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Sammanfattning 
Abstract 
   Vad som skiljer en organisation från mängden kan i många fall vara hur god kapacitet som finns 
för att bemöta det hot en kris kan utgöra. Därför är det viktigt för organisationen att hela tiden 
aktivt arbeta med att förbättra denna kapacitet, genom att på ett så brett plan som möjligt försöka 
förbereda sig för de potentiella kriser som kan drabba organisationen. Således blir det en strategisk 
fråga att ha crisis management-kapacitet, och för att etablera denna måste ledningen styra 
organisationen i rätt riktning. Därigenom kan en kris hindras från att fortplanta sig som ringar på 
vatten, och drabba en allt större del av organisationen.  
   Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur en organisation, ur ett styrnings-
perspektiv, kan etablera eller förbättra sin crisis management- kapacitet.  
   Undersökningen visar att organisationens crisis management-arbete i hög grad bedrivits genom 
att förberedelser och förebyggande arbete företagits för de kriser som organisationen har erfarenhet 
av. Detta arbete styrs i stor utsträckning genom direktstyrning eller genom att individerna förses 
med den kunskap som kan krävas. Detta är möjligt då arbetsprocessen för dessa kriser är relativt 
känd, genom de erfarenheter som finns. I de fall då erfarenheterna inte är goda beträffande vad 
som krävs har arbetet dock stagnerat. Då erfarenheterna är låga blir det svårare att styra crisis 
management-arbetet och informella styrmekanismer kan komma att bli nödvändiga. För att 
organisationen skall ges möjlighet att fungera proaktivt måste således ledningen genom ett 
tydligare ledarskap försöka påverka organisationskulturen. Detta kan gynna crisis management- 
arbetet, och behovet av formell styrning kan därigenom minskas.  
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Abstract 
What distinguishes one organization from the next is its capability to avert the threat a crisis poses to the 
business. Therefore, it is of great importance for a company to work continuously on improving its crisis 
management programs by means of preparing and planning for a wide range of potential crises. By preparing 
and thinking creatively, an organization cannot completely avoid the risk of being exposed to a potential crisis, 
but it can maximize the ability of coping with the effects of a disaster. Therefore, the question of crisis 
management capabilities is of strategic importance, and the task of establishing or improving these capabilities 
is a management issue. 
 
The purpose of the thesis is to investigate and describe how an organization, from a management control 
perspective, can establish or improve its crisis management capabilities. 
 
The study concludes that the work conducted in an organization to establish or improve the crisis management 
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experienced in the past. This work has, due to the high task programmability, mainly been based on types of 
direct or capability control, while in cases where the knowledge and experience have been lacking, the work 
has stagnated. When the degree of knowledge and experience is low, there is a greater need for informal 
control mechanisms. For the organization to respond proactively to crises, the management has to try to affect 
the organizational culture through an explicit leadership, in a way that encourages crisis management related 
work and initiatives.          
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1.1 Bakgrund 
 

”Noa byggde arken innan det började regna” 
 
Om man väljer att tro på bibelns berättelse kan detta anses vara ett av historiens 
första exempel på ett preventivt krisarbete. Förvisso hade Noa blivit varnad för att 
syndafloden var i antågande genom att Gud givit honom noggranna instruktioner 
om vad som vad som skulle komma att bli nödvändigt för att överleva, men Noa 
valde att förbereda sig så gott som möjligt för att kunna rädda såväl sin familj som 
jordens djur.  
 
Det senaste exemplet där krisberedskap och krisarbete hamnat i fokus, är genom 
den hårda kritik som riktats mot den svenska regeringens och utrikes-
departementets agerande efter naturkatastrofen i Sydostasien den 26 december 
2004. Såväl media som överlevande och anhöriga hävdar att regeringen och UD 
agerade alltför sent och att de åtgärder som sattes in var långt ifrån tillräckliga för 
att täcka behovet av hjälp. När flygplanen den 11 september 2001 sågs flyga mot 
sitt öde, insåg många människor att det till synes osannolika plötsligt hade inträffat. 
Arbetsplatsen för tusentals människor och mängder av företag försvann i ett svep, 
och ett flertal organisationer kom att lida svåra ekonomiska, såväl som personella 
förluster. I dagens globala ekonomi kunde efterdyningarna av attacken kännas i 
stort sett hela världen och plötsligt kändes västvärlden inte lika säker som tidigare. 
Alla utsatta företag i New York drabbades dock inte lika hårt. Även om dessa inte 
likt Noa hade fått en förvarning om vad som komma skulle, hade de byggt sin ark, 
och så gott de kunnat försökt förbereda sig för att en katastrof skulle kunna inträffa. 
Hardy och Roberts (2003) exemplifierar detta med USA:s fjärde största 
advokatfirma, som inom loppet av minuter efter det att det första flygplanet träffat 
ett av World Trade Centers tvillingtorn, satte sina krisplaner i verket. Efter sju 
dagar hade företaget flyttat sin verksamhet till en annan byggnad och kunde, trots 
det katastrofala som inträffat, återuppta normal affärsverksamhet.  
 
Även om händelserna i New York har satt ett nytt fokus på frågor rörande kriser 
och betonat betydelsen av att företag och offentliga institutioner skall förbereda sig, 
så behöver ju en kris inte vara något så dramatiskt som en naturkatastrof eller ett 
terroristangrepp. I Sverige har vi under de senaste åren kunnat se exempel på hur 
företag, eller individer inom företag har agerat på ett sådant sätt att de har satt hela 
företagets trovärdighet på spel. Detta i sin tur har givit upphov till situationer som 
företagen svårligen har kunnat bemästra. Skandalerna inom såväl Skandia som 
Systembolaget inducerades av att ledande personer inom organisationen agerade 
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på ett sätt som gjorde att de, för personlig vinnings skull, satte företagets anseende 
bland allmänheten på spel. I båda fallen ledde detta till långdragna processer, vilka 
hela tiden tycktes leda till nya avslöjanden, vilka i sin tur förvärrade situationen 
ytterligare. Även om organisationerna inte till hundra procent hade kunnat 
förhindra att kriserna uppkom, skulle, likt arken för Noa eller katastrofplanerna för 
advokatfirman i New York, ett väl utvecklat krisarbete ha kunnat lindra krisen i ett 
tidigt stadium och de ekonomiska skadeverkningarna hade därigenom kunnat 
begränsas. 
 
Enligt en undersökning gjord bland de 500 största amerikanska företagen visade 
det sig enligt Mitroff & Alpaslan (2003) att företagen kunde delas in i två 
kategorier avseende deras sätt att arbeta med kriser. Författarna kategoriserar 
företagen i proaktiva och reaktiva företag. Medan de reaktiva företagen hade 
fokuserat sitt krisarbete på att planera för de typer av kriser företaget vanligtvis 
hade utsatts för, och därigenom försökte förutse vad som skulle kunna inträffa, 
hade de proaktiva företagen ett synsätt innebärande att vad som helst skulle kunna 
hända. På detta sätt försökte de proaktiva organisationerna, likt advokatfirman i 
New York, att förbereda sig även för kriser som vid planeringsstadiet kunde anses i 
det närmaste otänkbara.  
 
Vad studien visade var att de proaktiva företagen inte bara var bättre på att hantera 
dessa ”nya” typer av kriser utan att de även var bättre på att hantera bekanta kriser 
när de uppkom. Vid ett flertal tillfällen hade dessa organisationer också löst 
potentiella kriser utan att vara medvetna om det, då dessa krissituationer hade 
passerat utan att de hade tillåtits att utvecklas till en kris. Vidare menar Mitroff och 
Alpaslan (2003) att de proaktiva företagen har visat sig vara bättre på att ta vara på 
sina tillgångar inom andra områden där osäkerhet och risker föreligger. Vad såväl 
Mitroff (1988), som Mitroff och Alpaslan (2003) förespråkar, är enligt vår tolkning, 
att ett företag hela tiden skall sträva efter att fungera proaktivt, då ett reaktivt 
angreppssätt vid arbetet med kriser kan beskrivas som att arbeta med huvudet i det 
förflutna. Eller kort sagt, som att försöka utkämpa nya krig med gamla vapen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Inom en organisation är det hela tiden en mängd frågor eller aktiviteter som måste 
utföras, varav crisis management1 är en. I många fall medför detta att individerna 
inom organisationen tvingas välja eller prioritera de aktiviteter som de finner vara 
                                                 
1 Vi ser på begreppet crisis management som det systematiska arbete som bedrivs inom en organisation för att 
reducera eventuella negativa effekter som en kris skulle kunna medföra. En närmare definition samt en diskussion 
kring begreppet återfinns i referensramen under stycke 3.3.1. 
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de viktigaste och då tiden ofta är knapp och arbetsuppgifterna är många, blir en 
oundviklig följd att vissa frågor skjuts på framtiden.  
 
I en studie gjord av Carlsson och Nordqvist (2004) inom ICA Sverige AB:s 
logistikorganisation exemplifieras just detta, då det i flera fall fanns tydliga och 
klara krisplaner, men att dessa av olika orsaker inte hade hållits uppdaterade utan 
snarare hade fallit i glömska. Crisis management betraktades inom organisationen 
som något abstrakt och hypotetiskt, och behandlades på grund av detta som ett 
separerat område, och inte som en del av den normala verksamheten. Ytterligare en 
anledning till att organisationen inte hade arbetat med dessa frågor var att ingen 
uppföljning hade gjorts, vilket medförde att medarbetarna hade prioriterat andra 
aktiviteter, vilka var lättare att kontrollera beträffande huruvida ”hemläxan” var 
gjord eller ej. 
 
Att uppföljning inte gjordes kontinuerligt kan enligt författarna ha berott på ett 
bristande engagemang i crisis management-frågor från ledningshåll. Detta problem 
belyser även Burnett (1998), som hävdar att dagens företag generellt sett inte har 
integrerat crisis management i tillräckligt hög grad i företagets vanliga strategiska 
arbete. Ytterligare en svårighet som kan ha bidragit till att uppföljning inte gjorts, 
är avsaknaden av mätpunkter eller parametrar för uppföljning. Enligt Mitroff och 
Alpaslan (2003) är det svårt att i kvantitativa eller monetära termer värdera ett 
preventivt krisarbete. Författarna menar att det är svårt att uppskatta hur mycket en 
kris och dess följdverkningar skulle kunna kosta, och på grund av detta bör det 
enligt författarna inte heller göras.  
 
Inom crisis management-litteraturen betonas vikten av att integrera crisis 
management i verksamheten, men som nämnts ovan är detta inte helt problemfritt. 
Exempelvis betonar Mitroff och Anagnos (2001) att en organisation bör sträva 
efter att integrera sina crisis management-program med övriga program för att på 
så sätt arbeta aktivt med dessa frågor. Svårigheten att uppskatta hur väl fungerande 
krisarbetet eller krishanteringkapaciteten egentligen är inom en organisation gör 
dock att det ibland innebär svårigheter att motivera de kostnader som en beredskap 
för med sig. Inom litteraturen finns inte mycket skrivet om hur denna integrering 
av crisis management kan ske. Integrering av crisis management i en organisations 
verksamhet är enligt vår tolkning i hög grad en styrningsfråga, då det i enlighet 
med Tannenbaum (1968) handlar om att påverka individer att verka för att uppnå 
det eftersträvade målet. Detta leder oss fram till syftet med vår studie. 
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1.3 Syfte 
 
Att undersöka och beskriva hur en organisation ur ett styrningsperspektiv kan 
etablera en, eller förbättra sin, crisis management-kapacitet. 
 
Vi kommer att analysera detta utifrån en fallstudie på ICA Sverige AB2. 
  

1.4 Problemformulering 
 
För vår studie har vi valt två forskningsfrågor, vilka vi i slutsatsen avser att besvara 
att därigenom uppfylla vårt syfte. Dessa två frågor är: 
 

- Hur arbetar organisationen med crisis management idag? 
 
- Vad kan vara viktigt för att organisationen skall kunna fungera proaktivt ur 

crisis management-hänseende? 
 

1.5 Målgrupper 
 
Denna studie kan anses ha en praktisk och en teoretisk dimension. Den praktiska 
vänder sig till organisationer som strävar efter att förbättra sin crisis management-
kapacitet. Vidare anser vi att den teoretiska dimensionen kan vara av intresse för 
studenter och forskare, och tjäna som underlag för fortsatt forskning, då det enligt 
vår uppfattning inte finns mycket skrivet om crisis management ur ett styrnings-
perspektiv. 
 

                                                 
2 I uppsatsen kommer vi att referera till vårt fallföretag ICA Sverige AB som ICA, utom i de fall då vi avser att 
klargöra vilket specifikt bolag inom ICA-koncernen som avses. 



I Inledning                            Crisis Management ur ett styrningsperspektiv 
 

 

6 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i 6 kapitel, varav Inledning är det första. I nästföljande 
kapitel kommer vi att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt, samt den 
metod som tillämpats. Detta för att visa läsaren vilka val och influenser som 
kommit att prägla vårt arbete. 
  
För att bidra till ny kunskap inom ett visst teoretiskt 
område krävs det att befintlig teoribildning 
analyseras och sätts i ett nytt sammanhang. I kapitel 
3 redogör vi därför för den teoretiska referensram 
som vi anser vara av värde för att kunna göra detta, 
samt för att uppfylla studiens syfte. 
 
Kapitel 4 är den del av uppsatsen där vårt empiriska 
material åskådliggörs, vilket är uppdelat i dels en 
beskrivning av det fallföretag och de avdelningar 
som uppsatsen behandlar, och dels en 
sammanställning av den empiri som enligt vår 
uppfattning möjliggör analyskapitlet. 
 
Analysen utgörs av kapitel 5, i vilket vi utifrån 
uppsatsens syfte kommer att analysera den empiri 
som vi genererat, utifrån vår uppbyggda referensram. 
 
Slutligen kommer vi att i kapitel 6 redogöra för de 
slutsatser vi dragit samt visa på hur de hjälper oss att 
uppfylla studiens syfte. 
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II 

Vetenskapligt 
förhållningssätt  

&  

Metod 
 
 
I detta kapitel avser vi att presentera den vetenskapssyn som präglat vår 
arbetsprocess. Vi har valt att dela upp kapitlet i två delar för att ur ett teoretiskt 
och ett praktiskt perspektiv tydliggöra för läsaren vilka val vi gjort och vilka 
följder detta fått. På detta sätt avser vi att ge läsaren ett bättre verktyg för att 
kunna bedöma trovärdigheten i de resultat som presenteras i slutsatsen.  
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2.1 Sanningsbegreppet 
 
Enligt Allwood och Erikson (1999) syftar all forskning till att generera kunskap, 
vilken enligt författarna i den västerländska filosofin traditionellt är definierat som 
sann, rättfärdigad tro. Orden ”tro” och ”rättfärdigad” kan i sammanhanget 
förklaras genom att forskaren håller något för sant och dessutom kan ge argument 
för att en utsaga är sann. Däremot anser Allwood och Erikson (1999) att 
ordet ”sann” kan definieras på olika sätt, och menar att det vanligaste sättet att 
precisera sanning är att en utsaga enligt korrespondensteorin är sann om den 
motsvarar något som finns i verkligheten. Vidare skriver författarna att 
koherensteorin i stället utger en utsaga för sann när den är kompatibel med andra 
utsagor som vi håller för sanna, medan den pragmatiska teorin anser att utsagan är 
sann om den leder till mänsklig nytta. 
 
Den pragmatiska teorin, tillsammans med korrespondensteorin, återfinns också i 
Alvesson och Sköldbergs (1994) resonemang om sanningsbegreppet. Dock tillför 
författarna ett annat sanningsbegrepp, det signifikativa, vilket fokuserar på sanning 
som betydelse, som uppdagandet av djupare mening, vilket ligger närmare 
hermeneutikens syn på sanning. I detta begrepp inkluderar enligt vår tolkning 
Alvesson och Sköldberg (1994) också det sanningsbegrepp som Allwood och 
Eriksson (1999) benämner koherensteori och således går det också enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994) att se på sanning utifrån tre håll; korrespondens, användning 
och mening. Detta tresidiga synsätt benämns av Alvesson och Sköldberg (1994) 
som det trilaterala sanningsbegreppet, och enligt författarna präglas en 
forskningsprocess av samtliga tre sidor, dock i olika utsträckning vid olika faser av 
processen. 
 

2.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt/ 

Vår kunskapssyn 
 
Ovan förda diskussion kan kopplas samman med den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt en forskare har och vi avser nu att redogöra närmare för vår syn på 
kunskap, då valet av forskningsmetod och ansats enligt Gustavsson (2004) är 
beroende av den vetenskapssyn som forskaren har och därför i hög grad kommer 
att påverka studien. Denna syn på kunskap är enligt författaren relativt konstant 
och ändras inte över en natt. Vidare utgår vetenskapssynen i mångt och mycket 
från den vetenskapssyn som samhället har, samt den forskningsmiljö som man 
befinner sig i. 
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Vi anser oss ta vår utgångspunkt i hermeneutiken då vi i vår i vår studie snarare 
avser förklara innebörden av vårt valda fenomen, än att vi vill klarlägga 
kausalitetssamband. För att beskriva vår hermeneutiska kunskapssyn har vi valt att 
kontrastera denna mot positivismen, då vi på detta sätt anser oss bättre kunna 
motivera vår ståndpunkt.  
 
Inom positivismen anses kunskapstillväxten vara en kumulativ process, i vilken 
kunskapsberget växer genom att ny kunskap läggs till den gamla (Björklund & 
Paulsson 2003). Detta sker enligt Thurén (1991) genom att forskaren observerar 
eller logiskt resonerar sig fram till resultatet och genom detta strävar efter att 
avtäcka den objektiva sanningen. På grund av att denna enda sanning baseras på 
värderingsfria hårda fakta finns det inte inom de positivistiska ramarna utrymme 
för tolkning och den positivistiske forskaren anses fjärmad från det studerade 
fenomenet.  
 
