
 
ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A–10/00686–SE 

 
 
 
 

”Planer är inget; planering är allt” 
“Plans are nothing; planning is everything” 

(Dwight D. Eisenhower) 

 

 

 

 
Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VT 2010 

Handledare Peter Gustavsson 

 
Magisteruppsats 

Internationella ekonomprogrammet 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower


- Planer är inget; planering är allt - 

 

 

 

Sammanfattning 
 
Titel: “Planer är inget; planering är allt” 

Författare: Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren 

Handledare: Peter Gustavsson 

Bakgrund: Idag handlar det inte ”om” en kris ska drabba ett företag utan ”när” den drabbar 

ett företag. Kriser i dagens samhälle sker på en mängd olika nivåer och kan uppstå ur en 

mängd olika situationer, ur inre och yttre hot samt vara av materiell eller immateriell art. 

Gemensamt för kriser är dock att om de inte hanteras på rätt sätt kan de få förödande 

konsekvenser. För att undvika att företag drabbas av stora negativa effekter i samband med en 

krissituation trycker teoretiker på vikten av att företag engagerar sig i ett förberedande arbete. 

Detta är dock något som företag tenderar att avstå ifrån då ett sådant förberedande krisarbete 

anses vara av lägre prioritet, onödigt, tidskrävande och kostsamt. Detta har fått oss att fundera 

kring huruvida fler företag skulle initiera ett förberedande krisarbete om ett sådant arbete 

kunde förenklas. 

Syfte: Att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för företag i avsaknad av ett 

förberedande krisarbete. 

Resultat och slutsats: Den tentativa krisförberedelsemodellen inkluderar förberedelser för 

två av de tre förberedelsestegen; förebyggande och styrning av en kris. Förberedelser gällande 

det förbyggande arbetet bör innefatta; att identifiera vilka olika risker och hot som finns i 

såväl företagets interna som externa miljö samt att uppskatta vilka av dessa risker och hot som 

kan anses ge upphov till den mest allvarliga potentiella krissituationen. Förberedelser gällande 

styrning av kris bör innefatta att enbart utarbeta planer för den krissituation som identifierats 

som allvarligast för företaget. För att styrningen ska bli effektiv ska även såväl lokal som 

central rollfördelning ske. Ett kristeam med ett fåtal medlemmar samt en 

kommunikationsansvarig bör därmed utnämnas och tränas inför den allvarligaste potentiella 

krissituationen som identifierats.  

Nyckelord: Riskhantering, krishantering, kris, krisförberedelser, krisplanering 
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Abstract 
 

Title: “Plans are nothing; planning is everything” 

Authors: Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren 

Supervisor: Peter Gustavsson 

Background: Nowadays, it is not about ”if” a crisis will affect a business, but ”when” it will 

affect a business. Crises can originate from many kinds of levels and situations, and can be of 

internal and external threats as well as of tangible and intangible nature. A common feature of 

crises is that if not handled properly, they can have devastating consequences. To avoid 

negative consequences associated with a crisis situation it is of importance for businesses to 

be engaged in preparatory work. However, businesses tend to avoid this kind of preparatory 

work since it tends to be of lower priority, unnecessary, time consuming and costly. This has 

led us to reflect on whether more companies would initiate such a preparatory work if it could 

be simplified. 

Purpose: To present a tentative model of crisis preparation for business in absence of such a 

preparatory work. 

Results and conclusion: The tentative model of crisis preparation includes the preparation of 

two of the three preparatory steps; preventative measures and crisis containment. Preparing 

the existing preventative efforts should include identifying the various risks and threats that 

exist in both a business’s internal and external environment and to estimate which of these 

risks and threats poses the most serious potential of becoming a crisis situation. Preparation of 

the crisis containment should include plans for the crisis identified as the most serious one for 

the business. For the crisis containment to be effective, it is also necessary that roles are 

divided amongst members of the organization. A crisis team of a few members and a 

communications officer should therefore be appointed, and thus be trained for the most 

serious potential crisis situation identified.  

 

Keywords: Risk management, crisis management, crisis, crisis preparation, crisis planning  
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1. Inledning 

I detta kapitel introducerar vi vårt valda uppsatsämne. En kort bakgrund samt en diskussion 

kring problematiken av det valda ämnet ges och utifrån denna diskussion framställer vi vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Vidare presenterar vi de avgränsningar vi anser vara 

nödvändiga samt den målgrupp vi skriver för. Begreppsdefinitioner ges för att ge ökad 

klarhet och en disposition av uppsatsen presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

Var och varannan dag rapporterar media om pågående eller nya kriser och numera handlar det 

inte längre ”om” en kris skall drabba ett företag, utan ”när” den drabbar ett företag (Koster, 

2004). En kris är, enligt Skoglund (2002:9ff), en händelse som ”i direkt mening utgör ett hot 

mot människor, materiella och immateriella värden i företaget” och att en kris har sin grund i 

ett företags verksamhet samt att den får sitt förlopp i interaktionen mellan företaget och en 

mängd olika intressenter.  

 

IKEA, ICA och Älvsbyhus är bara några exempel på svenska företag som drabbats av kriser 

under 2000-talet, med negativa effekter såsom dålig press, minskat förtroende och lägre 

försäljningssiffror som följd. Sveriges stolthet IKEA har mer än en gång hamnat i blåsväder, 

bland annat i och med uppdagandet av barnarbetskraft hos underleverantörer samt 

avslöjanden om grundaren Ingvar Kamprads ungdomliga sympatier med extremhögern 

(www.svd.se:a). År 2007 avslöjades ICA med ett systematiskt fusk då butiksmald köttfärs 

märktes om med nytt datum (www.svd.se:b). Älvsbyhus, Sveriges största småhusproducent, 

är ett av de senaste exemplen på företag som hamnat i en krissituation. I slutet av november 

2009 avslöjade tv-programmet Kalla Fakta svagheter i hus som företaget säljer, där företaget 

svarade på anklagelserna genom att systematiskt frånslå sig ansvaret. (www.tv4.se) Det är 

dock inte bara privata företag som drabbas av kriser, de senaste åren har bland annat 

Systembolaget och Svenska Försvarsmakten hängts ut i media. Systembolaget råkade ut för 

en kris till följd av uppdagandet av mottagna mutor och bjudresor (www.sr.se:a) och 

Försvarsmakten avslöjades i sin tur med till exempel dyra limousineresor till militärer i hög 

ställning (www.sr.se:b).   
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Medias avslöjanden om företags oegentligheter såsom utnyttjande av barnarbetskraft, brist på 

miljöhänsyn eller försäljning av i övrigt undermåliga produkter har alla utvecklats till kriser. 

Även kriser som uppstått ur naturkatastrofer såsom stormen Gudrun, som drabbade Sverige år 

2005, har haft stor påverkan på företag då kunder i slutändan blivit drabbade av till exempel 

förseningar vid resor eller avsaknad av el och värme (www.sr.se:c).  

 

Kriser sker således på en mängd olika nivåer och kan uppstå ur en mängd olika situationer, ur 

inre och yttre hot samt vara av materiell eller immateriell art. Gemensamt för kriser är dock 

att om de inte hanteras på rätt sätt kan de få förödande konsekvenser för ett företag, 

myndighet eller organisation. Enligt Skoglund (2002:27ff) uppstår kriser när företag inte 

lyckas nå upp till intressenters förväntningar. Dessa intressenter kan vara allt från slutkunder 

till leverantörer och aktieägare. Vidare menar Burnett (1998) att det först och främst är 

förtroendekapitalet som skadas vid uppkomsten av en kris. Att bygga upp ett 

förtroendekapital tar företag många år och mycket pengar och energi läggs ner på att 

underhålla det. Vid en kris, då intressenters förväntningar på ett företag inte införlivas, kan 

därmed det uppbyggda förtroendekapitalet raseras på en sekund. (Burnett, 1998) 

 

Under 1980-talet kom krishantering och effekterna av kriser att få stor uppmärksamhet i och 

med den så kallade ”Tylenolkrisen” som drabbade det multinationella företaget Johnson & 

Johnson (hädanefter benämnt J & J). Krisen innebar att värktabletter preparerats med cyanid 

vilket ledde till att sju personer avled och hundratals skadades. Innan krisen hade J & J en 

marknadsandel på 37 procent, en andel som under krisen sjönk till 7 procent. J & J agerade 

snabbt genom att dra tillbaka, undersöka och förstöra 31 miljoner burkar med värktabletter, 

till ett marknadsvärde av 100 miljoner dollar. De tog på sig ansvaret för krisen och talade 

öppet och ärligt med media, en typ av krishantering som har kommit att bli något av en 

riktlinje för hur en kris bör hanteras. Inom ett halvår efter krisen var J & J tillbaka som 

marknadsledare och även om de inte lyckades uppnå samma marknadsandel som innan krisen 

hade de fått ett ökat förtroende från konsumenter, för både preparatet Tylenol och för 

företaget. (Mitroff & Anagnos, 2001:13ff) Andra kriser har inte slutat lika ”lyckligt” som 

Tylenolkrisen. Ett exempel på misslyckad krishantering är fallet Ericsson AB. I mars 2000, 

brann det i en Philipsägd fabrik i Albuquerque, New Mexico där tillverkning av 

mikroelektronik skedde till bland annat de stora telecomjättarna Ericsson och Nokia. En 

mindre brand i en lastpall som personalen lyckades släcka självmant kom att påverka Ericsson 
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stort. Intressant att notera är att hanteringen av denna händelse skilde sig markant mellan de 

två telecomjättarna. (www.affarsvarlden.se) Nokia insåg kort tid efter branden att de skulle 

kunna komma att påverkas stort av detta och påbörjade ett intensivt sökande efter alternativa 

leverantörer. Ericsson reagerade i sin tur inte på händelsen förrän det var för sent. 

(www.businessweek.com) Det alltför sena agerandet från Ericssons sida ledde till 

mångmiljonförluster och något som, enligt Johan Färm VD för risk management bolaget 

BRM Europe, delvis varit en av drivkrafterna bakom sammanslagningen mellan Sony och 

Ericsson 2001.    

 

Hur ett företag väljer att agera i tider av kris är således av yttersta vikt när det kommer till att 

minimera eventuella negativa effekter som följer. Knight och Pretty (1996) introducerar 

begreppen ”recoverers” och ”non-recoverers” i diskussionen om hur kriser påverkar företag, 

det vill säga att de menar att det finns två typer av företag, de som återhämtar sig efter en kris 

och de som inte gör det. Men vad är det då som spelar in i huruvida ett företag återhämtar sig 

eller ej? 

 

1.2 Problemdiskussion  

När en kris sker påverkar det, som tidigare nämnts, ett företags förtroendekapital och kan i 

värsta fall leda företaget i konkurs. Enligt Barton (1994) kan ett krisförberedande arbete vara 

av stor vikt vid hanteringen av en krissituation. En krisförberedelse innebär att en organisation 

försöker förutse värsta tänkbara händelser som kan förstöra dess rykte, varumärke samt ge 

minskade marknadsandelar eller andra ekonomiska förluster vilket i sin tur torde leda till en 

försämrad finansiell situation. Det handlar därmed om att identifiera, värdera och minska de 

risker som kan komma att ge negativa effekter för verksamheten. (Barton, 1994) 

Uppbyggandet av ett företags krisplanering måste ha sin utgångspunkt i dess verksamhet, det 

vill säga företagets affärsidé, mål och strategier. Beroende på de beslut som tas gällande 

krishanteringen skapas en kultur av normer och värderingar som resulterar i ett visst beteende 

inom företaget. (Skoglund, 2002:12ff) Misstaget som många företag emellertid gör är att 

lägga krisplaneringen och utarbetade planer på hyllan vilket resulterar i att förberedelserna 

blir förlegade och bortglömda. Uppdaterandet av ett förberedande arbete bör ses som en viktig 

investering då de resurser som läggs ned på att hålla krisplaneringen aktuell möjliggör en 

omedelbar implementering av genomtänkta handlingar vid en uppkommande krissituation. 

(Barton, 1994) 
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Många företag tenderar dock att prioritera planering av exempelvis finansiell tillväxt och 

framgång istället för planering av en eventuell krishantering. En undersökning gjord av PSB
1
 

från 2009, visar att 47 procent av 200 tillfrågade beslutsfattare aldrig har haft en krisplan eller 

överhuvudtaget arbetat med en krisplan i förebyggande syfte, varav i sin tur 36 procent av 

dessa inte ansåg att en plan var nödvändig. I samma undersökning framgår det vidare att 

företag som inte utarbetat förberedande krisplaner drabbats hårdare av negativa effekter till 

följd av krissituationer i form av till exempel minskade intäkter och uppsägningar än företag 

med krisförberedelser.  Det har visat sig att det i genomsnitt tar två månader längre för 

oförberedda företag att återhämta sig efter en kris än företag med krisplaner, någonting som 

kan vara avgörande för ett företags framtid och överlevnad. Ju längre tid det tar, desto 

kostsammare blir konsekvenserna. Företag med krisplaner anser dessutom att de sparat in i 

genomsnitt en tredjedel av kostnaderna som följer av en kris genom att vara förberedda. 

(PSB) Med detta i åtanke finner vi det intressant att krisplaner används i en så pass liten 

utsträckning trots att vi lever i en tid där kriser är ett relativt vanligt fenomen och där företag 

kontinuerligt blir påminda om de negativa effekter en kris medför.   

 

Undersökningen från PSB visar vidare att det finns en mängd olika orsaker till varför ett 

företag väljer att inte engagera sig i ett förberedande krisarbete. Framförallt anses ett sådant 

arbete vara av lägre prioritet, onödigt och kostsamt. Ytterligare faktorer är att det anses alltför 

tidskrävande att utforma planer, svårt att genomföra dem samt att det finns för lite information 

inom företagen om vad ett förberedande krisarbete innebär. Således uppfattar vi att brist på 

kunskap, resurser och tid gör att företag avskräcks från att utarbeta krisförberedelser. 

Teoretiker trycker dessutom på att ett förberedande krisarbete involverar en mängd olika 

områden inom bland annat organisationsteori, PR och kommunikation, ledarskap och 

psykologi, vilket visar ytterligare på ämnets omfattning och komplexitet. Detta får oss att 

fundera kring huruvida fler företag skulle initiera ett förberedande krisarbete om det inte 

ansågs vara alltför omständligt. Måste ett förberedande krisarbete vara så omfattande att det 

blir avskräckande? 

I undersökningen från PSB delas företag in i tre nivåer av krisförberedelser där det går att 

utläsa att ju högre grad av förberedelser som finns inom ett företag, desto mindre negativa 

                                                

 
1 Penn, Schoen & Berland Associates.  
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effekter uppstår till följd av en kris. Det finns således ett linjärt samband mellan ett företags 

grad av krisförberedelse och de konsekvenser som uppstår vilket rimligtvis borde innebära att 

även ett mindre omfattande förberedande arbete ger fördelar. Därmed anser vi att en 

begränsad förberedelse ändå är att föredra framför ingen alls. Utifrån befintlig 

krishanteringsteori är det dock svårt att utläsa om det finns några aspekter som ett företag kan 

eller bör lägga större vikt vid än andra. Då vi uppfattat att det finns många företag som väljer 

att inte påbörja ett utarbetat krisförberedande arbete på grund av brist på tid, kunskap och 

resurser, anser vi att det finns ett behov av att identifiera de mest relevanta faktorerna. Detta 

för att möjliggöra och förenkla för företag att åtminstone förbereda sig till en viss grad.  

 

För att få företag att anamma krisförberedelsearbete och se det som mindre avskräckande tror 

vi därmed att ett steg i rätt rikting är att omarbeta och förenkla den befintliga teorin för att få 

den mer användbar för företag med begränsade resurser. Då vi inte har kunnat finna en enkel 

modell gällande krisförberedelser som belyser de viktigaste aspekterna för att initiera ett 

sådant arbete anser vi att det är av teoretiskt intresse att utarbeta en sådan. Detta eftersom den 

teori som finns idag uppenbarligen inte når ut till tillräckligt många företag som kan anses 

vara i behov av krisförberedelser. Vidare är det av empiriskt intresse då behovet av 

krisförberedelser är synnerligen stort, särskilt i dagens föränderliga samhälle, samt att det 

finns goda ekonomiska skäl att vara förberedd för kriser (www.msb.se), något som torde vara 

en viktig aspekt för företag. Vi anser här att det kan finnas lärdomar att hämta från företag 

som arbetat under en längre tid med ett krisförberedande arbete. Detta då dessa företag kan 

antas ha stor erfarenhet av krishantering samt kunskap om vilka aspekter inom ämnet som har 

haft störst betydelse för hur de genomlevt eller lyckats förebygga kriser. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är därmed att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för 

företag i avsaknad av ett förberedande krisarbete.  

 

För att kunna besvara vårt syfte ämnar vi undersöka ämnet vidare med hjälp av följande 

forskningsfrågor: 

 

 Vilka aspekter av förberedelse kan urskiljas i den befintliga kristeorin?  

 Hur arbetar svenska företag för att förbereda sig inför krissituationer i dagsläget? 

 Vilka aspekter inom ämnet krisförberedelse lyfts fram som viktigast bland företag? 

 

1.4 Målgrupp 

I dagens samhälle är kriser av olika slag någonting som drabbar de flesta företag, ofta mer än 

en gång, och trenden tycks vara ökande. Således skriver vi denna uppsats för de företagare 

som i dagsläget står utan krisförberedelse. Utöver detta anser vi att temat kriser och hur kriser 

påverkar företag är av stor relevans för studenter inom området ekonomi, varför vi även vill 

skapa en medvetenhet hos våra medstudenter kring detta ämne.  

 

1.5 Avgränsningar  

I ett arbete är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar för att ett resultat skall nås (Holme 

& Solvang, 1997:37). Då uppsatsens fokus ligger i det förberedande arbetet tas faktiska kriser 

och styrning av sådana endast upp i syfte att utvärdera det förberedande krisarbetet. Vidare 

kommer kostnader för, samt vinster av, ett förberedande krisarbete inte tas med i uppsatsen 

mer än i stora drag där det kan tänkas vara en drivande faktor. Likaså kommer försäkringar 

och avtal att lämnas utanför diskussionen även fast dessa kan spela roll i hur det förberedande 

arbetet ter sig.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner  

Kris: Det finns en mängd olika typer av kriser varför det är av vikt att tydliggöra vår 

definition. Vi använder i detta arbete den definition av kris som Pearson och Clair (1998:60) 

ger: “A low probability, high impact event that threatens the viability of the organization and 
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is characterized by ambiguity of cause, effect and means of resolution, as well as by a belief 

that decisions must be made quickly”.
2
 

Risk: Risk är den sammanvägda bedömningen av sannolikheten för att en skadehändelse ska 

bli verklighet och de konsekvenser händelsen kan få (Hamilton, 1996:164). 

Riskhantering: I arbetet likställs riskhantering med det engelska begreppet risk management. 

Riskhantering handlar om att förebygga skador och förluster i antal och omfattning. 

Krishantering: I arbetet likställs krishantering med det engelska begreppet Crisis 

Management. Krishantering handlar om planering för och genomdrivande av åtgärder som 

kan behöva vidtas vid risk för en allvarlig störning i verksamheten. 

Krisförberedelse: De aktiviteter och de processer som en organisation utvecklar för att 

förebygga, styra och återhämta sig från en kris. Det handlar således om ett planeringsarbete 

för att minska negativa effekter till följd av en kris. I uppsatsen används termerna 

krisförberedelse och krisplanering synonymt.  

 

1.7 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1: Disposition över uppsatsen 

                                                

 
2 Fritt översatt: ”En händelse med stor inverkan och låg sannolikhet, som hotar organisationens arbete och 

karaktäriseras av osäkerhet kring orsak, effekt och lösningar, samt en tro på att beslut måste fattas snabbt”. 

 



- Planer är inget; planering är allt - 

8 

 

 

2. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av forskningsmetod samt argumenterar för varför vi valt 

det angreppssätt vi gjort. Vi redovisar för hur vi samlat in primär och sekundärdata för att ge 

trovärdighet åt arbetet och vidare för vi en diskussion kring kvaliteten på arbetet. 

Genomgående i kapitlet presenterar vi den kritik vi anser finns både kring den valda metoden 

och när det gäller de använda källorna. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den vetenskapssyn och det förhållningssätt en forskare har är av betydelse för vilken eller 

vilka metoder som väljs för utförandet av en studie. Synen på studieobjektet samt hur 

verkligheten beskrivs och förklaras bör därmed ifrågasättas innan studien påbörjas. Det 

synsätt en forskare väljer att anamma ligger till grund för vilken metod som sedermera 

används vid insamlandet av data, det vill säga, huruvida studien antar en kvantitativ eller 

kvalitativ forskningsmetod. Vidare beror även det teoretiska användandet och 

datainsamlingsmetoderna på hur förhållandet mellan teori och praktik/empiri ser ut, det vill 

säga om forskaren ska inta en induktiv eller deduktiv infallsvinkel. För att få en bättre 

förståelse för hur uppsatsen har strukturerats samt hur vi förhåller oss till dessa olika synsätt, 

kommer de olika begreppen att diskuteras nedan.  

