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Sammanfattning 

Den 6.e februari 2011 skedde en brand i Henry Ståhl Fastigheter AB:s fastighet i kvarteret Gripen på 

Skolgatan i Norrköping. Agerandet vid denna brand samt teori inom områdena kris och krishantering, 

kontinuitetsplanering och förebyggande åtgärders vid brand ligger till grund för följande 

examensarbete. Syftet med rapporten är att kartlägga förvaltarens/ägarens agerande och 

tillvägagångssätt vid krishantering i samband med brand i fastighet med fokus på service. Material till 

denna studie har inhämtats genom litteraturstudier och intervjuer. Gällande egenskaper en bra 

hjälpare i krissituation bör inneha, så som empati, kunskap och engagemang, kan dessa urskiljas hos 

kundansvariga på Ståhl. Viktigt vid agerande vid brand är att samarbete mellan olika funktioner och 

externa aktörer fungerar väl, vilket det kan sägas ha gjort i det aktuella fallet. Samarbeten mellan 

företag i krissituationer är beroende av tydliga och fungerande förhållanden mellan parterna. Genom 

väl fungerande relationer mellan företag, kunder och samarbetspartner tillsammans med 

kompetens, erfarenhet och engagemang skapas en säkerhet för alla parterna att fortsätta verka i 

krissituationer. Vidare är det centralt att service mot kunder upprätthålls även i krissituationer då 

fastighetsbranschen i dag är mer kundorienterad. För Ståhl innebär denna service bland annat att 

erbjuda alternativa bostäder/lokaler åt drabbade hyresgäster, vilket också gjordes. Trots att Ståhl ej 

har några formella kris- eller kontinuitetsplaner, något teorin menar är centralt, upplevdes ändå av 

alla inblandade parter att agerandet var väl fungerande. 

 

  



  
  

 
 

Abstract  

On the 6:th of February 2011 there was a fire in Henry Ståhl Fastigheter AB´s real estate in the block 

Gripen on Skolgatan in Norrköping. The actions related to this fire and theory in the fields crisis and 

crisis management, continuity planning and prevention in case of fire are the bases of the following 

thesis. The purpose of the paper is to map the managers/owners course of actions in crisis 

management related to fire in buildings with focus on service. The materials to this thesis have been 

collected through literature studies and interviews. Regarding attributes a good helper in crisis 

management should have, such as empathy, knowledge and commitment, these can be distinguished 

in the customer managers at Ståhl. Important for the actions of fire are that cooperation between 

different functions and external parties is working well, which it can be said to have done in this case. 

Collaborations between companies in crisis situations is dependent on clear and functional 

relationships between the parties. Through well functional relationships between companies, 

customers and partners together with skills, experience and dedication creates a security of all 

parties to continue to operate in a crisis. Furthermore, it is crucial that service to customers is 

maintained even in crisis situations when the real estate sector is now more customer oriented. For 

Ståhl, this service includes providing alternative housing/office space for affected tenants, which was 

done. Even though Ståhl does not have any formal crisis or business continuity plan, which theory 

says is vital, all parties involved felt that the conduct was properly done.
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1 Inledning 
 

Fastighetsbranschen har under de senaste årtiondena gått från att vara tekniskt inriktad gällande 

service och underhåll av fastigheter till att i dag vara mer kundorienterad. I dag talas det om 

fastighetsföretagande snarare än förvaltande och begreppet kundorienterad fastighetsförvaltning är 

en självklarhet hos de stora fastighetsägarna. Då mer fokus läggs på branschens kunder, det vill säga 

hyresgästerna, krävs att servicen för dessa håller en hög nivå i alla lägen. Då krisartade händelser 

som brand eller större skador hindrar hyresgästen att bo kvar eller verka i bostaden/lokalen uppstår 

ett ännu större behov av service för hyresgästen som drabbats. I sådana situationer ställs höga krav 

på fastighetsförvaltaren/ägaren att leverera och agera då hyresgästen kan stå helt utan bostad eller 

lokal för sin verksamhet. I en krissituation gynnas båda parter av att servicen fungerar och att 

agerandet sker på ett så bra sätt som möjligt. Detta för att minska de effekter som kan drabba 

verksamheten så parterna kan fortsätta arbeta, bo eller verka. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Bakgrunden till examensarbetet är den brand Henry Ståhl Fastigheter AB (i fortsättningen benämnt 

som Ståhl) nyligen fick erfara i en av sina fastigheter. Ståhl vill nu med anledning av denna brand 

utreda och kartlägga agerandet samt tillvägagångssättet vid kris och krishantering till följd av brand 

alternativt större skador i fastigheter. Det finns i nuläget inga formella dokument eller skrifter som 

beskriver hur agerandet eller utförandet av en sådan krishantering skall utföras på bästa sätt.  