Enligt vår uppfattning kommer vi i vår studie svårligen att kunna fjärma oss från 
och förhålla oss objektiva till vårt studerade fenomen, då arbetet kommer att 
präglas av våra tolkningar. Detta stöds även av Holme och Solvang (1997) som 
menar att det inte är möjligt för en forskare, att vare sig i det vardagliga livet eller 
vid vetenskapligt arbete, helt frigöra sig från sina personliga subjektiva 
referensramar. Patel och Davidsson (2003) beskriver på ett liknande sätt att 
människan har ”privata teorier” vilka hjälper henne att förstå och tolka sin 
omgivning samt filtrera den information hon ställs inför, och att omvärlden kan te 
sig olika beroende på betraktaren. Den hermeneutiska forskningsprocessen infattar 
enligt Ödman (2004) momenten tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring, 
vilka i en växelverkan söker finna innebörd. Vår studie syftar enligt vår 
uppfattning inte till att avtäcka en objektiv sanning, utan snarare till att bidra till 
ökad kunskap och förståelse, vilket går i linje med den hermeneutiska forskningen, 
vilken tillåts vara subjektiv och öppen. Kunskap och förståelse anser vi skapas 
genom att vi utifrån vår förförståelse genom tolkning försöker förklara ett fenomen. 
På så vis interagerar vi snarare med det studerade fenomenet än att vi fjärmar oss 
ifrån det.  
 
Den hermeneutiska forskningsprocessen kännetecknas enligt Ödman (2004) ofta 
av en spiral där forskaren utifrån sin förförståelse tolkar sin omgivning. I takt med 
att denne tillgodogör sig ny information revideras också förförståelsen och lägger 
grunden för nya tolkningar. På detta sätt pendlar forskaren hela tiden mellan helhet 
och del, mellan det konkret empiriska och det teoretiskt abstrakta. Vår förförståelse 
kommer att präglas av den uppfattning och erfarenhet vi har om ICA genom den 
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tidigare studie vi gjort inom företaget (se Carlsson & Nordqvist 2004). Efterhand 
som vi genererar vårt empiriska material och studerar befintlig teoribildning, 
kommer vi att kunna revidera vår förförståelse i takt med att vår förståelse ökar. 
Detta kan i enlighet med Ödmans (2004) resonemang betraktas som en 

uppåtgående spiral med en kontinuerligt växande förståelse, vilket illustreras i 
figur 2. 
 

2.3 Vetenskaplig metod 
 
Det vetenskapliga sätt som forskaren väljer för att komma fram till ett svar på det 
ämne som behandlas, kallas för vetenskaplig metod. (Ejvegård 2003) Metoden 
påverkar uppsatsens innehåll och väljs utifrån det uppställda problemet. Eftersom 
det finns ett flertal metoder att välja mellan, är det avgörande hur mycket forskning 
som redan finns inom ämnet, samt vilken typ av information som efterfrågas. 
 

Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de 
målsättningar man har med olika undersökningar och med sin forskning. 

 
(Holme & Solvang 1997, sid 11) 

Förförståelse 
Kunskap 

Empiri 

Teori 
Empiri 

Förståelse 

Tolkning 

Tolkning D 
E 
L 

H 
E 
L 
H 
E 
T 

Figur 2: Den hermeneutiska spiralen

Källa: Egen bearbetning av Ödman (2004, sid 78)
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2.3.1 Kvalitativ vs kvantitativ undersökning 
 
Beroende på syftet kan en forskare enligt Björklund och Paulsson (2003) välja att 
använda sig av antingen en kvalitativ eller en kvantitativ metod, eller en 
kombination av de båda. Holme och Solvang (1997) uttrycker skillnaden mellan 
kvantitativ metod och kvalitativ metod som skillnaden mellan hårddata och 
mjukdata. De kvantitativa metoderna har enligt författarna stora inslag av 
statistiska mätmetoder i sin analys och fokuserar således, enligt vår tolkning, på 
förklaringar baserade på kvantifierbara data. Informationen vi efterfrågar för vår 
studie låter sig svårligen förklaras eller värderas numeriskt, och vi har som nämnts 
tidigare för avsikt att förklara innebörd. Därför anser vi det viktigt att söka 
djupgående och detaljerad information, vilket i enlighet med Patton (2002) kan 
uppnås genom en kvalitativ studie där ett mindre antal personer och fall studeras 
mer ingående. Resultatet blir således en förståelse för ett fenomens innebörd, 
snarare än ett försök att bevisa ett generellt mönster.  
 
Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ett flertal övergripande 
angreppssätt vid insamlandet av information, och vi har valt att genomföra vår 
studie i form av en fallstudie. Vår avsikt var att i sin kontext och verkliga miljö 
kunna studera crisis management ur ett styrningsperspektiv, vilket i enlighet med 
Yins (1989) resonemang kan anses utgöra en typisk fallstudie. Patton (2002) 
definierar ett ”fall” som ett specifikt, unikt eller begränsat system, medan Ejvegård 
(2003) skriver att en fallstudie är lämplig då forskaren har för avsikt att förstå ett 
problem snarare än att förklara det. Genom ett nedslag i ICA:s organisation, 
möjliggör vi enligt vår uppfattning en djupare förståelse för hur ett krisarbete kan 
styras. Detta skulle enligt vår uppfattning vara svårt om inte fenomenet hade 
studerats uteslutande i sitt sammanhang och i sin rätta kontext. 
 
Vi anser med stöd av Ejvegård (2003) att en fallstudie går väl ihop med en 
kvalitativ studie, då författaren skriver att fallstudien innebär en större närhet till 
analysobjektet än vad en statistisk analys gör. Vidare medför också fallstudien en 
bättre beskrivning av empirin i termer av innebörd än vad den statistiska gör. 
  

2.3.2 Slutledningsmetod 
 
Det finns enligt Alvesson och Sköldberg (1994) två ytterligheter vid slutledning, 
induktion och deduktion. Det som skiljer metoderna åt är den utgångspunkt de har. 
Medan den induktiva slutledningsmetoden tar sin utgångspunkt i empirin, har den 
deduktiva sin i teorin.  
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En rent induktiv metod skulle enligt vår uppfattning innebära att vi i vår studie 
genom vår genererade empiri skulle bilda ett mönster och hävda samband utifrån 
de företeelser vi mött och sedan anse detta generellt giltigt (jfr. Alvesson & 
Sköldberg 1994). Den deduktiva metoden däremot, innebär enligt vår uppfattning i 
stället att forskaren utgår ifrån en redan existerande teori för att sedan använda 
denna för att förklara ett visst enskilt fall av intresse. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994) föreligger det därför en risk för att forskaren endast befäster 
existerande teori genom att utgå ifrån och söka svaret i samma teori, utan att söka 
underliggande mönster och tendenser. 
 
Vi har för vår studie använt oss av en metod som, i enlighet med Alvesson och 
Sköldberg (1994), i stället kan anses vara en kombination av de ovan nämnda 
förklaringsmodellerna. Denna metod brukar benämnas abduktion och frammanar 
enligt Alvesson och Sköldberg (1994) genom sin ständiga pendling mellan empiri 
och teori en bättre förståelse för det studerade fenomenet. Även abduktionen utgår 
likt induktionen från empiriska fakta, men kan med fördel föregripas av studier av 
tidigare teori i litteraturen för att på så vis inspirera till att finna mönster för 
djupare förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994). Vid arbetets början tog vi 
avstamp i den förförståelse vi hade beträffande såväl de teoriområden som vi i 
utgångsläget fann relevanta, som i den inblick vi hade fått i ICA:s organisation 
under vår tidigare studie. Utifrån denna förförståelse utformade vi sedan de frågor 
som skulle komma att ligga till grund för de första intervjuerna. Efter hand gjorde 
vi åter nedslag i befintlig teoribildning för att på detta sätt försöka tyda och tolka 
vad det empiriska materialet betydde. På detta sätt kan vår analysprocess i enlighet 
med Gummesson (2004) sägas ha varit av en iterativ karaktär där vi hela tiden 
utvecklade och reviderade vår förförståelse i likhet med den hermeneutiska 
forskningsprocessen. 
 
Enligt vår uppfattning kan detta arbetssätt där en ständig omtolkning av teori och 
empiri sker, jämföras med den tidigare nämnda hermeneutiska spiralen, den 
process som Patel och Davidson (2003) beskriver som en växelverkan mellan 
helhet och del samt mellan tolkning och teori. Denna process utgör en ständigt 
växande och utvecklande helhet som enligt författarna är ett uttryck för det genuint 
mänskliga och är enligt vår uppfattning berikande för studien. 
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2.4. Hur vi genererat vårt empiriska material 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skriver att vid datainsamling måste det 
alltid ske en avvägning mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet, där kostnaden 
ofta får stryka på foten på bekostnad av kvalitén och vice versa. Även om 
tillgängligheten enligt författarna genom internet och allehanda databaser de 
senaste åren har ökat och kostnaden för datainsamlingen på så sätt minskat, uppnår 
studien en högre kvalitet då en egen datainsamling sker. Kostnaden för att generera 
datan kan i vårt fall anses vara den tid som lagts ned för att generera för den 
uppsatsen nödvändiga empirin. Enligt vår uppfattning behövde vi aldrig väga dessa 
tre aspekter mot varandra, då kvalitén och tillgängligheten enligt inte har utgjort 
något problem, samtidigt som vi kunde utföra våra intervjuer vid de tillfällen som 
passade oss bäst.  
 
Den data som ingår i en studie kan enligt Björklund och Paulsson (2003) indelas i 
primär- respektive sekundärdata. Primärdata utgörs av den data som generas direkt 
i studiens syfte, medan sekundärdata har tagits fram för ett annat ändamål än just 
för den aktuella studien. I vår studie utgörs sekundärdatan av internt material från 
ICA, samt företagets årsredovisning och det material som tagits fram inom ICA 
under namnet ”ICA:s goda affärer”.  
 
Den primärdata som ligger till grund för empirin bygger på de 8 intervjuer som vi 
genomfört med ICA:s koncernsäkerhetschef, samt personer inom avdelningarna 
Human Resources, Corporate Communications, Administrativt Center och Buying. 
Nedan kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga vid valet av intervjupersoner, 
samt hur vi genomfört våra intervjuer. Vi anser det dock i enlighet med Stenberg 
(1999) vara viktigt att vid en diskussion om data som empiriskt material, tänka på 
att denna inte ”samlas in”, utan snarare ”genereras” genom en interaktion mellan 
intervjuare och intervjuperson. Detta då dessa två subjekt påverkar varandra och 
vars tolkningar därigenom kommer att prägla materialet. 
 

2.4.1 Intervjuer 
 
För att generera vårt empiriska material har vi, som nämnts ovan, förutom 
dokumentstudier även gjort 8 stycken kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa valde 
vi att göra med personer inom olika avdelningar på ICA:s huvudkontor i 
Stockholm.  
 
Alla intervjuerna skulle i enlighet med Kvale (1997) kallas semistrukturerade. 
Intervjun var inte ett öppet samtal, men med utgångspunkt i den intervjuguide som 
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vi hade utarbetat, använde vi oss huvudsakligen av öppna ”berätta om”-frågor för 
att därigenom lämna stor frihet för intervjupersonerna att själva förmedla sina 
erfarenheter, och betona vad de anser som viktigt. Dock försökte vi genom 
följdfrågor, samt genom den intervjuguide vi använde, att styra samtalet vid de fall 
då vi märkte att intervjupersonen kom allt för långt ifrån det ämne vi studerade. Vi 
försökte under samtliga intervjuer att undvika ledande frågor för att på så vis 
reducera vår påverkan på intervjupersonerna. Dock utnyttjade vi i enlighet med 
Kvales (1997) resonemang möjligheten att med just ledande frågor pröva 
tillförlitligheten i det som sagts och följa upp de tolkningar vi gjort under intervjun. 
 
Under våra intervjuer använde vi oss inte av vad Bell (1994) skulle kalla en 
standardiserad intervjuguide, utan utformade inför varje intervju en ny guide. 
Ämnesområdena var naturligtvis av liknande karaktär, men flera av de specifika 
frågorna anpassades efter hand. Utifrån vår studies syfte, var aldrig vår avsikt att 
sammanställa generella resultat eller jämföra hur många av intervjupersonerna som 
uttryckte en viss känsla, utan vi ville snarare skapa ökad förståelse. Därför såg vi 
således större fördelar med ett tillvägagångssätt där vi hela tiden utvecklade våra 
intervjuguider i takt med att vår förståelse ökade. På detta sätt kan vår 
analysprocess av det empiriska materialet, som nämnts tidigare, med stöd av 
Gummesson (2004) sägas ha iterativa drag. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2001) finns det stora fördelar med detta förfaringssätt, då de hävdar att en tolkning 
oftast blir bäst om man gör denna fortlöpande. Vidare kommer det enligt 
författarna på så sätt att uppkomma nya idéer och möjligheter för kommande 
intervjuer. Genom att utveckla våra intervjuguider kunde vi även anpassa dessa till 
de olika intervjupersonernas position och arbetsuppgifter, för att på så sätt få mer 
djupgående information.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, för att i 
enlighet med Kvale (1997) få intervjupersonerna att känna sig trygga och 
avslappnade. I samtliga fall skickade vi ut intervjuunderlagen ett par dagar i förväg, 
för att på så sätt bereda våra intervjupersoner möjlighet att förbereda sig, då svaren 
enligt vår uppfattning på så sätt blev mer genomtänkta. Vidare valde vi att använda 
oss av ett konsekvent tillvägagångssätt under våra intervjuer. Medan en av oss 
ställde frågorna, förde den andre av oss anteckningar och följde vid slutet av 
intervjun upp med eventuella följdfrågor. Genom att använda detta konsekventa 
förfaringssätt kan enligt vår uppfattning intervjuerna sägas ha blivit mer neutrala, 
då förutsättningarna på så vis blivit mer likartad mellan de olika 
intervjusituationerna.  
 
Vid varje intervju användes en intervjubandspelare. Detta inser vi ha både fördelar 
och nackdelar, men vi ansåg att fördelarna med detta tillvägagångssätt dominerade, 
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då ingen av intervjupersonerna, enligt vår uppfattning verkar ha blivit mer 
reserverad eller på något sätt verkat hämmad av att intervjun spelades in. Vid vårt 
analysarbete medförde bandspelaren stora fördelar, då vi på detta sätt i lugn och ro 
noggrant kunde gå igenom och tolka vad som hade sagts. Vi valde att så kort tid 
som möjligt efter intervjuerna transkribera dessa och på så sätt ansåg vi oss minska 
risken för att vikigt material gick oss förbi. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
betonar även de vikten av att behandling och analys av intervjuer sker så snart som 
möjligt. Detta för att inte låta idéer och möjligheter för fortsatt arbete gå förlorade.   
 
Vi anser det också viktigt att nämna att ingen av våra intervjupersoner har ställt 
krav på anonymitet. Trots detta har vi valt att inte namnge personerna, utan i stället 
framhäva den avdelning som de arbetar på. Detta innebär att vi kommer att referera 
till våra intervjupersoner på två sätt; antingen genom att i allmänna ordalag 
skriva ”intervjuperson” respektive ”IP”, eller genom att exempelvis använda oss 
av ”intervjuperson från HR-avdelningen” vid de tillfällen som vi anser det vara av 
vikt att lyfta fram avdelningen. Detta tillvägagångssätt anser vi bidra till att vad 
personen säger, snarare än vem som säger det, lyfts fram. Ett undantag görs dock, 
och det är beträffande Koncernsäkerhetschefen, då han är ensam på sin tjänst. 
 

2.4.2 Urval 
 
För att generera vårt empiriska material, valde vi som nämnts ovan att genomföra 
kvalitativa forskningsintervjuer. Nästa fråga vi ställdes inför blev således naturligt, 
vilka personer skall intervjuas och vilken kunskap och erfarenhet kan vara viktig 
att få ta del av för vår studie? Vi var inte ute efter ett representationsurval vars svar 
skulle kunna generaliseras till hela populationen, utan istället tjänade vi vårt syfte 
bäst genom att finna intervjupersoner som enligt vår uppfattning skulle sitta inne 
med riklig information angående vårt studerade område. Detta kan liknas vid vad 
Patton (2002) valt att benämna intensity sampling, då intervjupersoner väljs på 
grund av att de kan tänkas ha rikliga kunskaper och erfarenheter angående 
problemområdet. Vid de fall vi inte trodde oss veta vilka personer inom 
avdelningarna som satt inne med de kunskaper och de erfarenheter som kunde vara 
viktiga för vår studie, valde vi att låta personer vi hade intervjuat rekommendera 
andra personer de trodde kunde tillföra vår studie viktig information. Detta 
tillvägagångssätt kan i enlighet med Arbnor och Bjerke (1994) kallas 
rekommendationsurval.  
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2.4.3 Bortfall 
 
Under studiens gång har en intervju bortfallit, då intervjupersonen på grund av 
tidsbrist inte kunnat medverka. Detta kan enligt vår tolkning ha påverkat studien i 
det avseende att denna persons kunskap och erfarenheter inte har kunnat inhämtas. 
Eftersom denna intervju enbart var tänkt att bekräfta och följa upp tolkningar från 
tidigare intervjuer och inte hade något med vårt ursprungliga urval att göra, anser 
vi inte detta ha någon avgörande betydelse för studiens resultat. 
 