 

2.1.1 Syn på verkligheten och kunskapen  

Utförandet av en forskningsrapport syftar till att anamma ett arbetssätt för att samla in 

information om den så kallade verkligheten. Ett problem som dock uppstår i detta 

sammanhang är att uppfattningen om vad verkligheten egentligen är skiljer sig åt. Denna 

meningsskiljaktighet om vad som betraktas som verklighet medför även att det råder oenighet 

om i vilken grad det är möjligt att samla in kunskap om världen samt vad som faktiskt anses 

vara acceptabel kunskap. (Jacobsen, 2009:30ff)   

 

Begreppet epistemologi handlar om vad som anses vara acceptabel kunskap inom ett ämne 

där två synvinklar kan åtskiljas; positivism och interpretativism. (Bryman & Bell, 2007:16ff) 

Positivismen förespråkar tillämpning av metoderna i naturvetenskapen till studier av den 

sociala verkligheten och dess grundsyn innefattar att det finns en verklighet som är 

faktamässig och helt värderingsfri. (Lundahl & Skärvad, 1982:41ff) Vi anser att det är viktigt 
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att vi som forskare kan lägga våra egna värderingar åt sidan för att inte påverka den 

undersökning vi ämnar utföra. Samtidigt finner vi det viktigt att ha i åtanke att vår förmåga att 

agera värderingslöst och helt objektivt kan komma att påverkas undermedvetet av vår 

bakgrund. Förespråkare för interpretativismen tar hänsyn till dessa aspekter och menar på att 

den sociala världen uppfattas olika eftersom individer tolkar och förstår olika utifrån tidigare 

kunskap och erfarenhet. Enligt interpretativismen är det individers tolkningar av omvärlden 

som ger mening åt ett visst socialt fenomen, det vill säga, det finns ingen objektiv social 

verklighet, bara olika bilder av den. Vi instämmer därmed med detta synsätt då vi anser att vår 

undersökning till viss del kommer att påverkas av hur vi ser på kunskap och vad vi anser vara 

viktigt och relevant för uppsatsen. Vi har vid uppbyggnaden av referensramen identifierat de 

teorier som ansetts vara mest relevanta för det specifika forskningsuppdraget där tidigare 

kunskaper och erfarenheter som vi forskare besitter, kan ha påverkat vår bedömning. Här 

anser vi dock att storleken på vår forskningsgrupp har hjälpt oss att minimera risken för 

feltolkningar då vi kontinuerligt har diskuterat teoretiska texter för att gemensamt ta fram 

relevanta teorier. Genom att göra detta anser vi att vi har säkrat ett djup i vår tolkning av vad 

som anses vara av relevans. Utöver detta har vår begränsade förkunskap inom ämnet medfört 

att vi noggrant läst en mängd litteratur från olika författare, där vi funnit en hög grad av 

samstämmighet i de beskrivningar som gjorts angående risk- och krisarbete samt 

planeringsprocesser. Denna samstämmighet anser vi i sin tur har inneburit ett begränsat behov 

och en begränsad möjlighet att utföra egna tolkningar av litteraturen, varför vi bedömer att 

risken för feltolkningar reducerats. 

 

2.1.2 Relationen mellan teori och praktik 

Enligt Bryman (2002:20ff) finns det två olika infallsvinklar när det kommer till att se på 

förhållandet mellan teori och praktik/empiri; en deduktiv och en induktiv infallsvinkel. Den 

deduktiva infallsvinkeln innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i det som är skrivet i 

teorin, det vill säga vad forskaren vet om ämnet, för att sedan utföra en empirisk granskning 

utefter uppsatta hypoteser. Motsatt innebär den induktiva infallsvinkeln att forskaren inleder 

arbetsprocessen med att utgå ifrån en empirisk situation och där teorin istället blir resultatet av 

forskningsansatsen. (Bryman, 2002:21ff) Vi har under uppsatsprocessens gång alternerat 

mellan en induktiv och en deduktiv infallsvinkel, något vi anser har underlättat att föra arbetet 

systematiskt framåt. Vid uppsatsens start var det främst nödvändigt att skapa en djupare 

förståelse för vad ett förberedande krisarbete innefattade, och som nämnts tidigare gjordes 
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detta genom en litteraturgenomgång. Utifrån denna genomgång byggdes den referensram upp 

som senare använts som underlag vid förberedelserna av de kvalitativa intervjuerna (se 

nästkommande stycke för mer information). Allteftersom uppsatsarbetet fortskridit uppkom 

nya uppslag om nya teorier och infallsvinklar som varit intressanta att inkludera i 

referensramen. Detta delvis genom att rådfråga och resonera kring ämnet med experter inom 

kris- och riskarbete. Tommy Svensson, krisexpert på Svenskt Näringsliv och Johan Färm, VD 

för konsultbyrån BRM Europe
3
 har båda konsulterats i syfte att ge en ökad klarhet i ämnet. 

Vidare har dessa nya teorier som ansetts vara viktiga att inkludera i sin tur påverkat det 

empiriska materialet då vi kontinuerligt under uppsatsens gång gjort mindre justeringar för att 

förbättra intervjuguiden samt få den att korrelera med referensramen. Då vi ser 

uppsatsprocessen som en lärandeprocess har det därmed fallit sig naturligt att genomgående 

arbeta växelvis med både den deduktiva och den induktiva infallsvinkeln. Insamlingen av 

empirisk data och uppbyggnaden av referensramen har, allteftersom vi lärt oss mer om det 

valda ämnet, skett parallellt och således, till viss del, influerat varandra. 

 

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

När det kommer till att samla in data till ett forskningsprojekt finns det två grundläggande 

forskningsmetoder att välja mellan; kvalitativ och kvantitativ metod. Den övergripande 

skillnaden mellan de olika metoderna är att en kvalitativ metod fokuserar på att samla in data i 

form av ord medan en kvantitativ metod innebär att samla in data i form av siffror. (Jacobsen, 

2009:38)  

 

I linje med det interpretativistiska synsättet anser vi det vara nödvändigt att utforska hur 

människor tolkar den sociala verkligheten för att slutligen kunna förstå det sociala fenomen vi 

valt att studera. Vidare går sådan information inte att få fram utan att observera både vad som 

görs och vad som sägs (Jacobsen, 2009:39). Vi har därmed valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod vilket innebär att vi som forskare observerar hur människor agerar 

på deras eget territorium, genom att interagera med dem på deras eget språk och villkor (Kirk 

& Miller, 1986:89). Enligt Kirk och Miller (1986:9) tillåts en forskare på detta sätt få en 

djupare förståelse för ett komplext problem då metoden kännetecknas av studier av ett fåtal 

                                                

 
3 Business Risk Management Europe är ett konsultföretag som arbetar med krisberedskap och krishantering, 

riskanalyser och riskhantering, mätning av säkerhetskultur, ledningssystem samt utbildningar för att förbättra 

säkerhetsstrukturer, personalens säkerhetsbeteende samt information och kommunikation. 
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individer eller situationer. Genom att utföra kvalitativa intervjuer med ett mindre antal företag 

anser vi att en djupare förståelse för hur företagen arbetat med förberedande risk- och 

krisarbete har erhållits. Den kvalitativa metoden tillät oss samla in mer djupgående 

information om företagen då det möjliggjorde en anpassning av våra frågor till varje specifik 

intervjusituation. Att kunna anpassa intervjufrågorna ansåg vi vara en nödvändighet för att 

kunna utföra vår studie då företag arbetar med risk- och krisförberedelsefrågor på olika sätt, 

något som försvårar möjligheten att utgå från ett förutbestämt frågeformulär med 

förutbestämda svarsalternativ. För oss som forskare var det framförallt viktigt att få en 

utförlig beskrivning av hur fallföretagen arbetar med förberedande risk- och krisarbete för att 

kunna uppnå syftet med uppsatsen. Genom att utföra kvalitativa intervjuer anser vi att vi 

därmed fått den inblick som varit nödvändig för att förstå fallföretagens hela 

verksamhetsprocesser, något som hade varit svårt att få fram genom användandet av en 

kvantitativ metod.  

 

2.2 Datainsamling  

Som ovan beskrivit har data insamlats dels genom utförandet av kvalitativa intervjuer och dels 

genom att studera litteratur inom ämnet krisförberedelser och risk- och krisarbete. Detta 

innebär att vi har använt oss av primär- och sekundärdata för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte. Primärdata är den data som en forskare samlar in på egen hand med syftet att utreda den 

specifika frågan som forskaren är intresserad av. Sekundärdata, å andra sidan, är data som en 

forskare inte samlat in själv utan som redan finns tillgänglig och som från början tagits fram 

av en annan forskare, ämnat för att uppfylla ett annat syfte. Framförallt användes 

sekundärdata för att bygga upp en förståelse för vad krisförberedelse innebär. Vid 

bearbetningen av sekundärdata var vi noggranna med att använda oss av litteratur skriven av 

kända teoretiker och forskare inom området, något som vi i så stor omfattning som möjligt 

försökt säkerställa genom att söka efter litteratur i olika väletablerade databaser på Linköpings 

Universitetsbibliotek. De databaser som användes var framförallt Scopus, Web of Science och 

Business Source Premier och sökorden som användes var bland annat; crisis, crisis 

management, risk management och crisis planning. Vidare användes även databasen Social 

Sciences Citation Index för att kontrollera tillförlitligheten i den funna litteraturen. Detta gav 

oss som författare en överblick över vilka forskare som ansågs störst och mest kunniga inom 

området. Parallellt med forskningsartiklar har även en mängd tryckt litteratur inom ämnet 

behandlats. Samtliga författare som använts som referenser har skrivit ett flertal böcker 
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och/eller forskningsartiklar varför vi anser att deras material kan ses som erkänt och relevant. 

Vi har i många sammanhang stött på litteratur från forskaren Ian Mitroff, en man som även 

beskrivits vara krislitteraturens ”fader”, varför mycket av vår referensram är strukturerad 

utefter hans forskning. Vi inser att det kan vara en svaghet att bygga stora delar av 

resonemanget kring hans litteratur, men då han är en så pass ansedd och viktig forskare inom 

ramen för ämnet är detta svårt att kringgå.  

 

Sekundärdata har även samlats in genom internet, en informationskälla som utnyttjats främst 

för att hitta intressanta uppslag angående aktuella kriser och dess hantering. Genom att läsa 

om hur företag försökt ta sig ur krissituationer samt hur allmänheten reagerat på olika 

åtgärder, har vi fått en ökad förståelse för vidden av ämnet risk- och krisförberedelse. Internet 

har även använts för att erhålla grundläggande information om de fallföretag som intervjuats 

och för att få en övergripande bild av dess affärsverksamhet.  

 

Då ett syfte inte enbart kan uppnås med hjälp av sekundärdata har vi, som tidigare nämnts, 

även samlat in primärdata där vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Under 

uppsatsens gång har det uppdagat sig för oss att ämnet krisförberedelse är brett, varför det 

varit svårt att få en tydlig bild av hur allting hänger ihop. För att få hjälp med att reda ut 

definitioner och oklara begrepp inom ämnet tog vi hjälp av experter inom området. Som 

tidigare nämnts har vi intervjuat både Johan Färm, VD för den svenska delen av BRM Europe 

och Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv. Genom att tala 

med dessa två experter har vi fått en mer generell och övergripande bild av vad ett 

förberedande krisarbete innebär och varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. 

Intervjuerna hjälpte oss därmed att bygga upp en grundläggande förståelse för ämnet, vilket vi 

haft stor användning av genomgående under uppsatsprocessen. Efter noggrann 

litteraturgenomgång samt med påbyggd kunskap från ovan nämnda intervjuer fick vi en bra 

bas för att fortsatt insamling av primärdata till den empiriska studien. För att kunna besvara 

det framställda syftet har vi intervjuat sju representanter för fem olika företag. Mer 

information om de kvalitativa intervjuerna följer i nästkommande stycke, Empirisk studie. 
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2.2.1 Empirisk studie  

Urval av fallföretag 

På grund av uppsatsens karaktär har vi inte kunnat välja fritt mellan vilka företag som 

intervjuats, då kriser och krisarbete av många tydligtvis betraktas som ett relativt känsligt 

ämne. För att hitta företagsrepresentanter som varit villiga att ställa upp på intervju har vi 

därmed fått arbeta brett med att kontakta ett flertal svenska företag inom olika branscher, med 

en varierad respons som resultat. God respons fick vi från företag inom industrin som visat sig 

vara öppna för att delge oss sina tankar och sin vetskap rörandes kriser och krisförberedelse. 

Svårigheten att fritt välja fallföretag har resulterat i att det varit ogenomförbart att undersöka 

en specifik industri så som till exempel skogsindustrin eller bilindustrin. Även om det hade 

varit önskvärt att få större inblick i företag inom samma bransch, då detta kan ge ett större 

djup i en uppsats, anser vi att vår bredd av företag likväl medför fördelar. Då syftet med 

uppsatsen är att förenkla för företag att påbörja ett krisförberedande arbete anser vi att 

spridningen på fallföretagen kan ge oss en bra överblick över vilka aspekter som är mest 

nödvändiga att ta med i beräkningen. Syftet är att presentera en tentativ modell med en hög 

grad av generaliserbarhet och då är spridningen på fallföretagen att föredra framför en alltför 

specifik undersökning. Genom att intervjua olika företagsrepresentanter från olika branscher 

tilläts vi därmed identifiera de viktigaste aspekterna av ett krisförberedelsearbete, oberoende 

typ av kris och bransch.  

 

Med anledning av ämnets komplexitet och känsliga karaktär har några av fallföretagen önskat 

vara anonyma varför vi beslutat att avidentifiera samtliga respondenter. För att ändock kunna 

ge läsaren en övergripande förståelse för vilka typer av företag som ingått i vår empiriska 

studie presenterar vi i figur 2 några basfakta om vart och ett av dem. Vi har även, för att 

underlätta för läsaren, valt att döpa om fallföretagen till Alfa, Beta, Gamma, Delta och 

Epsilon. Alla företag innehar ett omfattande arbete med krisförberedelse förutom Epsilon som 

nyligen har initierat ett sådant arbete efter att ha upplevt en krissituation och då varit i 

avsaknad av krisförberedelse. Fallföretagen med krisförberedande arbete (Alfa, Beta, Gamma 

och Delta) används i studien för att belysa vilka aspekter som, enligt dem, anses vara viktigast 

för ett effektivt krisarbete. Epsilon används i sin tur för att belysa vad de anser hade 

underlättat hanteringen av den genomlevda krissituationen. 
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Urval av respondenter 

För att säkerställa att komma i kontakt med rätt representanter med kunskap om företagets 

krisförberedelsesarbete, skickade vi först e-post till VD:s, affärsområdeschefer, 

informationsansvariga och säkerhetsansvariga inom företagen. I e-posten presenterade vi oss 

själva, uppsatsens syfte samt vad vi önskade få ut av att intervjua respondenterna. Därefter 

bad vi dem kontakta oss för att boka in en intervju eller eventuellt vidarebefordra oss till en 

kollega med bättre kunskap inom området. På detta sätt lyckades vi få tag i 

företagsrepresentanter med stor erfarenhet av krisförberedelse- och säkerhetsfrågor. Vi har i 

studien intervjuat 9 personer; både experter och företagsrepresentanter. Bland 

företagsrepresentanterna har vi intervjuat en VD, en affärsområdeschef, säkerhetsansvariga 

och informationsansvariga. Alla dessa besitter stor kunskap rörande företagens 

krisförberedande arbete men vi är medvetna om att den information som ges torde påverkas 

av deras positioner inom fallföretagen. Detta har vi försökt kringgå genom att ställa frågor 

utan att rikta dem mot ett specifikt område. Se figur 2 nedanför för mer information om 

respondenterna. 

 

 

Fallföretag    

 

 

Verksamhet 

 

Respondenter 

 

Krisförberedelse 

Alfa Bolag inom emballageindustrin.  

Cirka 4 000 anställda. 

 

Säkerhetschef Ja 

Beta Bolag inom byggnation och 

fastighetsutveckling.  
Cirka 20 000 anställda. 

 

Säkerhets- och fastighetsansvarig 

Affärsområdeschef  

Ja 

Gamma Skogsindustrikoncern.  

Cirka 5 000 anställda. 

 

Försäkrings- och säkerhetschef 

Informationschef 

Ja 

Delta Bolag inom telekommunikation. 

Cirka 60 000 anställda.  
 

Press talesperson  Ja 

Epsilon Leverantör av säkerhetssystem. 

Cirka 500 anställda.  

 

VD Nej 

 
Figur 2: Information om fallföretag och respondenter 

 

 

2.2.2 Förberedelser för kvalitativa intervjuer  

En intervju är en form av mänskligt samspel där de inblandade utvecklar kunskap inom ett 

ämne genom en dialog (Kvale, 1997:117). Styrkan med en kvalitativ intervju är att 
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undersökningssituationen till stor del är lik en vardaglig konversation, vilket är en situation 

som vi torde vara vana vid (Holme och Solvang 1997:99). I studien utfördes semi-

strukturerade intervjuer i syfte att inhämta empirisk data. En semi-strukturerad intervju 

innebär att forskarna förbereder en rad teman och frågor, men att det samtidigt finns stor 

möjlighet att göra förändringar och vara flexibla allteftersom intervjun fortskrider (Kvale, 

1997:121). För att få ut så mycket som möjligt av varje intervjusituation ansåg vi att det var 

viktigt att komma väl förberedda. Enligt Dalen (2007:31) kan en forskare förbereda sig 

genom att i god tid innan intervjun arbeta fram en så kallad intervjuguide. En intervjuguide 

innefattar vilka olika ämnen och frågeställningar som ska behandlas under intervjun samt 

hänvisar till i vilken ordning frågorna bör ställas, detta för att ge intervjuaren en så bra 

struktur som möjligt. Vi valde således att bygga upp en intervjuguide som bestod av de mest 

grundläggande frågorna som vi ansåg vara nödvändiga för att kunna uppnå vårt syfte (se 

intervjuguiderna i bilaga 1, 2 och 3). Vidare funderade vi över vilka olika svar som den 

intervjuade skulle kunna tänkas ge. Även om ett svar självklart är omöjligt att förutse, fick det 

oss att starta en tankeverksamhet kring vilka möjliga uppföljningsfrågor som skulle kunna 

vara av relevans.  

 

När det kommer till utformandet av intervjufrågor anser Kvale (1997:121ff) att en bra 

intervjufråga ska vara både tematisk och dynamisk. Med tematisk menas att frågan skall vara 

både relevant för forskningsämnet samt bidra till en ökad kunskap. En fråga som är dynamisk 

tar även hänsyn till mellanmänskliga förhållanden så att ett bra samspel mellan forskare och 

intervjuobjekt skapas. En dynamisk fråga är lätt att förstå, kort formulerad samt befriad från 

ett alltför akademiskt språk. Häger (2007:75ff) trycker vidare på vikten av att formulera 

intervjufrågorna så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd samt att försäkra sig om 

att formuleringen av frågorna inte blir ledande då detta medför att undersökningen riskerar att 

bli snedvriden. Kvale (1997:123) menar även på att frågorna bör vara formulerade så 

deskriptivt som möjligt för att framkalla spontana svar och därmed undvika att enbart få 

spekulativa svar från den intervjuade. För att säkerställa att intervjufrågorna uppfyllde 

kriteriet för att vara tematiska kontrollerade vi kontinuerligt att de utarbetade frågorna i 

intervjuguiden var kopplade till syftet. Genom att ställa frågor till oss själva såsom ”på vilket 

sätt bidrar detta till en ökad förståelse för ämnet?” eller ”vad kan denna fråga tillföra vår 

analys?”, kunde vi till en högre grad säkerställa att inte hamna ur fokus. Detta var viktigt för 

att i slutändan kunna försäkra oss om att det empiriska material vi fick från intervjuerna kunde 
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ge oss en ökad förståelse och kunskap om krisförberedelsearbete. Vidare formulerades 

frågorna i intervjuguiden med kriterierna av Häger och Kvale i åtanke med avsikt att få ut så 

mycket som möjligt från intervjusituationen. Eftersom vi hade möjligheten att läsa på mycket 

om ämnet innan utarbetningen av intervjuguiden påbörjades, var vi väl medvetna om vilka 

frågor som vi behövde få svar på, vilket vi anser underlättade när det kom till att ställa tydliga 

frågor. För att undvika att påverka respondenten med ledande frågor omformulerades frågor 

som till exempel ”blev du arg då?” till ”hur reagerade du i den situationen?”. 