Den brand som drabbade Ståhl som nämnts tidigare skedde i februari 2011. Delar av en byggnad i 

kvarteret Gripen på Skolgatan i Norrköping skadades allvarligt i händelsen. Flertalet boende och 

verksamma i lokalerna kunde inte bo kvar eller fortsätta verka. Denna händelse kommer fungera som 

en referens för detta examensarbete. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet är således att utreda och kartlägga agerandet och tillvägagångssättet vid krishantering i 

samband med brand i fastighet för förvaltaren/ägaren av en fastighet. Fokus för arbetet ligger på 

service åt de drabbade hyresgästerna och när arbetet är klart är det tänkt att bidra till nya kunskaper 

hos Ståhl angående brand samt öppna för egna idéer och initiativ hos Ståhls medarbetare. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som legat till grund för inriktning och informationsinsamling för denna studie har 

formulerats som följande: 

1. Hur agerar förvaltaren/ägaren av en fastighet i händelse av brand i en byggnad? 
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2. Vad görs för att boende eller verksamma i lokalen/bostaden skall kunna fortsätta sin 

verksamhet? 

3. Hur skapas en god service åt de drabbade hyresgästerna under krisen samt i de efterföljande 

skeendena? 

 

1.4 Metod 

 
Kartläggningen av tillvägagångssätt vid kris och krishantering kommer ske genom litteraturstudier 

samt intervjuer. Litteraturstudierna fungerar som grund för intervjuer och frågor. Intervjuerna 

kommer utgöra den praktiskt inhämtade informationen till kartläggningen och sammanställningen av 

agerande i händelse av kris.  

 

Intervjuerna består av frågor som är tänkt att öppna för diskussion mellan intervjupersonen och 

studenten. Detta för att skapa ett resonemang kring agerandet och vad som utfördes under 

händelsen. 

1.5 Litteratur, källor och intervjuer 

 
Den litteratur och de källor som använts i arbetet är böcker, folders från företag samt internetsidor 

hos företag och organisationer i områdena krishantering, brand i byggnader samt krishantering för 

verksamheter. Litteratur och källorna har samlats in via bibliotek och sökningar på internet. 

Ytterligare litteratur i form av artiklar inom områdena kris och krishantering samt 

kontinuitetsplanering har använts. 

Intervjuer har genomförts med de medarbetare på Ståhl som var inblandade i branden på Skolgatan 

samt deras skadereglerare på försäkringsbolaget Östgöta Brandstodsbolag.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

De avgränsningar som gjorts i följande arbete är framför allt att tekniska delar så som förebyggande 

arbete, utrymning, återställande samt sanering inte berörs ingående, alternativt inte alls. Detta för 

att det inte är av intresse för undersökningen då det sedan tidigare finns mycket skrivet om dessa 

ämnen.  

 

1.7 Disposition 
 

Uppdelningen i rapporten är sådan att den teoretiska delen presenteras direkt efter inledningen. 

Teorin följs av den praktiskt inhämtade informationen i form av intervjuer som sammanfattats. 

Vidare sker en analys av resultatet från teorin och intervjuerna följt av en diskussion av de uppkomna 

resultaten. Slutligen följer en slutsats med sammanfattning av analys och diskussion med 

återkoppling till syfte och frågeställning. 
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2 Kriser, effekter och åtgärder 
 

2.1 Krishantering 

 
Kriser som drabbar människor, enskilt eller i grupp, i företag eller organisationer, skapar liknande 

effekter och reaktioner hos de inblandade. De personer som inte blir direkt drabbade eller 

medverkar i hjälpande syfte kan få effekter som liknar de hos de drabbade. Medvetenhet om 

effekter är viktigt för de indirekt drabbade då kunskapen kan bidra till att de inte påverkas lika svårt. 

Ledare i grupper, företag och organisationer får i kriser en framstående roll som i många fall kan bli 

svår att hantera. Här krävs erfarenhet och träning för att ledaren i krissituationer skall känna sig trygg 

i ledarskapet. (Birekenhorn (1998), Nilzon (2004)). 

 

2.1.1 Krisfaserna 

 

En kris kan beskrivas som ett tillstånd av oro, stress och starka reaktioner som utlöses av en speciell 

händelse. En människa som drabbas av en kris, djup i form av förlust av närstående eller minimal 

som att spilla ett glas vatten över sig, går i båda fall igenom de fyra krisfaserna. En djupt krisdrabbad 

person kan sällan ta sig igenom krisen och de olika faserna själv och det tar oftast år att bearbeta 

hela händelsen. En minikris kan däremot bearbetas på egen hand och personen kan passera alla faser 

på några sekunder. (Birkenhorn (1998)). De krisfaser som Birkenhorn talar om vid större kriser är 

följande: 

 

 

Chockfasen

•I chockfasen, som varar tre dygn till en vecka, sker förnekelse och bortträngning 
av händelsen som ett sorts psykologiskt försvar. Symptomen kan vara allt från 
avstängdhet, desorientering och apati till hyperaktivitet och avtrubbade känslor.

Reaktions-
fasen

•Varar i en vecka till flera månader och här finns också reaktioner som ett psykologiskt försvar i 
form av undvikande och distansering. I denna fas är symptomen bland annat mardrömmar, 
återupplevelser, fobiska reaktioner och rastlöshet. Vidare är undvikande, att personen inte vill 
bli påmind, kämpar emot och inte tror på behovet av hjälp, men också tvärt emot att 
personen vill prata och tar emot hjälp är vanliga reaktioner.