2.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  
 
Som vi tidigare skrivit är vi medvetna om att våra personliga värderingar och vår 
förförståelse har kommit att påverka vår studie. Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2001) anser att värderingar är viktiga vid vetenskapligt arbete, eftersom de 
kommer att vara avgörande för hur studiens resultat kommer att se ut. Författarna 
menar att beroende på de förutsättningar och den personliga referensram som 
människan besitter, har varje individ olika handlingsalternativ och kommer också 
att bemöta konsekvenserna av dessa alternativ på olika sätt, vilket i sin tur kommer 
att påverka såväl mål som resultat i en forskningsprocess. Detta har enligt vår 
tolkning likheter med den hermeneutiska spiral och den abduktiva 
slutledningsmetod som vi har tillämpat. Eftersom värderingar och förförståelse 
påverkar studien, är det också för en forskare omöjligt att förhålla sig objektiv till 
det som studeras (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). Med detta synsätt anser 
vi också att en eventuell diskussion kring objektivitet är överflödigt, då vi genom 
våra tolkningar inte kan ha för avsikt att vara objektiva, eller överhuvudtaget tänka 
i termer av objektivitet. Det viktiga blir snarare att vara medveten om denna 
subjektivitet och medvetandegöra läsaren om de tolkningar som gjorts. För att 
undvika att tolkningarna blir endast spekulativa finns det enligt Ödman (2004) ett 
antal punkter för att kontrollera det hermeneutiska forskningsarbetet. Vi kommer 
nu att utifrån dessa punkter att redogöra för de åtgärder vi vidtagit för att säkra 
tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie. 
 
Genom att använda oss av intervjubandspelare, i kombination med noggranna 
anteckningar, under samtliga intervjuer anser vi oss ha stärkt tillförlitligheten i 
studien. Detta förfaringssätt har inneburit att vi har kunnat skriva ut alla intervjuer 
ordagrant, för att tillsammans med anteckningarna kunna sammanställa ett material 
för tolkning, innehållandes inte endast de ord som sagts, utan även kontexten vid 
intervjuerna. På detta sätt har texten kontextualiserats i enlighet med Ödman 
(2004). Eftersom vår analysmetod bygger på tolkningar, har vi försökt att bereda 
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läsaren möjlighet att själv avgöra om dessa tolkningar är relevanta och riktiga 
genom att noggrant redogöra och argumentera för vårt tankesätt i enlighet med 
Ödman (2004), som nämner just argumentationen som den valideringsprincip som 
är av störst betydelse för hermeneutiken. Vidare har vi också försökt att vara 
konsekventa i vår presentation av vårt material i form av figurer, citat och 
referenser, alltför att ge läsaren en så rättvisande bild som möjligt.  
 
Det är enligt Ödman (2004) viktigt för en forskare att vara medveten om att en 
person alltid talar utifrån sitt perspektiv och ofta kan detta störa deras 
verklighetsbeskrivningar. Eftersom detta kan gälla såväl de intervjupersoner som 
förekommer i en studie, som det skriftliga material som studeras i studiens syfte, 
har vi i möjligaste mån ställt oss kritiska till vårt material genom att testa det som 
sagts av en intervjuperson mot det som sagts av någon annan. På detta sätt anser vi 
oss ha nått en mer mångsidig och neutral bild av vårt empiriska material. I vår 
källkritik av den referenslitteratur vi använt oss av, har vi utgått från de tre kriterier 
som Ödman (2004) ställer upp; samtidskriteriet, tendenskriteriet och det 
beroendekritiska kriteriet. Våra källor kan, med några undantag, härledas till 1990-
talet och framåt. Vidare har vi i så stor utsträckning som möjligt valt att använda 
oss av originalkällor, samt främst litteratur i form av vetenskapliga artiklar och 
böcker skrivna av väletablerade forskare. Detta gör att vi anser oss uppfylla 
samtliga tre kriterier för källkritik.    
 
Vår studie är genomförd som en fallstudie på ICA AB. Det är dock enligt vår 
uppfattning viktigt att understryka att ICA inte tjänar som någon formell 
uppdragsgivare och att vi inte heller uppbär någon ersättning för vårt arbete, varför 
några lojalitetsproblem aldrig har kommit att bli aktuella. Enligt Paulsson (1999) 
kan rapportskrivningar med uppdragsgivare innebära en påverkan på såväl 
arbetsprocess som studiens resultat. Vi har genomgående utformat vår process på 
egen hand och har endast varit i kontakt med vårt fallföretag under den tid då 
intervjuerna företogs, vilket enligt vår uppfattning gjort att vi inte utsatts för någon 
påverkan.
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III 

Referensram 
 
 
Vi vill med detta kapitel ur ett teoretiskt perspektiv belysa de aspekter vi anser 
intressanta för att kunna analysera vårt valda problemområde. Referensramen kan 
sägas ha två delar, där vi i den första delen avser belysa kriser och fenomenet 
crisis management. I nästföljande avser vi att tillföra ett styrningsperspektiv för att 
på så sätt få en heltäckande bild av den teoribildning vi anser vara relevant för vår 
studie. 
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3.1 Referensramens uppbyggnad 
 
Vi har valt att presentera vår referensram utifrån det syfte som uppsatsen har. För 
att kunna analysera crisis management ur ett styrningsperspektiv, har vi valt att 
betrakta referensramen som två delar. Den första delen som kommer att behandla 
crisis management-teori avser att definiera begrepp, men också visa på vikten av 
ett fungerande och uttänkt krisarbete. Den del som behandlar styrning, gör det ur 
ett crisis management-perspektiv och bygger på de svårigheter som styrning av 
crisis management för med sig.  
 

3.2 Vad är en kris? 
 
Ordet kris är bekant för de flesta, men kan samtidigt innefatta väldigt många 
aspekter. Enligt Johnston och Stepanovich (2001) finns det i litteraturen ett flertal 
olika definitioner beträffande vad en kris egentligen är och då vår studie i hög grad 
berör detta begrepp är det enligt vår uppfattning viktigt att tydliggöra för hur vi ser 
på begreppet. Mitroff et al (1996) poängterar även de att det inte finns någon 
enhetlig definition av krisbegreppet, men då vi anser att deras beskrivning på ett 
bra sätt fångar kärnan av vad en kris är, har vi i vårt arbete valt att ta vår 
utgångspunkt i denna definition. De beskriver fenomenet som: 
 
”…en kris är en händelse som kan förgöra eller påverka en hel organisation.” 
 

(Mitroff et al 1996, sid 7) 
 
Mitroff et al (1996) exemplifierar detta med att en kris kan vara allt ifrån en 
händelse som påverkar en viktig produktionslinje eller en affärsenhet, till att i 
förlängningen påverka organisationens hela existens.  
 

3.3 Crisis Management och vikten av att vara 
förberedd 

 
I detta stycke kommer vi att redogöra för den teoribildning som vi anser vara 
relevant för vårt syfte beträffande crisis management, samt visa hur kriser går att 
dela in i så kallade krisfamiljer. Vidare kommer vi också att behandla betydelsen 
av att vara förberedd när krisen kommer. Genom detta stycke avser vi därför att 
klargöra för hur en organisation kan arbeta med krisrelaterade frågor.  
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3.3.1 Crisis management 
 
Medan det enligt Johnston och Stepanovich (2001) finns skilda meningar 
beträffande vad en kris är, menar författarna däremot att det inom litteraturen råder 
stor enighet om vad crisis management innebär. Crisis management beskrivs av 
dem som: 
 
”En systematisk ansträngning för att minska de ogynnsamma effekter en kris skulle 
kunna få.” 
 

(Johnston och Stepanovich 2001 sid 1247)  
 
Vidare menar författarna att crisis management innebär en process för hur beslut 
skall fattas under en kris, men även det arbete som syftar till att förbereda 
organisationen för att i förväg beakta även det till synes otänkbara. Wilson (1992) 
beskriver på ett liknande sätt att crisis management huvudsakligen handlar om att 
identifiera och förutse områden som kan ligga till grund för potentiella kriser, men 
att det även syftar till att kunna hantera de problem som uppstår så att 
organisationen undviker att dessa utvecklas till en kris. Om en kris ändå skulle 
uppstå, tjänar crisis management-arbetet till att ta organisationen ut ur krisen på ett 
så smärtfritt sätt som möjligt, för att kunna undvika effekterna av krisen. Detta 
stöds även av Johnston och Stepanovich (2001), som menar att crisis management 
fungerar effektivt om det förhindrar, begränsar eller bidrar till att organisationen 
snabbt kan återuppta verksamheten efter det att en kris inträffat. Detta utan att de 
ekonomiska förlusterna blir allt för stora. Således innebär crisis management ett 
systematiskt arbete som avgör hur en organisation förhåller sig till potentiella 
händelser som kan förgöra eller påverka hela organisationen.  
 
Crisis management betraktas i många sammanhang synonymt med 
ordet ”krishantering”, men då vi anser att krishantering endast fokuserar på 
hanteringen, det vill säga arbetet med en redan inträffad kris, anser vi att 
begreppet ”crisis management” bättre fångar helheten. 
 

3.3.2 Systematisering av olika kristyper 
 
För att få en överblick över vilka kriser som finns, och vilka orsaker som finns till 
dessa, menar Mitroff och Shrivastava (1987) att vissa åtskillnader kan göras mellan 
olika typer av kriser och att dessa kan delas in i grupper. Klassificeringen i grupper 
grundas i krisernas art och ursprung och Mitroff och Shrivastava (1987) kallar 
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dessa grupper för ”krisfamiljer” (jfr Mitroff 1988; Mitroff & Alpaslan 2003). 
Gemensamt för de olika kriserna inom varje familj är en grundläggande strukturell 
likhet, vilket således också innebär likheter i erforderligt angreppssätt.  
 
Mitroff och Alpaslan (2003) gör indelningen av kriser i familjer med hjälp av ett 
krishjul, illustrerat i figur 3. Detta hjul kan enligt författarna hjälpa en organisation 
att konstruera en översiktsbild över vilka potentiella hot som i förlängningen kan 
leda till en kris. Enligt Mitroff och Alpaslan (2003) kan kriserna delas in i sju olika 
familjer, vilka alla illustreras av figurens tårtbitar. Författarna menar att en 
organisation kan förbättra sin crisis management-kapacitet genom att skapa 
en ”krisportfölj” innehållandes en kris från varje tårtbit, för att på så vis på ett brett 
plan minska sin sårbarhet.  Vi har valt att översätta krisfamiljerna till: ekonomiska 
kriser, teknologiska kriser, personalkriser, kriminella kriser, informationskriser, 
rykteskriser samt naturkatastrofer 3 . Vidare gör författarna en grövre indelning 
mellan normala missöden, abnorma missöden samt naturliga missöden4, vilket 
illustreras av hjulets yttre ring. Skillnaden mellan de tre är att normala missöden 
beror av risker som organisationen genom sin komplexitet eller sin verksamhet har 
byggt in i organisationen, medan abnorma missöden och naturliga missöden 
orsakas av faktorer utom organisationens kontroll. Naturliga missöden är kriser 
inducerade av naturkrafter medan abnorma missöden är sådana kriser som orsakats 
av avsiktligt fientliga handlingar. Eftersom normala missöden enligt Mitroff och 
Alpaslan (2003) orsakas inbyggda risker, har organisationen större erfarenheter av 
dessa, medan abnorma missöden ofta är svårare att förutse och således förbereda 
sig för.  
 
Att en organisation skulle kunna förbereda sig, beakta och planera för alla tänkbara 
scenarion är enligt Mitroff & Shrivastava (1987) en omöjlighet. Vad 
organisationen dock kan göra är att planera och förbereda sig för minst en kris ur 
varje krisfamilj. På detta sätt kan organisationen undvika att bara planera för kriser 
de redan utsatts för, och på så vis också reducera organisationens sårbarhet. Hur 
organisationen väljer att göra, kommer slutligen att avgöra huruvida den kommer 
att fungera proaktivt eller reaktivt ur crisis management-hänseende. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Fritt översatt från engelskans: Economic Crises, Physical Crises, Personnel Crises, Criminal Crises, Information 
Crises, Reputation Crises och Natural Disasters. 
4 Fritt översatt från engelskans: Normal Accidents, Abnormal Accidents och Natural Accidents. 
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Figur 3: Mitroffs krishjul 

Källa: Mitroff & Alpaslan (2003, sid 114) 

3.3.3 Proaktivitet kontra reaktivitet 
 
Varje kris utvecklas enligt Mitroff och Shrivastava (1987) olika, vilket innebär att 
planering inte förebygger eller löser alla kriser. De menar dock att en organisation 
genom själva planeringsprocessen kan lära sig att på ett mer effektivt sätt hantera 
situationer som uppkommer. På detta sätt görs crisis management till en process i 
ständig utveckling, inte ett moment med en tydlig början och ett tydligt slut. Detta 
synsätt leder enligt Mitroff och Shrivastava (1987) till en paradox. Ju säkrare en 
organisation känner sig i sin omgivning, desto mindre tenderar den att arbeta 
vidare med sina svagheter, vilket i förlängningen gör den mer sårbar. På omvänt 
sätt arbetar en organisation som känner sig osäker i sin omgivning mycket för att 
begränsa sin sårbarhet, vilket leder till reducerad risk, och att organisationen i 
reella termer därmed blir säkrare. Således blir det enligt vår uppfattning viktigt för 
en organisation att inte luta sig tillbaka och känna sig säker, utan hela tiden försöka 
förbättra sin säkerhet och minska sin sårbarhet. 

Personal kriser 
Kriminella kriser 

Informationskriser 
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Enligt Mitroff och Shrivastava (1987) kan ett företag välja olika vägar för att 
avvärja och bemöta de hot som finns mot deras verksamhet. Ett företag kan 
antingen sträva efter att vara förberedd för även det tillsynes omöjliga och ständigt 
försöka finna nya scenarion, där företagets svagheter och dess sårbarhet gör sig 
påmind. Dessa företag väljer Mitroff och Alpaslan (2003) att beteckna proaktiva 
företag. De proaktiva organisationerna lägger tonvikten vid att tänka innovativt på 
crisis management och på så sätt sträva efter att ligga steget före. Dessa 
organisationer har enligt författarna även påvisats vara mindre benägna att råka ut 
för kriser, då det innovativa angreppssättet gör att flertalet kryphål täpps till, och 
incidenter på så vis hindras från att leda till en kris. 
 
En annan väg som företagen kan välja är den reaktiva vägen, vilken innebär att 
organisationen förbereder sig för de kriser som redan inträffat. Snarare än att lägga 
tyngdpunkten på att förutse potentiella krisområden strävar organisationen efter att 
bekämpa krisen när den inträffar, samt förbereda sig för de kriser den utsatts för 
och har erfarenhet av. Denna typ av företag sätter, enligt Mitroff och Alpaslan 
(2003), stor tilltro till den kapacitet som finns inom organisationen för att hantera 
en krissituation när den uppkommer, och i efterhand lära av denna.  
 
Enligt en undersökning gjord bland de 500 största amerikanska företagen visade 
det sig att det fanns en tydlig skillnad mellan de proaktiva och de reaktiva 
företagen (Mitroff & Alpaslan 2003). Vad studien visade var att de proaktiva 
företagen inte bara var bättre på att hantera nya typer av kriser, utan dessa 
organisationer hade vid ett flertal tillfällen också löst potentiella kriser utan att vara 
medvetna om det. Mitroff (1988) beskriver ett reaktivt sätt att angripa crisis 
management på, som att organisationen arbetar med huvudet i det förflutna. En 
senare beskrivning av Mitroff och Alpaslan (2003) är att denna typ av 
organisationer, de reaktiva, försöker utkämpa nya krig med gamla vapen.  
 
Motiveringen till denna syn är enligt vår tolkning att en reaktiv organisation endast 
förbereder sig för kriser som organisationen drabbats av och således är den inte 
rustad med de nya vapen som en ny kris skulle kunna kräva. Vidare kan, enligt 
Mitroff och Alpaslan (2003), en del av en organisation svårligen isoleras från 
övriga delar, då dessa snarare interagerar med varandra. Därför måste förberedelser 
ske på ett brett plan och inte enbart inom en liten del av organisationen. Ett reaktivt 
angreppssätt kan således liknas vid att organisationen låser ytterdörren, medan 
balkongdörren står på vid gavel. Medan det reaktiva synsättet implicit innebär att 
ett system inte är mer än summan av dess delar, så menar Mitroff (1988) i stället 
att systemet är en produkt av interaktionen, vilket också innebär att små misstag 
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lätt får allvarliga konsekvenser. Detta medför även att en kris lätt kan sprida sig, 
varför crisis management inte begränsas till en del av en organisation, eller ett eller 
ett fåtal moment, utan snarare spänner över stora delar av organisationen i en 
ständigt pågående process. 
 

3.3.4 Crisis management-processen 
 
Johnston och Stepanovich (2001) delar in crisis management-processen i tre olika 
moment. Dessa innefattas av planerande, agerande och lärande och bedrivs före, 
under samt efter krisen, vilket illustreras av figur 4. Enligt vår tolkning kan dock 
arbetet såväl före som efter en kris sägas vara preventivt, då arbetet innan krisen 
präglas av förberedelser, på samma sätt som arbetet efter en kris handlar om 
lärande och därigenom implicit förberedelse inför en återkommande kris. 

 
Mitroff (1988) presenterar en mer utvecklad bild av crisis management-processen 
och delar istället in den i fem faser. Vi kommer nu att förklara dessa med 
utgångspunkt i figur 5. Upptäcktsfasen handlar om att organisationen uppmärk-
sammar de tidiga varningssignaler som en potentiell kris ofta sänder ut. Enligt vår 
tolkning innebär detta att kunna identifiera problem och eventuella sårbarheter, 
vilka skulle kunna leda till en kris om de inte tas i beaktande. I denna fas spelar 
enligt Mitroff (1988) organisationskulturen en stor roll, då denna i enlighet med 
ovanstående resonemang avgör hur mottaglig en organisation är för tidiga signaler. 
Nästa steg innebär att organisationen i största möjliga mån försöker förebygga eller 
förbereda sig för de kriser som identifierats. Om eller när, krisen bryter ut, är det 
för organisationen viktigt att begränsa skadeverkningarna. Detta för att hindra 
krisen från att sprida sig och därigenom förvärra situationen, i enlighet med 
Mitroff och Alpaslans (2003) resonemang. Återhämtningsfasen ser Mitroff (1988) 

Före Under Efter 

Tid KRIS!!!