 

2.2.3 Genomförande av intervjuer 

McCracken (1988:38) beskriver i sin bok ” The Long Interview” hur viktiga de första 

minuterna av en intervju är för hur den sedan kommer att fortskrida. I det inledande stadiet 

måste intervjuaren visa att denne är accepterande, påläst, intresserad, nyfiken men utan att 

vara vetgirig samt att avsikterna med intervjun är av välvilja. Misslyckas intervjuaren 

förmedla detta kan det leda till att respondenten i sin tur direkt ställer sig i försvarsposition. 

För att minimera risken för att detta ska ske menar McCracken (1988:38ff) att en intervjuare 

bör undvika att gå direkt in på de centrala frågorna, och istället starta med övergripande och 

generella frågor. Under tiden som vi har sökt efter företagsrepresentanter att intervjua har vi 

upprepade gånger blivit påminda om att ämnet kriser inte är ett ämne som företag är vidare 

villiga att tala om. Därför ansåg vi det vara extra viktigt att skapa en god första kontakt med 

samtliga respondenter för att återigen påvisa att avsikterna med intervjun enbart var av 

välvilja och intresse, samt minska risken för att den intervjuade skulle ställa sig i 

försvarsposition. Därav följde vi McCrackens råd och ställde inledningsvis enbart 

övergripande frågor om företaget, vilket även gav oss nödvändig bakgrundsinformation, för 

att sedan inkorporera frågor om risk- och krisförberedelsearbetet efter hand. Vi anser att vi 

med hjälp av denna teknik lyckades få en god första kontakt med samtliga respondenter, 

vilket även torde ha bidragit till att vi fick mer utvecklade och öppna svar. Ytterligare en 

viktig aspekt som Häger (2007:75ff) tar upp är konsten att kunna lyssna aktivt och att därmed 

göra respondenten till huvudperson. Det viktiga i sammanhanget är intervjuarens förmåga att 

kunna lyssna samtidigt som forskningsfrågorna ständigt finns i åtanke. En intervjuare som kan 

lyssna aktivt kan urskilja att det finns många olika meningsnyanser i ett svar och kan genom 

att ställa följdfrågor få en mer fullständig beskrivning av vad det är som respondenten faktiskt 

menar. Här anser vi att vi hade nytta av att vara tre personer närvarande vid intervjutillfällena. 

Vetskapen om att vi var fler som lyssnade till samtalen hade en lugnande effekt då det blev 



- Planer är inget; planering är allt - 

17 

 

 

lättare att fokusera på vad som pågick under intervjun, utan att känna stressen av att missa 

något.  

 

Intervjuns karaktär 

Samtliga intervjuer, förutom två, gjordes över telefon på grund av tidsbrist och långa avstånd. 

Vad gäller de olika intervjuformerna finns det både för- och nackdelar, där en personlig 

intervjus fördelar till stor del speglar en telefonintervjus nackdelar. Fördelen med personliga 

intervjuer är att ett förtroende lättare kan skapas mellan intervjuaren och respondenten samt 

att det finns möjlighet att avläsa kroppsspråk. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006:98) Att 

kunna avläsa kroppsspråk och minspel medför i sin tur att forskaren lättare kan förstå vad som 

sägs mellan raderna (Kvale, 1997:36). Då vi utförde både telefonintervjuer och personliga 

intervjuer kunde vi tydligt märka av dessa skillnader. Gällande de personliga intervjuerna 

anser vi att det framförallt var lättare att ställa följdfrågor då möjligheten att läsa av 

kroppsspråk och minspel underlättade i samtalet vilket även bidrog till en mer avslappnad 

atmosfär. Då den personliga kontakten saknades vid telefonintervjuerna blev det extra viktigt 

för oss som intervjuare att vara uppmärksamma på olika tonfall hos respondenterna. I de fall 

då den intervjuade verkade tveksam eller fundersam på rösten ställdes ytterligare följdfrågor 

för att försäkra oss om att inte gå miste om viktig information. Då vi var medvetna om att det 

kunde vara svårt att skapa ett förtroende med den intervjuade över telefon inledde vi samtalen 

med att berätta om oss själva samt förtydliga hur många vi var som satt bredvid och att, i de 

fall vi fått tillåtelse, berätta att vi även spelade in intervjun. Genom att öppna samtalet med en 

allmän konversation samt visa på ärlighet från vår sida anser vi att vi lyckades till mångt och 

mycket skapa förtroende mellan oss som intervjuare och respondenten.  

 

Förutom att telefonintervjuer varit ett mer tids- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt för oss, 

fanns även ytterligare fördelar med metoden som vi anser är av intresse att belysa. Den 

anonymiteten som en telefonintervju kännetecknas av, medför även att risken minskar för att 

den så kallade intervjuareffekten ska slå in. Detta innebär att en intervjuare kan påverka 

intervjuobjektet med sin fysiska närvaro och på så vis påverka den intervjuade till att bete sig 

på ett annat sätt än vad denne normalt brukar. Dessutom kan ett intervjuobjekt påverkas 

negativt av att det finns många intervjuare på plats samtidigt, då den intervjuade kan känna 

sig påhoppad och i underläge. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006:98ff) Med tanke på 

storleken av vår forskningsgrupp anser vi det således ha varit en av fördelarna med att utföra 
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majoriteten av intervjuerna över telefon då gruppens storlek inte varit så påtaglig. Vidare inser 

vi att detta ändock kan ha legat till last för oss. Denna avigsida har vi följaktligen försökt 

motverka genom att i intervjuer, personliga som över telefon, vara avslappnade, lugna och 

vänliga. På detta sätt har vi kunnat minimera gruppens påverkan på de intervjuade 

företagsrepresentanterna. 

 

Då vi var tre personer på plats under intervjuerna ansåg vi även att det var viktigt att fördela 

ansvar och roller innan intervjun startade. Vid telefonintervjuerna utsågs en av oss som 

huvudansvarig för att ställa frågor, medan de övriga två antecknade och lyssnade aktivt. Detta 

för att undvika att samtalet skulle bli rörigt och svårförstått. Vid de personliga intervjuerna 

ville vi däremot skapa en mer allmän diskussion för att respondenten inte skulle känna sig 

utsatt av att vi var tre personer på plats. Vid detta tillfälle utsågs en av oss som huvudansvarig 

för att ställa frågor, men samtidigt tilläts de andra två ställa följdfrågor som ansågs passande. 

Vi anser att dessa två metoder fungerade bra då vi fick god respons från samtliga intervjuade. 

 

Efter genomförda intervjuer behandlades den insamlade data för att underlätta redovisningen 

och analyserandet av det införskaffade materialet. Inspelade intervjuer transkriberades och 

anteckningar som gjordes i de fall inspelning ej skedde skrevs rent. Vidare skickades den 

sammanställda empirin till respondenterna för godkännande för att säkerställa att våra 

tolkningar av deras svar varit korrekta 

 

2.3 Granskning av uppsatsens kvalitet 

Enligt Kirk och Miller kan en forskning aldrig bli fullständigt kontrollerad då det inte finns 

något mätinstrument som kan garantera en helt perfekt avvägning. Författarna menar därmed 

på att detta medför att all forskning som utförs, till en viss grad, alltid kommer vara 

tvivelaktig. När det kommer till kvalitativa undersökningar är det en fråga om hur en forskare 

uppfattar en viss situation som kan leda till tvivelaktigheter, det vill säga, ser forskaren 

verkligen vad hon tror att hon ser? (Kirk & Miller, 1986:21) Vare sig det handlar om en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod är det av största vikt att forskaren kritiskt granskar 

kvaliteten på den information som insamlats. Begrepp som validitet och reliabilitet är nära 

kopplade till den kvantitativa metoden, men Jacobsen (2002:255) menar att det är precis lika 

viktigt oavsett metod att kritiskt bedöma giltigheten och tillförlitligheten i en forskning. 
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Begreppen reliabilitet och validitet definieras således som olika mått på kvalitet, vilka en 

forskare alltid bör sträva efter att uppfylla (Kirk & Miller, 1986:13ff). 

 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en forskningsrapport beror, enligt Holme och Solvang (1997:163ff), på hur 

noggrann en forskare är, dels vid utförandet av mätningen och dels vid bearbetningen av den 

insamlade informationen. Vidare menar de på att en hög reliabilitet uppnås då forskare får 

fram i det närmaste samma resultat vid underökningar av samma ämne men där mätningarna 

varit oberoende av varandra. Detta kan dock vara svårt att säkerställa vid en kvalitativ 

undersökning eftersom en forskares tolkningar spelar stor roll vid analyseringen av den 

insamlade data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006:61). Likväl är det fortfarande viktigt att 

vi som forskare förhåller oss kritiska till hur noggranna vi varit under insamlingen och 

bearbetningen av data. För att säkerställa en så hög grad av reliabilitet som möjligt tog vi fasta 

på ett antal försiktighetsåtgärder. Då vi under intervjutillfällena var tre olika forskare som 

lyssnade och ställde frågor var vi medvetna om att det fanns en risk för att vi i efterhand 

skulle ha uppfattat olika vad som faktiskt sades under intervjun. För att minska risken för 

missförstånd valde vi därför att spela in så många intervjuer som möjligt med hjälp av 

bandspelare vilket gjorde att vi kunde transkribera och återuppleva intervjuerna ordagrant. 

Därmed uppstod inga tvivelaktigheter om vad som sagts då vi kunde gå tillbaka och lyssna 

igen om det var någon fråga som vi uppfattat olika. I de fallen vi inte fick tillåtelse att spela in 

samtalen anser vi att vi även där hade hjälp av vår gruppstorlek. I dessa situationer kunde en 

person intervjua medan de andra två antecknade, varför risken minskade för att vi missade 

viktiga aspekter som sades under intervjun. Ett ytterligare sätt för oss att säkerställa att vi 

uppfattat respondenten korrekt var att under intervjun, upprepa vad respondenten sagt, genom 

att göra en kort sammanfattning av svaret innan vi gick vidare till nästa fråga. Detta gjorde att 

den intervjuade hade möjlighet att förtydliga vad denne verkligen menade och även förlänga 

sitt resonemang om så var nödvändigt. Samtliga företagsrepresentanter erbjöd sig även att 

svara på kompletterande frågor vid ett senare tillfälle om så skulle vara nödvändigt. Detta 

gjorde att vi vid bearbetningen av empirin hade möjlighet att återkomma till företagen i de fall 

vi kände oss osäkra eller behövde ytterligare information. Detta anser vi stärkt arbetets 

reliabilitet ytterligare, då vi på detta sätt fått en slutgiltig bekräftelse på att vi uppfattat 

situationen rätt.  
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2.3.2 Validitet 

Holme och Solvang (1997:163) understryker vidare att det inte är tillräckligt att informationen 

enbart uppfyller kraven för reliabilitet utan även för validitet. Medan reliabiliteten bestäms av 

hur noggrant en undersökning utförs bestäms istället validiteten av vad det är som mäts och 

om detta är väl utformat i frågeställningen. Forskaren ska kunna visa på att denne verkligen 

observerar, identifierar eller mäter det som är sagt ska göras (Mason, 1996:24) Vidare kan ett 

arbete anses uppnå validitetskraven om resultaten av en forskningsrapport kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer (Jacobsen, 2000:427ff). För att säkerställa validiteten 

av vår uppsats har vi kontinuerligt arbetat med att kontrollerat att den teoretiska delen i 

forskningsrapporten har samspelat med den empiriska delen. Som vi nämnde tidigare var vi 

noga med att intervjufrågorna skapades i enlighet med uppsatsens syfte. På detta sätt har vi 

kunnat säkerställa att vi studerat det vi sagt att vi skulle göra, utan att komma på sidospår. 

Intervjuguiden har även haft sin utgångspunkt i den referensram som vi byggt upp efter vad 

olika teoretiker anser vara viktigt vid förberedande krisarbete. Vi anser därmed att de 

utarbetade intervjufrågorna har haft hög relevans och att vi följt en mall som kan anses vara 

väl underbyggd. I en kvalitativ studie är det även, enligt Holme och Solvang (1997:94), lättare 

att nå en högre validitet eftersom forskaren tillåts en större närhet till det som studeras. I vårt 

fall speglas denna närhet av att vi hade möjlighet att tala med de företagsrepresentanter som 

var mest insatta inom ämnet och som hade stort ansvar vid uppkomsten av en krissituation, 

varför vi anser att valideten av vår uppsats stärkts. Vidare anser vi att uppsatsen uppnår 

kraven för validitet då undersökningen även kan generaliseras till olika situationer och 

miljöer. Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att presentera en tentativ 

krisförberedelsemodell, det vill säga förenkla den befintliga krisförberedelseteorin och göra 

den mer applicerbar för företag som vill påbörja ett förberedande krisarbete. Syftet i sig 

speglar generaliserbarheten då vi önskar peka ut specifika åtgärder som anses viktigast vid ett 

förberedande krishanteringsarbete som alla företag, oavsett bransch, kan anamma. Genom att 

intervjua ett flertal företag inom olika typer av industrier anser vi således att vi fått en bredd 

som vidare gör det möjligt att urskilja vilka aspekter som kan anses vara viktigast, varför vi 

anser att en generalisering är möjlig.    
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3. Referensram 

I detta kapitel introduceras den teoretiska basen för risk- och krishantering som är relevant 

för vårt syfte; att presentera en tentativ krisförberedelsemodell. Vi ger en allmän introduktion 

där begreppet kris presenteras, en diskussion kring risk- och krishantering förs och aspekten 

improvisation introduceras. Därefter läggs fokus på det förberedande arbetet ett företag kan 

utföra med hänsyn till kriser.  

 

3.1 Introduktion 

För att ge läsaren en adekvat förförståelse för vad ett förberedande krisarbete innefattar är det 

av vikt att förstå grundläggande begrepp och bakgrundsfaktorer. I detta inledande stycke 

ämnar vi därmed ge läsaren den kunskap som vi anser vara relevant för att kunna tillgodogöra 

sig den teori som senare ligger till grund för att svara på det framställda syftet.  

 

3.1.1 Vad är en kris och när uppstår den? 

Det finns en mängd olika definitioner av kris. Kovoor-Misra et al. (2000) definierar en kris 

såsom en händelse som hotar en organisations överlevnad och mål. Vidare definierar Sapriel 

(2003) en kris som en händelse, uppenbarelse, anklagelse eller serie av omständigheter som 

hotar ett företags integritet, anseende eller överlevnad. En definition vi anser sammanfatta ett 

flertal definitioner och som kommer att syftas till vid omnämning av kriser är Pearson och 

Clairs.  

 

“A low probability, high impact event that threatens the viability of the 

organization and is characterized by ambiguity of cause, effect and means 

of resolution, as well as by a belief that decisions must be made quickly”
4
 

(Pearson & Clair, 1998:60) 

 

Enligt Penrose (2000) uppstår en kris när en händelse ökar i intensitet, blir synad av 

intressenter, påverkar ett företags normala aktiviteter och/eller ett positivt rykte samt i 

slutändan får en ogynnsam effekt på ett företags resultat. Pearson och Mitroff (1993) menar 

                                                

 
4 Fritt översatt: ”En händelse med stor inverkan och låg sannolikhet, som hotar organisationens arbete och 

karaktäriseras av osäkerhet kring orsak, effekt och lösningar, samt en tro på att beslut måste fattas snabbt”. 
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vidare att en kris kan uppstå ur vardagliga händelser, men även till följd av en abnorm eller 

avvikande händelse. Skoglund (2002:13) menar i sin tur att en kris kan uppstå ur antingen inre 

eller yttre hot. De inre hoten ligger inom ledningens maktområde och borde således kunna 

hanteras medan yttre hot till övervägande del beror på omständigheter utom företaget och dess 

lednings kontroll. (Skoglund, 2002:13) En kris uppkommer, enligt Pearson och Mitroff 

(1993), sällan isolerat och ensamt då en kris ofta kan vara både orsaken till, och effekten av, 

en annan kris. Vidare menar Kovoor-Misra et al. (2000) att kriser bör ses som system då de 

påverkar hela organisationen. 

 

Kriser utgår som tidigare skrivet från en händelse, vilken, enligt Skoglund (2002:9ff), utgör 

hot mot människor, materiella värden och immateriella värden. Hot mot människor innebär 

att en händelse utgör fara för människors liv och hälsa. Händelser som påverkar materiella 

värden är exempelvis förstörelse av byggnader och maskiner och händelser som påverkar 

immateriella värden påverkar ett företags kunskap, varumärke, förtroendekapital, nätverk och 

relationer. Mitroff och Alpaslan (2003) delar in kriser i sju olika huvudsakliga kategorier. 

Dessa sju kriskategorier eller krisfamiljer är; ekonomiska såsom strejker, 

arbetskraftsunderskott och marknadskrascher, informativa såsom spridning av falsk 

information och upphovsrättsintrång, fysiska såsom maskinhaveri, bristande produktkontroll, 

mänskliga resurser såsom förlust av personal eller ledning, ökad sjukfrånvaro och våld på 

arbetsplatsen, rykte såsom skvaller och förtal, psykopatiska handlingar såsom 

produktmanipulering, terrorism och kidnappning och slutligen naturkatastrofer innefattande 

till exemplet jordbävning, eldsvådor och orkaner. (Mitroff & Alpaslan, 2003)  

 

Ovan förda diskussion belyser komplexiteten i det valda forskningsämnet då en kris kan 

uppstå ur en mängd olika situationer och av olika anledningar. Detta i kombination med att 

kriser sker i så pass stor utsträckning torde medföra att ett förberedande arbete är av vikt då 

det i sin tur kan avgöra ett företags framtid. 

 

3.1.2 Utredning av begreppen risk- och krishantering 

Två nyckelbegrepp inom det valda forskningsämnet är riskhantering och krishantering. Dessa 

två begrepp kan vara svåra att skilja åt då deras innebörd till stor del överlappar varandra samt 

att definitioner av dem kan ses som tämligen oklara. Nedan klargörs begreppen för att 

tydliggöra hur de har använts i uppsatsen.  
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”Risk Management är ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en 

verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att 

verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av störningar”  

(Hamilton, 1996:65) 

 

Riskhantering kan ses som den strategi en organisation väljer för att identifiera, bedöma och 

prioritera olika risker för att skadeförebygga eller minimera oförutsedda händelser. Ett företag 

vill, genom riskhantering, därmed minimera risker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

(Hubbard, 2009:10, Persson, 2002:21) Vidare kan riskhantering ses som ett kontrollproblem 

då exempelvis många industriella olyckor beror på förlorad kontroll av en fysisk produktion 

vilket resulterar i personskador, förlust av investeringar eller skador på miljön (Rasmussen & 

Svedung, 2007:47). För att minimera risken att ett företag ska drabbas av en oförutsedd 

händelse bör tillgångar och tjänster kontinuerligt ses över, med andra ord bör ett proaktivt 

arbete antas. Trots noggrann riskhantering kan dock krissituationer ibland uppstå. Vid dessa 

situationer kan negativa effekter reduceras med hjälp av krishantering varpå krishantering då 

utgör den skadebegränsande funktionen. (Persson, 2002:21) 

 

”Crisis management refers to a series of on-going, interrelated assessments 

of the various events and forces that can pose a major threat to a company’s 

main products, services, manufacturing processes, employees, environment, 

or communities”
 5

. (Carmeli & Schaubroeck, 2008:179) 

 

Krishantering är därmed ett begrepp eller en metod som syftar till att företag, på ett 

systematiskt sätt, ska kunna svara på krissituationer på bästa sätt samtidigt som det dagliga 

arbetet fortsätter som normalt (Darling, 1994). Enligt Persson (2002:25) är syftet med 

krishantering att minimera effekterna av krisen samt dess kostnader. Krishantering skall dock 

inte ses som en snabb lösning på uppkomna problem utan inkluderar att kontinuerligt 

identifiera och studera omgivningen så att ett företag kan undvika att hamna i krissituationer 

eller ta sig ur en kris på bästa sätt om den ändå inträffar. (Darling, 1994). 

                                                

 
5 Fritt översatt: Krishantering avser en rad pågående, inbördes bedömningar av de olika händelser och krafter 

som kan innebära ett stort hot mot företagets huvudprodukter, tjänster, tillverkningsprocesser, anställda, miljö 

eller samhällen. 
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I uppsatsen kommer dessa två begrepp att användas som så att riskhantering är den pågående 

process som handlar om att identifiera och förebygga skador och förluster i antal och 

omfattning. Krishantering innefattar planeringen samt genomdrivandet av åtgärder som kan 

behöva vidtas om en allvarig händelse uppstår för att kunna minimera dess effekter.  

