelse kan variera i olika grader. Generellt sett resulterar en positiv 

erfarenhet i nöjda kunder medan en negativ erfarenhet resulterar i missnöjda kunder. 

(Oliver, 1980). Tikkanen et al. (2000) visade att kunderna blir missnöjda när företagen 

inte uppfyller konsumenternas förväntningar i en eller flera delar av köpprocessen, 

vilket kan leda till att de blir missnöjda med hela köpupplevelsen. Perkins (1993) 

föreslog flera fel som kan leda till att kunden blir missnöjd: service, tekniskt stöd, 

produktspecifikationer (t.ex. teknisk kvalitet och tillförlitlighet) och operationer (t.ex. 

pris, leverans i tid och tillgänglighet). 

Webster och Wind (1972) diskuterade i sin allmänna modell begreppet ”köpets 

centrum”. Eftersom köpprocessen kan omfatta flera personer, flera mål och potentiellt 

motstridiga kriterier så skapar beslutet att hantera köpprocessen för ett företag i ”köpets 

centrum”.  De inblandade medlemmarna i denna modell kan ha olika förväntningar på 

produkten eller tjänsten och de kan alla ha olika erfarenheter som formar deras 

uppfattning om leverantörens prestation beroende på deras medverkan. Tillexempel kan 

köparen Bobs erfarenhet av leverantörens säljare överstiga hans förväntningar, medan 

användaren Ursulas upplevelse med leverantörens försenade leverans, inte uppfyller 

hennes förväntningar. I denna situation är köparen nöjd medan användaren är missnöjd. 

Missnöje uppstår när minst en medlem av ”köpets centrum” är missnöjd med sin 

köperfarenhet.
16
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3.2.2 Fyra olika svarsbeteenden på missnöje 

Det finns fyra olika svarsbeteenden på missnöje som är värda att gå in på mer i detalj. 

Dessa fyra är avslut, röst, lojalitet och negativ ryktesspridning. Det är viktigt att notera 

att dessa svarsbeteenden inte är ömsesidigt uteslutande svar, istället kan dessa reaktioner 

vara engagerade var och en, eller tillsammans. Exempelvis är det möjligt för en kund att 

klaga (röst) till leverantören om dåliga resultat och byta till en annan leverantör (avslut) 

när det är dags att beställa produkten.
17

  

När en kund är missnöjd med sina erfarenheter med ett företag kan de välja att avsluta 

relationen med företaget. Kunder som väljer att avsluta måste hitta alternativa källor för 

att tillhandahålla tjänsten. Avslut behöver inte nödvändigtvis betyda att kunden lämnar 

alla sina transaktioner med företaget. I organisatoriskt inköpsbeteende kan ett företag 

använda en leverantör för flera olika produkter eller tjänster. Inför en otillfredsställande 

situation kan företaget besluta att avsluta förhållandet för just den produkten eller 

tjänsten, men kan välja att fortsätta sina förhållanden med de leverantörer som uppfyller 

dessa behov.  

Kunder som upplever missnöje med ett företag kan klaga genom att använda sin röst för 

att övertala företaget att lösa problemet. Målet med dessa uttryck är att vända 

erfarenheten från otillfredsställande till tillfredsställande. (Trawick & Swan, 1981). Att 

använda sin röst och uttryck är en aktiv reaktion på missnöje och den är oftast riktad till 

hela företaget, men kan också riktas mot personer inom företaget, eller en tredje part. 

Som exempel kan kunden Bob som är missnöjd med leverantören Ursulas priser klaga 

till Ursula för att hon ska sänka priserna, klaga på Dan (dvs. inom köpcentrumet) för att 

öka budgeten, eller klaga till advokaten Lena (tredje part) för att stämma Ursula.  

 

Lojalitet kan verka passivt, men kan faktiskt vara ett beräknat svar från kundens sida. 

Lojalitet kan illustreras genom att kunden väljer att avstå från att avsluta sin 

affärsrelation i hopp om att leverantören kommer att prestera bättre i framtiden. Även 

om kunderna är lojala och fortsätter relationen med leverantören trots missnöje, kan de 

fortfarande genom uttryck och röst sprida negativa budskap som ändå skadar företaget.  

Negativ ryktesspridning beskriver mycket aktivt de gensvar som kunden tar att 

informera andra om deras otillfredsställande upplevelse (Singh, 1990). Röst och negativ 

ryktesspridning är liknande men har distinktioner. Röst är ett aktivt alternativ där 
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kunden vill byta, negativ ryktesspridning är också aktiv men åstadkommer inte någon 

förändring. Att sprida negativa budskap om företaget kan ses som en ventilering eller ett 

försök att uttrycka frustration för kunden. 

 

Figur 1. Customer response to dissatisfaction: A synthesis of literature and 

conceptual framework.
18

 

Figuren visar att eftersom alla medlemmar i ”köpets centrum” kan uppleva olika 

tillfredsställelser, kan alla medlemmar även uttrycka sig i röst och negativ 

ryktesspridning till varandra. Som exempel klagar användaren Mimmi till köparen Bob 

om ett otillräckligt utbud av en viss produkt. Bob i sin tur måste sedan klaga direkt till 

företaget för att rätta till problemet. Eftersom Mimmi klagar till Bob, nyttjar hon sin röst 

men Mimmi skulle också kunna uttrycka sin frustration mot Bob genom negativ 

ryktesspridning.  

Röst och negativ ryktesspridning kan också riktas mot tredje part. Medlemmar i 

köpcentrumet kan känna behov av att sprida negativa budskap om företaget till vänner 

och kollegor som kan vara nuvarande eller potentiella kunder till företaget. Det kan 

även spridas genom t.ex. en branschorganisation. Branschorganisationer kan ha bloggar, 

nyhetsbyråer eller chattrum där negativa budskap sprids snabbt och till många på kort 

                                                             
18

 Ferguson, J. L. & Johnston, W. J. (2011), sid. 122 



 

19 
 

tid. Liknande kunder skulle kunna använda branschorganisationerna som resurs för att 

fatta beslut om inköp och att lära sig av andra missnöjda kunders erfarenheter.
19

  

3.2.3 Förslag till lösningar för företag och leverantörer 

När man säljer varor eller tjänster måste företagen vara beredda på att hantera 

situationer där kunderna är missnöjda. Företagen ska ha en uppföljning av tjänsterna 

och förfaranden för att hantera klagomål. De måste vara beredda på oönskade avslut på 

kundrelationen med kunderna, lojalitetsproblem och ryktesspridning. Avslut med 

kunder leder till förlust av nuvarande försäljning och ytterligare försäljning som skulle 

ha varit möjliga i framtiden. Även om lojalitet kan hålla kvar kunden så kan oönskade 

konsekvenser uppstå senare. Om kunden bedriver lojalitet utan röst, får leverantören 

behålla verksamhetens goda rykte för närvarande men kommer att förbli omedveten om 

faran ligger på lur. Utan att veta om problemet, kommer leverantören upprepa de 

misstag som orsakar inte bara den aktuella kunden att vara missnöjd, utan kommer på 

samma sätt att påverka andra kunder. Negativ ryktesspridning kan skada ett företags 

rykte och dess framtida försäljning. Även hantering av klagomål kan vara en svår och 

kostsam process. För att minska oönskade svarsbeteenden (t.ex. avslut och 

ryktesspridning) måste företaget lyssna till klagomålen och göra någonting åt dem, t.ex. 

byta till en annan leverantör. Företagen måste kontrollera sina svar på kundernas 

klagomål för att uppmuntra fler uttryck och färre avslut. Genomförande av en aggressiv 

responsplan för kundklagomål, såsom en snabbare handläggningstid skulle kunna 

påverka en missnöjd kunds beslut om att utfärda framtida klagomål, i vetskap om att 

företaget hanterade tidigare klagomål på ett tillfredsställande sätt. Dessutom, om 

längden på förhållandet kan minska avslut och negativ ryktesspridning, desto bättre för 

företaget. Företaget kan även locka med kunden genom att erbjuda rabatterade priser för 

kommande inköp och tillhandahåller tjänster för att minska kundernas tidigare missnöje. 