Figur 4: Crisis Managements tre moment

Källa: Egen komposition
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som den fas då organisationen strävar efter att återhämta sig och återuppta 
verksamheten. Gränsen mellan dessa två faser kan enligt vår uppfattning vara svår 
att definiera, då dessa två aktiviteter påbörjas och bedrivs simultant under krisen. 
Därför har vi i figuren valt att lägga dessa i samma ruta. I likhet med Johnston och 
Stepanovich (2001), anser även Mitroff (1988) att den sista fasen i crisis 
management består av en lärandefas, då organisationen drar lärdom av det 
inträffade och gör sig beredd att upptäcka nya signaler. Med detta synsätt finns det 
därför ingen tydlig början eller slut, utan crisis management kan i stället i enlighet 
med Mitroff och Shrivastava (1987) ses som en ständigt pågående process, se 
figur 5.  

Genom denna process kan en organisation enligt Mitroff (1988) förbättra sina 
förutsättningar att hantera situationer som uppkommer, och minska sin sårbarhet. 
På detta sätt blir det således en strategisk fråga att etablera crisis management-
kapacitet i organisationen.  
 
Enligt Anthony (1990) är styrning den process genom vilken ledningen påverkar 
andra organisationsmedlemmar att genomföra en organisations strategier. För att 
undersöka och beskriva hur en organisation ur ett styrningsperspektiv kan etablera 
eller förbättra sin crisis management-kapacitet, avser vi i följande avsnitt därför att 
behandla den teoribildning som vi anser vara relevant för detta.  
 
 

 Upptäcka Förebygga/ 
Förhindra 

Lärande 

Begränsa 

Återhämtning 

Figur 5: Crisis management-processen 

Källa: Egen bearbetning av Mitroff (1988, sid 19) 
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3.4 Styrningsperspektivet 
 
I följande avsnitt kommer vi att behandla den teoribildning som vi anser kunna 
hjälpa oss att undersöka och beskriva problemområdet ur ett styrningsperspektiv. 
Vi kommer därför att inleda med att definiera hur vi ser på begreppet styrning. 
Därefter avser vi genom att hämta begrepp och kunskap från föregående avsnitt 
angående crisis management, att redogöra för styrningsmetoder som kan vara 
användbara för att påverka beteendet hos individer i en organisation.  
 

3.4.1 Vad är styrning? 
 
Enligt Green och Welsh (1988) finns det många uppfattningar och definitioner om 
vad styrning innebär. Gemensamt för dessa är dock enligt författarna att 
styrningens syfte är att se till att de mål som finns i en organisation blir uppfyllda. 
Tannenbaum (1968) är tydligare i sin beskrivning och anser styrningen är en 
process där ett element, det vill säga en individ, en grupp eller en organisation, 
avsiktligt påverkar beteendet hos ett annat element att verka för att uppnå det 
eftersträvade målet.  
 
Detta kan enligt Merchant och Van der Stede (2003) åstadkommas genom att ett 
antal styrningsmetoder används, vilka genom olika mekanismer vägleder 
individerna inom organisationen att verka för organisationens mål. I 
styrningslitteraturen skrivs det om ett stort antal styrningsmetoder, och beroende 
av förutsättningarna kommer de olika styrningsmetoderna att falla olika väl ut. Två 
metoder som enligt Challagalla & Shervani (1997) har kommit att hamna i fokus i 
litteraturen är output control och behavior control. Vid output control lägger 
ledningen enligt Ouchi och Maguire (1975) tonvikten vid det resultat som skall 
uppnås, medan behavior control i stället fokuserar på hur den arbetsprocess som 
skall leda till resultatet utförs. Merchant och Van der Stede (2003) nämner utöver 
dessa även kulturell styrning, där tonvikten läggs på att organisationen styrs med 
hjälp av gemensamma normer och värderingar. 
    

3.5 Svårigheten att bedöma crisis management 
 
Enligt Mitroff och Alpaslan (2003) är värdet av crisis management, som nämnts i 
föregående avsnitt, svårt att uppskatta. Detta då en organisation enligt författarna 
svårligen kan bedöma hur mycket kostnader en kris skulle ha kunnat innebära för 
organisationen och således inte heller hur stor besparing som gjorts genom att vara 



III Referensram                            Crisis Management ur ett styrningsperspektiv 
               

 

28 

förberedd. Vidare kan det enligt vår tolkning vara svårt att bedöma hur god crisis 
management-kapaciteten egentligen är i förhållande till vad den kostar. Ett 
exempel kan inom crisis management vara att det på förhand är svårt att veta vilka 
delar av det innovativa crisis management-arbetet som kommer att bli lyckosamma, 
och verkligen komma till praktisk användning. Med stöd av detta kan det innebära 
att resultaten, eller output, av crisis management inte på ett effektivt sätt går att 
mäta. I dessa typer av situationer menar Challagalla och Shervani (1997) att 
organisationen inte kan styras med hjälp av resultatet, utan istället skall styras med 
hjälp av behavior control.  
 
Enligt Challagalla och Shervani (1997) är definitionen av behavior control ganska 
bred och innefattar alla de sätt på vilka ledningen kontrollerar och påverkar sina 
anställdas utförande från enkelt rutinarbete till mer komplexa arbetsbeskrivningar. 
Dock anser författarna att behavior control måste brytas ned och förfinas. Enligt 
författarna sker denna nedbrytning av behavior control i activity och capability 
control, där activity control fokuserar på de arbetsrutiner som sätts upp inom 
organisationen för att uppnå det önskvärda slutresultatet, medan capability control 
syftar till att säkerställa att personalen har de rätta färdigheterna och möjligheterna 
att utföra sitt arbete genom standards och fortbildning.  
 

3.5.1 Styrning av arbetsmoment och processer 
 
Activity control, av Mechant och Van der Stede (2003) benämnd action control, är 
enligt författarna den mest extrema formen av direkt styrning och har till uppgift 
att se till att personalen utför, eller inte utför speciella handlingar som är särskilt 
viktiga eller skadliga för organisationen. Denna styrningsmetod har vi på svenska 
valt att kalla direktstyrning. Dock är denna styrningsmetod endast användbar då 
det finns en stor vetskap om vilka handlingar som efterfrågas eller skall undvikas, 
samt då det finns en möjlighet att säkerställa att dessa handlingar genomförs. Detta 
kan enligt vår uppfattning härledas till Ouchis (1979) resonemang om att en 
styrning av beteende förutsätter att arbetsprocessen är välkänd och således 
förutsägbarheten beträffande vilka arbetsuppgifter som leder till lyckat utfall är 
hög.  
 
Ett sätt att direktstyra individers beteende är enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) preaction reviews, vilket enligt vår tolkning är en form av 
begränsande styrning. Detta innebär att en granskning och ett godkännande krävs, 
av någon med mer formell makt, för att en handling skall få uträttas. Vidare kan en 
process på detta sätt granskas och omprövas under utvecklingsfasen, genom att 
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ledningen får chans att begära en noggrannare plan eller en modifiering av den 
produkt som skall tas fram. Preaction reviews kan enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) användas för att avhjälpa de tre vanligaste styrningsproblemen; Brist 
på ledning, motivationsproblem och personliga begränsningar. Genom den dialog 
som styrningen frambringar kan bristen på ledning avhjälpas och den granskning 
som krävs innan ett godkännande kan ge upphov till ökad motivation medan de 
personliga begränsningarna ofta förbigås då expertishjälp kan tillkallas.  
 

3.5.2 Etablera kompetens 
 
Ett annat sätt att styra individers beteende är enligt Challagalla och Shervani (1997) 
capability control. Denna form av styrning utövas genom att ledningen fastställer 
vilka färdigheter och förmågor som personalen skall ha, samt följer upp de samma. 
Ur ett krisperspektiv skulle detta kunna innebära att ledningen sätter upp klara 
riktlinjer för vad personalen skall ha vetskap om och behärska, samt möjliggör 
denna kompetens genom utbildningar och instruktioner. Denna styrningsform 
anser vi ha likheter med den styrningsform som Merchant och Van der Stede (2003) 
benämner personnel control, då även denna betonar personalens kapacitet och 
förmågor. Personnel control syftar till att klargöra för individerna vad 
organisationen förväntar sig av dem. Vidare skall denna styrningsform även 
säkerställa personalens förmågor och resurser, och ett tredje syfte är att öka 
sannolikheten för att individerna själva motiveras till att göra ett bra jobb och 
sträva efter organisationens bästa. Detta uppnås enligt Merchant och Van der Stede 
(2003) på tre sätt: att rekrytera rätt personal för arbetet, genom utbildning, eller 
genom att öka de organisatoriska möjligheterna för personalen så att de kan göra 
ett bra jobb.  
 
Ovan nämnda styrmetoder lämnar dock, som nämnts ovan, en låg grad av 
individuell frihet, vilket enligt vår tolkning av Merchant och Van der Stede (2003) 
inte främjar innovation. I enlighet med Mitroff och Alpaslan (2003) är det som 
tidigare nämnts viktigt att inse att omvärlden är föränderlig och att på samma sätt 
som omvärlden förändras, måste också organisationens arbete med crisis 
management fungera som en process i ständig utveckling. 
 

3.6 Att vara innovativ 
 
För att en organisation skall beredas möjlighet att fungera proaktivt är det som 
nämnts tidigare viktigt att skapa kapacitet för att bemöta även kriser som 
organisationen tidigare inte ställts inför, exempelvis så kallade abnorma missöden. 
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För att detta skall vara möjligt ställs det enligt vår tolkning krav på en hög grad av 
kreativt och innovativt tänkande, för att även det tillsynes otänkbara skall kunna 
tas med i beräkningen. Genom ett innovativt tänkande kan organisationen, enligt 
vår uppfattning, såväl uppmärksamma nya potentiella hot, som hitta kreativa 
lösningar till dessa.  
 
Ett sätt att styra för att främja ett innovativt klimat är enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) att styra med hjälp av resultatstyrning. Detta styrningssätt lämnar 
enligt författarna en stor frihet för personalen att utforma sitt arbetssätt för att 
slutligen nå det krav som ställts upp. Enligt Child (1984) innebär denna frihet ett 
billigare sätt att styra, då företagsledningen kan undvika dyra kostnader för att 
personligen leda arbetet. I stället kan åtgärder vidtagas först då resultatet avviker 
från uppsatta standards.  Dock finns det enligt tidigare resonemang en svårighet att 
styra ett crisis management arbete på grund av den otydliga koppling som finns 
mellan kostnader och förtjänst.  
 

3.6.1 Styrning vid osäkerhet 
 
De metoder för att styra som nämnts ovan förutsätter att det antingen finns ett antal 
lämpliga mätpunkter eller mätvärden för att utvärdera arbetet, eller att det inte 
råder osäkerhet beträffande hur arbetet skall utföras för att ett tillfredställande 
resultat skall uppnås. Således förutsätter dessa metoder en god kunskap om 
processen eller en god möjlighet att mäta utfallet. 
 
I långt ifrån alla sammanhang finns denna möjlighet och detta innebär problem, då 
det på så sätt blir svårt att följa upp arbetet och veta om organisationen verkligen 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Denna problematik åskådliggörs i Modells 
(1996) exempel med styrning av serviceorganisationer. Kärnan av problemet ligger 
i detta fall, enligt författaren, att produktion och konsumtion sker samtidigt och det 
är svårt att definiera vilka aktiviteter som verkligen leder till framgång, då 
variationerna i tjänstens kvalitet och beskaffenhet kan vara stora. Ouchi (1979) 
exemplifierar fenomenet med ett forskningslaboratorium, där arbetsuppgifterna 
som leder till framgång inte går att formalisera på förhand, och där det verkliga 
resultatet svårligen låter sig kvantifieras. Även om dessa två exempel inte skall 
likställas med ett crisis management arbete, så kan en liknande problematik enligt 
vår uppfattning skönjas även i detta sammanhang. 
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3.6.2 Informell styrning 
 
Enligt Modell (1996) kan svårigheter med att veta vad som presteras i förhållande 
till vad som är önskvärt få till följd att individer inom organisationer i stället 
tenderar att drivas av motivationsfaktorer av mer informell karaktär än av 
kvantifierbara mål eller tydliga arbetsbeskrivningar. Istället för att styra med hjälp 
av formella, eller som Ouchi (1979) uttrycker det, rationella mekanismer, menar 
även han att en hög grad av informella styrmekanismer kan aktiveras. Ett sätt som 
Ouchi (1979) väljer att ge som exempel är vården där det enligt honom råder stor 
osäkerhet angående hur de nödvändiga arbetsuppgifterna ska utföras. Här menar 
författaren att precisa utvärderingar är omöjliga att göra och att det i dessa fall 
snarare handlar om en långsiktig formaliserad socialisering och indoktrinering 
beträffande såväl yrkesfärdigheter som värderingar. I båda exemplen kan enligt 
Ouchi (1979) en stor del av de ofta kostsamma formerna av kontroll reduceras om 
ledningen vet att medarbetarna strävar efter de mål som organisationen satt upp, 
vilket innebär att målkongruensen mellan ledning och medarbetare är hög.  
 
Modell (1996) menar att styrningen av serviceorganisationer i litteraturen präglas 
av en hög grad av informell styrning, vilken kan ha en kraftfull inverkan på 
individens beteende och agerande. Vidare menar Nesheim (1990) att i 
organisationer där output är svårt att mäta och kunskapen är låg betträffande vilka 
aktiviteter som är nödvändiga, är ritualer och kulturell styrning lämpliga 
koordineringsverktyg. Detta stöds även av Ouchis (1979) resonemang beträffande 
att dessa förutsättningar kräver en styrning baserad på ritualer, ceremonier eller 
klanstyrning istället för formell styrning. Modell (1996) poängterar dock liksom 
Ouchi (1979), att en informell styrning förutsätter en hög grad av målkongruens 
mellan ledning och medarbetare, och betonar att hur väl målen än överensstämmer 
kommer det fortfarande att finnas utrymme för någon form av formell styrning.  
 

3.6.3 Kulturell styrning 
 
Enligt Merchant och Van der Stede (2003) är kulturell styrning ett sätt att få 
individer i en organisation att styra varandra, eller sig själva. Detta kan enligt 
författarna ofta komma till uttryck genom grupptryck på personer som avviker från 
organisationens normer och värderingar, eller att individerna styr sig själva genom 
att förlika sig med organisationens grundläggande principer.  
 
Enligt författarna kan kulturell styrning dominera en organisations hela styrsystem, 
varför betydelsen av att skapa ”rätt” kultur är av största vikt. Det lättaste sättet att 



III Referensram                            Crisis Management ur ett styrningsperspektiv 
               

 

32 

åstadkomma en stabil och bra kultur är i början av organisationens liv, då 
organisationen i detta skede är ytterst formbar. Eftersom organisationskultur 
handlar om gemensamma känslor och värderingar, är denna relativt konstant över 
tiden och låter sig svårligen påverkas (Merchant & Van der Stede 2003). Detta 
stöds även av Alvesson (1989) som menar att organisationskulturen är svår att 
operationalisera och att konceptet med kultur som styrmetod grovt förenklat. 
Merchant och Van der Stede (2003) hävdar dock att en stark ledning, särskilt i 
kombination med ett hot om en förestående kris kan ge effekt på kulturen, och 
således också möjliggöra en kulturell styrning. Enligt vår uppfattning blir det 
särskilt i fall där output är svårt att mäta eller arbetsprocessen är svår att förutse, 
därför viktigt att skapa en organisationskultur som påverkar individerna att sträva 
efter organisationens mål. Merchant och Van der Stede (2003) nämner fem sätt på 
vilka ledningen kan påverka organisationskulturen;  
 

Codes of conduct 
Detta sätt att forma organisationskulturen är enligt vår tolkning det mest formella, 
då codes of conduct, enligt Merchant och Van der Stede (2003), ofta innebär 
nedskrivna dokument som på ett brett plan skall klargöra organisationens officiella 
inställning och åsikter om olika frågor. Dessa skall sedan prägla individerna i 
organisationen så att de förstår vilket beteende som förväntas av dem även i 
situationer där det inte finns några specifika regler eller instruktioner. För att denna 
metod verkligen skall fungera och ge utslag på kulturen, förutsätter den ett 
ledarskap med överensstämmande tone at the top, vilket kommer att förklaras 
senare (Merchant och Van der Stede 2003).  
 

Gruppbaserade belöningar 
Merchant och Van der Stede (2003) hävdar att ledningen genom gruppbaserade 
belöningar kan uppmuntra till kulturell styrning, då individerna i organisationen 
kommer att egga varandra till att nå resultat på ett grupplan snarare än på ett 
individuellt plan. Vidare skriver författarna att det inte är belöningen i sig som 
driver arbete, utan snarare det faktum att medarbetarna påverkar varandra. Detta då 
de får ett personligt intresse av att alla i gruppen gör vad de ska. Det huvudsakliga 
syftet med gruppbaserade belöningar är enligt författarna att uppnå en kultur där 
medarbetarna strävar efter att öka det ekonomiska resultatet, men enligt vår 
uppfattning skulle dessa belöningar också kunna användas i andra avseenden. 
Detta då belöningarna skulle kunna vara baserade på att utföra vissa icke monetärt 
resultatrelaterade aktiviteter efter uppsatt målbild. Således kan gruppbaserade 
belöningar användas för att få individerna att styra varandras beteenden även i ett 
kvalitativt sammanhang.  
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Intraorganisatorisk förflyttning av personal 
Kultur går även att överföra inom en organisation, då personalförflyttningar enligt 
Merchant och Van der Stede (2003) tjäna till att sprida organisationens över-
gripande kultur och samtidigt förhindra att icke överensstämmande mål och åsikter 
uppkommer i delar av organisationen.  
 