 

3.2 Improvisation  

En aspekt som kommit att få större uppmärksamhet de senaste åren är en organisations 

förmåga att improvisera vid förändringar, då det vid krissituationer är av stor vikt att agera 

snabbt men på ett kordinerat sätt (Hamrefors et al., 2003). Konceptet improvisation står i 

kontrast till vad planering och rationalitet innefattar (Hamrefors et al., 2003), med andra ord 

motsatsen till krisförberedelse och krisplanering (Glaesser 2003:174). Hamrefors et al. (2003) 

menar på att direkta handlingar är att föredra framför förutbestämda planer vid en 

krissituation, med detta menas dock inte att ett företag bör agera helt planlöst och utan 

eftertanke utan att de bör improvisera utefter ett strategiskt ramverk. Det handlar om att arbeta 

utanför uppsatta mallar samtidigt som en viss plan följs. Improvisation innebär således att 

individer kommer upp med nya idéer för att hantera en specifik situation. (Hamrefors et al., 

2003)  

 

Enligt Roux-dufort och Vidaillet (2003) påverkas dock individers förmåga att kunna 

improvisera vid en krissituation av den höga stress som uppstår.  Krissituationer är komplexa i 

sin natur vilket både kan sporra förmågan och möjligheten att improvisera eller förhindra en 

kris. I de fall det inte existerar generella ramverk för hur en kris bör hanteras kan stressen ta 

överhand vilket leder till ökad stelhet i beslutsfattandet samt minskad effektiv 

handlingsförmåga. Det är inte ovanligt att individer inom en organisation tenderar att följa 

tidigare fastställda rutiner även fast dessa inte är de mest passande för den specifika 

situationen. Förmågan att kunna improvisera styrs således av till vilken grad det finns 

utarbetade rutiner, det vill säga, ju fler rutiner som finns inom företaget desto mindre 

möjligheter finns det att improvisera. För att få individer att våga och vilja vidta nya åtgärder 

som kan vara mer passande för en krissituation krävs det att det finns en tillåtelse och 

möjlighet inom organisationen att en anställd får byta roll från vad denne normalt har, 

samtidigt som det finns ett förtroende från övriga medlemmar inom organisationen. (Roux-

dufort & Vidaillet, 2003) 

 



- Planer är inget; planering är allt - 

25 

 

 

Eftersom varje situation är unik krävs en anpassning varpå improvisation kan ses som 

nödvändig. Vidare kan improvisation ses som ett bra komplement till planering, speciellt när 

resurser såsom tid och/eller pengar saknas. (Vera & Rodriguez-Lopez, 2007)  

 

3.3 Krisförberedelse  

Enligt Skoglund och Olsson (1995:11) är det av yttersta vikt att krisberedskap ges plats inom 

ett företag då en kris påverkar ett företags affärsmässiga handlingsutrymme. Syftet med 

krisförberedelser är att reducera överraskningsmoment genom att planera möjliga åtgärder 

och på så vis få ett försprång i rätt tid. (Glaesser, 2003:175) De företag som lyckas bäst är, 

enligt Pearson och Mitroff (1993), de företag som inte följer principen ”if it ain´t broken, 

don´t fix it”
6
 utan som istället kontinuerligt söker efter möjliga fel innan de är för stora för att 

kunna lagas. Pearson och Mitroff (1993) trycker även på vikten av att företag bör se över hur 

väl de kan hantera en kris genom att undersöka fem organisatoriska system; system för 

företagskultur, emotionella system, system för infrastruktur, teknologiska system samt system 

rörande den mänskliga faktorn. System för kulturen involverar hur företagets värderingar 

spelar in vid krishantering. Säkerhetsåtgärder och attityder gentemot personer som rapporterar 

de dåliga nyheterna är exempel på hur företagets kultur kan påverka krisarbetet. De kulturella 

systemen reflekteras vidare av beslutsfattarnas tro och syn på krisarbete (emotionella system). 

Är en beslutsfattare ovillig att se över sin organisations sårbarhet försvåras eller till och med 

omöjliggörs ett effektivt krisförberedelsesarbete. Med system för infrastruktur menas vidare 

att det måste finnas effektiva kommunikationskanaler och utförliga arbetsbeskrivningar som 

innefattar vem som ansvarar för krisarbetet och vem som ansvarar för att rapportera dåliga 

nyheter. Vidare involverar teknologiska system att det vid en kris måste finnas nödvändiga 

resurser för att kunna fullborda ett krisarbete i form av verktyg, utrustning och alarmsystem. 

System rörande den mänskliga faktorn handlar om integrationen mellan människor och 

maskiner, med andra ord till vilken grad maskinerna är anpassade till användarens behov. 

(Pearson & Mitroff, 1993)  

 

Hensgen et al. (2003) delar in kriser i tre olika stadier; för-kris, kris och efter-kris varpå det 

faller sig naturligt att utarbeta förberedelser för dessa stadier. Enligt Kovoor-Misra et al. 

(2000) kan krisförberedelser definieras som de aktiviteter och de processer som en 

                                                

 
6 Fritt översatt: Om det inte är trasigt, fixa det inte. 
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organisation utvecklar för att förebygga, styra och återhämta sig från en kris. 

Krisförberedelse kan därmed ses som de aktiviteter som finns inom en organisation för att 

undvika kriser samt eventuella konsekvenser av en kris.  

 

3.4 Förebyggande av kris - förberedelse 

Ett företags lösning på en kris finns, enligt Darling och Kash (1998), att finna i vilka 

förebyggande åtgärder som har vidtagits innan krisen överhuvudtaget uppkommit. Detta 

innebär i korthet att arbeta med att identifiera möjliga hot och eliminera dem innan de 

utvecklas till en fullbordad kris. Kovoor-Misra et al. (2000) menar att det finns tre 

förberedelsesteg för att förebygga att en kris sker; att proaktivt arbeta för att bekämpa orsaker 

som kan leda till potentiella kriser, införa mekanismer för att upptäcka varningssignaler samt 

ständigt uppdatera sin kunskap i ämnet. För att förstå grunderna till vad som påverkar ett 

företags förmåga att anta ett proaktivt arbetssätt kommer först en redogörelse för vikten av att 

uppfatta varningssignaler samt hur ett företag kan arbeta och reagera på dessa för att 

förebygga en kris. Vidare följer en beskrivning av säkerhetskulturen och dess betydelse samt 

beslutfattares påverkan när det kommer till krisförebyggande förberedelser. 

  

3.4.1. Risker, hot och varningssignaler 

En del av det proaktiva arbetet innebär att reagera på varningssignaler för att försöka 

förebygga att en kris överhuvudtaget uppstår. (Mitroff & Anagnos, 2001:8) Enligt Pearson 

och Mitroff (1993) uppkommer varningssignaler vid starten av alla kriser, med undantag för 

ett fåtal situationer. De olika varningssignalerna kan uppstå internt eller externt samt vara av 

teknisk eller mänsklig natur som exempelvis i interna datasystem (Mitroff, 2004:71ff). Vidare 

menar Hensgen et al. (2003) att det är av största vikt att en organisation reagerar på dessa 

signaler då det kan resultera i att en kris, med rätt insättning av resurser och proaktivt arbete, 

kan förhindras. Strategisk prognostisering är en metod som finns att tillgå för detta syfte 

(Darling & Kash, 1998). Att utföra en strategisk prognostisering innebär att ett företag utför 

en bred scanning av omvärlden för att identifiera vad som händer runtomkring företaget och 

vad som på sikt kan komma att påverka dess framtid (Twiss, 1998:58ff). En sådan 

prognostisering görs framförallt för att identifiera breda förändringar snarare än att försöka 

förutspå specifika händelser som kan vara svåra att identifiera (Darling & Kash, 1998). 

Förutom en extern analys av omgivningen bör även företag göra en intern analys och då se 
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över sin affärsidé, strategi, kultur, värderingar, etcetera för att få en ökad förståelse för hur de 

kan komma att påverkas av olika förändringar (Skoglund, 2002:20ff).  

 

Efter att ett företag arbetat med att identifiera möjliga hot och risker kan en scenarioanalys 

utföras. Att utföra en scenarioanalys innebär att företaget utvärderar olika fördelaktiga och 

ofördelaktiga situationer som kan komma att uppstå i samband med olika hotbilder samt en 

identifiering av möjliga åtgärder för att bearbeta de olika situationerna. (Darling & Kash, 

1998) Enligt Skoglund (2002:21) bör de scenarios som tas fram bygga på svårare kriser för att 

göra det enklare för företaget att klara av en mindre kris. Pollard och Hotho (2006) menar 

även på att scenarioanalyser kan hjälpa ledarna att sluta tänka på det som varit för att istället 

fokusera på framtiden och vad som kan fungera i dagsläget. Ett företag kan med hjälp av 

scenarioanalyser därmed skifta från att vara helt oförberedda för en kris till att ha en stor 

möjlighet att kunna förutse och förebygga en krissituation. Vidare kan företag identifiera 

risker och hot genom att utföra riskanalyser, vilket även innefattar att avgöra om riskerna och 

hoten är acceptabla eller måste åtgärdas. Företaget utgår då från de skadeexponeringar som 

finns i dess tillgångar och aktiviteter för att sedan, utifrån dessa, identifiera vilka risker som 

finns. Därefter görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning för att tydliggöra hur stor 

skadan skulle bli för företaget om risken inträffade. (Persson, 2002: 22ff) Pollard och Hotho 

(2006) anser även att ett krisarbetes effektivitet beror på hur väl ledarna kan tillföra kreativa 

lösningar på tänkbara problem och att utförande av scenarioanalyser därmed kan vara ett sätt 

att sporra kreativiteten inom företaget. Dessutom understryker de att desto bättre ledarna är på 

att identifiera de viktigaste hoten, desto effektivare kommer krisplanen vara när det kommer 

till att agera som mall för beslutsfattandet. (Pollard & Hotho, 2006) 

 

3.4.2 Säkerhetskultur 

Ett förebyggande krisarbete påverkas, enligt Pearson och Mitroff (1993), av uppbyggnaden av 

ett företags kulturella system. 

 

”Culture is an invisible hand, but it is also a heavy hand”
7
  

(Weick & Sutcliff, 2007:137) 

 

                                                

 
7 Fritt översatt: ”Kultur är en osynlig hand, men den är också en stark hand”. 
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Begreppet säkerhetskultur kom till i efterdyningarna av Tjernobylolyckan 1986 och används, 

enligt Cooper (2000), som en beskrivning av kulturen eller atmosfären inom en organisation 

där säkerhet bör ses som första prioritet. Enligt Fernández-Muñiz et al. (2007) är 

säkerhetskulturen inom en organisation ett verktyg för att kontrollera attityder och beteende 

inom en arbetskår med hänsyn till säkerhet medan Weick och Sutcliff (2007:127) menar att 

det främst handlar om att skapa en kultur av medvetenhet. Problemet med kulturer är dock att 

de är svåra att förändra (Weick & Sutcliff, 2007:125).  

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av säkerhetskultur, dock inkorporerar de flesta 

definitioner samma koncept. Reason (1997) ger i Weick och Sutcliff (2001:128) följande 

definition av säkerhetskultur: 

 

”The safety culture of an organization is the product of individual and 

group values, attitudes, competencies and patterns of behaviour that 

determine the commitment to, and the style and proficiency of, an 

organization’s health and safety programs. Organizations with a positive 

safety culture are characterized by communications founded on mutual 

trust, by shared perception of the importance of safety and by confidence in 

the efficacy of preventive measures”
8
 

 

Begreppet säkerhetskultur kan därmed beskrivas som en form av risk- och 

säkerhetsmedvetenhet som finns med i det dagliga arbetet inom en organisation. Reason 

(1997) i Weick och Sutcliff (2007:128ff) menar att en säkerhetskultur är en informerande 

kultur som måste inneha fyra karaktärsdrag, den ska vara rapporterande, juste, flexibel och 

lärande. Det handlar, enligt Weick och Sutcliff (2001:118), om att ha en kultur där anställda 

uppmuntras att berätta om de gjort fel, att vara uppmärksamma på eventuella fel i 

produktionen samt att våga berätta om någon annan i arbetskåren beter sig oacceptabelt. 

Målet med en säkerhetskultur är, enligt Fernández-Muñiz et al. (2007), att skapa en atmosfär 

där anställda är medvetna om risker på arbetsplatsen samt att de ständigt är på vakt för att 

                                                

 
8 Fritt översatt: ”En organisations säkerhetskultur är produkten av en individs och grupps värden, attityder, 

kompetenser och beteendemönster som fastställer förpliktelser till, och den stil och skicklighet, av en 

organisations hälso- och säkerhetsarbete. Organisationer med en positiv säkerhetskultur karakteriseras av 

kommunikation som grundas på ömsesidigt förtroende, genom delad syn på vikten av säkerhet samt av 

förtroende för effektiviteten av förebyggande åtgärder”. 
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undvika de risker som finns, utöver detta är målet även att undvika att agera på ett riskfyllt 

och osäkert sätt.  

 

En organisations kulturella system reflekteras även i sin tur av vad beslutsfattarna inom 

organisationen har för tro och syn på krisarbete. Beroende på deras vilja och uppfattning kan 

det förberedande krisarbetet förenklas eller försvåras. (Pearson & Mitroff, 1993) Inom 

litteraturen rörande krisarbete anammas ofta kognitiva teorier för att förklara och förutse 

individers påverkan på uppkomsten av en kris. Dessa teorier baseras på antaganden om att 

kriser är osäkra och känslomässiga händelser som kan komma att spela ut olika intressenter 

mot varandra. (Pearson & Clair, 1993) Mitroff och Anagnos (2001:45) menar på att individer 

inom en organisation använder sig av försvarsmekanismer som ursäkt till att inte engagera sig 

i krisarbete och därmed inte tar det på allvar. Detta kan leda till en ökad risk för att 

organisationen utsätts för en kris samt att tiden det tar att komma ur krisen förlängs (Mitroff 

& Anagos, 2001:48). Vidare belyser även Penrose (2000) att beslutsfattares uppfattning av en 

kris kan påverka vilka förebyggande åtgärder som tas. En aspekt som ofta förbises är att en 

kris inte enbart behöver innebära ett hot för en organisation utan att även möjligheter kan 

uppkomma. En kris kan medföra en ökad acceleration av processerna samt medföra en 

uppkomst av nya ledare vilka kan innebära förbättringar som är nödvändiga för att överleva 

på lång sikt. Detta innebär, enligt Penrose (2000), att om beslutsfattare har insikt i att det även 

uppstår möjligheter ur kriser, så borde detta leda till ett större intresse för att engagera sig i 

proaktiv planering. När beslutsfattares uppfattning angående krisarbete å andra sidan 

karaktäriseras av nonchalans och likgiltighet, minimeras chansen för att ett proaktivt arbete 

utförs. (Penrose, 2000) 

 

3.5 Krisstyrning - förberedelse 

Krisstyrning syftar till att förhindra negativa konsekvenser efter att en oväntad eller oönskad 

händelse skett istället för att förhindra eller förebygga den (Mitroff, 2007). Kovoor-Misra et 

al. (2000) menar att styrning av en rådande kris syftar till de processer som är utvecklade för 

att hantera kriser när de väl inträffat. Sådana processer bör innefatta utvecklandet av 

krisplaner och utnämning av kristeam och kommunikationsansvarig. (Kovoor-Misra et al., 

2000)  
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3.5.1 Planer 

Krisplaner bör utvecklas för att kunna kontrollera och styra i en kris och för att en krisplan ska 

vara effektiv måste den framförallt vara förankrad i företagets verksamhet (Skoglund, 

2002:15). En plan som ej överrensstämmer med en organisations kultur, värderingar, attityder 

och normer är, enligt Pearson och Clair (2000), av begränsad användbarhet. Glaesser 

(2003:174ff) menar vidare att syftet med planering är att utifrån framanalyserade 

krisscenarios föreställa möjliga planer. En organisation bör, enligt Pearson och Mitroff 

(1993:52), utarbeta krisplaner för var och en av de sju krisfamiljer som finns (se sida 22 för 

mer information). Vidare menar han att om en organisation är förberedd för en typ av kris ur 

var och en av krisfamiljerna är organisationen även förberedd att hantera resterande kriser 

inom samma familj, då de till mångt och mycket delar specifika drag. Utformandet av dessa 

planer bör, enligt Barton (1994), studeras noga där medlemmarna av organisationen, dess 

juridiska ombud samt försäkringsombud bör vara delaktiga. 

 

Efter att potentiella risker och hot identifierats bör en organisation, enligt Littlejohn 

(1983:46ff), utarbeta en beredskapsplan, även kallad kontinuitetsplan, där information samlas 

in och krisfrågorna bedöms utifrån dess påverkan på organisationen samt dess potentiella 

förekomst. Med andra ord kan en beredskapsplan beskrivas som den process där utarbetade 

scenarios planeras för och behandlas. Vid utformandet av en beredskapsplan finns det, enligt 

Littlejohn (1983:46ff), ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att planen ska vara 

effektiv. Först och främst så måste den vara genomförbar, det vill säga, ord som är nedskrivna 

på papper måste kunna förvandlas till handlingar. Planen måste även bli godkänd av de som 

ska arbeta med den potentiella krisen samt bli testad för att försäkra sig om att alla 

involverade förstår vilken roll de spelar, vidare bör den även hållas så enkel som möjligt. 

Genom att testa planen innan den sätts i verket går det då även att upptäcka fel eller brister i 

planen som då kan rättas till.  

 

3.5.2 Kristeam 

En stor del i planering och förberedelseprocessen är att fördela ansvar inom en organisation, 

vilket görs genom utnämnande av ett kristeam med ansvar för hantering av eventuella kriser. 

(Glaesser, 2003:174) Kovoor-Misra et al. (2000) menar att kristeam med ansvar för 

krishantering bör vara tvärprofessionella för att vara så effektiva som möjligt. De menar att 

för att kunna koordinera svarsaktioner, hantera stress samt förhindra ytterligare förluster som 
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en kris kan medföra behövs ett sammansatt team och inte enskilt arbetande individer. 

Krisgruppen bör vara sammansatt av de personer som är mest lämpade att delta i krisarbete 

baserat på kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper och inte utifrån 

befattningsposition inom organisationen. Den yttersta ledaren bör inte vara med i krisgruppen 

då denne måste fokusera på övriga aktiviteter som rör den löpande verksamheten. (Skoglund, 

2002) En krisgrupp bör med fördel delas in i en strategisk grupp med ansvar för övergripande 

frågor såsom ekonomiska resurser och förhållningssätt gentemot drabbade, och en operativ 

grupp med ansvar för kontakt med media, uppföljning av åtgärder etcetera. (Skoglund, 

2002:41ff)  

 

Glaesser (2003:175) trycker på vikten av en tydlig ansvarsfördelning i organisationen och 

inom kristeamet för att krisstyrningen skall vara effektiv i händelse av en kris. Vidare menar 

författare inom krishanteringsteori (Skoglund 2002, Kovoor-Misra et al., 2000) överlag att för 

att teamen skall vara effektiva är det av stor vikt att de övar och sätter sig in i den krissituation 

de potentiellt kan hamna i. Övningar såsom rollspel och scenarioövningar kan både hjälpa till 

med en naturlig rollfördelning inom gruppen men även minska nervositet och osäkerhet inför 

framtida krissituationer. (Kovoor-Misra et al., 2000)  

 

3.5.3 Kommunikation 

I samband med en krissituation kan en mängd frågor uppstå från intressenter som således 

kräver klara svar från företaget. En väl förberedd kommunikationsplan kan därmed vara av 

stor vikt för att säkerställa att allmänheten får en fortsatt bra bild av företaget. En 

kommunikationsplan innehåller normalt sett omfattande checklistor på vad som ska göras när 

en kris bryter ut, namn och telefonnummer till personer som bör kontaktas samt ett ramverk 

för vilka kommunikationsstrategier som bör tillämpas. (Francis, 1998) Utnämnande och 

träning av en talesperson, utarbetande av ett kommunikationsprotokoll, identifiering av 

intressenter att rikta sig mot samt en utvärdering av vilken kommunikationsmetod som är 

mest lämpad för olika krissituationer bör därmed vara del i ett företags planeringsprocess. Det 

är även av stor vikt att företag i förväg har utvärderat vilken information som ska delges 

intressenter och vilken information som bör vara konfidentiell. (Penrose, 2000) 

 

Det vitala när det gäller kommunikation i krissammanhang är, enligt Sellnov och Vidoloff 

(2009), att få ut information så snabbt som möjligt till alla involverade, såväl anställda 
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oberoende nivå, som till kunder, leverantörer och övriga intressenter. Det är därmed viktigt att 

etablera ett kommunikationsnätverk, vilket underlättar kommunikationen internt och externt. 