Slutligen kan företaget minska svarsbeteenden genom att försöka ändra kundens 

uppfattning om varan och företaget.
20

  

3.2.4 Företagets sociala ansvar (CSR) 

En mängd forskningsresultat har visat att företagets sociala ansvar har stor betydelse i 

hur konsumenternas uppfattar företagets varumärke och utvärderingar av produkten 

utöver ekonomiska överväganden.
21

 All verksamhet för företagets sociala ansvar (CSR) 
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kan potentiellt ses som ett uttryck för organisatorisk kontroll och organisationens miljö 

kommer att antas på ett sätt som gynnar deras perspektiv och mål. Företagets sociala 

ansvar är en inspirerande, utmanande och strategiskt viktig utveckling som blir en allt 

viktigare prioritering för företag i alla storlekar och typer.
22

  

Det finns en rad olika modeller med företagets sociala ansvar som beskriver det som en 

process där företag identifierar ett socialt problem och därefter försöker hitta metoder 

för att lösa dessa problem som orsakas helt eller delvis av företaget. (Fitch, 1976 s.38) 

3.3 Krishantering 

Alla företag kan råka ut för händelser som leder till att företaget hamnar i kris. Krisläget 

leder i de flesta fall till att företagets affärsmässiga handlingsutrymme minskar, d.v.s. 

alternativen att agera blir allt färre. Detta innebär att företagen har all anledning att se 

affärsmässigt på krishantering och förebyggande krisarbete. Kan inte företagen hantera 

denna kris utan att genom sitt handlande förvärra krisen, leder det till att företagen 

hamnar i en negativ spiral av händelser på grund av det som först inträffade. Varje 

vecka rapporteras det i medierna om företag som befinner sig i kris.
23

 

3.3.1 Identifiera krisriskerna 

Det mest grundläggande med att bygga upp krisberedskap är att kunna identifiera 

potentiella kriser, vilket förutsätter en öppen och ärlig anda som innebär att problemen 

tillåts att prata om. Det är viktigt att kunna gå igenom företaget starka och svaga sidor 

och detta bör helst göras tillsammans med någon utomstående konsult eller annan 

extern resurs så att upplägget följer en viss pedagogik och att resultatet kan tas omhand 

och vidareutvecklas. Genom att använda sig av en sådan här relativt enkel genomgång 

är det lättare att se om det finns strukturella problem i organisationen som kan leda fram 

till någon form av kris.  
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Krisplanen steg för steg
24

 

Dessa steg kan ingå i förberedelserna: 

 Identifiera alla potentiella kriser i företaget och hur dessa kan påverka 

affärsaktiviteterna. 

 Försök så långt det är möjligt att förutse vilka som kommer att drabbas av en 

viss händelse. 

 Planera utifrån hur olika människor – drabbade, anställda, medier – kan tänkas 

reagera i händelse av en viss typ av kris.  

 Utse personer som ska ansvara för vissa funktioner i en kris. 

 Bestäm hur företagets viktigaste intressenter ska informeras i ett krisläge.  

 Ange hur ofta och under vilka former krisgruppen ska träna olika krissituationer. 

3.3.2 Massmedia 

I dagens mediavärld blir kriser snabbt officiella och mediala kriser. Det innebär att 

företagen blir bedömda utifrån hur krisen hanteras snarare än för vad som egentligen 

orsakar krisläget. Kommunikationen är numera allt viktigare. Medierna kräver en 

öppenhet från företagets sida som tidigare inte varit fallet. I och med detta ställs företag 

inför hårdare krav. Det finns många former av kriser, men en som är värd att nämna och 

som man tydligt kan relatera till SJ är förtroendekrisen. Ryktesspridning via medier har 

ofta sin förklaring i ett internt missnöje. Medierna och journalisterna är oerhört viktiga 

för företag, inte bara i krissituationer. Det är medierna som till stor del förmedlar bilden 

av företaget och de inblandade i krissituationen till en mängd olika intressentgrupper. 

Det innebär samtidigt att det sätt medierna behandlas på och hur de får sin information 

är avgörande för företagets förtroendekapital hos kunder och övriga samhället.
25

  

 

3.4 SWOT-analys 

SWOT-analysen är ett viktigt stödverktyg för företag vid beslutsfattande och ett sätt för 

företaget att anpassa sig efter omgivningen.26 Förkortningen SWOT-analys står för 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen används vid arbete för att systematiskt 

analysera strategiska situationer och för att faställa nivån av organisationens interna och 

externa miljöer.  
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Styrkor och svagheter 

Styrkor och svagheter är interna och företagsspecifika parametrar. De styrkor och 

svagheter ett företag har är sådana som företaget själv kan påverka. Sådana styrkor är 

bl.a. läget av företaget, patent och starkt varumärke. Och svagheterna kan vara sådant 

som dålig distributionskanal och brist på erfarenheter.27 

 

Figur 2. SWOT- analys 

 

Möjligheter och hot 

Möjligheter och hot är externa parametrar och dessa faktorer kan företaget inte påverka 

just för att de uppstår från den yttre miljön. Möjligheter för ett företag kan vara t.ex. 

sådant som en ny marknad som öppnas genom avregleringar på marknaden och nya IT-

system. Därmed kan hot för företaget vara att företaget får nya konkurrenter, 

konjunkturnedgång samt ny lagstiftning. 28 

Med hjälp av SWOT-analysen kan ett företag identifiera sina positiva och negativa 

faktorer och därmed kan de sedan utveckla och anta en lämplig strategi. Det är viktigt 

att man använder analysen på rätt sätt, för att den skall utgöra en god grund för en 

framgångsrik strategi. Även om de flesta studenter möter SWOT under 

sin studietid så är det en modell som används även inom forskningen och idag går 

SWOT-analysen igenom en utveckling angående hur den används. Därför har vi valt att 

presentera en utveckling av SWOT, med hjälp av tidskrifter. 
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3.4.1 Kvantifierade SWOT-metoder 

Utvecklingen av SWOT har främst som syfte att förbättra användbarheten av SWOT-

analysen p.g.a. att de resultat man får av SWOT-analysen inte alltid blir bra, utan oftast 

är resultatet från SWOT-analysen ytlig och otydlig notering eller en ofullständig 

kvalitativ undersökning av inre och yttre faktorer.29 Utvecklingen har främst handlat om 

att använda SWOT-analysen tillsammans med kvantitativa metoder. Kurttila et al. har 

föreslagit en hybrid SWOT, där man använder SWOT-analysen tillsammans med 

AHP.30 Detta då man inte kan få några fullständiga information av SWOT-analys, för att 

sedan anta strategiska beslut enligt Chang-Yuan Gao, Ding-Hong Peng (2011). 