Fysiska och sociala arrangemang 
Det sätt på vilken arbetsplatsen är organiserad och även den uttalade eller outtalade 
dresscode som finns inom organisationen är enligt Merchant och Van der 
Stede (2003) exempel på fysiska arrangemang som påverkar kulturen inom en 
organisation. Även sociala faktorer såsom titlar inom ett företag eller vanligt 
använda termer är enligt författarna exempel på hur en kultur kan skapas. Enligt 
vår tolkning understryker dessa faktorer vikten av de prioriteringar som finns inom 
organisationen och utifrån dessa styrs individerna genom en socialisering. Detta 
sätt att påverka kulturen anser vi bära likheter med det som Ouchi (1979) 
benämner symboler, ritualer och ceremonier, vilka enligt vår uppfattning också på 
ett informellt sätt understryker vad som prioriteras i en organisation. 
 

Tone at the top 
Som tidigare nämnt spelar organisationens ledning en stor roll vid styrningen, då 
dessa i hög grad påverkar den kultur som råder (Merchant & Van der Stede 2003). 
Genom att leva som de lär, det vill säga genom att deras uppträdande är i enlighet 
med det budskap som förmedlas, kan ledningen påverka organisationskulturen i 
den riktning de önskar. Enligt vår uppfattning är IKEA ett utmärkt exempel på hur 
ledningen genom sitt agerande understryker organisationens prioriteringar och 
därigenom lyckats skapa en kultur av sparsamhet som får individerna att tänka 
sparsamt via tone at the top. 
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IV 

Empiri 
 
 
I följande empirikapitel kommer vi att inleda med att redogöra för vårt fallföretag 
ICA, samt de studerade avdelningarna. Vi kommer att beskriva hur avdelningarna 
arbetar och styrs, samt hur de resonerar i crisis management-relaterade frågor. 
Detta kommer vi att göra utifrån det som intervjupersonerna har sagt under våra 
intervjuer. 
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4.1 ICA 
 
För att tydliggöra för läsaren kommer vi i det följande stycket att kort redogöra för 
det fallföretag, ICA AB, samt de avdelningar som vi valt att studera. Genom att 
redogöra för respektive avdelnings ”plats” i organisationen, samt i viss mån även 
avdelningarnas arbetsuppgifter, anser vi oss kunna underlätta för läsaren att förstå 
de resonemang och beskrivningar som vi senare i empirikapitlet och i analysen 
kommer att föra kring den styrning som bedrivs inom företaget.  
 

4.1.1 ICA:s organisation 
 
Koncernen ICA AB är idag med sina 40 000 medarbetare och 3000 butiker runt 
om i Skandinavien och Baltikum den största detaljhandelsgruppen i Norden. I 
koncernen ingår ett antal operativa dotterbolag, vars verksamhet består av 
detaljhandel, försörjning av restauranger, storkök och servicehandel, samt av 
finansiell verksamhet i Sverige i form av ICA Banken. Ett av dotterbolagen är ICA 
Sverige AB, som idag tillsammans med ICA Handlarna är Sveriges ledande 
dagligvaruföretag (ICA:s verksamhetsberättelse 2003). 
 
Överst i ICA AB:s organisation finns koncernens VD och tillika koncernchefen 
och till sin hjälp har han ett antal administrativa stödfunktioner, vilka även i vissa 
fall arbetar på dotterbolagsnivå, i detta fall ICA Sverige-nivå, där det också finns 
en VD. ICA Sverige är uppbyggt kring fem affärsområden och verksamheten kan 
sammanfattas enligt följande: 
 

Företagets uppdrag är att stärka varumärket ICA, driva logistiken bakom 
butikerna, sköta nyetableringar och utveckla butikskoncepten. 

  
(ICA:s verksamhetsberättelse 2003, sid 28) 

 
Själva handeln sköts av ICA Handlarna, som består av fristående köpmän, vilka 
själva äger och driver sina butiker under ICA:s varumärke (ICA:s 
verksamhetsberättelse 2003). De avdelningar som ingår i vår studie är Corporate 
Communications, Human Resources, Buying, samt Administrativt Center. 
Dessutom har vi även intervjuat koncernsäkerhetschefen, vars uppgift kortfattat 
består i att tillse att ICA koncernen har en säkerhetsnivå anpassad till den hotbild 
som råder (Intervju med Koncernsäkerhetschefen). Fortsättningsvis kommer vi att 
referera till avdelningarna som Informationsavdelningen, HR-avdelningen, Inköps-
avdelningen samt AC, vilket framgår inom parantes i figur 6. 
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I figur 6 illustreras de olika avdelningarnas plats inom organisationen, där 
Informationsavdelningen, som sköter informationen på koncernnivå, och 
Inköpsavdelningen, som centralt ansvarar för koncernens inköp, verkar på 
koncernnivå och därför är streckade i figuren. HR-avdelningen, vilka ansvarar för 
personalfrågor och AC, som sköter administrations- och ekonomifrågor, samt 
koncernsäkerhetschefen återfinns formellt på ICA Sverige nivå. Dock är det så att 
koncernsäkerhetschefen praktiskt har ett koncernansvar. 
 

4.1.2 Verksamhet på de studerade avdelningarna 
 
För att möjliggöra en analys av hur styrningen inom de studerade avdelningarna 
kan se ut, anser vi det vara av vikt att redogöra för hur verksamheten bedrivs. 
Därför kommer vi nu i följande stycke att beskriva såväl avdelningarnas 
arbetsuppgifter som arbetsprocess. 

Koncernchef/ 
VD 

Marknad Butiksdrift Finans & Adm Merchandising Logistik 

Human Resources 
(HR) 

Corporate Communications 
(Informationsavdelningen) 

Etablering IT 

ICA Fastighets AB 

Buying 
(Inköpsavdelningen) 

Koncernsäkerhets-
chef

Administrativt 
Center (AC)

Figur 6: Organisationskarta ICA Sverige AB

Källa: Egen bearbetning av internt material
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Avdelningarnas arbetsuppgifter 
I Informationsavdelningens arbetsuppgifter ingår enligt intervjupersonerna att 
förmedla information såväl externt som internt på koncernnivå för ICA AB, men 
även på ICA Sverige-nivå, och avdelningen fungerar då som den naturliga 
informationsvägen mellan företagsledning och organisationens övriga delar. 
Vidare ansvarar avdelningen för att bemöta media rörande frågor som hotar eller 
på annat sätt berör ICA:s varumärke. En intervjuperson sammanfattar arbetet enligt 
följande: 
 

”Avdelningens kärnverksamhet är att formulera interna och externa budskap och 
se till att de kommer ut via interna och externa kanaler.” 

 
(Intervjuperson på Informationsavdelningen) 

 
HR-avdelningen fungerar som en stödenhet inom ICA Sverige och arbetar med 
personalrelaterade frågor. Avdelningen är uppdelad efter olika verksamhets-
områden som exempelvis marknad, ekonomi och logistik, där HR-konsulterna 
jobbar i team för att stödja och rådge avdelningscheferna i deras personalansvar. 
(samlad bild av intervjupersonerna) 
 

”Det innebär egentligen allt från stort till smått, från att rådgöra i rekryterings-
frågor, till att delta vid rekrytering, i lönediskussioner, i utvecklingsfrågor, i 
organisationsfrågor, ja allt möjligt.  Sitter med i ledningsgrupper för att delvis 
bevaka, men också för att föra in ett HR-perspektiv i det hela.” 

 
(Intervjuperson på HR-avdelningen) 

 
Inköpsavdelningen har till uppgift att utföra koncernens inköp, och är organiserat 
efter de sortiment som ICA saluför, samt har även en funktion, ”Private Label”, 
som är ansvariga för ICA:s egna märkesvaror. Private Labels uppdrag består i att 
upphandla samt utveckla egna märkesvaror för hela ICA koncernen; 
 

”Det är att ta fram rätt produkter till rätt pris gällande private label [egna 
märkesvaror]. Utveckla och vårda våra private labels, och hela tiden hålla 
sortimentet levande. Vara vaken för nya idéer, nya koncept, nya produkter. Så 
utveckla, vårda och se framåt vad som kan vara intressant.” 

 
(Intervjuperson på Inköpsavdelningen) 
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Administrativt Center är ICA:s samlade funktion för all administration, 
redovisning och rapportering, på såväl koncern- som dotterbolagsnivå. 
Avdelningen innehåller också Ekonomibyrån, vilken arbetar enbart med butikernas 
administration och redovisning, och en controllerverksamhet som följer upp själva 
affärsverksamheten inom ICA och analyserar denna.  
 

”Vi tillhandahåller tjänster inom löneadministration, personaladministration, 
vanlig redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, huvudbok och hela 
paketet. Vidare levererar vi till bolagen ICA Sverige, ICA AB, Fastighetsbolaget 
och MAXI Special, plus att vi har en massa andra bolag som ingår, främst 
fastighetskoncernen och ICA Sverige.” 
 

(Intervjuperson på AC) 
 

Avdelningarnas arbetsprocess 
Arbetet inom HR-avdelningen bedrivs genom att respektive team tillsammans med 
sin chef utformar en operativ plan för det kommande året, vilken är en detaljerad 
plan som används som arbetsverktyg under året, där avdelningen löpande kan 
kontrollera det arbete som är gjort och skall göras mot det som förväntas av dem. 
Enligt en intervjuperson på HR-avdelningen bygger den operativa planen 
ursprungligen på företagets ”long term plans”, i vilka ledningen uttrycker vad 
organisationen skall arbeta med under de kommande åren. Detta illustreras i figur 
7. De övergripande planerna bryts sedan ned till verksamhetsplaner på HR-nivå, 
för att slutligen bli till operativa planer i respektive verksamhetsområde inom HR-
avdelningen.  

Företagsledning 

HR-team 

HR-avdelningen 

Long term plans

Verksamhetsplaner 

Operativa planer 

Planeringsprocess 

Figur 7: Planeringsflöde inom HR-avdelningen

Källa: Egen komposition
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På samma sätt sker planeringen inom Informationsavdelningen och Administrativt 
Center, där koncernledningen uttrycker företagets inriktning och respektive 
avdelningschef i sin tur ålägger sina medarbetare att arbeta med detta (Samlad bild 
av intervjupersonerna). Den skillnad som man enligt vår uppfattning kan se är att 
inom Informationsavdelningen arbetas det mer i projekt, på ett sätt likartat HR-
avdelningens, medan AC snarare arbetar med mer återkommande konkreta 
arbetsmoment. En intervjuperson på Informationsavdelningen berättar att 
avdelningen får uppdrag från andra delar av organisationen, vilka blir 
projektbaserade och kan skilja sig i omfattning och arbetsmetod. Inom AC är det 
däremot enligt vår tolkning så att arbetsmomenten är mer standardiserade och 
skiljer sig inte så mycket mellan uppdragen.  
 
På Inköpsavdelningen är arbetsprocessen mer standardiserad där produktcheferna 
vid en produktframtagning har särskilt uppställda moment som måste avklaras i en 
viss ordning, vilket illustreras i figur 8. Kortfattat kan processen beskrivas som att 
Merchandisingavdelningen ålägger Private Label-avdelningen att ta fram en viss 
egen märkesvara som saknas i sortimentet. Sedan skriver produktchefen en 
detaljerad ”produkt-brief” som visar exakt vad som skall upphandlas, varefter en 
offertförfrågan skickas till potentiella leverantörer. Därefter skrivs en elvasidig 
produktspecifikation som sedan måste granskas av Konsument & Kvalitets-
avdelningen för att förhindra eventuella farliga ingredienser eller speciellt vanliga 
allergener. Som ett nästa steg genomförs olika produkttester beroende på om det är 
en ICA-produkt eller en Euroshopper-produkt5, för att slutligen skriva avtal med 
leverantörer och designa förpackningen. Även förpackningsfrågan måste 
godkännas av Konsument & Kvalitetsavdelningen för att säkerställa högsta 
möjliga miljövänlighet (Intervjuperson på Inköpsavdelningen).  

 
 

                                                 
5 Euroshopper är ICA:s lågprismärke, och är inte belagt med samma krav som en ICA-märkt produkt. 

Figur 8: Arbetsprocess Inköpsavdelningens Private Label-avdelning

Källa: Egen komposition

Produktchef Produktchef Produktchef

Merchandising-
avdelningen 

Potentiella 
leverantörer 

Granskning 
av produkt-

specifikation 
Produkt-

tester 
Förpacknings-
godkännande Avtal 

Produktchef Produktchef 

Tid 
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Prestationsmätning på avdelningarna 
På ICA genomförs årligen två medarbetaresamtal där medarbetarna träffar sin chef 
för att diskutera de utförda prestationerna. Inom HR-avdelningen i övrigt sker det 
inte någon egentlig återkoppling eller prestationsmätning av det utförda arbetet, 
utan det är upp till medarbetarna att se till att fullgöra de uppgifter de själva anser 
att de skall göra. Anledningen till att arbetet inte mäts anser en intervjuperson på 
HR-avdelningen bero på att det inte finns några riktigt bra mätetal och 
exemplifierar med att ett stort antal utförda kurser inte nödvändigtvis behöver 
indikera något positivt eftersom det kanske är fel människor som blivit utbildade. 
De mätningar som görs utförs av medarbetarna själva i form av en jämförelse mot 
den tidigare nämnda operativa planen där de kontrollerar vad som är gjort. 
Feedback kommer i huvudsak från HR-konsulternas kunder, det vill säga de chefer 
inom ICA som beställt uppdraget, samt cheferna på HR-avdelningen. 
  

”Kan inte säga mer än att vi prickar av det som vi har sagt att vi ska göra och 
man kan få feedback både från sin chef och så att man utvecklas eller att man gör 
vissa saker bättre och bättre. Men annars är det faktiskt svårt.” 

 
(Intervjuperson på HR-avdelningen) 

 
Inte heller inom Informationsavdelningen sker någon egentlig uppföljning av 
arbetet. Enligt en intervjuperson på avdelningen sker feedback genom att 
materialet antingen kommer tillbaka för revidering eller så används det i sitt syfte, 
vilket kan uppfattas som att arbetet är bra och att det budskap som skall förmedlas 
har uppfattats på rätt sätt. En annan intervjuperson på Informationsavdelningen 
anser att det även sker en indirekt återkoppling under dagen genom en löpande 
dialog med sin chef. En intervjuperson på AC framhåller svårigheten med att mäta 
något som har med kvalitet på ett utfört arbete att göra, då arbetet inom AC handlar 
om att ha rätt kvalitet i rapporteringen. Han upplever att han mäts på kvaliteten i 
rapporteringen, tidpunkten för rapporteringen samt huruvida kostnaden för att ta 
fram materialet överensstämmer med kvalitén. Han menar vidare att kvalitet 
handlar om förväntningar i förhållande till vad som levereras och likt 
intervjupersonen på Informationsavdelningen resonerar, anser intervjupersonen på 
AC att om inget hörs från kunden så är denne nöjd och då är kvaliteten också rätt.  
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Inom Ekonomibyrån, som konkurrerar med externa redovisningsbyråer, genomförs 
det årligen en kundattitydundersökning bland ICA Handlarna, vilken skall tjäna 
som ett kvalitetsindex. ”Så där kan man ju mäta liksom hur nöjda är 
Ekonomibyråns kunder jämfört med butiker som har andra alternativ för sin 
redovisning.” Han tillägger: ”När det gäller koncernen så kan vi inte göra det, för 
där finns det inga alternativ, där är det administrativt center i Västerås, punkt 
slut.”  
 

4.2 Avdelningarnas arbete med Crisis 
Management 

 
I kommande stycke avser vi att beskriva det crisis management-arbete som bedrivs 
inom de studerade avdelningarna. Inom ICA talas det enligt vår uppfattning ofta 
om säkerhet och säkerhetsarbete. Vi anser det dock viktigt att klargöra att en stor 
del av detta begreppsbruk enligt vår tolkning faller inom ramen för vad vi i 
referensramen betraktat som crisis management.  
 

4.2.1 Informationsavdelningen 
 
Informationsavdelningen sköter enligt en intervjuperson kommunikationen i en 
händelse av en kris av större dignitet, där ICA:s presskår kommer att bli involverad. 
Just detta blev fallet berättar en intervjuperson på Informationsavdelningen, då 
Ahold-skandalen6 var ett faktum. Han berättar om hur han kom till jobbet och 
möttes av beskedet att två chefer från ICA:s huvudägare Ahold skulle avgå med 
omedelbar verkan, efter brister i redovisningen. Eftersom ICA var till hälften ägt 
av Ahold, förstod han att ICA skulle komma att bli berörda på ett eller annat sätt.  
Följden blev att presschefen, informationsdirektören och ytterligare en person satte 
sig tillsammans för att formulera ett pressmeddelande, varefter hela 
Informationsavdelningen fick jobba så gott som det gick med att möta press och 
förmedla budskapet internt. En lärdom som intervjupersonen menar kunde dras av 
denna händelse, var vikten av att i ett tidigt stadium kunna formulera ett tydligt 
budskap som kan kommuniceras såväl internt som externt. Han menar vidare att 
arbetet troligtvis skulle ha fungerat bättre om det funnits mer systematiska 

                                                 
6 Bokföringsskandalen i Ahold briserade den 24 februari 2003, då det kom fram att ett av de amerikanska 
dotterbolagen, US Foodservice, hade överdrivit intäkterna med 4 miljarder kronor, med en ytterligare följd att de 
utbetalda bonusarna varit för höga. Därutöver framkom det även att redovisningen av aktivitetsbidrag från 
leverantörer inte tagits upp på rätt sätt. Dessutom hade Ahold, med en ägarandel på 50 % i ICA, redovisat hela 
ICA:s resultat i sina räkenskaper, vilket inte varit tillåtet enligt holländska och amerikanska regler. (http://www.fri-
kopenskap.se/zino.aspx?articleID=15846; Intervjuperson på Informationsavdelningen; Intervjuperson på AC) 
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arbetssätt för denna typ av händelser, så att den befintliga kompetensen inom 
avdelningen på så vis skulle ha kunnat utnyttjas bättre. 
 