Ansvarsfull kommunikation innebär att företaget även söker att involvera publika åsikter 

angående de risker som uppkommit i och med krisen då ett sådant partnerskap skapar 

förtroende samt att allmänheten på så sätt kan komma att fungera mer som en tillgång än som 

en börda.  Sellnov och Vidoloff (2009) belyser även vikten av att vara ärlig och öppen i sina 

uttalanden då sanningen alltid tenderar att komma fram. Visar det sig i efterhand att företaget 

har hållit inne på viktig information innebär detta med all säkerhet enbart en förvärring av den 

befintliga krissituationen. Vidare är det, enligt Sellnov och Vidoloff (2009), lika viktigt att ett 

företag är öppna vid sina uttalanden. Att bara ge svar såsom ”ingen kommentar” eller att 

undvika att interagera med allmänheten i krisprocessen signalerar en känsla av skuld. För att 

bibehålla allmänhetens förtroende är det därför av största vikt att företag kommunicerar ut en 

delad förståelse och empati för allmänhetens reaktioner. Slutligen menar Sellnov och Vidoloff 

(2009) även att om det redan innan krisen uppstår etablerats ett bra förhållande med media, 

kan detta ge fördelar när det kommer till huruvida ett företag uppfattas som trovärdiga vid 

sina uttal gentemot sina intressenter. (Sellnov & Vidoloff, 2009) 

 

Även om de tekniska delarna inom en kommunikationsplan, som beskrivits ovan, är viktiga 

anser Francis (1998) att det finns andra grundläggande variabler som ett företag måste se över 

för att implementeringen av kommunikationsplanen ska bli lyckosam. Francis (1998) menar 

att en effektiv kommunikation inte kan uppnås utan en stöttande kommunikationsideologi 

som återspeglas i den generella kommunikationskulturen. Med detta menas att det inom 

företag ofta återfinns oskrivna regler angående bland annat beslutsfattande och uppträdande 

som kan påverka hur informationen kommuniceras ut. En del företag uppmuntrar till en 

tvåvägskommunikation medan andra ogärna delar med sig av information till de som är 

involverade. En annan variabel som påverkar huruvida en kommunikationsplan kan 

implementeras effektivt är graden av autonomi som de olika avdelningarna och medlemmarna 

i ett kristeam tilldelas. En kriskommunikation kan ses som effektiv om den medför att 

information kan ges ut så snabbt som möjligt. Det är därför av stor vikt att de som tilldelats 

ansvar för att hantera kommunikationen utåt även innehar den autonomi och 

beslutsfattanderätt som krävs. Information kommer ofta ut för sent i de fall där denna makt att 

kunna ta beslut inte tillgivits kommunikationsansvariga. (Francis, 1998) 
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3.6 Återhämtning efter kris - förberedelse 

Ett krisarbete kan anses vara effektiv när verksamheten åter når samma nivå som innan 

krisen, när intressenters förluster minimeras och organisationen drar lärdom av krisarbetet 

med syfte att minimera effekter för framtida potentiella händelser (Pearson & Clair, 1998). 

Pearson och Mitroff (1993) anser att de företag som är bäst förberedda för en kris är de som 

har både långsiktiga och kortsiktiga planer för återhämtning. I återhämtningsarbetet 

adresserar företagen de faktorer och handlingar som krävs för att ta sig tillbaka till 

utgångsläget, det vill säga, läget innan krisen bröt ut. Detta genom att ta reda på vilka 

aktiviteter som ytterligare krävs för att komma tillbaka eller vara starkare efter en kris. 

(Pearson & Mitroff, 1993) 

 

Kovoor-Misra et al. (2000) trycker på att återhämtningsarbetet av en kris bör innefatta 

aktiviteter som involverar de psykologiska konsekvenserna eller trauman som en kris medfört 

hos personal, kunder och andra intressenter. Återhämtningsarbetet har, enligt författarna, dock 

inte fått den uppmärksamhet som det borde få då detta arbete kan ha stor betydelse för hur 

organisationens omsättning påverkas och hur utfallet av krisen i slutändan blir. Företag som 

snabbt vidtar åtgärder för att hantera posttraumatiska stressymtom, som olika intressenter kan 

uppvisa, har större chans att ta sig ur en kris snabbare. Detta kan företag göra genom att skapa 

tillfällen för gruppterapi och rådgivning på arbetsplatsen samt genom att utbilda och 

informera övriga intressenter om vilka posttraumatiska effekter som kan uppstå efter en 

krissituation. Dessa åtgärder är viktiga då individerna som påverkats av en kris får möjlighet 

att ventilera sina känslor och därmed bearbeta det som hänt. (Kovoor-Misra et al., 2000)  

 

3.6.1 Utvärdering 

Återhämtningsprocessen efter en kris innefattar, enligt Penrose (2000), även att utvärdera hur 

krisarbetet fortlöpt. Denna del är viktig att ta itu med då slutet på en kris borde innebära 

starten för förberedelsen av nästa möjliga kris. Vid denna utvärdering bör företaget titta på tre 

olika aspekter. Först bör en utvärdering göras av hur kristeamet klarade av sin uppgift och hur 

deras arbete fortlöpte. Vidare bör både medlemmar av själva kristeamet och intressenter 

runtomkring få möjligheten att uttrycka hur de känner för att kunna hantera eventuell stress 

som uppkommit i samband med krisen. (Penrose, 2000) Slutligen är det även viktigt att den 

dokumenterade krisplanen revideras och omarbetas om det är nödvändigt. Genom att 

omarbeta planen kontrolleras att den fortfarande är praktiskt genomförbar för teamet som ska 
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arbeta utifrån den samt att den är kostnadseffektiv. Vidare kan förändringar i planen behöva 

göras för att se till att det finns samstämmighet mellan organisationens övergripande mål och 

målen med själva krisplanen. Utvärderingsfasen är därmed betydelsefull både för att 

säkerställa att krisplanerna fortfarande är uppdaterade och giltiga för framtiden men även för 

att försäkra sig om att det fortfarande finns ett behov av dem. (Littlejohn, 1983:46ff) 

 

3.6.2 Lärdomar 

Kovoor-Misra och Nathan (2001) menar att det är viktigt för en organisation som genomgått 

en kris att dra lärdom från händelsen för att kunna hantera framtida kriser bättre, men även för 

att utveckla ett mer effektivt förebyggande arbete. Vidare menar författarna att företag 

genomgår tre lärfaser efter en kris; försvarstillstånd, öppenhet och glömska. 

 

Vid en krissituation sätts beslutsfattare, enligt Kovoor-Misra och Nathan (2001), under stor 

press där största fokus ligger på att minska krisens genomslagskraft och minimera 

organisationens skuld. Dessa stressfyllda situationer medför vidare att både beslutsfattare och 

övriga anställda går in i en fas av försvarstillstånd och tenderar därmed att bygga upp ett 

motstånd till lärande. Hur länge en organisation befinner sig i försvarsfasen är beroende på 

organisationens utformning och krissituationens allvar. Först efter att den värsta stormen av 

krisen lagt sig tenderar beslutsfattare att bli mer öppna för lärande och det är även i denna fas 

som det mesta lärandet sker. Ofta kan organisationens ingång i denna fas identifieras utefter 

uttalanden som görs i media såsom ” vi måste utreda vad det är som ligger till grund för den 

här situationen”. Längden på öppenhetsfasen beror till stor del på hur mycket tid och resurser 

som beslutsfattare lägger ner på att uppmuntra lärandeprocessen, vilket även skapar 

motivation hos övriga anställda. Även om de individer som är involverade i organisationen 

vid ett krisutbrott aldrig glömmer själva krishändelsen, försvinner dock känslan som funnits 

av angelägenhet efter ett tag. Med detta menas att ett företag som genomgått en kris tenderar 

att arbeta intensivt med nya säkerhetspolicys under en begränsad tid efter krisens uppkomst. 

Efter en period känns det dock inte lika angeläget att fortsätta arbetet vilket vanligtvis 

resulterar i att företag faller tillbaka i samma gamla vanor som innan.  

 

Enligt Argyris (1977) innebär lärande att företaget arbetar först med att upptäcka fel för att 

sen korrigera dem och att lärandeprocessen därmed kan ta form på två olika sätt. Antingen 

formas den genom en så kallad enkel eller dubbel loop. En enkel loop innefattar enbart att 
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företaget upptäcker fel för att sedan rätta till dem, det vill säga, det är en process som tillåter 

ett företag att fortsätta sitt arbete med redan befintliga policys. En dubbel loop innefattar 

däremot att företag inte bara upptäcker och korrigerar fel utan även gör förändringar i 

företagets underliggande normer och policys.  Argyris (1977) menar på att ett fel som många 

företag gör är att anta lärandeformen som uppkommer av en enkel loop. Detta innebär att 

företag inte går till botten med vad som orsakade krisen och därmed inte heller lär sig hur en 

likande situation kan hanteras bättre om den skulle inträffa igen. (Argyris, 1977) 

 

3.7  Hur hänger allt ihop? 

För att förtydliga strukturen av referensramen har figur 3 (se nedan) sammanställts. Figuren 

visar hur teorin gällande ett förberedande krisarbete hänger samman. Detta för att det ska bli 

lättare för läsaren att förstå vad som ligger till grund för uppbyggnaden av den tentativa 

krisförberedelsemodellen vi senare ämnar utarbeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sammanfattning av referensram. 

 

Krisförberedelser 
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4. Empirisk data 

I detta kapitel presenteras den insamlade data som erhållits från utförda intervjuer med sju 

representanter från fem fallföretag samt från intervjuer med två experter inom området risk 

och krishantering, Svensson och Färm.  Inledningsvis ges en kort introduktion gällande hur 

fallföretagen definierar en kris samt en beskrivning av den generella synen på risk- och 

krishantering. Därefter följer en presentation av hur fallföretagen arbetar med 

krisförberedelser utifrån de tre förberedelsestegen beskrivna i referensramen; förebyggande 

av en kris, styrning av en kris samt återhämtning efter en kris. Detta för att hjälpa oss att 

uppfylla syftet att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för företag i avsaknad av 

sådana förberedelser.  

 

4.1 Introduktion 

4.1.1 Vad är en kris för fallföretagen? 

Vad en kris är och hur den definieras varierar mellan fallföretagen. Alfa, tillverkare av 

engångsemballage, har tydliga definitioner av en kris såsom; ”varje situation som hotar att 

skada våra tillgångar, finansiella mål eller rykte, öka publik och medial granskning och/eller 

har potential att tillta i intensitet eller vara utom kontroll”. Säkerhetschefen för Alfa menar 

att risker och hot kan utvecklas till en krissituation om de mål och strategier som finns för 

framtiden omkullkastas. Han anser vidare att det är viktigt att ett företag är beredda på det 

mesta och berättar att de idag har cirka 80 identifierade risker som kan påverka dem på global 

nivå och som således anses ha potential att utvecklas till en krissituation.  

 

Säkerhets- och fastighetsansvarige för Beta, som verkar inom byggindustrin, beskriver att de 

ser på en kris utefter tre olika lägen; grönt, gult och rött. Grönt läge är normalläge, där arbetet 

fortskrider som vanligt. Gult läge innebär att verksamheten avviker från det normala och 

uppstår till exempel när det finns risk för att en regional händelse kan sprida sig och öka i 

intensitet. Slutligen innebär ett rött läge att verksamheten avviker kraftigt från det normala, 

vid detta läge anses företagets värden hotas vilket kan få stora konsekvenser externt varför 

stor samordning av resurser krävs. Då Beta av naturen har en riskabel arbetsmiljö med tunga 

maskiner, arbete på tungt trafikerade vägar etcetera är således en av de största riskerna som 

kan utvecklas till en krissituation kopplad till arbetsmiljön. Affärsområdeschefen trycker på 

att det är människorna som är de viktiga, en åsikt som delas av säkerhets- och 
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fastighetsansvarige på företaget, varför personalen och arbetsmiljön därför är det som ligger i 

fokus. Vidare berättar affärsområdeschefen att det inom företaget även finns många tankar 

gentemot miljön då de arbetar mycket med farliga ämnen som kan innebära stor allmänfara 

vid exempelvis läckor.  

 

Försäkrings- och säkerhetschefen på Gamma, en skogsindustrikoncern, berättar att de inte har 

någon specifik definition av vad en kris är för dem men berättar att det egentligen rör sig om 

två steg; steg ett är när produktionen stannar och steg två är om de drabbas av yttre hot som 

kan påverka företaget på ett eller annat sätt. Det största hotet anser dock försäkrings- och 

säkerhetschefen vara stillestånd inom produktionen, varför de största riskerna inom bolaget 

ligger i verksamheten då produktionen av naturen är känslig. Ett stopp i produktionsprocessen 

är kostsamt, oavsett vad det beror på, vilket innebär att oförutsedda skador, maskinskador, 

brand, olycka, kortslutning, sabotage eller annat som påverkar produktionen innebär problem. 

Informationschefen för Gamma menar vidare att personskador bland personalen är bland det 

vanligaste inom verksamheten, varför arbetet att förhindra dessa är viktigt. Utöver detta anser 

han att det även finns finansiella risker som till exempel att de sluter kontrakt med kunder 

som står på obestånd eller att en kris kan utvecklas på grund av att personalen begår misstag.  

 

Press talespersonen för Delta, ett företag inom telekommunikation, ger inte heller någon 

specifik definition av vad en kris skulle kunna vara för dem men berättar att kriser kan uppstå 

i allt från produktionsmiljö i Asien till produktion av komponenter i Sverige då de har olika 

typer av verksamheter i många olika länder. Risker som kan utvecklas till krissituationer 

identifieras således för hela verksamheten med allt från brand i fabrik till personskador hos 

underleverantörer, bombdåd och kidnappningshot. 

 

Enligt Färm är det inte ovanligt att företag sätter in krisåtgärder vid fel tillfälle på grund av att 

de inte har klart för sig vad en krissituation faktiskt är. För att inte slösa resurser i onödan 

anser han att det viktigaste i krissammanhang således är att företag i första hand måste kunna 

identifiera om de faktiskt befinner sig i en krissituation och inte enbart fokusera på vad det är 

som orsakat den. Ett sätt att arbeta med detta är, enligt Färm, att på förhand utforma listor som 

specificerar olika kriterier för vad en kris är som de anställda sedan kan utgå ifrån. Vidare 

menar han att detta är viktigt att tänka på då en insättning av krisåtgärder vid en situation som 

i själva verket inte är en krissituation, i slutändan kan utvecklas till en sådan.  



- Planer är inget; planering är allt - 

38 

 

 

4.1.2 Arbete med risk- och krishantering  

Hur mycket företag arbetar med risk- och krishantering och i vilken grad de förbereder sig 

inför potentiella kriser varierar enligt Svensson. Han menar att sättet som företag arbetar med 

säkerhetsfrågor är något ostrukturerat då vissa företag har en säkerhetsorganisation med en 

säkerhetschef medan andra hanterar frågorna allteftersom. Detta arbete är något han ofta 

upplever vara knutet till en individ vilket medför att företaget blir beroende av en enskild 

nyckelperson som driver säkerhetsarbetet framåt. Vidare konstaterar Svensson att många 

företag inom näringslivet är små företag som ofta inte har tillräckligt med resurser att tillsätta 

någon som arbetar specifikt med säkerhetsfrågor. Trots detta menar han dock att de flesta 

företag på något sätt ändå funderar över sina beroenden, och att de således inte är helt utan 

beredskap. Vidare anser Svensson att företag kan lära sig av varandras erfarenheter då det 

finns vissa gemensamma band dem emellan. Han menar på att det problem som du står inför 

nu, har någon annan, med all säkerhet, stått inför förut. Svensson anser vidare att 

riskhantering och krisförberedelser är viktiga aktiviteter då det i många fall leder till ökad 

lönsamhet för företagen då förutsättningen för att tjäna pengar ligger i att ta medvetna risker.  

 

Samtliga företag som intervjuats anser, precis som Svensson, att det är vikigt att arbeta med 

risk- och krishanteringsfrågor. Fyra av fallföretagen (Alfa, Beta, Gamma och Delta) har 

arbetat med krisförberedelser under en längre tid medan ett av fallföretagen (Epsilon) nyligen 

startat upp ett förberedande krisarbete efter att ha genomlevt en krissituation oförberedda.  

 

4.2 Förebyggande av kris - förberedelse 

4.2.1 Risker, hot och varningssignaler 

Det stora problemet gällande säkerhetsfrågor är, enligt Svensson, att företag allmänt verkar bli 

överraskade av kriser. Detta på grund av att de inte tror att det finns någon risk för att de ska 

drabbas av en händelse som i sin tur kan utvecklas till en kris. Han har själv erfarenhet av att 

många företagsrepresentanter, i relation till kriser, påpekat att det känt att något inte stod rätt 

till men att det valde att inte göra något åt saken då bevisen inte varit tillräckligt konkreta. 

Därmed menar han att en varningssignal om att någonting är fel, bör tas på allvar och att det 

då kan räcka med att göra triviala och självklara handlingar som åtgärder.  

 

Precis som definitionen av en kris varierar mellan fallföretagen, finns olikheter i hur de 

arbetar med att förebygga uppkomsten av krissituationer. Gemensamt för samtliga fallföretag 
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med krisförberedelser är att det på ett eller annat sätt söker att identifiera vilka typer av risker 

och hot som finns inom företaget som i sin tur kan leda till att en potentiell krissituation bryter 

ut. Ett sådant identifieringsarbete menar även Färm är grundläggande för att ett företag ska 

kunna implementera rätt förebyggande åtgärder och undvika att risker och hot eskalerar till en 

eventuell krissituation.  

 

Säkerhetschefen för Alfa anser att identifiering av risker i verksamheten är av största vikt för 

att ha kontroll över företagets situation och utgör därmed en stor del av det förebyggande 

arbetet. Processen att identifiera de största hoten och riskerna börjar med att koncernledningen 

analyserar vilka potentiella risker och hot som finns övergripande inom de olika nationerna 

där de är verksamma. Därefter fördjupas analysen ytterligare genom att koncernledningen 

identifierar än mer specifika risker för exempelvis en operationell enhet. På samma sätt 

analyserar ansvariga för varje land/region vilka potentiella risker och hot som finns inom den 

egna verksamheten som sedan jämförs med de risker som koncernledningen identifierat. Efter 

att den övergripande identifieringen av risker och hot utförts analyseras slutligen 

sannolikheten för att de olika riskerna utvecklas till en krissituation samt de ekonomiska och 

icke-ekonomiska konsekvenserna av sådan situation för att få fram nettorisken. Är nettorisken 

acceptabel görs inga åtgärder, är den inte acceptabel försöker företaget identifiera vilka 

ytterligare kontroller som är nödvändiga för att kunna hantera risken. Vidare berättar 

säkerhetschefen för Alfa att en identifierad risk direkt tilldelas en person i koncernledningen 

som ansvarar för att just den risken följs upp och även blir åtgärdad.  

  

 ”Vi har ett väldigt bra förebyggande arbete som hanterar riskerna” 

 (Säkerhetschef, Alfa) 

 

Inom Beta pågår också, enligt säkerhets- och fastighetsansvarige, ett ständigt förebyggande 

arbete för att förhindra att en krissituation uppstår. Framförallt har företaget identifierat risker 

som är kopplade till arbetsmiljön varför mycket av deras förebyggande arbete involverar att 

förbereda sig för att minimera uppkomsten av samt förebygga personskador.  

Affärsområdeschefen berättar att det finns regler och förordningar för allt från vilka 

skyddskläder de anställda ska ha till hur en kran skall föras eller hur en betongbjälke på tio 

ton ska lyftas etcetera. Han berättar vidare att de kontinuerligt arbetar för att identifiera olika 

potentiella risker och hot då de har många krav på sig från olika håll att utföra ett sådant 
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arbete. Företaget är dessutom börsnoterat vilket innebär att de har skyldigheten att rapportera 

både bra och dåliga nyheter till intressenter. Dessutom finns det många lagar och förordningar 

kring bland annat arbetsmiljöskydd som de måste ta hänsyn till. 

 

Informationschefen för Gamma, anser också att personskador är ett av deras största hot och 

berättar att de har egna skyddsföreskrifter och revisioner som företaget arbetar med. Fysiska 

olyckor försöker de därmed undvika genom att utgå från policys och direktiv för användandet  

av till exempel skyddsutrustning samt att föreskrifter gällande exempelvis brandskydd finns. 