Hybriden SWOT-AHP ger ett bättre stöd till att få en mer kvantitativ grund i den 

strategiska planeringsprocessen. Syftet är att kunna tillämpa SWOT i olika sektorer och 

olika områden - allt ifrån små jämförelser inom företag till forskning.  

För att kunna använda den kvantifierade SWOT-analysen har det förekommit förslag på 

om att integrera SWOT tillsammans med bl.a. MCDM konceptet och fuzzy AHP metod, 

statistisk preferens analystekniker.31  

Integration av SWOT och MCDM leder till ett positiv resultat, då metoderna begränsar 

och förbättrar användbarheten av SWOT, förenklar komplicerade problem och därmed 

kan underlätta för fler företag att använda sig av SWOT-analysen. Utöver att skapa en 

ram som är till hjälp att strukturera problemet och hålla hela beslutstödsprocessen enligt 

beslutsfattarnas kontroll, man kan med hybrid SWOT-MCDM också kvantitativt mäta 

prioriteringar av de faktorer som ingår i SWOT-analysen och göra dem jämförbar till 

den nivå som eftertraktas. Zaerpour et al. menar att integrering av SWOT och MCDM 

inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i studier och tillämpningar, då denna 

kombination är en ganska ny metod.32 

Den kvantifierade SWOT-modellen vi nu kommer att beskriva är en studie som är gjord 

för att både förbättra de ovanstående metoder samt att utveckla den på grundval av 

GSM (The Grand Strategy Matrix). Analysobjektet, alltså företaget står här i fyra olika 

kvadrater. Denna kvadrat är integrerad utefter företagets situation. Denna kvadrat är i 

förhållande till den enkla SWOT-analys modellen lite omkastad: y-axeln står för yttre 
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miljö medan x-axeln står för den inre miljön.33 Denna modell kommer vi även använda i 

vår analysdel. 

 

Figur 3. Kvantifierad SWOT-analys.
34

 

 

SWOT- analysen består av fyra kvadrater, där y–axeln står för den extrema miljön, 

möjligheter och hot och x-axeln står för den interna miljön, styrkor och svagheter.35 

 

Den första kvadraten står för företagets starka sidor samt för de möjligheter som finns 

på marknaden. Här kan ett företag använda sig av sina starka sidor och på så vis anta 

strategier, såsom marknadspenetration, marknadsutveckling och produktutveckling för 

att sedan bilda konkurrenskraft. Om ett företag i den första kvadraten har extra resurser 

kan detta vara effektiva strategier.
36

 

 

Andra kvadraten står för den svaga sidan, här gäller det för ett företag att utveckla 

möjligheterna för de svaga faktorerna. Det är väldigt viktigt att man förbättrar sina 

svagheter för att öka konkurrenskraften. Om man har brister på unika kompetenser kan 

det vara bra för företaget att öka konkurrenskraften genom att använda sig av 

samriskföretag.
37
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Tredje kvadraten står för hot och här råder låg konkurrenskraft och hot från andra 

konkurrenter. Det man kan arbeta med här är att koncentrera sig på den mest gynnande 

marknaden/marknaderna, detta för att undvika hot. Misslyckas man med strategierna är 

det bra om en avyttring eller likvidation av själva strategin sker.
38

 

Företagets styrkor hamnar i den fjärde kvadraten. Här finns konkurrenskraften inför hot. 

Med hjälp av den kvantifierade SWOT-analysen och kvadratuppställningen som 

används får företaget en syn på dess ställning i konkurrens samt en referens att utveckla 

strategier.39 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera det företaget vi valt att arbeta med samt de 

intervjuer som utfördes hos SJ.  

 

 

4.1 SJ 

År 1854 beslutade Sveriges riksdag om att utveckla järnvägen i Sverige. Statens roll var 

att ansvara för driften och ägandet av järnvägarna.40 År 1856 bildades statens järnvägar 

och var från och med nu ansvarigt för såväl infrastruktur som person- och godstrafik på 

de fem stambanorna som började byggas av staten redan år 1850. Statens järnvägar 

bolagiserades år 2001 och det var då SJ AB bildades. SJ har idag enligt 

järnvägsförordningen (2004:526) rätt att utföra och organisera persontrafiken på 

järnvägsnäten som förvaltas av staten via Trafikverket.  

Idag kan persontrafik på järnvägen i Sverige delas in i två marknader, den ena är där SJ 

AB har exklusiv trafikeringsrätt och den andra är där SJ AB möter konkurrens från 

andra tågoperatörer. Att SJ har exklusiv trafikeringsrätt innebär att SJ på denna marknad 

inte har någon konkurrens från andra tågbolag, vilket innebär att de kontrollerar 100 

procent av marknaden. Den exklusiva trafikeringsrätten på marknaden består av 

interregional persontrafik på stamnätet.41 Om SJ skulle välja att avsäga sig 

trafikeringsrätten på något av de statliga järnvägsnäten så skulle trafiken kunna komma 

att upphandlas i konkurrens.42  SJ ingick år 2001 ett avtal med rikstrafiken och detta 

avtal omfattar även det exklusiva trafikeringsåtagandet på det interregionala nätet.  

SJ är fortfarande till största del ägt av staten och ses idag som ett modernt, lönsamt och 

kundnära reseföretag med över 5000 anställda43. Man har varje dag ca 100 000 resenärer 

som reser med SJ. Fordonen i Sverige ägda av SJ är idag märkta med 

Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”44. SJ AB:s marknadsandel är 90 

% av persontransporterna på långväga tågresor och ca 55 % av totala tågtrafiken i 
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Sverige. Deras uppdrag är att bedriva lönsam persontrafik med visionen att ”Alla vill ta 

tåget”.
 45 

4.2 Varumärkeskris 

SJ anser att de är ett av Sveriges mest kända varumärken då de senaste 

undersökningarna visar att SJ är ett av de 10 mest kända varumärken som finns i 

Sverige. Företaget arbetar ständigt med olika typer av mätningar. De löpande 

kundmätningarna syftar till att se hur varumärket utvecklas och vad olika intressenter 

tycker och tänker om SJ. SJ har bland annat ett samarbete med Nordic Brand Academy 

AB, som är ett forskningsbaserat utbildnings- och konsultföretag med inriktningen att 

arbeta med anseende och varumärkesstrategier. Den undersökning som Nordic Brand 

Academy gör årligen visar att SJ 2010 (presenterades nyligen) hade ett lågt anseende 

hos kunder och jämfört med mätningen 2009 har siffran sjunkit med 12 indexenheter 

från 53 till 41. Det visar tydligt att SJ:s varumärke har påverkats negativt av de senaste 

årens händelser vad gäller vinterkaos, förseningar, inställda tåg etc. 