Enligt intervjupersoner på Informationsavdelningen, arbetas det inom avdelningen 
mycket med den typ av frågor som enligt vår tolkning faller inom ramen för crisis 
management; 
 

”Det [säkerhetsarbetet] är ett arbete som är ganska mycket på gång just nu, där vi 
håller på att titta på hur rutinerna ser ut. Hur ska vi jobba som avdelning för att 
fungera som en bra stödfunktion för koncernen vid en kris till exempel?” 

 
(Intervjuperson på Informationsavdelningen) 

 
En av intervjupersonerna berättar att avdelningen arbetar med att vara rustade i fall 
något skulle hända. Exempelvis arbetas det nu med ett nytt krishanteringssystem 
som i förlängningen skall gälla för hela organisationen. Intervjupersonen berättar 
att hon arbetar aktivt med avdelningens säkerhetsfrågor, en uppgift hon har fått 
genom informationsdirektören, som i sin tur, enligt henne, fått uppdraget från 
koncernledningen.  
 

”Jag har kommit ganska långt. Jag har definierat i stort sett alla roller på 
informationsavdelningen (---). Så i stort sett så finns det mesta, och om det skulle 
hända någonting i morgon så skulle vi vara rätt så rustade, allting ligger i Crisis 
Commander-systemet. Men sen finns det ju förankringsdelar till koncernledning 
och så vidare, men det är inte riktigt klart ännu.” 

 
(Intervjuperson på Informationsavdelningen) 

 
De hot som kan ge upphov till en krissituation inom Informationsavdelningen 
består enligt intervjupersonerna av gryningräd, matlarm, rån, problem på någon av 
logistikenheterna i form av till exempel en brand, samt en fara att media skulle 
blåsa upp något till att ICA inte tar sitt samhälleliga ansvar. En av 
intervjupersonerna säger att riktlinjerna för säkerhetsarbetet är relativt vaga och 
exemplifierar med att vad han känner till så finns det ingen säkerhetspolicy, medan 
den andra intervjupersonen säger att intresset för säkerhetsfrågor är lågt inom hela 
organisationen. Han hävdar dock att attityden till frågorna har förändrats till att få 
större utrymme, och nämner som exempel det faktum att en sträng 
inpasseringskontroll har inrättats i receptionen, vilken inte fanns för några år sedan. 
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4.2.2 Human Resources, HR 
 
Enligt intervjupersonerna på HR-avdelningen har det inte arbetats särskilt aktivt 
med crisis management-frågor inom avdelningen och en intervjuperson säger att de 
är ganska dåliga på de här frågorna. Hon menar att det finns mycket som går före 
arbetet med crisis management och säger att ”nu har det blivit så att de här 
frågorna behandlas kanske lite styvmoderligt på den här avdelningen”. I stället 
anser hon att det inom avdelningen finns en känsla av att arbetet med krishantering 
sköts av koncernsäkerhetschefen, och intresset för frågorna är dessutom lågt på 
avdelningen. Däremot har arbetet intensifierats den senaste tiden i takt med att 
organisationen köpt in sitt nya krishanteringssystem, anser hon. Inom HR-
avdelningen har det därför tillsats en grupp som fått i uppgift att arbeta med stress- 
och krishanteringsfrågor i en så kallad delprocess, där de två första åren dock 
präglas av stressrelaterade frågor.  
 
En annan intervjuperson säger att hon inte känner till vilka direktiv som finns från 
ledningshåll beträffande krisrelaterade frågor. Hon tror dock att det kan finnas: 
 

… det finns det nog. Men vi får ut så mycket grejer hela tiden. 
 

(Intervjuperson på HR-avdelningen) 
 

Hon berättar vidare att hon själv inte arbetar med denna typ av frågor men ändå 
känner sig trygg, då hon förlitar sig på att hennes kolleger jobbar med frågorna.  
 

”Jag vet inte så mycket om det [preventivt krisarbete], men det är jag väldigt 
trygg med, att de jobbar med i de här delprocesserna. Det vet jag, det hör man 
liksom lite i fikarummet sådär, men jag vet inte exakt vad dom gör, jag har ingen 
aning.” 

 
(Intervjuperson på HR-avdelningen) 

 
På HR-avdelningen har det enligt en av intervjupersonerna inte funnits några 
egentliga krav på att arbeta med krisfrågor, varför arbetet heller inte blivit gjort 
menar hon.  
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”Så att det behövs väl att någon liksom hugger tag i det här, och vi har väl också 
känt på HR att det är bra att han [koncernsäkerhetschefen] gör det, att det är inte 
vi som ska driva de här frågorna, men att vi kanske ska bidra med våra delar. 
Exakt vilka dom är, det tar vi gärna önskemål från någon annan av. Vi 
tänkte: ”vad är det, jo vår del måste ju ändå vara att minska lidandet för grupp 
eller individ, beroende på vad som händer”.”  

 
(Intervjuperson på HR-avdelningen) 

 
Att HR-avdelningen vid händelsen av en kris skulle komma att bli ansvariga för 
individerna i organisationen instämmer även den andra intervjupersonen i, då hon 
säger:  
 

”Vad jag förstår så blir HR inblandade i allt som rör medarbetarna.” 
 

(Intervjuperson på HR-avdelningen) 
 

4.2.3 Inköpsavdelningen 
 
Ett fel i produkten beskrivs av intervjupersonerna på inköpsavdelningen som något 
som kan utvecklas till en kris eftersom det innebär ett hot mot både människan och 
ICA:s varumärke. Som försäljare av varor som potentiellt kan vara livsfarliga, har 
företaget ett ansvar, anser en av intervjupersonerna. En annan Intervjuperson säger 
att ICA inte vill råka utför det som hände Coop, att en pojke dog efter en allergisk 
chock då han ätit en chokladkaka från Coop innehållandes ämnen som den enligt 
förpackningen inte skulle innehålla. Därför finns det enligt intervjupersonen 
tydliga rutiner för produktåterkallelser, i händelse av ett produktfel. 
 

”Jag vet ett exempel vi hade, det var müsli, ICA Crunchy müsli, där man hade fått 
fel produkt i kartongen. Så att man fick göra en återkallelse från alla 
distributionsenheter7 och butiker.” 

 
(Intervjuperson på Inköpsavdelningen) 

 
Enligt intervjupersonerna på Inköpsavdelningen ligger ansvaret för åtgärder och 
återkallelser på Konsument & Kvalitetsavdelningen, vilka har standardiserade 
tillvägagångssätt vid situationer som kan utvecklas till en kris, vilket egentligen 
                                                 
7 Logistikenheter inom ICA:s distributionsnät från vilka huvuddelen av distributionen till butik görs. 
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varje fall av produktfel kan sägas vara, eftersom detta innebär problem för 
konsumenten. Produktåterkallelser är något som sker relativt ofta inom 
organisationen enligt en intervjuperson, och därför finns det också en vana i att 
hantera dessa.  
 
Inom organisationen arbetas det mycket med att förebygga produktfel och uppnå 
hög produktsäkerhet och detta arbete anser intervjupersonerna vara bra och de 
hänvisar till den standardiserade arbetsmetod som finns vid produktframtagning, 
med kontroller i flera steg, vilket är förklarat under stycke 4.1.2. Eftersom det ofta 
är väldigt bråttom vid tillfällen då produktfel uppdagas, är också medvetenheten på 
avdelningen hög, menar en av intervjupersonerna och säger att ”alla vet vad de ska 
göra när det händer en kris med produkten”. Enligt vår tolkning är 
produktsäkerhet det enda som intervjupersonerna hävdar falla inom ramen för 
crisis management inom Inköpsavdelningen, då en intervjuperson också säger 
följande: 
 

”Ja, jag vet inte riktigt om vi har någon rutin för krishantering förutom det vi har 
pratat om, att vi har en väldigt strikt rutin när det gäller kris på produktnivå. Att 
vi ska kalla tillbaka nånting eller nånting är fel. Men det är den enda formen av 
kris eller krishantering som jag arbetar med. Vi har ingen speciell för 
avdelningen i sig, utan det är den här gentemot Kvalitet och Hälsa [Konsument & 
Kvalitetsavdelningen].” 

 
(Intervjuperson på Inköpsavdelningen) 

 
Liksom Informationsavdelningen ser en intervjuperson på Inköpsavdelningen ett 
tänkbart hot i att media skulle blåsa upp något som egentligen inte utgör något 
problem. Detta finns det dock enligt honom rutiner för, men betonar att det är i 
produkthänseende som Inköpsavdelningen i första hand är utsatta för eventuella 
kriser. Dock finns det enligt intervjupersonen också en potentiell kris i fall en chef 
skulle omkomma hastigt.  
 

4.2.4 Administrativt Center 
 
På frågan hur det inom AC arbetas med säkerhets- eller krisfrågor svarar 
intervjupersonen att det inte förekommer något sådant arbete i någon egentlig 
utsträckning. Han menar att det finns vissa larmrutiner vid exempelvis brand eller 
någon annan incident på arbetsplatsen, men att det inte finns några planer för hur 
verksamheten skall upptas efteråt. Denna brist beror enligt honom främst på att det 
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inom avdelningen funnits andra prioriteringar för tid och resurser. Han berättar att 
det däremot har förekommit en inventering av verksamheten för något år sedan, 
och att det regelbundet sker internrevisioner för att identifiera eventuella risker och 
svagheter i de arbetsmetoder och system som används. En stor risk som finns i 
verksamheten är enligt honom det IT-beroende som finns då all information som 
behandlas måste ner till Holland och vända. Därför skulle ett avbrott få stora 
konsekvenser i form av obetalda leverantörsfakturor och i förlängningen inställda 
leveranser, vilket gjort att det satsas mycket på IT-säkerhet. Bluffakturor är också 
ett potentiellt hot som han ser, men för det finns det inom avdelningen rutiner. 
 

”Så att kartlägga riskerna och vara medveten om dem, det tror jag att vi har 
hyfsat koll på. Men planering för vad vi gör om det väl har hänt någonting, där 
är vi nog sämre ute.”  

 
(Intervjuperson på AC) 

 
Intervjupersonen inom AC framhäver faran för ICA och dess varumärke om det 
skulle ske några oegentligheter i bokföringen eller i form av att redovisningen som 
bedrivs på uppdrag av de enskilda butikerna skulle innehålla tvivelaktigheter. 
Därför finns det strikta regelverk som måste följas och detta arbetas det mycket 
med inom avdelningen. Han berättar att AC har en policy att först och främst rätta 
sig efter de lagar och avtal som gäller, men att dessa endast utgör en grundnivå, på 
vilken ICA lägger ytterligare regler. Han upplever att organisationen blivit mycket 
tuffare och tydligare gällande etikfrågor under de senaste åren och att 
redovisningsreglerna och redovisningsrutinerna har skärpts. En av orsakerna till 
detta hävdar han vara Ahold-skandalen, men nämner även att andra skandaler som 
utspelats runt om i världen har påverkat synen på dessa frågor. 
 
Han berättar vidare att det finns tydliga rutiner inom Ekonomibyrån för hur 
problem skall skötas och menar att den enskilda medarbetaren inte skall behöva 
utsättas för en konflikt med en handlare som inte vill följa ICA:s policy, utan 
frågan bollas då vidare uppåt inom organisationen på ett i förhand uppgjort sätt. De 
policys som finns inom AC är en del av det policydokument som kallas för ”ICA:s 
goda affärer” vilket ICA centralt har tagit fram och vilket inte bara innefattar 
ekonomiska transaktioner, utan också handlar om hur ICA uppträder på andra plan 
i samhället, säger han. Dock tillägger han att även om alla arbetar efter olika 
policys, följs de inte alltid upp tillfredställande; 
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”Vi är väl bra inom ICA på att ta fram policys, men vi är dåliga på att följa upp 
hur vi använder dem. Policys tas ju fram, det som gäller för medarbetarna i 
koncernen tas ju fram av HR, och bestäms egentligen av ICA Sveriges ledning. 
Men vi är dåliga på att följa upp dem, det ska jag erkänna.” 

 
(Intervjuperson på AC) 

 

4.3 Koncernsäkerhetschefens perspektiv 
 
Koncernsäkerhetschefens tjänst är enligt honom själv relativt ny, och 
arbetsbeskrivningen och den säkerhetspolicy som finns är utformad av honom själv. 
Hans ansvar ligger i att samordna säkerheten och tillse att det finns 
säkerhetsansvariga i koncernens olika dotterbolag, samt att följa upp deras arbete. 
 

”Jag har en samordnande säkerhetsfunktion för koncernen egentligen och som 
jag sa, se till att vi har en säkerhetsnivå som är anpassad på ett sånt sätt så att 
dom krav och den hotbild som råder för verksamheten kan skyddas.” 

 
(Intervju med Koncernsäkerhetschefen) 

 
Vidare är hans uppgift att informera koncernens ledningsfunktioner om säkerhet. 
Dock upplever han det som en brist att han formellt sitter under ekonomidirektören 
på ICA Sverige-nivå, eftersom det innebär en lång kedja innan informationen 
kommer fram. Därför händer det att han går direkt till koncernchefen eller får 
frågor direkt från VD:n i Norge (Intervju med Koncernsäkerhetschefen). 
 
Varje år genomför Koncernsäkerhetschefen en analys där han analyserar de 
potentiella hot som organisationen står inför, varefter han gör en verksamhetsplan 
innehållandes de aktivitetsplaner som skall bedrivas under året. Eftersom han är 
den första personen på posten och som han uttrycker det, företaget inte har en lång 
historia av säkerhetschefer, är kunnandet inom området relativt lågt och 
dokumentation saknas. Därför är det i hög utsträckning upp till honom själv att 
bestämma var prioriteringarna skall ligga. Han säger att det visserligen sker 
uppföljning av hans arbete, men eftersom hans arbete oftast går ut på att visa på 
områden där säkerheten skall förbättras, innebär ofta uppföljningen att det är 
förbättringen som mäts och den är ju inte han själv ansvarig för. Enligt honom är 
det dessutom svårt att mäta säkerhetsarbete; 
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”Det är ibland väldigt svårt att sätta måltal på säkerhetsarbetet. Det är inte helt 
lätt, så det har alltid varit och det är någonting vi brottas med, vi som jobbar med 
säkerhetsfrågor, att mäta vår verksamhet.” 

 
(Intervju med Koncernsäkerhetschefen) 

 
Mycket av det förebyggande arbete som bedrivs görs utifrån lagar och regler och 
vidare är det också viktigt att organisationen uppfyller de krav som 
försäkringsbolagen ställer. En process som skall förbättra säkerhetstänket i ICA-
koncernen är en interaktiv säkerhetsutbildning som planeras att hållas för de 
anställda inom företaget under det kommande året. Dock är det, menar han, så att 
säkerhetsfrågor ofta har en tendens att nedprioriteras, eftersom det förknippas med 
höga kostnader och någonting som är svårt att se nyttan med. 
 

”… säkerhetsområdet har  av tradition varit svårt att få upp tillräckligt högt upp 
på agendan och få in i styrelserummen. Det är liksom inte det första koncern-
ledningen skriker efter, säkerhetsfrågorna på ledningsnivå, utan det är väl ett 
nödvändigt ont, någonting vi väl ändå måste hålla på med.” 

 
(Intervju med Koncernsäkerhetschefen) 

 
Det sker enligt Koncernsäkerhetschefen en ständig dialog med andra instanser i 
samhället och även med andra företag, för att minska risken för kriminella hot. 
Han menar att även om det inte sker några stölder eller attentat i någon större 
utsträckning i nuläget, så kan det ändå undvikas i framtiden om det görs i 
förebyggande syfte. Han säger att det som saknas i arbetet är ett etablerat 
ledningssystem inom organisationen som kan certifiera olika processer, vilket han 
jämför med miljöarbetet inom ICA, som styrs på detta vis och är erkänt och 
godkänt. Dessutom tror han att miljöarbetet har fått genomslag delvis på grund av 
att det är en politisk fråga, och därför är företagen mer påpassade av myndigheter 
och andra organisationer. Internt inom ICA har ledningen också betonat vikten av 
att arbeta med miljöfrågor, vilket lett till att dessa frågor blivit prioriterade och 
uppmärksammade; 
 

”Nja, men då är det såhär att, då har ledningen pekat med hela handen och sagt 
att det här ska göras och dom här miljöfrågorna finns det någon som är ansvarig 
för och det följs upp då regelmässigt, på olika form av ledningsmöten och så 
vidare.” 

 
(Intervju med Koncernsäkerhetschefen) 
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Han har uppfattningen att det kan komma att bli högre, som han uttrycker 
det, ”status” på säkerhetsarbetet framöver, eftersom nu koncernchefen skrivit på 
policydokumentet rörande säkerhetsfrågor och att det även gjorts en internrevision 
över säkerhetsarbetet inom ICA. Säkerhetspolicyn skall enligt 
Koncernsäkerhetschefen tydliggöra organisationens officiella inställning till frågor 
beträffande identifiering av potentiella riskområden, samt generella riktlinjer för 
hur organisationen skall förhålla sig till riskerna. 
 
Han berättar att ett steg på vägen i krisarbetet inom ICA är det krishanterings-
system som införskaffats och som kommer att tvinga de olika avdelningarna att 
arbeta med larmlistor, åtgärdsplaner samt handlingsplaner. Dessutom är det enligt 
Koncernsäkerhetschefen på gång att skapas en övergripande krisgrupp inom ICA, 
vilken skall startas upp genom en workshop med representanter från olika 
avdelningar. Liknande arbete har funnits tidigare, men som resultat av 
omorganiseringar har detta blivit inaktuellt. Tanken är enligt Koncernsäkerhets-
chefen att det ska skapas en krisorganisation på ICA AB-nivå, vilken skall sträcka 
sig ner i de olika dotterbolagen, för att på så sätt möjliggöra ett aktivt krisarbete där 
krisen ytterst skall hanteras i den del av organisationen där den inträffat. Om den 
skulle utvecklas till en större kris, ska den skjutas uppåt i organisationen för att 
slutligen kunna hanteras på ICA AB-nivå.  
 