För att undvika risker som kan leda till produktionsstop av olika anledningar, som också 

identifierats som ett stort hot, arbetar Gamma även med att dagligen reparera och underhålla 

sina maskiner. Slutligen finns även ett förebyggande arbete inom företaget för att minimera 

risken att anställda ska bli lockade att ta emot exempelvis mutor, komma onyktra till 

arbetsplatsen etcetera. För att kunna hantera dessa frågor finns, enligt företagets 

informationschef, ett väl utarbetat regelverk kring hur de anställda ska bete sig när de är på 

arbetsplatsen men menar dock på att det framförallt är värderingar som i grund och botten 

vägleder de anställda i deras agerande. För att kunna uppfatta varningssignaler som kan 

uppstå av finansiell karaktär, det vill säga risken för att drabbas av kunder som till exempel 

inte kan betala, görs i så stor mån som möjligt även kreditupplysningar och kreditförsäkringar 

på företagets kunder.  

 

Som tidigare beskrivits identifierar Delta risker och hot inom en mängd olika 

verksamhetsområden. Press talespersonen berättar att de även arbetar förebyggande med att ta 

fram olika scenarios för vad som skulle kunna hända i verksamheten beroende på hur det ser 

ut i omvärlden. Scenarioanalyser har bland annat gjorts för hur en transportstrejk skulle kunna 

påverka dem samt för vad som skulle kunna ske om en stor epidemi av typen ”den nya 

influensan” eller vinterkräksjukan utbryter. Dessutom menar hon att det har blivit hårdare 

säkerhetsregler på grund av yttre hotbilder mot kunder och länder, till exempel har 

säkerhetsreglerna höjts i USA efter terrorattentaten mot World Trade Center år 2001.  

 

4.2.2 Säkerhetskultur 

Genomgående hos alla respondenter finns en tilltro till säkerhetsåtgärder såsom risk- och 

krishantering samt ett förberedelsearbete där det finns ett starkt engagemang bland de 

intervjuade med ledande positioner inom företaget. Säkerhetschefen på Alfa berättar att det 
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kan finnas arbetsmiljörisker, brandrisker eller någon annan risk som de i ledande positioner 

inte kan identifiera, utan att dessa varningssignaler måste samlas upp av personalen på golvet. 

Det är därmed den person som har arbetsledaransvaret som även har ansvar för de risker som 

kan uppstå i arbetet och se till att de åtgärdas. Ansvaret för säkerhetsarbetet ligger därmed 

närmast där olyckan kan ske vilket, enligt säkerhetschefen, är en fördel då det skapar en 

medvetenhet bland dem som direkt berörs.  

 

Inom Beta är, enligt affärsområdeschefen, det förebyggande arbetet med arbetsmiljö relativt 

intjatat bland de anställda varför han anser att rutinerna är väl inarbetade. Som tidigare 

nämnts anser han att det framförallt är värderingarna hos de anställda som ligger till grund för 

beteendet inom företaget. Han menar vidare på att det finns en relativt stark säkerhetskultur då 

verksamheten av naturen är relativt riskfylld, det ligger därför automatiskt i alla anställdas 

intresse att skydda sig själva och sina kollegor. 

 

Enligt försäkrings- och säkerhetschefen för Gamma är en del av arbetsuppgifterna inom 

processindustrin att vara väl medvetna om risker och kriser. Försäkrings- och säkerhetschefen 

menar på att mycket av säkerhetsarbetet ligger naturligt inarbetat i den dagliga verksamheten 

och i arbetsuppgifterna vilket resulterar i att de anställda är väl medvetna om risker och 

potentiella kriser. Det viktiga är därmed att alla håller sig alerta dagligen. Han anser vidare att 

medvetenheten inom verksamheten är relativt bra men ser också att det i många situationer 

inte alltid är så lätt för de anställda att gå fram och erkänna sina fel varpå han anser att 

säkerhetskulturen skulle kunna förbättras.  

 

Press talespersonen för Delta anser att det finns en bra säkerhetskultur men att det finns olika 

nivåer av säkerhetstänk. 

 

”I grunden har vi alla skyldighet att följa säkerhetsregler och arbetssätt, 

men beroende på vad du jobbar med finns det tilläggsregler. Jobbar du med 

utveckling av patent finns det en typ av säkerhetsregler som inte gäller för 

den som jobbar på personalavdelningen, men som i sin tur har en helt 

annan säkerhetsbild att utgå ifrån”(Press talesperson, Delta) 
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4.3  Krisstyrning - förberedelse 

4.3.1 Planer 

Respondenterna från fallföretagen med krisförberedelser berättar att väl utarbetade planer för 

olika scenarion och händelser finns inom företagen. Alfa använder sig av en global plan som 

de kallar för the crisis communication manual och denna redogör för vad som anses vara Best 

Practice vid uppkomsten av en krissituation i företaget. Säkerhetschefen för Alfa betonar 

dock att manualen inte bara utgår från ett kommunikationsperspektiv utan även innefattar 

riktlinjer för vad som bör göras inledningsvis när en kris bryter ut samt vad som bör göras 

senare. Han berättar även att det i denna plan går att finna företagets egna definitioner av vad 

en kris är.  

 

Beta har en gedigen planering med checklistor för hur en händelse ska hanteras, hur man 

exempelvis bör agera vid en olycka, men även dokument som listor med kontaktpersoner, 

krisgruppsnummer, krisstöd, anhörighetslistor etcetera som finns i den berömda pärmen på 

alla arbetsplatser berättar affärsområdeschefen. Alla planer finns även utlagda på intranätet 

och är således bara två knapptryck bort från alla i verksamheten. Affärsområdeschefen menar 

vidare att en av de viktigaste faktorerna för att styra effektivt i en krissituation, men även till 

viss mån kunna förebygga den, är att ha en kontinuitetsplanering för känsliga processer. 

Enligt säkerhets- och fastighetsansvarig finns det dessutom en grupp inom företaget som har 

till uppgift att kontinuerligt jobba med utvecklingen och uppdateringen av krisplanerna och 

som även ser till att dessa i regel uppdateras en gång per år.  

 

Försäkrings- och säkerhetschefen för Gamma berättar att även de har planer, dels i form av 

nedskrivna checklistor, men att det framförallt handlar om nedskrivna rutiner på varje enhet 

och arbetsplats. Han menar vidare att dessa är uppbyggda utifrån vad som kan hända på varje 

arbetsplats där det bland annat finns rutiner för vad som gäller vid utsläpp i vatten och luft 

samt vad som bör göras om obehöriga gör intrång på arbetsplatsen. Försäkrings- och 

säkerhetschefen berättar dock vidare att företaget generellt sett löser alla problem som de 

råkar ut för på samma sätt;  

 

”Vi har ett färdigt beteende, vi har en plan för beteende, sedan kan 

frågeställningen variera väldigt mycket naturligtvis”  
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Press talespersonen för Delta berättar att de har planer och rutiner för alla möjliga typer av 

händelser, bland annat har de en beredskapsplan som skall säkerställa att produktionen kan 

fortgå som normalt även om en händelse sker. Dessa planer innefattar exempelvis 

beskrivningar för hur företaget snabbt kan ställa om produktionen ifrån tvåskift till treskift vid 

behov samt om det krävs att produktionen flyttas till en annan anläggning. En omställning är i 

praktiken möjlig att göra då företaget i dagsläget har flera olika anläggningar runt om i 

världen som producerar samma produkter varpå det relativt enkelt går att öka produktionen i 

en anläggning, om en annan drabbats av ett stopp. Planerna inom företaget uppdateras 

kontinuerligt och press talespersonen menar på att detta är viktigt så att nya hot och risker 

hela tiden tas med i beräkningen.  

 

 ”Vad som sågs som en risk 1985 kanske inte är en risk idag”  

 (Press talesperson, Delta) 

 

Rörande planer, berättar Svensson att det går att se en tendens att företag vill komma åt 

andras färdigställda dokument och planeringar men menar på att detta är lönlöst, en plan 

måste vara förankrad i den egna verksamheten för att vara effektiv. Han berättar vidare att det 

inte är planerna i sig som är det viktiga utan själva planeringen då det är den processen som 

delvis skapar en medvetenhet inom företaget.  

 

“… som man säger; plans are nothing - planning is everything” 

(Tommy Svensson, Svenskt näringsliv) 

 

4.3.2 Kristeam 

Hur fallföretagen organiserar sig internt i kristeam och hur ansvar delegeras skiljer sig även 

det åt. Inom Alfa har varje land en egen krisorganisation där krishanteringsteamet i Sverige 

består av en basbemanning med åtta personer; en säkerhetschef, en informationsdirektör, en 

HR-direktör, en läkare samt direktören för servicefunktionen. Vidare finns det ytterligare 75 

personer som har tränats med hjälp av olika krisövningar för att vara förberedda att delta i en 

krissituation. Bland dessa ingår olika nyckelpersoner i företaget vilka även ses som potentiella 

avlösare till det befintliga kristeamet och som extraresurser vid behov.   
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Som nämnts tidigare är Betas krisorganisation uppbyggd efter fyra regioner och säkerhets- 

och fastighetsansvarige berättar att varje region har sin egen krisorganisation samt att kriserna 

antingen hanteras regionalt eller, i den mån det är möjligt, lokalt ute på respektive 

affärsområde. På huvudkontoret i Stockholm arbetar säkerhets- och fastighetsansvarige med 

övergripande säkerhetsfrågor som gäller hela företaget såsom personskyddsfrågor, 

brandskyddsfrågor, organiserad brottslighet etcetera. Huvudkontoret fungerar således som en 

servicefunktion och, vid en krissituation som tagits upp på central nivå, finns därmed 

ansvariga som hanterar krisen och kommunicerar ut direktiv till regionkontoren. 

Affärsområdeschefen för Beta berättar att han har det övergripande ansvaret för sitt 

affärsområde när en krissituation uppstår, men att han inte kan hantera allting själv utan att 

han även har ett delegeringsansvar till de chefer som arbetar under honom. På detta sätt 

delegeras ansvar ut så att den person som arbetar närmast där skadan uppstått i största mån 

ansvarar för att lösa händelsen med stöd från övriga chefer vid behov. Säkerhets- och 

fastighetsansvarige för företaget anser vidare att en av de viktigaste faktorerna för en effektiv 

styrning av en krissituation är just en tydlig rollfördelning. Affärsområdeschefen berättar 

också att företagets anställda med jämna mellanrum går på olika kurser inom krisberedskap, 

där bland annat skådespelare kommer och övar olika scenarios med dem. Vidare berättar 

säkerhets- och fastighetsansvarige att företaget även har ett eget utbildningscenter där det har 

utbildningar för i princip allt och att dessa utbildningar är relativt omfattande. 

Affärsområdeschefen menar på att dessa utbildningar, som även är obligatoriska, är ett sätt att 

ge de anställda en viss nivå av krisberedskap. Vidare trycker han även på att övning är en av 

de viktigaste aspekterna för att kunna hantera en krissituation effektivt. 

 

Informationschefen inom Gamma berättar att det finns ett kristeam på koncernledningsnivå 

men även att de olika produktionsenheterna har egna kristeam som drar igång krisarbetet vid 

behov. Vidare berättar han att det normalt sett är de personer som sitter i ledningen för just 

den drabbade verksamheten som även ingår i de lokala krisgrupperna. Vid en krissituation tar 

vanligtvis medlemmarna inom krisgruppen sina vanliga befattningar, exempelvis ansvarar 

platschefen för att leda och fördela ut arbete. Dessutom finns det ofta två olika kristeam som 

arbetar i skift och som byter av varandra, då kompetens hela tiden måste finnas på plats. 

Informationschefen berättar att de som ingår i kristeamet vanligtvis är platschefen, en HR 

funktion samt en säkerhetsansvarig. Denna krisgrupp kan sedan knyta till sig expertis om så 

behövs från olika delar av verksamheten, som vid exempelvis hantering av massemedia eller 
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ta hjälp av en avdelningschef för att få bättre kännedom om lokaler vid exempelvis en brand. 

Försäkrings- och säkerhetschefen menar även att det är viktigt att behålla en grupp som tänker 

strategiskt och långsiktigt för att kunna börja fundera kring återhämtningsarbetet. Det 

viktigaste är, enligt försäkrings- och säkerhetschefen, att snabbt komma igång med arbetet 

samt att våga agera och vara aktiv. Vidare menar han att det även är viktigt att det finns en 

tydlig arbetsfördelning, och belyser även vikten av att det snabbt ska kunna gå att komma i 

kontakt med rätt personer i ledande befattning. Informationschefen berättar vidare att 

krisgrupperna genomgår olika utbildningar, men även att scenarioövningar arrangeras ute på 

produktionsenheterna för att skapa en nivå av förberedelse för krissituationer 

 

Enligt Press talespersonen på Delta är det de olika marknadsenheterna inom företaget som har 

det övergripande ansvaret för säkerheten i varje land och region. Dessa tränar med någorlunda 

regelbundenhet beroende på mognad och storlek samt beroende på hur komplicerade länderna 

är, sett utifrån risker och hot. Vidare berättar hon att det även finns en central krisorganisation 

som träffas en gång i kvartalet. De olika scenarier som de tränas för är väldigt varierande då 

de kan handla om allt ifrån bombhot och läckor till nätangrepp. Vidare berättar hon att om en 

kris sker så är det den berörda enheten som är involverad i den specifika händelsen som 

samlas.  

 

4.3.3 Kommunikation 

Kommunikationen är av företagen sett som en viktig del i krisstyrningen. Säkerhetschefen för 

Alfa menar att det är viktigt hur man kommunicerar gentemot omvärlden när man befinner sig 

i en kris. Alla som har hand om företagets kommunikation såsom informatörer och 

kommunikatörer utbildas därför för att kunna kommunicera på bästa sätt. Säkerhetschefen 

menar vidare att en bra extern och intern kommunikation är vitalt när det handlar om att styra 

en kris. Detta då han anser att det underlättar för företag att komma tillbaka till normal eller 

bättre verksamhet så snart som möjligt.  

 

Affärsområdeschefen för Beta berättar att ansvaret för kommunikationen inom företaget är 

förlagt olika beroende på var krisen uppstår samt hur stor krissituationen är eller har potential 

att bli. Betas svenska verksamhet är uppdelad i fyra olika regioner som i sin tur har ett antal 

olika affärsområden under sig. Varje region har en presschef med det övergripande 

informationsansvaret och som rapporterar ut information till berörda affärsområden rörande 
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möjliga krissituationer och dylikt. När en kris uppstår försöker varje affärsområde först och 

främst hantera kommunikationen av krisen lokalt, men vid behov finns det stöd att tillgå från 

regionernas pressansvariga. Kommunikationen av krisen kan även, om det skulle krävas, 

lyftas upp centralt till högsta ledningen. Affärsområdeschefen berättar vidare att samtliga 

affärschefer är medietränade för att kunna hantera detta ansvar, vilket han anser är väldigt 

positivt. Detta då han ser att det är en styrka att media kan vända sig till den person som är 

chef för det området där krisen uppstått istället för att bli vidareslussad till en annan region, 

vilket han menar kan leda till misstro. Utöver detta arbetar företaget även med att vara 

snabbare än media i att rapportera nyheter, det vill säga att de i vissa situationer kontaktar 

media för att berätta om vad som har hänt, vilket han anser ger en lugnande effekt.  

 

”Vi tror att detta är ett bättre arbetssätt än att hålla tyst och vänta på att det 

ska dö ut, för det kommer det aldrig göra”. (Affärsområdeschef, Beta) 

 

Säkerhets- och fastighetsansvarig för Beta menar vidare att när det gäller att hantera en 

krissituation är öppenhet av stor vikt, där hanteringen av extern och intern information ligger 

som grund för att företaget ska kunna undvika att en krissituation förvärras.   

 

Försäkrings- och säkerhetschefen på Gamma anser också att det är vitalt att ha en bra relation 

till media varpå det är viktigt att gå ut med information om den uppstådda händelsen så snabbt 

som möjligt. Detta kan förberedas genom att på förhand ha utarbetade texter för 

pressinformation. Han anser även att de i många situationer har haft bra nytta av media då de, 

vid till exempel en brand, snabbt kan informera omgivningen om det skulle förekomma någon 

risk för allmänheten. För att förbereda hanteringen av ett snabbt informationsflöde finns 

därmed en informationsansvarig för varje produktionsenhet som har ansvar för all 

kommunikation, både externt och internt. Detta innebär att när det uppstår en kris så hanteras 

denna i så stor utsträckning som möjligt lokalt av den som är informationsansvarig för det 

området. Det existerar dessutom ett nära samarbete med de andra affärsenheternas 

informationsansvariga samt med informationsdirektören ifall det skulle behövas extra åtgärder 

eller hjälp. Det viktigaste är, enligt informationschefen, att han blir kontaktad så snabbt som 

möjligt så att han kan föra vidare information till berörda parter. Vidare trycker 

informationschefen på vikten av den interna kommunikationen vid en kris, då han menar att 

alla anställda inom företaget måste kunna ta del av informationen då det är den interna 
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kommunikationen som sätter gränsen för vad som kan kommuniceras ut externt. Med detta 

menar han att det som kommuniceras ut externt måste vara väl införstått och förankrat internt 

för att kommunikationen ska vara effektiv. Finns det inget förtroende internt för vad som 

kommuniceras ut externt kan detta leda till att trovärdigheten för hela företaget i slutändan 

sjunker, något som, enligt informationsansvarige, kan vara livsfarligt.  

 

Om en kris uppstår är det, enligt Delta, kommunikationen som är det viktigaste. Att bekräfta 

vad som hänt och hur man avser att hantera och åtgärda händelsen är, enligt Deltas press 

talesperson, viktigt såväl internt som externt.  

 

”Kommunikationen är A och O, utan den är det svårt att återhämta sig. 

Media jagar dig, du får ingen arbetsro, de anställda vet inte vad som händer 

och aktieägarna överger dig”( , Delta) 

 

Vidare menar press talespersonen för Delta att en av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke 

för att kunna styra en kris är att vara öppen och förklara vad som har hänt samt hur företaget 

har tänkt lösa det uppstådda problemet. Här anser hon att det inte är någon idé att försöka 

bortförklara sig utan att det viktiga är att utgå från människan och att vara ödmjuk. 

 

4.4 Återhämtning efter kris - förberedelse 

Respondenterna menar överlag att återhämtningstiden efter en kris är en viktig aspekt där 

lärdomar dras efter vad som har hänt så att arbetet hela tiden kan förbättras. Säkerhetschefen 

för Alfa berättar;  

 

”Det finns inga planer för återhämtningsarbetet men vi är väl medvetna om 

att vi skall dra lärdomar av det inträffade”.  

 

Han menar vidare att den viktigaste aspekten när det kommer till att återhämta sig efter en 

kris är att dra de rätta lärdomarna av det inträffade och applicera förbättringarna i 

verksamheten. 

 

Affärsområdeschefen på Beta menar att även om återhämtning är viktigt kommer det i andra 

hand efter att en kris har skett, detta då majoriteten av deras kriser hittills handlat om 
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personskador och till och med dödsfall på arbetsplatsen. Affärsområdeschefen menar att det är 

viktigt att försöka komma till rätta med organisationen efter en kris, men att det är bättre att ta 

tag i återhämtningsprocessen först efter några dagar när företagets anställda kunnat bearbeta 

och smälta den aktuella händelsen. Han anser därmed att det är fördelaktigt att vänta med det 

interna utredningsarbetet så att de inblandade kan se på händelsen med nya, eller i alla fall 

uppvilade ögon. Vidare trycker han på att det viktigaste i ett återhämtningsarbete är 

erfarenhetsåterföringen efter en kris och han är även övertygad om att lärdomar efter 

föregående kriser finns inarbetade i deras nya handlingsplaner och checklistor. Säkerhets- och 

fastighetsansvarige anser även han att det viktigaste i ett återhämtningsarbete är att dra lärdom 

av det som hänt samt att, i de fall det är möjligt, ändra rutiner och processer så att en liknande 

händelse kan undvikas eller minimeras i framtiden. Dessutom anser han att ett tydligt 

ledarskap, tydliga ansvarsförhållanden samt en öppenhet i företaget är viktiga faktorer för att 

klara av att komma tillbaka till ordinarie verksamhet så fort som möjligt.  