Andra mätningar som görs av t.ex. YouGov (våren 2011) visar att den negativa trenden 

börjat vända för SJ. Resultaten visar att reklamfilmerna “Hon/Han jobbar på SJ” i 

samband med kampanjen för SJ:s förbättringsprogram har påverkat SJ positivt och att 

det är en mätbar uppgång för varumärket. Parallellt har anseendet för järnvägen och hela 

järnvägsbranschen med alla dess ingående aktörer, mött lågt förtroende hos kunderna. 

SJ har två år i rad gjort mätningar bland allmänheten och kunder för att undersöka hur 

man ser på ansvarsfrågan för vintermånadernas störningar. Undersökningarna är mycket 

tydliga i sitt utfall: SJ hålls inte ansvarig för vintern och att järnvägsnätet inte är farbart, 

respondenterna menar att det inte heller är SJ:s ansvar utan Trafikverkets. Däremot är 

kritiken stor kring informationen och omhändertagandet i samband med störningar. Det 

är något som SJ aktivt arbetar med i enlighet med förbättringsprogrammet, att få 

ordning på det så lång det är möjligt. SJ nämner även att de gör egna NKI-mätningar 

(Nöjd-Kund-Index) på månadsbasis där ca 20 000 kunder intervjuas. Resultaten från 

dessa visar på endast marginella förändringar. De senaste årens incidenter till trots 

ligger resultaten på ett index i snitt runt 70-74, vilket företaget anser som bra siffror. 

SJ:s varumärke är i grunden både starkt och hållbart. Cirka 100 000 reser med SJ varje 

dag via hundratals avgångar från över 350 orter och det mesta fungerar bra. För SJ som 

företag är det väsentligt att deras kunder kan lita på dem och den leverans som man 
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betalar för.  Kunderna anser dock att de som företag måste bli tydligare med sina 

kundlöften och vad man som kund kan förvänta sig av SJ. I intervjuerna nämner 

respondenterna att de strävar mot företagets vision att ”Alla vill ta tåget”. SJ:s absoluta 

målsättning är att kunna vara ett företag som deras kunder litar på och känner sig trygga 

både när allt går som det ska men också när det inte gör det. Då blir SJ:s sätt att ta hand 

om sina kunder en avgörande faktor. 

4.3 Kundens svar på missnöje 

Ofta får man känslan av att många av SJ:s kunder är missnöjda, att kunderna inte litar 

på tåget och att SJ inte håller vad de lovar. SJ går aktivt ut och berättar i kampanjer, i 

informationsmaterial ombord, på deras hemsida, i deras tidning Kupé som finns ombord 

om de åtgärder som ingår i deras förbättringsprogram för att säkra en bättre leverans. SJ 

anser att denna punkt är mycket viktig. Det är också viktigt att visa kunderna att de tar 

kritik och klagomål på allvar, att SJ heller inte är nöjda när det inte fungerar och att de 

är tydliga med vad de lovar.  

För att kunna lyssna till kundernas klagomål gör SJ undersökningar under hela året. 

Bland annat intervjuas 20 000 resenärer om vad de tycker om SJ, hur de upplever deras 

service, alla deras tjänster samt komforten ombord. Till det kommer en rad andra 

mätningar, fokusgrupper, testgrupper, anseendemätningar, varumärkesmätningar, 

kampanjmätningar, menybytestester, etc. och inte minst alla deras SJ Prio kunder – SJ:s 

stora kundbas som de löpande interagerar med. Alla synpunkter tas omhand och de har 

olika grupper som arbetar med alla de områden som deras kunder har synpunkter på. SJ 

har också en kundombudsman dit man kan vända sig om man inte är nöjd med 

kontakterna och besluten som tagits i enskilda ärenden. För att kunna lyssna till 

personalens klagomål genomför SJ varje år mätningar internt s.k. NMI-mätningar 

(Nöjd-Medarbetar-Index) och följer upp dem på minsta enhetsnivå. All personal har 

ansvar för att förmedla kundernas synpunkter vidare i organisationen.  

SJ arbetar med ständiga förbättringar och skickar synpunkter och förslag till den enhet 

som ansvarar för respektive fråga. De träffar också kunder i olika sammanhang och 

berättar om vad de gör och tar in ytterligare synpunkter och önskemål.  

När SJ:s kunder söker sig till en konkurrent, syns det främst på deras egen 

beläggningsstatistik, de kan också se att avtalskunder och företagskunder minskar sina 

köp. Vad kunderna väljer istället för SJ är inte helt lätt att veta, men bilen är tågets 

största konkurrent. All officiell statistik kring tåg, flyg, buss, och bil är med i denna 
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analys av den här typen av frågor. SJ tar även kontakt med kunder/avtalskunder och 

andra intressenter löpande för att stämma av resandet.  

4.4 Krishantering 

När SJ arbetar med sin krishanteringsplan finns det många olika nivåer av krishantering 

och planer. När en olycka inträffar där människor skadas har de en särskild 

krisorganisation som går in och tar över den del av verksamheten som är berörd. Det är 

en organisation som arbetar utifrån strukturerade planer, tydliga ansvarsområden, 

mandat, tydliga instruktioner och mallar. Gruppen tränar sitt arbete i skarpt läge varje år 

och har också ett antal övningar kring samarbete och arbetssätt. Vad det gäller andra 

kriser så finns det planer för respektive stab/division som de arbetar utifrån. Stab 

”kommunikation” ansvarar för att hålla ihop budskap i olika krissituationer såväl internt 

som externt och i relevanta kanaler. Vid större trafikstörningar har SJ en särskild 

beredskapsorganisation som är tvärfunktionellt sammansatt och som går in och ansvarar 

för trafiken och det som görs i aktuell geografi. Det handlar om allt från kontakterna 

med Trafikverket till hur de tar hand om deras resenärer, ordnar ersättningstrafik, 

informerar etc. För att kunna arbeta fram en så bra krishanteringsplan som möjligt har 

SJ tagit hjälp av externa konsulter och rådgivare inom respektive område. Detta gäller 

inte minst vad det gäller trafiksäkerhet som i sin tur baseras på tillstånd för hela deras 

verksamhet.  

Respondenterna anser att SJ har en bra struktur för sitt arbetssätt, men att det alltid finns 

förbättringsområden och att det blir tydligt när det händer något oväntat. Det viktiga är 

då att arbeta med ständiga förbättringar och säkerställa att erfarenheter tas omhand och 

att instruktioner och arbetsprocesser görs om eller kompletteras.  

I samband med krishanteringsplanen sker det även övningar. Krisorganisationen hade 

två skarpa övningsdagar sent i höstas (2010) tillsammans med motsvarande svenska 

aktörer i Norge och Danmark där hantering av olyckor och katastrofer övades 

tillsammans. SJ fick mycket positiv återkoppling och uppmärksamhet för sitt sätt att 

arbeta och hantera frågor som uppstod i samband med övningarna. De ägnade därefter 

tid för reflektion och diskussion för att säkra förbättringar och arbetssätt. SJ:s 

beredskapsorganisation tränar också och det sker ute på deras fordonsdepå i Hagalund 

där olika händelser stimuleras i verklighetstrogen tågmiljö. All frontlinjepersonal 

genomgår olika former av övningar utifrån olika händelser. Under 2010 var det omkring 

300 personer som tränade skarpt i olika situationer och nära 2000 personer som fick 
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andra former av utbildningar på samma tema. SJ:s krishanteringsplan har under de 

senaste kriserna fungerat bra och de fortsätter att utbilda och träna sin personal.  