Han pratar om att vara mentalt förberedd om en kris inträffar och ett sätt är att 
simulera kriser. Därför har det genomförts en stor övning under en och en halv dag 
där brand i centrallagret, matsmitta, bombhot och IT-avbrott övades. Han 
framhåller att ICA aldrig har blivit utsatt för någon händelse som tvingat en 
krisgrupp till att samlas i ett krisrum för att styra verksamheten, och säger att det 
aldrig går att dokumentera allt som måste göras vid alla scenarion, utan i stället 
arbeta efter någon form av checklista i stil med en pilot under flygning; 
 

”Ungefär som en pilot som flyger om ena motorn stannar på vingen, då har ju 
han en checklista han följer, har jag gjort allting, sen fattar man beslut liksom, 
det är samma sak här.” 

 
(Intervju med Koncernsäkerhetschefen)     
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V 

Analys 
 
 
I följande avsnitt kommer vi att analysera den empiri vi genererat under våra 
intervjuer samt genom informationssökning. Detta gör vi genom att relatera det 
empiriska materialet till den referensram som vi har byggt upp. Vi kommer att ta 
vår utgångspunkt i Mitroffs (1988) modell för crisis management-processen. Vi 
kommer utifrån tre huvudsakliga moment i denna modell att analysera hur 
organisationen arbetar med crisis management-frågor, samt hur dessa styrs, för 
att genom detta lägga grunden för de slutsatser som kommer att dras i 
slutsatskapitlet. 
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5.1 Analysens struktur 
 
Vi har valt att bygga vår analys med utgångspunkt i Mitroffs (1988) modell för 
crisis management-processen som presenterats i referensramen under stycke 3.3.4 
och som återfinns i en modifierad version i figur 9. Som illustreras i figuren 
kommer vi att betrakta modellen utifrån tre huvudsakliga områden. Först avser vi 
att analysera hur organisationen arbetar med identifiering av hot och risker. Sedan 
kommer vi att analysera hur dessa hot hanteras och således hur crisis management-
arbetet bedrivs och styrs, varefter vi avser att analysera hur organisationen 
utvecklar sin crisis management-kapacitet genom att lära av tidigare kriser.  

Tillsist kommer vi att avsluta vårt analyskapitel genom att betrakta crisis 
management-arbetets påverkan på helheten, vilket i figuren illustreras genom den 
streckade rektangeln.   

 Upptäcka Förebygga/ 
Förhindra 

Lärande 

Begränsa 

Återhämtning 

HUR 
ORGANISATIONEN 
BETRAKTAR HOT 

HUR HOTEN HANTERAS 

LÄRANDE OCH UTVECKLING 

PÅVERKAN PÅ HELHETEN 

Figur 9: Analysens delar med utgångspunkt i crisis management-processen

Källa: Egen komposition med utgångspunkt i Mitroff (1988, sid 19) 
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5.2 Hur organisationen betraktar hot 
 
Det kontinuerliga arbete som Koncernsäkerhetschefen bedriver, där han varje år 
analyserar vilken hotbild som finns mot organisationen, kan sägas vara det första 
steget i Mitroffs (1988) modell. Detta då han genom analysen försöker identifiera 
svagheter inom organisationen, vilka skulle kunna leda till en potentiell kris. Enligt 
vår tolkning har det i vissa fall dock inte kommit längre än en identifiering av 
problemområden. Medan vissa avdelningar har tydliga rutiner och i hög grad 
formaliserade arbetssätt beträffande de kriser som ligger inom deras 
kompetensområde, har andra i stort sett inte arbetat med crisis management-frågor.  
 

5.2.1 Krisportföljen 
 
Flera intervjupersoner exemplifierar olika typer av scenarios, vilka skulle kunna 
hota organisationen. Dessa innefattar allt ifrån att en distributionsenhet slås ut av 
en brand, till att en chef omkommer. Enligt vår tolkning ligger krisfamiljerna i 
Mitroff och Alpaslans (2003) krishjul ofta inom ramen för olika avdelningars 
ansvars- eller kompetensområden. Detta är enligt vår uppfattning något som 
intervjupersonerna verkar väl medvetna om. Inom HR-avdelningen utrycker 
intervjupersonerna att deras avdelning troligen skulle spela en nyckelroll vid 
personalkriser och mänskligt lidande. Inom AC fokuserar organisationen enligt en 
intervjuperson på att minska risken för att handlarna skall vara allt för ”kreativa” 
med sin bokföring. Detta refererar intervjupersonen själv inte till som krisarbete, 
vilket det dock enligt vår uppfattning i hög grad är, då det syftar till att förhindra 
potentiell skada för varumärket. Detta för att på så sätt minska risken för en 
potentiell bokföringsskandal, vilket enligt vår uppfattning torde falla inom ramen 
för informationskriser. Inköpsavdelningen, ansvarar i samarbete med Konsument 
& Kvalitet för produktsäkerhet. Vidare ligger det inom avdelningens 
kompetensområde att även ansvara för återkallelser av produkter för att förhindra 
en eventuell produktkris, vilket faller inom ramen för fysiska kriser. Som 
ansvarsområde för informationsavdelningen nämndes av intervjupersonerna intern 
och extern kriskommunikation, vilket enligt vår uppfattning tjänar till att avvärja 
en eventuell rykteskris. Genom sin dialog med andra instanser i samhället för att 
minska risken för stölder och attentat, faller en stor del av arbetet med kriminella 
kriser inom ramen för Koncernsäkerhetschefens tjänst. Detta kan enligt vår 
tolkning tyda på en medvetenhet om vilka kriser som intervjupersonerna känner att 
de skulle kunna arbeta med. I kombination med att intervjupersonerna kan 
föreställa sig potentiella krisscenarion som skulle kunna hota organisationen, kan 
ICA anses ha en imaginär krisportfölj (jfr Mitroff 1988; Mitroff & Alpaslan 2003). 
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Dock medför denna medvetenhet och förmåga att föreställa sig eventuella kriser 
inte per automatik att arbetet med krisportföljen samordnats och att alla 
organisationens delar förberett sig för de kriser som ligger inom respektive delars 
kompetensområden. 
 

5.2.2 Attityd till hotbild 
 
Samtidigt som potentiella hot och scenarion omnämns, kan en skillnad tydas i 
intervjupersonernas beskrivningar av organisationens arbete med att förebygga 
eller förbereda sig för dessa typer av kriser. I de fall då intervjupersonerna närmare 
kan beskriva hur organisationen arbetar med de hot som finns, behandlas dock i 
huvudsak kriser som ICA, eller organisationer i företagets omedelbara närhet redan 
har drabbats av. Detta exemplifieras enligt vår tolkning av att en intervjuperson ser 
ett potentiellt hot i att ha fel ingredienser i en produkt och menar att det därför 
finns tydliga arbetsrutiner för att undvika detta. Ytterligare ett exempel ges av en 
annan intervjuperson då denna betonar vikten av att ha rent i sina böcker och 
menar att det efter bland annat Ahold-skandalen tillkommit striktare rutiner för att 
förebygga och förhindra en potentiell bokföringsskandal. Detta kan tyda på att de 
kriser som organisationen utsatts för och förberett sig för betraktas som reella hot, 
då hotet också tagits i beaktande medan andra krisscenarios snarare ses som 
hypotetiska, då kunskapen om eventuella åtgärder verkar bristfälliga. 
 
Enligt Mitroff och Alpasplan (2003) kan trygghet vara en av anledningarna till att 
ett crisis management-arbetet stagnerar och individerna inte känner att det är 
nödvändigt att arbeta mer med frågorna. Då ICA enligt vissa intervjupersoner inte 
har genomlevt någon allvarlig kris under den tid de arbetat inom organisationen, 
kan detta innebära att hotbilden inte tas på allvar och att organisations-
medlemmarna kan känna en falsk trygghet, vilket i sin tur i enlighet med Mitroff 
och Alpasplan (2003) är farligt för organisationen, då den på så vis blir mer sårbar. 
Skillnaden i syn beträffande hur krisarbetet bedrivs, kan inte endast skönjas 
avdelningar emellan, utan även i den syn individer inom avdelningarna har på 
vilken krisberedskap som finns. Ett exempel kan enligt vår uppfattning vara det 
faktum att två personer på samma avdelning, kan ha väldigt skilda uppfattningar 
om vilken krisberedskap som finns. Medan en IP på en avdelning hävdar att 
krisberedskapen är relativt låg på grund av att andra arbetsuppgifter har fått högre 
prioritet, känner en annan IP på samma avdelning sig trygg, då hon vet, eller tror 
sig veta, att hennes kollegor arbetar med denna typ av frågor. 
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Enligt vår tolkning är intresset för crisis management-frågor inom organisationen 
av varierande grad. Vissa intervjupersoner hävdar att de arbetar en del med crisis 
management-relaterade frågor, medan andra hävdar att det överhuvudtaget inte 
ingår i deras dagliga arbetsuppgifter. En IP uttrycker att hon arbetar aktivt med det, 
men att hon också känner att hon är den enda på sin avdelning som gör det. En 
annan intervjuperson utrycker att de på hennes avdelning är tre personer som ålagts 
att arbeta med krisfrågor. Dessa personer hävdar hon troligtvis är de enda inom 
avdelningen som är intresserade av frågorna, men tillägger att dessa dock inte har 
haft tid att arbeta med dem än.  
 
Att flera intervjupersoner endast ser en konkret hotbild i de kriser som 
organisationen redan har ställts inför, skulle kunna innebära att de bortser från de 
kriser organisationen inte har erfarenhet av. Detta kan ha medfört att de inte 
betraktat crisis management-frågor och arbetet med dem som viktiga. Detta kan i 
sin tur, enligt vår tolkning, tyda på att ett proaktivt tankesätt kring crisis 
management-frågor inte är en integrerad del av ICA:s företagskultur. Detta menar 
Mitroff (1988) är avgörande för hur en organisation inte skall ignorera krisers 
tidiga varningssignaler och ges en chans att förebygga och förbereda sig.  
  

5.3 Hur hoten hanteras 
 
För att uppfylla vårt syfte att ur ett styrningsperspektiv beskriva hur en 
organisation kan styras för att etablera eller förbättra sin crisis management-
kapacitet, är det viktigt att analysera hur organisationen arbetar med dessa frågor 
idag. I detta stycke kommer vi att fokusera på de delar av crisis management-
processen som utgörs av förebyggande och förberedelse samt hantering av en kris. 
Hur detta arbete bedrivs skiljer sig enligt vår uppfattning mellan olika delar av 
organisationen beroende vilka kriser som behandlas.  Enligt vår uppfattning finns 
det för olika kristyper, olika metoder inom organisationen för hur arbetet bedrivits. 
En anledning till att det finns olika metoder kan enligt vår tolkning bero på vad 
Ouchi (1979) hänvisar till som förutsägbarhet av arbetsuppgifter. Beroende på 
vilken typ av kris som avses har organisationen olika stora erfarenheter av att 
förutse på vilket sätt arbetet kan bedrivas och således också vad som kan komma 
att krävas.  
 
Vi har valt att dela upp denna del av analysen efter vilken grad av förutsägbarhet i 
arbetsprocessen som finns, samt därigenom på vilket sätt arbetet styrts inom 
organisationen. Därför kommer vi att börja med att analysera ett sammanhang där 
arbetsprocessen i hög grad är känd och kan sägas vara förutsägbar. 
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5.3.1 Stor erfarenhet av kriser 
 
För normala missöden torde det vara lättare att förutse vilka aktiviteter som leder 
till ett lyckat, eller acceptabelt resultat. Detta då denna typ av kriser är sådana som 
organisationen tidigare upplevt, eller sådana som organisationen genom sin 
verksamhet, eller komplexitet, sannolikt kommer att drabbas av. ICA har genom 
sin verksamhet som återförsäljare av externt producerade produkter enligt vår 
uppfattning byggt in risken med att delar av de produkter som säljs kommer att 
vara felaktiga och således kunna leda till en potentiell kris. Inköpsavdelningen har 
på grund av detta, enligt en intervjuperson, vid flera tillfällen utsatts för produktfel, 
vilka lett till återkallelser. Därigenom har avdelningen enligt vår tolkning givits 
möjlighet att se vad situationen kräver för att inte eskalera till en kris, och utifrån 
detta utformat planer för hur situationen kan hanteras. På så vis kan 
förutsägbarheten av arbetsprocessen sägas vara relativt hög, och det därför ges ett 
större utrymme att för organisationen att styra individernas beteende genom 
direktstyrning och capability control genom att säkerställa att personalen har de 
kunskaper som krävs. Det formaliserade arbetssätt som finns inom 
Inköpsavdelningen för hur en potentiell produktkris skall avvärjas, kan således 
vara ett resultat av vad Challagalla och Shervani (1997) hänvisar till som behavior 
control. Detta då det sätt som Konsument och Kvalitet med sina krav för hur en 
produkt skall tas fram, enligt vår uppfattning kan sägas utföra en form av preaction 
rewiew och att, som en IP uttrycker det, oavsett om det inte finns en enda 
människa att fråga så måste varje produktchef veta vart man ska ringa, kan sägas 
vara en form av capability control, då det finns ett krav på att de ansvariga har 
kunskaper om rutinerna. 
 

5.3.2 Mindre erfarenhet av kriserna 
 
En intervjuperson beskriver att AC arbetat, och arbetar väldigt aktivt med 
etikfrågor beträffande bokföring. En tydlig policy har tagits fram, vilken enligt 
honom fått stort utrymme de senaste åren. Detta arbete väljer intervjupersonen som 
tidigare nämnts inte uttryckligen att betrakta som crisis management-arbete, men 
enligt vår tolkning kan det i allra högsta grad vara att betraktas som ett 
förebyggande sådant. Intervjupersonen beskriver vidare att det finns tydliga 
riktlinjer beträffande hur en fråga förflyttas uppåt i organisationen vid de fall en 
oegentlighet skulle upptäckas. Intervjupersonen betonar här även vikten av att av 
att denna arbetsgång kommuniceras till medarbetarna för att alla ska veta vad som 
gäller och inte behöva känna att de står ensamma. Enligt vår uppfattning styrs detta 
arbete likt arbetet med produktkriser till viss del genom behavior control, i form av 
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capability control, då medarbetarna förväntas veta hur de ska gå till väga, och till 
vem de skall vända sig, om de upptäcker ett problem. Dock ligger det i detta fall ett 
större ansvar på individen. Enligt en intervjuperson ligger frågan om vad som är 
tillåtet och inte tillåtet ofta i en gråzon, varför det är svårt att förutse vilka 
arbetsuppgifter som måste utföras och individen måste därför ha en känsla för vad 
organisationen betraktar som rätt och fel. Medarbetarna förväntas således kunna 
identifiera en situation som innebär att organisationen löper en risk att drabbas av 
en kris. Detta medför att det för ledningen är svårt att direktstyra arbetet och även 
svårt att göra uppföljning av det samma. Genom delar av ”ICA:s Goda Affärer” 
har organisationen dock försökt förmedla vad företaget står för. Detta för att 
medarbetarna därigenom själva skall kunna bedöma vad som är acceptabelt och 
vad som inte är det. Således kan ”ICA:s Goda Affärer” sägas ha fungerat som en 
code of conduct, vilken syftat till att integrera etikfrågor i vad individerna inom 
organisationen associerar med vad som är viktigt inom ICA, och därigenom visat 
att arbetet är prioriterat. Vidare syftar den också till att vägleda individerna i fråga 
om hur de kan, och förväntas, agera för att undvika de typer av kriser som 
exempelvis induceras av att organisationen ligger på fel sida av redovisningens 
gråzon.  
 

5.3.3 Låg erfarenhet av kriserna 
 
För de kriser som organisationen inte upplevt finns det enligt vår tolkning 
begränsad erfarenhet beträffande hur dessa skall hanteras. En intervjuperson på 
HR-avdelningen hävdar att hennes avdelning, så vitt hon vet, inte varit utsatt för en 
kris, och säger att hon kan föreställa sig vad avdelningen skulle kunna tillföra, men 
att de på avdelningen inte vet hur det praktiskt skulle gå till. Intervjupersonen säger 
sig känna en osäkerhet beträffande vad som egentligen förväntas av avdelningen, 
vilket skulle kunna tyda på att arbetsprocessen, i enlighet med Ouchi (1979), i 
detta fall är svårare att förutse än i de fall då organisationen har erfarenheter från 
tidigare kriser. Då arbetsprocessen har varit svår att förutse, kan detta ha lett till att 
möjligheten att styra med hjälp av behavior control har varit begränsad.   
 
Liten erfarenhet av kriser ställer enligt vår tolkning krav på en hög grad av 
innovativt tänkande och kreativitet för såväl upptäckten av sårbarheter, som vid 
utformandet av åtgärdsplaner och förberedelser. Detta eftersom organisationen 
förväntas bryta ny mark och inte har möjlighet att dra nytta av, och utgå från, 
tidigare erfarenheter. För att främja innovation menar Merchant och Van der Stede 
(2003) att resultatstyrning är att föredra, då denna lämnar stor frihet för individen. 
Med stöd av Mitroff och Alpaslan (2003) är det dock svårt att relatera vad det 
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kostar att vara förberedd, till de kostnader en kris skulle ha kunnat medföra för 
organisationen. Vidare kan det även vara svårt att bedöma hur god crisis 
management-kapaciteten egentligen är i förhållande till vad det kostat att etablera 
den. Resultatstyrning förutsätter dock i enlighet med Merchant och Van der Stede 
(2003) goda möjligheter till mätning. Därigenom blir möjligheterna till att styra 
crisis management-arbetet även via resultatstyrning begränsade, oavsett om denna 
styrning sker utifrån monetära eller kvalitativa mätpunkter.  
 