 

Informationschefen för Gamma berättar att de, efter en stor brand förra året, har ökat 

medvetenheten vad gäller risker och hot och att de idag är bättre förberedda på att hantera 

bränder än vad de varit tidigare. Han menar att en händelse, oavsett vilken, bör ses som ett 

skarpt träningsläge som medför att rutiner ses över vilket i sin tur leder t ill en bättre 

förberedelse för framtida liknande situationer. Försäkrings- och säkerhetschefen menar att de 

efter en krissituation arbetar med olika besiktningar och rapporter ute i verksamheten och att 

det finns en dialog och ett ständigt lärande. Han menar vidare att förbättringar sker hela tiden 

och att detta sker utifrån enhetliga erfarenheter. För att återhämta sig effektivt efter en kris 

menar försäkrings- och säkerhetschefen att de viktigaste aspekterna är att ge uppskattning till 

alla inblandade, ha ett tydligt ledarskap, en tydlig information om åtgärder, tydliga mål om 

när verksamheten ska vara tillbaka till fullo samt visa på framsteg.  

 

Om en kris skett i Delta samlas alla berörda enheter och går igenom vad som hänt; om 

riktlinjer följts, hur en händelse kunde ske samt hur misstaget kunde rättas till. Press 

talespersonen för Delta menar att det ligger i att hitta den felande länken samt att vara ärlig. 

Hon pekar på att alla kriser är nyttiga på sitt sätt, detta då erfarenheter av en kris gör det 

möjligt att utvärdera vad som gjorts bra och vad som kunde ha gjorts bättre så att misstag inte 

upprepas i framtiden. Hon menar att det är viktigt att utföra ett utvärderande arbete efter en 

krissituation i allt från hur kommunikationen skötts till hur lagar och regler efterföljts. 
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4.5 Improvisation 

Säkerhetschefen för Alfa menar kort på att det inom företaget finns utrymme för 

improvisation, om det skulle vara nödvändigt. Affärsområdeschefen på Beta berättar att 

företaget försöker att arbeta efter väl övade handlingsplaner och checklistor men poängterar 

att;  

 

”en kris är en kris och om inget annat fungerar kanske improvisation är den 

sista utvägen”  

 

Vidare anser säkerhets- och fastighetsansvarige även att det är viktigt att företaget inte helt 

låser sig vid styrande dokument utan att en krisgrupp måste ha den rätta dynamiken, detta då 

han menar att det är viktigt att kunna se lösningar utanför de ramar som satts upp. Han 

berättar vidare att de har som krav i krisorganisationen att försöka knyta an personer som har 

ett kreativt tänkande och anser vidare att det finns en del utrymme för improvisation vid en 

krissituation.  

 

Försäkrings- och säkerhetschefen på Gamma anser att det finns en begränsad tilltro när det 

kommer till att förlita sig på improvisation. Han menar att de inom företaget håller sig relativt 

mycket till sitt arbetsområde och försöker där hantera det situationer som uppstår. Vidare 

anser han att de anställda, till en hög grad, följer de instruktioner som ges vid möten. 

Försäkrings- och säkerhetschefen menar dock att det är viktigt att anpassa sig till vad det är 

som händer, och att ett sådant arbete inte alltid kan stoppas ner i checklistor. Vidare menar 

han att företag kan träna för allt men frågan är om det egentligen finns tid och pengar för ett 

sådant omfattande arbete. 

 

Press talespersonen för Delta menar på att improvisation ges olika stort utrymme beroende på 

vilken typ av kris det rör sig om. Företaget försöker förbereda sig till största möjliga mån för 

krissituationer men Press talespersonen ger ändock exempel på hur de vid ett flertal tillfällen 

improviserat för att förbättra en svår situation. Ett exempel på hur de improviserat var när en 

produktionsanläggning drabbades av strömavbrott för några år sedan.  
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”Då vi inte ville att de anställda skulle komma till jobbet använde vi oss av 

lokalradion och text TV för att informera de anställda om händelsen. Efteråt 

kom vi även på att vi borde ha använt oss av lokaltrafikens 

informationskanaler, för att ropa ut i högtalarna vid tågstationerna att 

affärsområdet var stängt” (Press talesperson, Delta)  

 

4.6 Praktisk erfarenhet 

Samtliga fallföretag har varit med om en eller ett flertal olika situationer som antingen haft 

potential att utvecklas till en krissituation eller som lyckats förebyggas. För att få ytterligare 

förståelse för vilka aspekter av krisförberedelse som är av största vikt, följer nedan en 

beskrivning av olika praktiska erfarenheter fallföretagen har av krissituationer.   

 

Säkerhetschefen på Alfa berättar att de inte drabbats av en kris nyligen men att det har funnits 

två tillfällen då kristeamet i Sverige har samlats. Dels träffades de efter tsunamikatastrofen 

2005, och efter Linateolyckan (2001) då ett SAS plan havererade utanför Milano. Lyckligtvis 

hade de inte hade några dödsfall eller svårt skadade under dessa händelser. Dessa situationer 

har varit väldigt extrema och säkerhetschefen menar på att det även skett olyckor som är mer 

förknippade till produktionen, men där hela kristeamet inte varit inblandade på samma sätt. 

En situation som han anser hade kunnat utvecklas till en större krissituation var när ett barn 

satte ett lock från en dryckesförpackning i halsen. Hanteringen av denna situation krävde inte 

att ett helt kristeam var inblandat utan omhändertogs istället av företagets marknadsavdelning. 

Genom att kommunicera öppet med barnets föräldrar samt ta åt sig av den kritik som 

framfördes gällande förpackningen anser säkerhetschefen att de lyckades hantera händelsen 

bra och förhindra att situationen eskalerade till en krissituation. Händelsen påverkade även 

produktutvecklingen internt. Han berättar vidare att de även haft dödsolyckor inom företaget, 

till exempel blev en konsult påkörd av en truck inne på industriområdet. Denna händelse 

hanterades också som en krissituation, men i detta fall var inte kristeamet samlat på det sätt 

som de varit vid till exempel tsunamikatastrofen, krisen hanterades istället via telefon.  

 

Beta har även de drabbats av olika kriser där den senaste i raden uppstod efter att kunder 

funnit stora fel i konstruktionen vid ett byggprojekt. Anledningen till uppkomsten av felen, 

ansågs av allmänheten vara att Beta använt en byggmetod som tidigare blivit kritiserad som 

bristfällig. I en stor svensk tidning utfördes en intervju med en av regioncheferna för Beta 
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som medgav att det i efterhand var dumt att de inte lyssnade mer på de kritiska röster som 

fanns angående byggmetoden. Affärsområdeschefen för Beta menar dock fortfarande på att 

det inte går att säga att byggmetoden är dålig då det inte enbart var denna som orsakade det 

uppstådda konstruktionsfelet. Detta anser han är viktigt för att få övriga kunder att förstå för 

att dessa inte ska oroa sig för att även deras beställningar byggts felaktigt. 

Affärsområdeschefen trycker på att trovärdighet och marknadsföring har varit två viktiga 

aspekter för att hantera denna krissituation. Företaget har satsat mycket på att informera så 

mycket som möjligt genom att skicka ut pressreleaser kontinuerligt, tillsatt en specifik grupp 

som arbetat med de frågor som rört krisen samt erbjudit vissa kompletterande tjänster 

kostnadsfritt. Vidare anser Betas säkerhets- och fastighetsansvarige att företaget inte har haft 

någon händelse som har eskalerat till någon djupare kris. Han menar på att de händelser som 

kan ha setts som extraordinära och som har berört hela företaget har hanterats på ett sätt som 

inneburit att företagets centrala krisgrupp inte behövts sättas i drift. Han berättar dessutom att 

verksamheten aldrig behövt stanna upp, mer än vid någon lokal arbetsplats. Säkerhets- och 

fastighetsansvarige anser vidare att situationen med konstruktionsfelen i bygget inte varit en 

sådan situation som krävt extrema åtgärder, då en sådan händelse inte ansågs hota de 

grundläggande värdena i företaget.  

 

”Man sätter inte igång en krisorganisation och startar en krisledningsrum 

för de bitarna utan de hanteras löpande som ett problem i företaget”. 

(Säkerhets- och fastighetsansvarige, Beta) 

 

Gamma har även de fått användning för de utarbetade krisförberedelserna. Försäkrings- och 

säkerhetschefen berättar att en av produktionsenheterna relativt nyligen råkade ut för en stor 

brand varpå det uppstod en rökutveckling som i sin tur medförde att ett antal områden 

runtomkring fick utrymmas.  Han menar vidare att det vid branden fanns en stor oro för att 

giftiga kemikalier skulle spridas i luft och vatten men att detta lyckades bekämpas tack vare 

ett bra samarbete med brandmyndighet och kommun. För att informera allmänheten om 

händelsen lades information ut på kommunens hemsida samt att företaget hade nära kontakt 

med lokal media under krisförloppet. Branden medförde ett produktionsstop på cirka en och 

en halv vecka, något som, enligt tidningsartiklar, resulterade i en kostnad för företaget på 

ungefär en miljon kronor dagligen. Vidare menar informationschefen för Gamma att de, efter 

denna händelse, haft diskussioner inom ledningsgruppen rörande agerandet vid branden för att 
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försöka följa upp vad som hände och förbättra arbetet kring säkerheten. Under dessa 

diskussioner har det framkommit att en del moment i krisarbetet inte fungerat rent tekniskt 

vilket således har medfört att en del justeringar gjorts. 

 

Press talespersonen för Delta berättar att de nyligen befann sig i en krissituation då det 

uppdagades att barnarbete förekom hos en underleverantör till företaget. Hon berättar att 

företaget, så fort detta blev känt, agerat omedelbart genom att informera och upplysa 

allmänheten om vad företaget tänkte göra för att ändra på situationen. De följde upp och 

hanterade händelsen med det humana och ekonomiska perspektivet men även 

miljöperspektivet i åtanke. Press talespersonen berättar att hon anser att de planer som fanns i 

förväg var bra och att de hade användning av dem. 

 

Epsilon är, som tidigare beskrivet, det enda av de intervjuade företagen som inte haft någon 

krisföreberedelse. Under 2008 ställdes företaget inför en kris då stora svagheter i företagets 

mest sålda produkt upptäcktes, där bristen på krisförberedelser, enligt nuvarande VD:n, 

resulterade i att krisen inte hanterades på ett bra sätt. Den nuvarande VD:n, som tillsattes efter 

att detta uppdagades, berättar att han tyckte att det var märkligt att ett så pass stort företag 

som Epsilon inte hade några tankar rörande kriser och krisförberedelser. Det första han gjorde 

var därmed att påbörja en rekryteringsprocess av en kommunikationsansvarig med 

övergripande ansvar för krishanteringen. VD:n ansåg att det största felet företaget gjorde i 

samband med krisen var att, till en början, hålla inne med information samt att de inte bemötte 

allmänheten. När de väl valde att agera anser han att de gjorde det alltför sent. VD:n anser att 

de viktigaste krisförberedelserna ett företag kan ta sig an är att se till att det finns en klar 

ansvarsfördelning och en utsedd kommunikationsansvarig, vidare anser han att exempelvis 

planer är av mindre vikt. Han trycker även på vikten av att kommunicera ut vad som hänt, 

vara öppen gentemot intressenter samt agera snabbt. VD:n berättar att de åtgärder som 

vidtagits sedan den ovan nämnda krisen, visat sig vara verkningsfulla. Han berättar om en 

senare genomlevd händelse i form av ett produktionsstopp, något som skulle kunnat utvecklas 

till en krissituation. Vid detta tillfälle togs en kommunikationskonsult in med ansvar för 

krisen, något som han anser bidrog till att händelsen aldrig utvecklades till en kris. Krisen 

gick även många obemärkt förbi, något som enligt VD:n tyder på en lyckad krisstyrning.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer de aspekter som presenterats i referensramen analyseras tillsammans 

med den insamlade empiriska data från fallföretagen. Genom denna analys kommer de 

förberedelseaspekter som ansetts viktigast bland fallföretagen, i förhållande till vad teoretiker 

förespråkar, identifieras. Detta för att presentera vilka aspekter som är av största vikt vid en 

initiering av ett krisförberedande arbete. 

 

5.1 Inledning  

Dagens teorier rörande risk- och krisarbete innefattar en mängd områden såsom 

organisationsteori, PR och kommunikation, ledarskap och psykologi vilket gör ämnet 

omfattande. Dock visar teori och empiri på vikten av att ha ett krisförberedande arbete 

eftersom kriser idag sker i så pass stor utsträckning samt att konsekvenserna av en kris kan bli 

förödande. Trots att det visat sig att graden av krisförberedelse är starkt sammankopplad med 

minskade negativa effekter, visar ändock många företag på en ovilja att initiera ett sådant 

arbete då det anses alltför komplext, dyrt och tidskrävande. Utifrån undersökningen från PSB 

har det dock framkommit att även ett mindre förberedande krisarbete är att föredra vilket 

antyder att ett krisarbete inte behöver vara fullständigt utarbetat för att ändock ge fördelar. Vi 

anser därmed att det kan vara av intresse att förenkla det till synes breda teoretiska fältet för 

att på så sätt locka fler företag till att påbörja ett förberedande krisarbete. Precis som Svensson 

påpekar, kan företag dra lärdomar av varandra då de flesta problem som ett företag i dagsläget 

stöter på, troligtvis behandlats av något annat företag vid ett tidigare tillfälle.  Genom att 

undersöka fallföretagens befintliga krisförberedelse samt genom att dra lärdom av deras 

erfarenheter av krissituationer ämnar vi således presentera en tentativ modell för företag i 

avsaknad av en sådan efter nedan förda analys. 

 

5.2 Allmänt förberedande  

Den befintliga teorin är samstämmig om att det är av yttersta vikt att företag förbereder sig för 

kriser. Pearson och Mitroff (1993) anser vidare att dessa åtminstone bör inkludera 

förberedelser för en typ av kris inom varje krisfamilj. Detta innebär att ett företag skulle 

behöva förbereda sig för totalt sju typer av kriser för att anses vara förberedda. En 

krisförberedelse gällande ekonomisk karaktär, informativ, fysisk, rörande mänskliga resurser, 

rykte, psykologiska handlingar och slutligen en angående naturkatastrofer bör således 
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framarbetas. Skoglund (2002) menar i sin tur på att ett företag bör förbereda sig genom att 

utarbeta scenarios för de svåraste potentiella kriserna då han anser att detta medför att företag 

lättare även kan hantera mindre allvarliga kriser.  

 

Undersökningen av fallföretagen visar att förberedelsearbete är av stort intresse men även att 

risk och krisfrågor tar olika plats och form i olika företag. Kovoor-Misra et al. (2000) menar 

att krisförberedelser bör innefatta de tre stegen förebyggande av kris, styrning av kris samt 

återhämtning efter kris, något som sammanfaller med krisförloppets tre faser; för-kris, kris 

och efter-kris (Hensgen et al., 2003). Utifrån det empiriska materialet framgår det att 

fallföretagen med krisförberedelser tycks verka enligt dessa steg och faser varför en 

förberedelse för varje sådan är av vikt. Graden av förberedelse varierar dock mellan de olika 

stegen inom varje företag men även företagen emellan. Oavsett förberedelsegrad anser alla 

fallföretag med krisförberedelse att de har haft stor nytta av det förberedande arbetet som 

utförts, framförallt gällande förebyggande och styrning av en kris. Epsilon, som genomlevt en 

krissituation utan förberedelse hävdar i efterhand att krissituationen skulle kunnat hanteras 

mer effektivt om en förberedelse funnits, något som enligt oss rimligtvis borde inneburit att 

även en mindre grad av förberedelse skulle ha underlättat hanteringen av krissituationen. 

Utifrån den insamlade empirin kan vi se att det finns vissa aspekter inom 

krisförberedelsearbetet som är av större vikt än andra och således får mer uppmärksamhet. 

Dessa aspekter ämnar vi identifiera och belysa nedan för att senare inkorporera i den tentativa 

modellen. 

 

5.3 Förebyggande av kris – förberedelse  

Samtliga fallföretag med krisförberedelser lägger stor vikt vid förberedelser av det 

förebyggande arbetet, något som, enligt Darling och Kash (1998), även innebär lösningen på 

en kris då de anser att utfallet av en krissituation beror just på vilka förebyggande åtgärder 

som vidtagits. Förebyggande åtgärder innefattar, enligt teorin, att identifiera risker och hot 

som sedan åtgärdas, vilket även kan underlättas genom en kultur inom organisationen som 

uppmuntrar till ett slags ”säkerhetstänk”.   

 

5.3.1 Risker, hot och varningssignaler 

Det finns en samstämmighet mellan teori och empiri rörande vikten av att identifiera risker 

och hot samt att reagera på varningssignaler, både i den externa och interna miljön. Det är 
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under identifieringen av risker och hot som en medvetenhet skapas inom företaget och där 

akilleshälar blir synliga. Hur detta arbete utförs varierar dock mellan fallföretagen men i stort 

söker alla efter att identifiera de risker och hot som kan skada företaget mest. Det finns, enligt 

teorin, olika metoder för hur ett sådant identifieringsarbete kan utföras där strategisk 

prognostisering och riskanalys ges som exempel. Företagen Alfa och Delta arbetar med att 

identifiera en mängd risker och hot i sin omvärld som sedan värderas i en sannolikhet- och 

konsekvensanalys där samtliga riskers påverkan på företaget tydliggörs. Alfa hanterar sedan 

dessa svagheter genom ytterligare kontroller med syfte att förebygga att en krissituation 

uppstår. Även Beta utför liknande analyser där de mest kritiska riskerna belyses och som 

senare hanteras genom att exempelvis införa skyddsutrustning samt regler för hur arbetet ska 

skötas. Den analys som företagen utför möjliggör därmed ett fortsatt förebyggande arbete då 

det tydliggör var fortsatt fokus bör ligga. Då fallföretagen i regel verkar arbeta med risker och 

hot på det sätt som teoretiker förespråkar anser vi att detta identifieringsarbete är av så pass 

stor vikt att det får en betydande plats i vår tentativa modell. En indikation på att 

fallföretagens identifieringsarbete fungerat väl kan vara att de till mångt och mycket antingen 

anser att de inte utsatts för någon djupare kris eller att de inte hamnar i krissituationer speciellt 

ofta. 

 

5.3.2 Säkerhetskultur 

En ytterligare aspekt som kan ligga till grund för att förebygga krissituationer är, enligt 

teoretiker (Pearson & Mitroff, Weick & Sutcliff etcetera), ett företags interna säkerhetskultur. 

Säkerhetskultur är likt all annan kultur svår att sätta fingret på, något som även visat sig i den 

empiriska studien. Enligt teorin handlar säkerhetskultur om att skapa en medvetenhet och ett 

slags ”säkerhetstänk” som förankras bland de anställda inom en organisation. Dessutom 

menar Pearson och Mitroff (1993) att ett företags säkerhetskultur påverkas positivt när ledare 

inom ett företag är positivt inställda till ett förberedande krisarbete. Bland fallföretagen finns 

ett starkt intresse och engagemang bland de intervjuade, som alla innehar ledarpositioner, 

vilket troligen är en anledning till varför de idag har ett så pass omfattande krisarbete. 

Säkerhetskulturen inom fallföretagen handlar framförallt om en inkorporering av medvetenhet 

bland anställda rörande deras egna personliga säkerhet, något som ofta sammanfaller med vad 

lagstiftningen angående exempelvis arbetsmiljöskydd kräver. Således har vi fått den 

uppfattningen att fallföretagens säkerhetskultur innefattar en medvetenhet främst baserad på 

rutiner och värderingar. Vidare anser vi att en kultur är något som till mångt och mycket redan 
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finns naturligt inarbetat i en organisation och där dessutom en utveckling och förändring av 

denna torde vara alltför tid- och resurskrävande. Därtill har ingen av respondenterna påpekat 

säkerhetskulturen som en viktig aspekt för att kunna förebygga en kris, något som torde bero 

på att den finns naturligt i organisationen och således inte reflekteras över. Vi anser emellertid 

att en säkerhetskultur är viktig för ett effektivt krisarbete, men att utarbetandet av en sådan 

inte behöver komma som första prioritet vid uppstarten av ett förberedande krisarbete. Utifrån 

detta menar vi att säkerhetskultur inte bör få något vidare utrymme i den tentativa modellen vi 

utarbetar utan kan istället vara ett nästkommande steg vid utvecklingen av ett befintligt 

förberedande krisarbete. 

 

5.4 Krisstyrning - förberedelse  

Oavsett hur väl ett företag arbetat i förebyggande syfte kan krissituationer uppstå varpå 

styrningen av krissituationen hamnar i fokus. Enligt teorin bör förberedelserna för en 

krisstyrning innefatta planer för hur situationen ska hanteras, vem som ska hantera den samt 

hur den ska kommuniceras ut, både internt och externt.  

 

5.4.1 Planer 

En krisplan ska, enligt teorin, vara förankrad i verksamheten, användbar och enkel för att vara 

effektiv. Samtliga fallföretag med krisförberedelser har i dagsläget planer att implementera 

vid uppkomsten av en krissituation men planernas utformning och omfattning skiljer sig åt. 