Att vara tillgängliga för media har SJ som en policy vilket innebär att de har pressjour 

och presstjänst tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar, året runt. När det sker något 

så finns det ett system för vem som ska kallas in och på vilket sätt. Stab 

Kommunikation ansvarar för att hålla ihop det arbetet. SJ har också talespersoner som 

är specialister inom sina respektive områden och som är utbildade i att uttala sig i 

media.  

Det som kan vara svårt med att hantera media är när SJ inte själva har alla fakta på 

bordet tillräckligt snabbt och inte kan leverera de svar som situationerna kräver. Det kan 

också vara svårt att bedöma krisens storlek och betydelse. Svårt att hantera är också 

enskilda händelser där kundens upplevelse står i skarp kontrast till personalens 

upplevelser, det finns flera sådana exempel. Då är det viktigt att balansera sina 

uttalanden. SJ kan heller inte i egenskap av som statligt ägt bolag kommentera det som 

är rena ägarfrågor. 

På senare tid har media lyft hela frågan och problematiken kring järnvägen, spåren och 

tågen på ett sätt som visar att det inte är SJ som ensamt ansvarar för allt. Komplexiteten 

har beskrivits av många vilket är bra. Fler aktörer har blivit synliga – inte minst 

Trafikverket som är aktiva och tar ansvar för sina frågor. SJ följer rapporteringen i 

media på månadsbasis och aktuell rapport för april 2010 visar att ca 85 % av alla artiklar 

som skrivs om SJ är neutral/positiv och det är bra siffror. SJ kan också se att media 

beskriver deras agerande mer positivt nu när de tar ökat ansvar för sina kunder och har 

ett bättre omhändertagande än motsvarande vinterperiod förra året. Många bloggare och 

aktörer i sociala medier beskriver SJ i positiva ordalag – men det finns också många 

som har mycket negativa texter och uttalanden om SJ. SJ anser att det inte är så mycket 

de kan göra åt detta mer än att själva vara aktiva i sociala medier och säkra dialogen 

med kunder och andra intressenter. Kvällstidningarna skriver ibland reportage om 

problematiken runt SJ och på löpsedlarna i julveckan 2010 skrevs det flitigt om tågkaos 

vilket SJ förstod då var det många tusen resenärer som inte kunde komma fram till sina 

destinationer. Trafikverket offentliggjorde den 23/12 2010 att det extrema vädret var så 

överväldigande att man inte hade kunnat ploga alla banor och att de tvingats att stänga 

av Malmö Central p.g.a. av blåsten och snön. Detta resulterade i att många medier 

började inse att man inte kunde skylla allt på SJ. Det var trots allt inte bara tågen som 

drabbades, hela Sverige drabbades och människor uppmanades att stanna inne. 
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Extremvädret drabbade hela norden men även andra delar av Europa och USA. När det 

är det värsta vintervädret på många år så kan inte bara SJ bära ansvaret för vad som 

händer. 

4.5 SWOT-analys/åtgärdsprogrammet 

SJ:s ledning beslutade efter extremvintern 2009/2010 om att ta fram ett åtgärdsprogram 

för att klara av de kommande vintrarna betydligt bättre både trafikmässigt och för att 

förbättra kundservicen. Programmet fokuserade på områden kring fordonens 

vintertålighet, trafikledningens förmåga, trafikinformationen som skulle nå allmänheten 

i krissituationer, personalens mandat ombord för att lösa olika situationer, personalen i 

SJ:s resebutikers möjligheter att bidra i störda lägen, ny och förbättrad restidsgaranti 

med mera. Åtgärdsprogrammet som startades i april 2010 bestod av 80 punkter och var 

under de första sex månaderna ett omfattande arbete för att också stärka det interna 

förtroende inom SJ. Nästa steg blev att försöka stärka det externa förtroende genom att 

tydligare informera om SJ:s verksamhet och det nya åtgärdsprogrammet via bland annat 

flygblad och TV-reklam.  

SJ anser att åtgärdsprogrammet har fungerat bra hittills. Man har haft flera fordon i 

trafiken och ersättningstrafiken tillsätts snabbare när det har behövts. Man nämner även 

att SJ gjort ett minusresultat första kvartalet 2011 och att detta hade en koppling till 

åtgärdsprogrammet. Det var mer än 200 miljoner kronor och det mesta var relaterade till 

alla aktiviteter för att säkra ett bättre kundomhändertagande och restidsgarantierna.  

Respondenterna förklarar att det både finns styrkor och svagheter med 

åtgärdsprogrammet. Internt är det väldigt tydligt och fokuserat vad som ska göras och 

vad som görs, detta är viktigt inte minst för den interna kommunikationen och 

förbättringsarbetet följs löpande i alla interna kanaler. Detta är en styrka medger 

respondenterna. Även än idag kan tågen bli försenade vilket givetvis kan irritera den 

externa kunden men SJ menar att arbetet att successivt nå bättre resultat inom de 

områden där åtgärderna genomförs, pågår. Långsiktigt externt hoppas SJ att det är en 

styrka med att paketera åtgärderna i ett program som kan bockas av och redovisas. SJ 

ska nu gå i mål med åtgärdsprogrammet, detta för att se vilka möjligheter som de kan se 

med att utveckla programmet. Om det skulle tillkomma nya stora behov som är 

relaterade till de områden som förbättringsprogrammet omfattar och avser så lägger SJ 

in dem där. Annars är det fortsatt utveckling och förbättring som gäller i det löpande 

arbetet.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet av vår uppsats med utgångspunkt från teorin och 

empirin för att få våra frågeställningar besvarade. 

 
 

5.1 Varumärkeskris 

De svåra tider som SJ har gått igenom har definierats som en kris som och har medfört 

att SJ fått mycket kritik. Krisen har som Niraj Dawae & Jing Lei menar fått till följd att 

rykten och andra faktiska faktorer uppkommit vilket kan innebära att varumärket 

påverkas negativt. Krisen har medfört att SJ fått ta emot mycket kritik, främst kring 

informationen och omhändertagandet av kunder i samband med störningar då 

informationen brustit. Detta har inneburit negativ påverkan på SJ:s varumärke vilket 

också medfört ökade negativa rykten och att kundens syn på varumärket förändras. Till 

en början påverkades SJ negativt av de ökade ryktena men har på senare tid vänts i 

samband att SJ börjat ta sig ur krisen. Denna negativa påverkan har man tydligt kunnat 

se i resultaten från den undersökning som Nordic Brand Academy årligen gör för SJ:s 

räkning. Resultaten från år 2010 som nyligen presenterades, visar ett lågt anseende hos 

kunderna och jämfört med förra mätningen föregående år (2009) har siffran sjunkit med 

12 indexenheter, från 53 till 41. Det visar tydligt att SJ:s varumärke har påverkats av de 

senaste årens händelser vad gäller vinter, förseningar, inställda tåg etc. 