I enlighet med Ouchi (1979) krävs det i sammanhang då output är svår att mäta 
samtidigt som förutsägbarheten i arbetsuppgifter är låg, en högre grad av 
målkongruens. Detta för att individerna trots en avsaknad av formella 
styrmekanismer skall agera i organisationens intresse. Att crisis management-
arbetet inte blivit gjort, vilket en intervjuperson hävdar, skulle enligt vår 
uppfattning kunna tyda på att denna målkongruens inte varit tillräckligt hög. I 
enlighet med Ouchi (1979) innebär detta ett större behov av informella 
styrmekanismer. Genom dessa skulle individerna ges grunder att fatta beslut som 
ligger i linje med organisationens mål, utan att någon explicit leder dem.  
 

5.3.4 Informella styrmekanismer 
 
Ett sätt att få individer att sträva efter samma mål utan att använda formella 
styrmekanismer, så som behavior control eller resultatstyrning, är att få de 
gemensamma normer och värderingar som finns inom organisationen att påverka 
individerna att agera för att genomföra organisationens strategier. Enligt 
resonemanget ovan finns det således vid dessa situationer ett behov av att 
organisationen och organisationsmedlemmarna styr sig själv och varandra. Detta är 
enligt Merchant och Van der Stede (2003) karaktäristiskt för kulturell styrning. 
Den osäkerhet hos intervjupersonerna beträffande vad som väntas av dem och hur 
de ska arbeta med crisis management-frågor, kan enligt vår uppfattning bero på att 
företagsledningen inte lyckats förmedla vad som skall uppnås. Således kan det 
bland organisationsmedlemmarna sägas ha funnits en brist i kunskap om i vilken 
riktning organisationen strävar. På grund av detta blir det enligt vår tolkning med 
stöd av Ouchis (1979) resonemang viktigt att individerna inom organisationen 
även känner till, förstår och kan förlika sig med organisationens mål. Om det är ett 
mål att fungera proaktivt, måste individerna således hela tiden försöka tänka 
innovativt och sträva efter att förbättra crisis management-kapaciteten.  
 
Enligt en IP har en säkerhetspolicy tagits fram och även undertecknats av 
företagets VD. Denna policy skall enligt intervjupersonen syfta till att förbättra 
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organisationens säkerhet, genom att tydliggöra vilken inställning organisationen 
skall ha i frågor beträffande identifiering av potentiella riskområden, hur dessa 
skall hanteras, samt vidare även hur arbetet skall fortgå. Enligt vår tolkning kan 
denna policy således sägas syfta till att tydliggöra för organisationen de tre 
moment som crisis management enligt Johnston och Stepanovich (2001) kan 
indelas i. På så vis kan säkerhetspolicyn som tagits fram enligt vår uppfattning 
kunna vara ett försök att utarbeta en code of conduct, beträffande hur 
organisationen skall agera, vilket enligt Merchant och Van der Stede (2003) är ett 
av de sätt en företagskultur kan påverkas av ledningen. Detta skulle i enlighet med 
Merchant och Van der Stedes (2003) resonemang kunna tydliggöra riktningen för 
organisationsmedlemmarna. 
  
Kunskaperna bland intervjupersonerna om policyn och dess innehåll är enligt vår 
uppfattning av varierande omfattning. Under våra intervjuer har de 
intervjupersoner som känt till att organisationen har en policy för hur arbetet med 
säkerhetsfrågor skall bedrivas, sällan exemplifierat vad policyn innehåller eller vad 
den syftar till. Detta kan tyda på att kunskaperna om dess innehåll inte är stora. 
Andra intervjupersoner uttrycker att de inte känner till policyn, vilket enligt vår 
uppfattning exemplifieras av en IP som menar att det nog finns en policy, men att 
hon får ut så mycket grejer hela tiden, och är därför osäker. En annan hävdar att 
det inte finns mycket riktlinjer beträffande dessa frågor, och hävdar att ICA inte 
har någon säkerhetspolicy.  
 
Att kunskaperna skiljer sig beträffande policyn kan enligt vår uppfattning tyda på 
att policyn inte fått det genomslag som avsetts. En orsak till detta kan enligt vår 
uppfattning ligga i att ledningen inte genom sitt agerande aktivt visat att crisis 
management-relaterade frågor är viktiga och bör prioriteras i organisationen. Detta 
då ingen av våra intervjupersoner, enligt vår uppfattning, kan exemplifiera hur 
ledningen visat att crisis management är viktigt, utan snarare ger vaga 
beskrivningar, som att de tror att ledningen tycker att det här är viktiga frågor, för 
att beskriva ledningens inställning, men att de inte vet. Ingen nämner heller att 
dessa frågor ligger inom ramen för avdelningens långsiktiga planer, eller på annat 
sätt ger konkreta exempel på hur ledningen betonar dessa frågor. Enligt en IP är 
det inom ICA så gott som omöjligt att undgå vad som skall prioriteras inom 
organisationen, då det på intranätet normalt sett skrivs artikelserier angående 
områden som skall prioriteras, samt att i vissa fall hålls informationsmöten för de 
anställda, där företagets VD föredrar. Med stöd av Anthony (1990) kan 
ledningsattityden genom detta inte sägas ha betonat crisis management-frågor, 
vilket enligt författaren är den viktigaste av alla kulturaspekter. Vidare kan det 
således innebära att den code of conduct som utarbetats inte har åtföljts av tone at 
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the top, vilket Merchant Van der Stede (2003) menar är det mest effektiva vid 
styrning med hjälp av kulturen.  
 
Att policyn inte fått avsett genomslag, och därigenom inte påverkat kulturen inom 
organisationen, kan enligt vår tolkning även bero av den problematik som 
Alvesson (1989) lyfter fram angående svårigheten att operationalisera kulturen. 
Således har inte den riktning som organisationen skall ta tydliggjorts för 
organisationsmedlemmarna. Då kulturen med stöd av Merchant och 
Van der Stede (2003) är relativt konstant över tiden skulle, eftersom säkerhets-
policyn är relativt ”ung”, den ännu inte hunnit få sitt slutliga genomslag inom 
organisationen. Med stöd av Merchant och Van der Stede kan dock kulturen med 
ett starkt ledarskap ändras, eller påverkas.  
 

5.4 Lärande och utveckling 
 
Det slutliga steget i Mitroffs (1988) modell är att organisationen lär sig av en 
inträffad kris och försöker förbättra sin crisis management-kapacitet utifrån de 
erfarenheter som erhållits. Exempel på hur organisationen har avsett att utveckla 
sin kapacitet kan enligt vår uppfattning vara arbetet med att förhindra 
produktkriser, samt Informationsavdelningens lärdomar från Ahold-skandalen. 
 
En av anledningarna till att organisationen har tydliga riktlinjer för produktkriser, 
är, som nämnts tidigare, dels att organisationen genom sin verksamhet har byggt in 
en risk, men också att det finns stor erfarenhet av att hantera denna typ av kris, då 
den är relativt vanligt förekommande. Det finns enligt en intervjuperson en vana på 
Inköpsavdelningen att hantera denna typ av kris, då produktfel inte är ovanligt. 
Detta kan innebära att organisationen har kunnat se ett mönster i vad som fungerar 
bra, respektive vad som inte fungerar bra, i hanterandet av krisen, samt vidare på 
vilket sätt det går att reducera risken att det inträffar igen. Genom att 
organisationen upprepade gånger har utsatts för dessa situationer, kan genom 
lärandemomentet i Mitroffs (1988) crisis management process, förutsägbarheten i 
arbetsprocessen sägas ha blivit högre i enlighet med Ouchis (1979) resonemang. 
Genom lärandemomentet har grunden, enligt vår tolkning, därmed lagts för en 
styrning med behavior control. 
 
På liknande sätt som ovan kan Informationsavdelningen också sägas ha dragit 
lärdom av Ahold-skandalen. En skillnad är dock att krisen i detta fall bestod av en 
abnorm händelse och inte av en i organisationen inbyggd risk, eller en ”vanligt” 
förkommande händelse. Även om inga formaliserade planer enligt 
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intervjupersonen har kunnat utvecklas, kan även i detta fall förutsägbarheten i 
arbetsprocessen sägas ha blivit högre. Detta då intervjupersonen berättar att man på 
avdelningen i efterhand har kunnat se behovet av att i en liknande situation snabbt 
kunna formulera ett internt och externt budskap, samt på ett bättre sätt utnyttja 
avdelningens kompetens genom att arbeta mer systematiskt. På detta sätt kan 
organisationen genom lärandemomentet i Mitroffs (1988) crisis management-
process ha förbättrat sin kapacitet att hantera den abnorma händelse som en 
rykteskris skulle kunna medföra. 
  

5.5 Påverkan på helheten 
 
I föregående stycken har vi utifrån den modell som presenterades i början av 
analysen beskrivit hur avdelningar inom ICA arbetar med crisis management-
processen. Enligt ovan förda resonemang finns det inom organisationen ett 
varierande intresse för crisis management. Hur individer inom organisationen 
betraktar hot skiljer sig, liksom till vilken grad organisationen har förberett sig. För 
de kriser som organisationen har erfarenheter av, har organisationen i högre grad 
också arbetat förebyggande och förberett sig. Däremot har det inte förberetts eller 
förebyggts lika mycket för de kriser som organisationen inte har upplevt eller haft 
erfarenhet av. Genom detta kan ICA enligt vår tolkning anses fokusera på att lära 
av, och att förbättra sin förmåga att bemöta kriser som organisationen har 
erfarenheter av, snarare än att på ett brett plan förbereda sig. 
   
Detta kan, med stöd av Mitroff och Alpaslans (2003) resonemang, vara farligt för 
organisationen, då författarna menar att hur väl en organisation lyckas med crisis 
management är produkten av dess olika delar. Således betonar författarna vikten av 
ett holistiskt perspektiv, där alla aspekter inom crisis management tas med i 
beräkningen, och alla delar av organisationen drar sitt strå till stacken. På så vis 
blir kedjan inte starkare än dess svagaste länk och det faktum att det inte har 
arbetats med crisis management-frågor i den utsträckning det ”borde” ha gjorts, 
kan detta i ICA:s fall innebära att organisationen som helhet blir mer sårbar. 
Incidenter inom en del av företaget kan växa till att involvera även andra delar av 
organisationen. 
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VI 

Slutsats 
 
 

6.1 Problemfrågor 
 

6.1.1 Hur arbetar organisationen med crisis management idag? 

 
I många avseenden fungerar organisationen idag, enligt vår uppfattning, reaktivt 
genom att fokusera sitt crisis management-arbete till kriser som organisationen har 
erfarenheter av. Således fungerar organisationen genom att ”det måste hända 
något” för att potentiella hot skall tas på allvar och förebyggande och förberedande 
åtgärder skall påbörjas. Detta innebär att organisationen kan sägas påbörja crisis 
management-processen i och med att krisen inträffar, vilket illustreras av ruta 3 i 
figur 10 nedan.  
 
Genom detta sätt kan organisationen dra lärdom av de erfarenheter som gjorts och 
således kan arbetsprocessen sägas bli mer förutsägbar och lämna ett större 
utrymme för behavior control. Ju fler gånger organisationen ställs inför en 
krissituation, kan nya lärdomar dras och erfarenheter göras, genom vilka 
organisationen kan förbättra sin kapacitet att i framtiden bemöta liknande 
krissituationer. För varje gång blir den arbetsprocess som krävs allt tydligare och 
således möjligheten att använda behavior control som styrmetod, allt större. På 
detta sätt fokuserar organisationen på att förbättra redan befintlig crisis 
management-kapacitet för att därigenom bli bättre på att bemöta de kriser 
organisationen har erfarenhet av, snarare än att identifiera nya kriser och förbättra 
kapaciteten att bemöta dessa.  
 
I de fall då erfarenheterna från tidigare kriser har varit få har arbetsprocessen för 
organisationen varit svårare att förutse och därmed har även möjligheten till att 
styra arbetet med behavior control varit begränsad. I de fall då formella 
styrningsmetoder inte har kunnat användas, har frågorna inte heller prioriterats, 
utan snarare lagts åt sidan i väntan på direktiv. Detta kan enligt vår uppfattning 
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vara en följd av att individerna känner sig trygga i sin omgivning och därmed inte 
ser det som viktigt att arbeta med de svagheter som finns beträffande 
krisberedskapen.  Vidare kan det faktum att frågorna inte prioriterats, samt att 
individerna känner sig trygga i sin omgivning, tyda på att de normer och 
värderingar som finns inom organisationen inte i tillräckligt hög utsträckning har 
påverkat individerna till att, trots avsaknad av formella styrmekanismer, arbeta 
med crisis management.  
 

6.1.2 Vad kan vara viktigt för att organisationen skall kunna 
fungera proaktivt ur crisis management-hänseende? 

 
Enligt ovanstående resonemang kan ett crisis management-arbete baserat på en hög 
grad av behavior control ge positiva effekter på organisationens beredskap för 
kriser som organisationen redan utsatts för, och har erfarenhet av. Dock kan detta 
främst sägas innebära ett crisis management arbete med reaktiva drag, vilket 
illustreras av den undre streckade halvan av figuren. Den reaktiva crisis 
management-processens flöde startar således i ruta 3, varefter organisationen i ruta 
4, utifrån de erfarenheter som erhållits från krisen, drar lärdomar av dessa och 
sedan etablerar den kapacitet som kan vara nödvändig för att i ruta 2 förebygga och 
förbereda sig för liknande kriser i framtiden.   
 
För att organisationen skall kunna fungera proaktivt ur ett crisis management-
hänseende måste processen till skillnad från ovan börja i ruta 1, för att därifrån 
följa processens alla moment, i enlighet med figur 10. Detta då en proaktiv 
organisation ständigt strävar efter att utveckla och förbättra sin crisis management-
kapacitet genom att tänka utanför ”ramarna” och vara vaken för nya hot.  
 
Att ta det till synes otänkbara i beaktande ställer enligt vår uppfattning krav på en 
hög grad av innovativt tänkande, såväl vid identifiering av krisområdet som vid 
förebyggande och förberedande arbete. Detta medför en svårförutsägbar 
arbetsprocess, och begränsar därigenom möjligheten till behavior control. På grund 
av detta skulle enligt vår uppfattning informella styrmekanismer kunna bidra till att 
organisationsmedlemmarna, trots avsaknaden av formella styrmekanismer, strävar 
efter att verka för ett proaktivt krisarbete, i enlighet med uppställt mål. Således 
måste ledningen försöka påverka kulturen i organisationen till att präglas av 
normer och värderingar som sätter fokus på betydelsen av ett proaktivt 
förhållningssätt till crisis management. Det skulle i organisationen med hänsyn till 
detta vara viktigt att den code of conduct som utarbetats i form av en 
säkerhetspolicy också åtföljs av tone at the top. På så sätt skulle ledningen genom 
sitt agerande tydligt visa att dessa frågor är viktiga och att de bör prioriteras. 
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Genom en kultur som understryker vikten av crisis management-frågor och dess 
betydelse, skulle enligt vår uppfattning, större möjligheter skapas för att dessa 
frågor prioriteras, trots svårigheten att följa upp dem. Således kan kulturen bidra 
till att individer börjar arbeta med även de frågor som idag anses hypotestiska och 
således breddas organisationens beredskap. Därmed torde ett mer holistiskt 
angreppssätt på crisis management uppnås och organisationen kan ges möjlighet 
att bygga sin ark innan det börja regna.   

 

 

 

Figur 10: Den proaktiva och reaktiva crisis management-processen

Källa: Egen komposition med utgångspunkt i Mitroff (1988, sid 19) 
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Appendix 
 
 
Vi har i detta appendix valt att bifoga exempel på frågor som ställdes under våra 
intervjuer på avdelningarna Human Resource, Inköpsavdelningen, Informationsav-
delningen, Administrativt center samt med Koncernsäkerhetschefen. Som nämnts i 
metodkapitlet valde vi att inte använda oss av en standardiserad intervjumall under 
våra intervjuer, då vi såg större fördelar med att kunna justera intervjuguiden efter 
varje intervju för att på så sätt anpassa den till rådande situation. Som synes 
använde vi oss huvudsakligen av ”berätta om frågor” för att på så sätt inte leda 
intervjupersonerna. Dock skall poängteras att intervjuerna var semi-strukturerade 
och guiden således endast användes som en guide, och inte som en absolut mall. 
  
Exempel på frågor som ställdes under intervjuer 
 
Berätta om dina arbetsuppgifter. 
 
Berätta om hur din arbetsvecka ser ut. 
 
Berätta om din avdelnings kärnverksamhet. 
 
Berätta om hur prestationer mäts inom företaget.  
 
Berätta om hur du vet att du gjort ett bra jobb. 
 
Finns det något belöningssystem? 
 
Berätta om hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor 
 
Berätta om hur ni arbetar med miljö 
 
Berätta om hur ni arbetar med krisrelaterade frågor inom avdelningen. 
 
Om du skulle rangordna ovanstående tre, vilket är av högst prioritet respektive av 
lägre prioritet? 
 
Berätta om vilka direktiv som finns rörande krisrelaterade frågor. 
 
Berätta om hur dessa initiativ initieras.  



 

 

 
Hur följs de upp? 
 
Berätta om de hot eller risker som skulle kunna ge upphov till en krissituation. 
 
Berätta om hur du i ditt arbete arbetar med krisfrågor  
 
Hur arbetas det i övrigt på avdelningen beträffande krisrelaterade frågor? 
 
Hur arbetar ni med krishantering på din avdelning? 
 
Vem är ansvarig för arbetet? 
 
Hur dokumenteras arbetet? 
 
Hur utvärderas arbetet? 
 
När arbetade du senast med krisrelaterade frågor? 
 
Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på krisrelaterade frågor i genomsnitt? 
 
Har det varit någon kris på avdelningen? Hur avhjälptes den? Vilka lärdomar 
kunde dras? 
 