Alfa har exempelvis en väl utarbetad global plan, en så kallad Best Practice modell, som 

beskriver hur en krissituation bör hanteras från början till slut och som även inkluderar 

företagets definition av vad en kris är. Innefattandet av en tydlig definition av vad en kris är 

torde göra det enklare för ett företag att identifiera huruvida de befinner sig i en krissituation 

eller inte. Detta överensstämmer med vad Färm anser vara en av de viktigaste aspekterna vid 

en krissituation, det vill säga att kunna identifiera vad som faktiskt är en kris för ett företag för 

att inte lägga ner onödiga resurser på en händelse som i själva verket inte kräver det. Vi anser 

således att detta är en enkel och grundläggande aspekt att ta med i beräkning vid utformandet 

av krisplaner. Vidare har Alfa och Delta utarbetade beredskapsplaner medan Beta och Gamma 

främst arbetar med nedskrivna rutiner samt checklistor. Olikheterna i planernas omfattning 

borde rimligen bero på att fallföretagen förbereder sig för olika krissituationer, varför olika 

nivåer av förberedelse är nödvändigt. Varje kris är unik och således kommer hanteringen av 

en kris även den att vara unik.  
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Enligt teorin bör ett företag utarbeta scenarios och planer efter de olika hot och risker som 

identifierats där Pearson och Mitroff (1993) förespråkar, som tidigare nämnts, en omfattande 

krisförberedelse där planer bör formuleras för samtliga sju krisfamiljer. Det empiriska 

materialet visar dock på att fallföretagens förberedelser i högre grad överensstämmer med vad 

Skoglund (2002) förespråkar, det vill säga att de framförallt förbereder sig för de potentiella 

kriser som identifieras som allvarligast, vilket i praktiken innebär att inte alla krisfamiljer 

nödvändigtvis behöver behandlas. Vi anser att indelningen i krisfamiljer därmed är av mindre 

relevans då de risker och hot som företag identifierar som mest allvarliga principiellt sett kan 

återfinnas inom en och samma krisfamilj. Detta visas tydligt i Beta där större delen av de 

identifierade riskerna och hoten är riktade mot arbetsmiljö och personal, vilket, enligt Pearson 

och Mitroff (1993), ligger under krisfamiljen ”mänskliga resurser”. Vi anser därmed att ett 

företag som vill initiera ett krisförberedande arbete skulle kunna förenkla processen genom att 

lägga fokus på en eller ett fåtal risker och hot som identifierats, företrädesvis de som 

identifierats ha stor sannolikhet att inträffa samt ge stora negativa konsekvenser. Genom att 

planera för åtminstone en typ av svårare krissituation anser vi att en rutin och en kunskap 

därmed erhålls som med stor sannolikhet går att implementera även i andra krissituationer. 

Till exempel kan det då finnas utarbetade kontaktlistor och en förberedd rollfördelning, men 

även beredskaps- och handlingsplaner som underlättar för de anställda att agera kontrollerat 

vid en krissituation. Detta antagande stärks av försäkrings- och säkerhetschefen för Gamma 

som uppgivit att de enbart arbetar efter en plan och ett beteende, oavsett vilken kristyp som 

uppstår och anser sig genom detta kunna hantera krissituationer väl. Vidare styrker även 

Svensson vårt antagande då han anser att det inte är planerna i sig som är det viktiga utan att 

det är den medvetenheten som skapas vid utformningen av en plan som gör att ett 

krisförberedande arbete blir effektivt. Genom att planera för en kris eller ett fåtal 

krissituationer anser vi således att ett företag ges möjligheten att minska de negativa effekter 

som kan uppstå vid ett flertal krissituationer utan att lägga ner alltför mycket resurser. Detta 

förhållningssätt anser vi vara en vikig del, om inte den viktigaste delen, i uppbyggnaden av 

den tentativa modellen. 

 

En fördel som ytterligare följer av att företag utarbetar åtminstone en eller ett fåtal planer, är 

att improvisationsarbetet blir mer effektivt. Detta då ramverk och mallar finns att tillgå vilket 

Hamrefors et al. (2003) anser vara av vikt för att kunna improvisera effektivt. Då målgruppen 

för uppsatsen uppmanas att enbart planera för en eller ett fåtal allvarliga krissituationer anser 
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vi att någon form av improvisation är oundviklig, varför effektiv improvisation är av 

betydelse.  

 

5.4.2 Kristeam 

Glaesser (2003) anser att en del i det förberedande arbetet inför en kris är att fördela ansvar 

inom en organisation, något som kan göras genom utnämnandet av ett kristeam. Enligt 

fallföretagen är det av yttersta vikt att ha en tydlig rollfördelning då det till exempel 

underlättar att rätt person kontaktas snabbt. Vidare anser både Beta och Gamma att en tydlig 

rollfördelning även underlättar i återhämtningsfasen. Samtliga fallföretag med förberedande 

krisarbete har alla etablerade kristeam på central nivå som hanterar de största krissituationerna 

medan lokala kristeam finns för att hantera mindre allvarliga krissituationer. Självklart beror 

förekomsten av lokala kristeam på huruvida företaget i fråga har verksamhet på flera platser. 

Praktiska erfarenheter från fallföretagen visar dock att de centrala kristeamen sällan behövt 

samlas då kristeam på lokal nivå ofta lyckats hantera en situation självständigt. Detta anser vi 

vara viktigt då de som har mest insikt i händelsen borde hanterar den. Denna åsikt styrks av 

empirin då exempelvis Beta och Gamma trycker på vikten av lokal krishantering. Vidare visar 

empirin på att de centrala teamen ändock är viktiga, även om en krissituation kan hanteras 

lokalt, då dessa kan användas som stödfunktion, men även ta upp krisarbetet till central nivå 

om så skulle vara nödvändigt. Utifrån detta drar vi slutsatserna att det är viktigt att fastställa 

på förhand såväl lokal som central rollfördelning.  

 

Alfa har en omfattande krisorganisation med åtta teammedlemmar, sjuttiofem kristränade och 

tillgång till extraresurser, medan Gamma i sin tur innehar ett centralt kristteam bestående av 

endast tre medlemmar. Även rörande kristeam ser vi således skillnader mellan fallföretagen 

där alla respondenter ändock anser sig vara väl förberedda varför storleken på kristteamet inte 

torde vara av största vikt. Då syftet med uppsatsen är att utarbeta en tentativ modell rörande 

initialskedet av krisförberedelser anser vi att kristeamet bör hållas så enkelt som möjligt, 

varför ett team med ett fåtal medlemmar är att föredra. Ett av de vanligaste problemen kring 

krisarbete, menar Svensson, är att det är väldigt personberoende där en person är drivande och 

när denne lämnar företaget faller hela krisorganisationen. Således anser vi att detta bör has i 

åtanke vid uppsättningen av det centrala kristeamet och vi anser därför att det bör, åtminstone, 

inkludera mer än en person.  
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Enligt teori och empiri räcker det dock inte med utnämnandet av ett kristeam. För att teamet 

skall bli effektivt i en krissituation behövs övning och träning, dels för att ge rutin men även 

för att säkerställa att alla medlemmar förstår sin roll vid en krissituation. Samtliga fallföretag 

med krisförberedelser har vid flertalet tillfällen utfört krisövningar, både för kristteamen men 

även för övrig personal, något som även teorin förespråkar. Återigen hänvisar vi till Skoglund 

(2002) som menar att förberedelser bör göras för den allvarligaste identifierade krissituationen 

varför vi anser att övning och träning för åtminstone denna situation borde vara ett 

minimikrav. Ett förberedelsearbete är endast effektivt om det fungerar i praktiken varför 

övning rimligtvis borde vara det enda sättet att kontrollera dess användbarhet. Övning torde 

vara relativt kostsamt för ett företag men då samtliga fallföretag trycker på övning som en av 

de viktigaste aspekterna för ett lyckat krisarbete anser vi att det kan vara lönt att investera i 

detta. Det är först när övning sker som de utarbetade planerna och rutinerna prövas samt 

förankras i verksamheten, men det är även genom övning som en viss trygghet och 

medvetenhet inom kristeamet skapas. 

 

5.4.3 Kommunikation 

Teoretiker menar på att det i samband med krissituationer ofta uppstår ett intresse från media 

och övriga intressenter varför det är av stor vikt att ha en väl fungerande, såväl intern som 

extern, kommunikation. Samtliga fallföretag med krisförberedelser trycker, likt teorin, på 

vikten av kommunikation varför de menar att alla som hamnar i en roll där kommunikation 

ingår i arbetsuppgifterna får träning i hanteringen av detta. Vidare, kan kommunikation 

underlättas genom utarbetning av kommunikationsplaner. Fallföretagen arbetar med detta 

genom exempelvis checklistor med kontaktpersoner och på i förhand utarbetade pressreleaser. 

Innehavandet av kommunikationsplaner anser vi vara viktigt då det möjliggör en snabb 

reaktion på en händelse, något som både teori och empiri belyser som en av de viktigaste 

aspekterna gällande kommunikation. 

 

Vem som ansvarar för kommunikationen varierar mellan fallföretagen. Till exempel sköts den 

i Alfa av speciella informatörer och kommunikatörer medan den i Beta sköts av den personen 

med mest insikt i och närhet till den aktuella händelsen. Oavsett vem det är som 

kommunicerar ut informationen trycker alla respondenter på vikten av ett snabbt, ärligt och 

öppet agerande något som även överrensstämmer med vad Sellnov och Vidoloff (2009) 

förespråkar. En snabb kommunikation kan vidare underlättas, enligt teorin, genom att en 
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förberedelse finns rörande vilka kommunikationsmetoder och strategier som skall anammas 

men även genom etablering av kommunikationsnätverk. Vidare kan ett snabbt och ärligt 

agerande, enligt Francis (1998), underlättas om viss autonomi existerar samt om en 

kommunikationsideologi finns i organisationen. I de flesta fallföretagen tycks de lokala 

verksamheterna få stort egenansvar för hur kommunikationen utåt ska skötas, i den mån 

krisen är hanterbar lokalt. Denna autonomi belyses av två av företagen vara viktig då det är de 

lokala enheterna som befinner sig närmst den inträffade händelsen som även har bäst kunskap 

om vad som hänt vilket är viktigt för att kunna informera omgivningen på ett snabbt och 

korrekt sätt. Fallföretagen använder sig även av kontakten med media för att hantera svåra 

situationer vilket visar på att en god kommunikation samt en bra relation med media kan ge 

fördelar. Vidare påvisar både teori och empiri att kommunikationen måste förankras internt, 

för att den ska bli effektiv externt, varpå vikten av kommunikation återigen blir synliggjord. 

Epsilon, som genomlevt en krissituation utan krisförberedelser, trycker även de på vikten av 

kommunikation. Efter uppkomsten av en krissituation inom företaget var det just avsaknaden 

av en kommunikationsansvarig som ansågs ligga till grund för den misslyckade 

krisstyrningen.  När företaget dryga halvåret efter den första krisen upplevde en liknande 

händelse var det just kommunikationsaspekten som företaget valde att lägga fokus på, något 

som de även ansåg vara tillräckligt för att förhindra att händelsen utvecklades till en 

krissituation.  

 

Rörande vikten av kommunikation verkar det således finnas en stark samstämmighet mellan 

teori och empiri där öppen och ärlig kommunikation anses vara av hög relevans för att kunna 

styra en krissituation. En effektiv kommunikation tycks kunna erhållas genom att utnämna 

lämpliga kommunikatörer som tränas och utbildas, samt utarbeta kommunikationsplaner. 

Därmed anser vi att rollfördelning, övning och planer rörande kommunikation, såväl intern 

som extern, bör ta plats i den tentativa modellen. 

 

5.5 Återhämtning efter kris - förberedelse 

När en kris har skett hamnar ett företag i återhämtningsfasen, efter-krisstadiet, där det 

viktigaste är att på ett så effektivt sätt som möjligt komma tillbaka till utgångsläget. För att 

detta skall kunna ske så smidigt som möjligt är förberedelser, enligt teorin (Pearson & 

Mitroff, 1993, Kovoor-Misra et al., 2000), av hög relevans. De aktiviteter som tas upp som 
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relevanta i teorin för att förbereda ett återhämtningsarbete är utarbetning av planer men även 

frågor såsom utvärdering av kris, lärdom och psykologisk återhämtning.  

 

Penrose (2000) menar att återhämtningsprocessen innebär att utvärdera hur krisarbetet fortlöpt 

då slutet av en krissituation borde innebära början på förberedelser för nästa krissituation. 

Samtliga fallföretag med krisförberedelser anser att återhämtningstiden är en viktig fas där 

lärdomar och erfarenheter dras, något som kräver utvärdering av ett företags styrning, planer, 

kristeam etcetera. Alfa har inte några utarbetade planer, men väl en medvetenhet om att 

lärdomar bör dras medan Beta i sin tur har utarbetade checklistor och rutiner att tillgå vid 

återhämtningsarbetet. Vidare anser Beta att återhämtningsarbetet emellertid bör komma på 

andra plats, speciellt rörande händelser såsom personolyckor, för att ge utrymme åt anställda 

att smälta, och återhämta sig efter, den aktuella händelsen som en del i den psykologiska 

återhämtningen. Kovoor-Misra et al. (2000) menar att företag som snabbt vidtar åtgärder för 

att hantera posttraumatiska stressymtom har större chans att ta sig ur en kris snabbare. Att ge 

individer möjligheten att återhämta sig efter en krissituation kan anses överrensstämma med 

vad teorin förespråkar, då individer sägs genomgå tre lärfaser; försvarstillstånd, öppenhet och 

glömska. Det är först efter att krisen lagt sig som beslutsfattare och anställda tenderar att bli 

mer öppna för lärande varför vi anser att företag som ämnar initiera ett förberedande arbete 

med fördel bör tänka på att invänta denna öppenhetsfas för att inte slösa tid och resurser i 

onödan.  

 

Överlag är det viktigaste, enligt fallföretagen med krisförberedelser, att dra lärdomar av en 

krissituation och därefter omarbeta de befintliga förberedelserna för att få ett så effektivt 

återhämtningsarbete som möjligt. Detta tyder på att de arbetar enligt en dubbel loop 

lärandeprocess då samtliga antyder att de vid behov ser över de befintliga rutinerna för att 

bättre kunna förebygga eller hantera liknande händelser i framtiden. Samtliga fallföretag har 

genomlevt krissituationer och samtliga respondenter trycker på de positiva erfarenheter som 

dessa situationer faktiskt ger.  Här finns således en samstämmighet mellan teori och empiri 

rörande utvärdering och lärdom, vilket därmed borde innebära att förberedelse för dessa 

aspekter bör ta plats i den tentativa modellen. Emellertid anser vi, baserat på den empiriska 

data, att förberedelser för dessa aktiviteter är svåra att utarbeta. Visserligen har Beta 

utarbetade checklistor att tillgå i återhämtningsfasen men resterande fallföretag med 

krisförberedelser använder sig inte utav sådana planer. Istället trycker dessa på vikten av 
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medvetenhet, öppenhet och kritiskt tänkande för att kunna utvärdera och dra lärdom av det 

inträffade. Med detta i åtanke anser vi att krisförberedelser för återhämtningsfasen inte går att 

utforma varpå förberedelser för återhämtningsarbetet inte kommer att ges plats i den tentativa 

modellen. Att vara medveten, öppen och kritisk blir således enbart rekommendationer för vad 

fallföretagen bör ha i åtanke rörande återhämtning. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits efter den ovan förda analysen. Utifrån 

dessa slutsatser besvarar vi vårt syfte; att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för 

företag i avsaknad av ett förberedande krisarbete. 

 

Efter ovan förda analys har det tydliggjorts att den tentativa krisförberedelsemodellen bör 

inkludera förberedelser för två av de tre förberedelsestegen; förebyggande och styrning av en 

kris. 

 

 Förberedelser gällande det förbyggande arbetet bör innefatta, som första steg, att 

identifiera risker och hot i såväl intern som extern miljö. Därefter bör riskerna och 

hoten värderas för att i sin tur finna den, eller de risker som kan ge upphov till den 

eller de allvarligaste potentiella krissituationerna.  

 

 Förberedelser gällande styrning av kris bör innefatta att utarbeta planer (exempelvis 

kontinuitetsplan och kommunikationsplan) för den krissituation som identifierats som 

allvarligast för företaget. För att styrningen ska bli effektiv ska även såväl lokal som 

central rollfördelning ske. Ett kristeam med ett fåtal medlemmar samt en 

kommunikationsansvarig ska utnämnas och tränas inför den allvarligaste potentiella 

krissituation som identifierats.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Tentativ krisförberedelsemodell 
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Den tentativa modellen som presenterats ovan syftar till att, trots dess fokus på enbart en eller 

ett fåtal möjliga krissituationer, förbereda företag för kriser i allmänhet. Planering för den 

eller de allvarligaste identifierade krisen leder till att en allmän förberedelse skapas då företag 

blir medvetna om vilka aspekter som generellt sett bör inkluderas vid en krissituation. Genom 

att planera för åtminstone en typ av svårare krissituation anser vi att en rutin och en kunskap 

erhålls som med stor sannolikhet går att implementera även i andra krissituationer.  Detta då 

det inte är planerna i sig som är det viktiga för att skapa förberedelse utan själva 

planeringsprocessen. 

 



- Planer är inget; planering är allt - 

65 

 

 

7. Förslag till vidare forskning 

 

Då kriser kan uppstå på en mängd olika nivåer samt ur en mängd olika situationer är vikten av 

att studera risk- och krishantering alltid aktuell. Då det i dagsläget blir allt vanligare med 

kriser är det inte längre gångbart att säga att ”jag trodde inte det skulle hända mig”, då sådana 

bortförklaringar inte accepteras av aktieägare eller övriga intressenter.  

 

Krisförberedelser är ett tämligen brett ämne som inkorporerar en mängd teman och aspekter 

där dessa enbart behandlats ytligt i denna uppsats. Intressant vore att studera någon utav dessa 

aspekter närmre i relation till krisförberedelse. I arbetet har aspekten säkerhetskultur 

behandlats, en aspekt som inte kommit att ta del i den utarbetade tentativa modellen, delvis på 

grund av dess omfattning och komplexitet. Det hade därmed varit intressant att studera denna 

aspekt vidare i relation till krisförberedelser och undersöka huruvida, och till vilken grad, en 

väl utarbetad säkerhetskultur ger ett företag en god förberedelse för krissituationer. Vidare 

hade det varit intressant att studera hur en säkerhetskultur kan utformas för att bättre klara av 

krissituationer. Det hade således varit intressant att studera människan och de kognitiva 

processer som tar del i ett krisförberedelsearbete. 

 

Vidare kan en studie rörande lönsamhetsaspekten av krisförberedelser vara av intresse, då det 

ligger i ett företags intresse att vara lönsamma. Även fast ett utarbetat förberedelsearbete 

kommer att kosta ett företag pengar måste det finnas någon sorts lönsamhet i det och hur mäts 

då denna lönsamhet då krisberedskap ofta kan komma att ligga som kostnad hos en enhet 

medan en annan enhet kommer att tjäna på det. Det hade utöver detta även varit av intresse att 

studera till vilken grad krisförberedelser faktiskt är lönsamma. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide för fallföretag med förberedelser 

 
 

 Allmänna frågor rörande respondent och fallföretag 

- Position 

- Info om företag 

 

 Allmänt om kriser 

- En kris inom fallföretaget? Definition? 

- Företagets inställning rörande krisförberedelser 

 

 Förebyggande av kris 

- Identifiering av risker och hot / upptäcka varningssignaler 

- Säkerhetskultur 

 

 Styrning av kris 

- Planer 

- Kommunikation 

- Krisgrupper / Kristeam 

 

 Återhämtning efter kris 

- Utvärdering 

- Lärdom 

 

 Erfarenhet av kris 

- Praktisk erfarenhet av kris. Implementerades förberedelserna? 
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 Allmänna frågor rörande respondent och fallföretag 

- Position 

- Info om företag 

 

 Allmänt om kriser 

- En kris inom fallföretaget? Definition? 

- Företagets inställning rörande krisförberedelser 

 

 Erfarenhet av kris 

- Lärdomar 

- utvärdering 

- Attityd rörande krisförberedelser efter genomlevd kris? 
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 Allmänna frågor rörande intervjuobjektet 

- Position 

- Arbetsuppgifter 

 

 Generell syn på risk- och krishantering 

- Risker och hot/ upptäcka varningssignaler 

- Säkerhetskultur 

 

 Avsaknad av krisförberedelse 

 

 Erfarenhet rörande ämnet 

 

 