Mätningen YouGov (våren 2011) visade att det börjat vända för SJ och att 

reklamfilmerna “Hon/Han jobbar på SJ” i samband med kampanjen för SJ:s 

förbättringsprogram har påverkat i SJ positiv bemärkelse. Detta är en mätbar uppgång 

för varumärket. Att det börjat vända för SJ bl.a. med hjälp av reklamfilmerna har en 

koppling till att SJ är ett välkänt varumärke, då detta i sin tur innebär att konsumenterna 

snabbt hämtar sin pro-attityd, den information som konsumenterna tidigare kommit i 

kontakt med. Effekten av förändring av kundens varumärkesvärdering blir då inte lika 

stor, vilket också minskar krisens påverkan på informationen, enligt Niraj Dawae & 

Jing Lei. Detta innebär även att den positiva information och åsikten som SJ:s 

konsumenter sedan tidigare haft blir till fördel för SJ i sin varumärkeskris.  

Trots att SJ är ett välkänt varumärke har anseendet för järnvägen och hela 

järnvägsbranschen med alla dess ingående aktörer mötts av lågt förtroende från 

intressenterna . Detta är en följd av krisen (Dawae, N. & Lei, J.). 
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Idag är som sagt SJ ett välkänt varumärke vilket medför att konsumenten har en 

varumärkeskännedom. Detta innebär i sin tur att SJ:s kunder kan bedöma hur allvarligt 

krisen är och vilken relevans den har, vilket i sin tur också påverkar effekterna av 

krisen. Detta har visat sig i mätningarna som SJ under de senaste två åren i rad gjort 

bland allmänheten och kunderna för att utvärdera hur kunden ser på ansvarsfrågan för 

vintermånadernas störningar. Undersökningarna visade att SJ inte hålls ansvarig för 

vinterns väderkaos och att järnvägsnätet inte är farbart, vilket istället är Trafikverkets 

ansvar. Däremot är kritiken mot SJ stor kring informationen till och omhändertagandet 

av kunderna i samband med trafikstörningar.  

Att vara ett känt varumärke är en av faktorerna som lett till att företaget snabbare kan 

börja ta sig igenom krisen. Niraj Dawae & Jing Lei menar också att välkända 

varumärken blir mer märkbara i annonserna, det blir lättare att minnas dem, mer 

omtyckt av konsumenterna jämfört med de märken som är mindre kända. Denna effekt 

kan man se hos SJ:s varumärke som i grundet är både starkt och hållbart, då man har ca 

100 000 kunder som reser med SJ varje dag med hundratals avgångar från över 350 

orter och det mesta fungerar bra. För SJ som företag är det väsentligt att deras kunder 

kan lita på dem och den leverans som man betalar för.   

Att SJ idag har så många kunder menar Niraj Dawae & Jing Lei har med varumärkets 

förtrogenhet att göra. Varumärkets förtrogenhet har fungerat som ett skydd mot de 

negativa följderna och den negativa information som uppstått kring SJ:s varumärke. 

Detta innebär inte att SJ är påverkade av kritiken, utan endast att påverkan har varit 

mindre. SJ:s fördel är att varumärket i grunden både är starkt och hållbart. Forskning 

har visat att en attityd är mer tillgänglig då den har varit mentalt repeterad (McGuire, 

1964) och utvecklad (Haugtvedt & Wegener, 1994) eller när den helt enkelt är mer 

minnesvärd (Pham et al., 2002).  

Kundens varumärkeskännedom spelar en viktig roll i marknadsföring (Dawae, N. & 

Lei, J.) vilket SJ är medvetna om. SJ vet även att de som företag måste bli tydligare med 

kundlöften och vad man som kund kan förvänta sig från SJ. SJ:s målsättning är att vara 

ett företag som kunderna litar på och känner sig trygga med. När allt går som det ska 

men också när det inte gör det, då blir deras sätt att ta hand om sina kunder avgörande. 
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5.2 Kundens svar på missnöje 

Sheth´s (1973) generella modell av industriellt inköpsbeteende beskriver att 

konsumenternas tidigare köpupplevelser påverkar deras framtida köpbeslut. SJ anser att 

detta är en viktig punkt att arbeta med när det kommer till kundernas missnöje gentemot 

företaget. Som Tähtinen & Vaaland, 2006 beskriver så har företag ett stort ansvar att 

minska sådan skada som kan uppstå då konsumenten väljer att t.ex. sprida negativa 

budskap som riskerar att spridas till framtida kunder. Företaget minskar sådan skada 

genom att visa förståelse för missnöjda kunder samt att de är medvetna om vilken skada 

detta kan medföra. SJ tar sina kunders kritik och liknande på stort allvar, de gör 

undersökningar hela året för att kunna säkerställa grunderna till kundernas missnöje. 

SJ:s kunder har varit missnöjda eftersom företaget inte har uppfylld deras förväntningar 

i en eller flera delar av köpprocessen. Detta kan vara redan vid köpet av tågbiljett, 

bemötelsen via telefon/butik, servicen ombord, vid förseningar etc. Detta kan som 

beskrivet i Tikkanen et al. (2000) leda till att kunderna blir missnöjda med den totala 

köpupplevelsen. Detta diskuterade även Webster och Wind (1972)  i modellen ”köpets 

centrum” att eftersom köpprocessen kan omfatta flera personer och flera mål så skapar 

beslutet att hantera köpprocessen för ett företag i detta centrum. Detta tidigare exempel 

med Bob och Ursulas olika förväntningar till företaget kan jämföras med t.ex. SJ:s 

företagskunder. Då biljetterna bokas över t.ex. telefonförsäljning kan bemötandet och 

servicen vara tillfredställande, men resenärerna kan senare bli besviken ifall själva resan 

inte motsvarade förväntningarna. Därför är det viktigt för SJ att få alla dessa delmål för 

kunden att fungera. Avtals- och företagskunder är just de kunder som SJ tydligt kan se 

om de minskar sina köp och även de som är lättast att ta kontakt med för att stämma av 

resandet.  

 

5.3 Krishantering 

Skoglund förklarar i sin bok Att lösa kriser i företag, att det mest grundläggande med att 

bygga upp krisberedskap är att kunna identifiera potentiella kriser, vilket påstås 

förutsätta en öppen och ärlig anda som innebär att problemen tillåts att prata om. SJ 

arbetar med en särskild krisorganisation som direkt går in vid kriser och tar över den del 

av verksamheten som är berörd. De arbetar utifrån strukturerade planer, tydliga 

ansvarsområden, mandat, tydliga instruktioner och mallar för att allt ska fungera så bra 

som möjligt och att de direkt ska kunna ta tag i den kris som de för tillfället befinner sig 

i. Skoglund anser även att det är mycket viktigt att ta hjälp av någon utomstående 
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konsult så att upplägget följer en viss pedagogik. Detta ser också SJ som en självklarhet 

då de genom externa konsulter och rådgivare har arbetat fram den krishanteringsplan 

som SJ använder sig av idag. Skoglund beskriver krisplanen steg för steg. Dessa steg 

går mycket väl att jämföra med SJ förberedelser inför deras krishanteringsplan. SJ 

arbetar aktivt i form av övningar i samband med krishanteringsplanen, dessa följs sedan 

upp för att göra ständiga förbättringar. När de olika kriserna inträffar har SJ olika 

ansvarsområden som direkt går in och tar över.  

I dagens medievärld blir kriser snabbt officiella kriser och SJ har under de senaste åren 

fått väldigt stor uppmärksamhet i massmedia i kristider. Skoglund menar att företaget 

blir bedömt utifrån hur krisen hanteras snarare än för vad som egentligen orsakar 

krisläget. Detta kan man tydligt ha följt i media då SJ fått kritik för saker de kanske inte 

rår över. Sedan Trafikverket den 23/12 2010 gick ut och berättade om att man inte hade 

plogade banor, att man var tvungen att stänga av tågstationer p.g.a. blåst och snö så var 

det många media som förstod att det inte bara var tågen som drabbades utan att hela 

Sverige drabbades. Trafikverket har nu blivit synliga och tagit sitt ansvar för sina frågor 

och media har på senare tid lyft hela frågan kring järnvägen att det inte bara är SJ som 

bär ansvaret för vad som händer. Samtidigt är det då viktigt när krisen ändå inträffar att 

krishanteringsplanen fungerar korrekt. SJ anser att de har en bra struktur för deras 

arbetssätt och att krishanteringsplanen under de senaste åren fungerat bra.  

 

5.4 Kvantifierad SWOT-analys på SJ:s åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammet har styrkor och möjligheter men även svagheter och hot. 

Programmet är skapat främst för att klara av kristiderna och för att undvika att det 

fortsätter att gå dåligt för SJ. Det är ett program för att klara av de kommande vintrarna 

betydligt bättre men också för att kunna ta hand om SJ:s kunder på ett bättre sätt. Vi 

beskriver SJ:s åtgärdsprogram med hjälp av den kvantifierade SWOT- analys modellen. 

Åsikterna och synpunkterna baseras på respondenterna.  
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Figur 4. Kvantifierat SWOT analys på SJ:s Åtgärdsprogram. 

5.4.1 Möjligheter 

Den första kvadraten står för företagets starka sidor som är de möjligheter som finns på 

marknaden. Företaget kan anta strategier genom att använda sig av deras starka sidor, 

(His Chang, H. & Chin Huang, W. 2006). Detta är även något SJ arbetat med. Man har 

utifrån sina starka sidor tagit fram strategier såsom marknadsutveckling, detta genom 

nya reklamfilmer ”Hon/Han jobbar på SJ” med kampanjen för SJ:s 

förbättringsprogram. Utifrån detta har man skapat en möjlighet där dessa två 

tillsammans påverkat allt kring SJ positivt. Detta har i sin tur lett till en mätbar uppgång 

för varumärket. 

Åtgärdsprogrammet som är ett förbättringsprogram som man arbetar löpande med.  SJ 

stämmer ofta av angående programmet. Detta blir i sig en möjlighet. Man går i mål med 

åtgärdsprogrammet, detta för att kunna se vilka möjligheter som finns med att utveckla 

programmet och göra det ännu bättre. Skulle det tillkomma nya, stora behov som är 

relaterade till de områden som förbättringsprogrammet omfattar och avser så lägger SJ 

in dem där.  
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5.4.2 Svagheter 

Andra kvadraten står enligt His Chang och Chin Huang (2006), för företagets svaga 

sida, i detta fall står den för åtgärdsprogrammets svaga sida. Internt ses programmet 

vara starkt, men då man kollar på externa miljön kan SJ se svagheter. Svagheterna 

externt är att det är svårt för dem att kunna se till att deras kunder direkt kan kunna 

omsätta SJ:s åtgärder till nyttan för kunden, just i detta tåg, i just den här stunden. His 

Chang och Chin Huang (2006), menar att det är väldigt viktigt att företag arbetar med 

att förbättra sina svagheter för att öka konkurrenskraften. Åtgärdsprogrammet är en 

strategi som används för att bl.a. förbättra svagheterna i SJ, men idag är detta 

fortfarande en svaghet med SJ:s åtgärdsprogram. SJ menar att de successivt kan se att 

det blir bättre resultat inom de områden där åtgärderna genomförs och pågår. 

Långsiktigt externt hoppas SJ att det är en styrka med att paketera åtgärderna i ett 

program som kan bockas av och redovisas. 

5.4.3 Hot 

Hot är den tredje kvadraten enligt His Chang och Chin Huang (2006), studie, här råder 

en låg konkurrenskraft och hot från andra konkurrenter. Idag delas Sveriges järnvägar i 

två marknader, den ena är där SJ AB har exklusiv trafikeringsrätt och den andra är där 

SJ AB möter konkurrens från andra tågoperatörer. Att man har exklusiv trafikeringsrätt 

innebär att SJ på denna marknad inte har någon konkurrens från andra tågbolag, vilket 

också innebär att dem kontrollerar 100 procent av marknaden. Detta innebär att man 

inte direkt har något sorts hot med åtgärdsprogrammet då SJ är marknadsledande. Hoten 

med åtgärdsprogrammet är istället det nya arbetssättet som uppstått relaterad med 

programmet. Det har varit kostnadskrävande, väldigt stora summor har krävts från SJ 

för att kunna arbeta med åtgärdsprogrammet. Vi tolkar det som att SJ:s minusresultat 

som uppstod första kvartalet 2011 relaterat till åtgärdsprogrammet, kan förstås om man 

tar hänsyn till His Chang och Chin Huang (2006) teori om den kvantifierade SWOT-

analysen. Det är också enligt His Chang och Chin Huang (2006) viktigt för ett företag 

att koncentrera sig på den mest gynnande marknaden/marknaderna, detta för att undvika 

hot. Man menar även i teorin att ett företag bör genomgå en avyttring eller likvidation 

av själva strategin för att undvika hot, då man misslyckas med strategin. Det viktiga här 

är att SJ avvaktar med åtgärdsprogrammet och skulle det misslyckas bör SJ avyttra eller 

avveckla strategin. 



 

38 
 

5.4.4 Styrkor 

Fördelen med åtgärdsprogrammet är just det att det är ett program som tagits fram för 

att stoppa krisen. Detta är enligt SJ en styrka. Programmet skapades genom att SJ 

fokuserade på områden kring fordonens vintertålighet, trafikledningens förmåga, 

trafikinformation för att säkra bättre information i störda lägen, personalens mandat 

ombord för att lösa olika situationer, personalen i SJ:s resebutikers möjligheter att bidra 

i störda lägen, ny och förbättrad restidsgarant m.m. Enligt His Chang och Chin Huang 

står dessa faktorer under fjärde kvadraten, då dessa är styrkor.  

Att programmet är tydligt och fokuserat är enligt SJ viktigt för den interna 

kommunikationen och förbättringsarbetet, då den följs löpande i alla interna kanaler. I 

dessa styrkor har SJ konkurrenskraften inför hot, (His Chang och Chin Huang 2006). 
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6. Slutsats 
 
 

I detta sista kapitel svarar vi på vårt syfte med uppsatsen, med bakgrund mot 

frågeställningarna, teorin och empirin. 

 

Syftet med vår uppsats var att få en djupare kunskap över hur en kris påverkar 

företagets varumärke samt ville vi jämföra huruvida SJ:s krishantering stämmer överens 

med teorin. SJ:s kriser har resulterat i att konkurrensen bland olika tågoperatörer blivit 

större och de har tappat allt för många kunder som numera väljer andra tågoperatörer 

eller andra transportmedel. Vårt syfte var att ta reda på hur SJ arbetar för att få dessa 

kunder att välja SJ som transportmedel igen.  

Kritiken mot SJ för de senaste årens händelser har varit stor, främst kring informationen 

och omhändertagandet av kunder i samband med störningar då informationen brustit. 

Detta har mätningar tydigt visat att SJ:s varumärke har påverkats negativt av då 

kundernas syn och förtroende för företaget har förändrats. Detta har inneburit att SJ:s 

kunder blivit missnöjda eftersom företaget inte har uppfyllt deras förväntningar i en 

eller flera delar av köpprocessen. SJ har då i sin tur agerat snabbt och korrekt enligt 

teorin med att ta kundernas kritik på stort allvar och har genom undersökningar kunnat 

säkerställa grunderna till kundernas missnöje. Med hjälp av dessa undersökningar har 

nu SJ kunnat lansera sitt åtgärdsprogram. Programmet togs fram för att kunna fokusera 

på de områden som tidigare varit bristfälliga och som kunderna inte varit nöjda med. SJ 

arbetar med att paketera dessa åtgärder i ett program där de senare kan bockas av och 

redovisa dem. Långtsiktigt hoppas man att åtgärdsprogrammet uppfyller alla sina delar 

samt att det i framtiden går att utveckla och göra ännu bättre.  

SJ:s krishantering stämmer väl överens över hur Skoglund i sin bok Att lösa kriser i 

företag, beskriver hur en kris ska hanteras. SJ arbetar med en öppen och ärlig anda där 

de har erkänt sina misslyckanden och aktivt går ut och berättar allt de gör för att säkra 

en bättre leverans till sina kunder. Detta innebär att SJ:s kunder lätt kan följa med i 

utvecklingen om hur SJ arbetar med att få sina kunder att välja SJ som transportmedel 

igen.  Krishanteringen sker i form av övningar för att lättare kunna hantera de kriser 

som uppstår i framtiden och enligt SJ har denna plan under de senaste åren fungerat bra.  

Vi har under uppsatsen gång fått djupare förståelse över att SJ inte ensam bär ansvaret 

över allt som sker kring tågkaoset. Trafikverket har under senare tid blivit mer aktiva 
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och tagit ansvar för sina frågor och en aktuell rapport för april 2011 visade att 85 % av 

alla artiklar som skrivs om SJ är neural/positiv, vilket vi anser är mycket bra siffror. 

Genom åtgärdsprogrammet når SJ sina kunders önskningar om att säkra en bättre 

leverans och genom sin krishanteringsplan arbetar de i förebyggande syfte för att kunna 

hantera kriser i framtiden på ett bättre och säkrare sätt. Mätningar visar nu att den 

negativa trenden för SJ har börjat vända och att det är en mätbar uppgång för deras 

varumärke. Förslag till fortsatt forskning är att följa upp detta åtgärdsprogram inför 

detta års vintersäsong för att se vad programmet har för inverkan, vad svagheterna 

respektive styrkorna är. Det är lätt för SJ att lova saker med programmet men det 

återstår att se huruvida det fungerar.  
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8. Bilaga  
 

Här redovisar vi de bilagor vi använt oss av under uppsatsens gång. 

 

8.1 Intervjufrågor 
 

1. Varumärkeskris 

1.1 Kan du berätta hur SJ:s varumärke har påverkats av de senaste årens incidenter som 

förseningar, inställda tåg samt olyckor? 

1.2 Anser du att SJ har ett starkt och hållbart varumärke som kunderna kan förlita sig 

på? 

 

2. Krishantering 
2.1 Hur går det till när ni arbetar med er krishanteringsplan? 

2.2 Har ni arbetat med experthjälp för att få fram er krishanteringsplan? 

2.3 Om du fick bestämma - hur skulle SJ då ordna ett perfekt 

krishanteringssystem/skydd mot kriser? 

2.4 Arbetar ni i form av övningar i samband med er krishanteringsplan? När var senaste 

utbildningen/övningen, hur gick det? Vad gick som tänkt, vad gick fel, vilka 

konsekvenser fick det? 

2.5 Hur har krishanteringsplanen fungerat i de senaste kriser ni haft? 

2.6 Hur arbetar ni internt med er krishanteringsplan? Kan du ge något exempel? 

 

3. Media 
3.1 Hur hanterar ni media vid en kris? 

3.2 Vad är svårast och vad är lättast att hantera media vid en kris? 

3.3 Tycker ni att media har framställt er felaktigt? På vilket sätt? 

3.4 Vilka medier har varit schysta/vilka har bedrivit hetsjakt? 

3.5 Läser ni bloggar, sociala medier, twitter osv. för att följa diskussionerna om SJ? Hur 

hanterar man det? 

 

4. Missnöjda kunder 
4.1 Man får känslan av att många av era kunder är missnöjda, vad är er plan att vinna 

tillbaka era missnöjda kunder? 

4.2 Hur gör ni för att lyssna till era kunders klagomål? Enkäter, undersökningar? 

4.3 Hur gör ni för att lyssna till er personals klagomål vid resebutiker, tågpersonal och 

telefonförsäljning?  

4.4 Vad gör ni för att förbättra dessa? 

 

5. Olika svarsbeteenden 
I vår uppsats så undersöker vi fyra olika sätt för kunder att hantera upplevda problem 

med ett företag - 1 att man avslutar relationen med SJ och letar nya färdmedel, 2 att 

man höjer sin röst och klagar direkt till SJ, 3 att man hårdnackat går i försvarsställning 

och tar SJ i försvar och 4 att man blir så arg att man börjat smutskasta SJ inför andra 

kunder. 

5.1 Kan du ge exempel på hur det kan gå till när en kund söker sig till en konkurrent? 

Märker ni ens av det?  

5.2 Hur går det oftast till när den typiske kunden klagar direkt till er? 

5.3 Vilka kunder tar er oftast i försvar? Resenärerna som pendlar väldigt mycket, första 

klass resenärer, äldre/yngre osv? Märker ni av det? 

5.4 Vilka kunder smutskastar gärna SJ i form av negativa ord till andra kunder?  
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6. Åtgärdsprogrammet 
6.1 Berätta om SJ åtgärdsprogrammet? 

6.2 Hur har åtgärdsprogrammet fungerat hittills?  

6.3 Vilka styrkor & svagheter finns det med åtgärdsprogrammet? 

6.4 Vilka möjligheter ser ni med att utveckla åtgärdsprogrammet? Finns det planer 

redan nu vad ni vill utöka åtgärdsprogrammet med i framtiden? 

 