Bearbetning 
och 

reparations-
fasen

•Längden på denna fas är lång. Allt från några månader till år och även här som i de två tidigare 
faserna sker reaktioner som ett psykologiskt försvar. Dessa reaktioner är inte lika starka som 
tidigare och en större vilja att förstå reaktioner och själva händelsen framträder. Symptomen 
kan likna de i reaktionsfasen men i denna fas kämpar personen med, och vill sätta ord på, 
händelsen och är mer uppsökande.

Ny-

orienterings-
fasen

•I den sista fasen som är nyorienteringsfasen hittar den drabbade tillbaka till sig själv och 
accepterar sitt liv som det är. En förlikning med det som hänt har skett och personen klarar att 
av egen kraft fortsätta. Reflektioner över livet och att vilja prata med andra är vanliga 
reaktioner.



  
  

4 
 

Alla människor går igenom kriser i större eller mindre omfattning under sin livstid. Även personer 

som inte är direkt drabbade, utan i närhet till en drabbad, kommer uppleva krisen i någon 

omfattning. Hur en person reagerar och bearbetar en kris varierar utifrån flera faktorer så som 

personliga egenskaper, psykosociala förhållanden, fysisk kapacitet samt hur tid och rum ser ut för 

den/de drabbade. (Birkenhorn (1998) s. 7-13). 

 

2.1.2 Att hjälpa vid kris 

 

Att kriser är oundvikliga och en del av livet är lätt att förstå. En kris innebär omställning och 

förändring vilket är något som sker ständigt i alla människors liv. Utgången av en kris beror mycket på 

hur krishantering och agerande sker från de personer som finns där för att hjälpa till. Utgången och 

effekterna av en kris behöver inte alltid vara negativa utan kan bidra till positiv förändring och 

nytänkande om hjälpen under krisen är rätt. (Nilzon (2004) s. 13). 

En eller flera goda krishjälpare har som nämnts stor påverkan på utgången av en kris. Deras 

egenskaper socialt, personligt, erfarenhets- och utbildningsmässigt samt situation i livet är ofta 

avgörande för hur de agerar och handlar som hjälpare i en kris. I boken Krishantering i praktiken av 

Birkenhorn beskrivs fyra komponenter som bidrar till de tidigare nämnda egenskaperna. Dessa 

komponenter är förankring i eget liv, självkännedom, kunskap och empati. (Birkenhorn (1998) s. 44-

50). 

Personer som jobbar dagligen som krishjälpare är yrkeshjälpare. Det kan vara poliser, brandmän, 

socialarbetare, ambulanspersonal, läkare, präster, psykologer och terapeuter. Dessa personer är 

tränade och utbildade i krishantering och känner väl till faserna och hur agerandet bör gå till i en 

krissituation. Dessa personer är tränade för att själva inte hamna i chockfasen när de arbetar med 

människor i kris. Att stänga av sig själv och använda sin kunskap är väsentligt för att kunna arbeta i, 

och med, krissituationer. Detta innebär dock inte att dessa personer inte har behov att bearbeta 

händelser och upplevelser som de utsätts för. För att kunna hantera bortträngda känslor och 

reaktioner genomgår de så kallad debriefing, vilket beskrivs i nedanstående avsnitt. (Regina (1998) s. 

44-50). 

 

Att ha en öppen dialog om vad som hänt, men även vad som kan hända, är mycket viktigt. Det kan 

dock vara svårt att prata om händelser som påverkat eller kommer påverka människor starkt då 

”strutsinställningen” eller att ignorera händelserna är ett starkt mänskligt drag. (Birkenhorn (1998) 

s.10). 

 

2.1.3 Debriefing 

 

Begreppet debriefing kommer från brittiska flygvapnet och var ett sätt att snabbt framkalla känslor 

och reaktioner hos piloter som förlorat andra piloter och kamrater i strider. Detta gjordes när de 

återvänt efter striden för att snabbt gå igenom chockfasen och få dem stridsdugliga igen. (Birkenhorn 

(1998) s. 51). 

En debriefing bör göras omgående efter en betydande händelse eller kris. Tidsintervallet för 

genomförandet av en debriefing bör vara 48 till 72 timmar efter händelsen. Meningen är att återföra 
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alla till chockfasen med alla dess reaktioner och uttryck för att sedan med kunskap och erfarenhet 

hos handledare få alla att gå vidare till de andra faserna och kunna fortsätta med arbetet. 

Yrkeshjälpares arbete är mycket krävande och utan möjlighet att själv få tillgång till debriefing och 

känslobearbetning efter de utfört sitt arbete resulterar i att de lätt blir utbrända själva. (Birkenhorn 

(1998) s. 52). 

Under en debriefing bör handledaren gå genom målet och syftet med mötet. Frågor om vad som 

hänt, hur händelsen uppfattats och vad personer/gruppen tänkte är viktiga att ta upp. Platsen för en 

debriefing bör vara avskilt och utan störande faktorer. Någon tidsbegränsning skall inte finnas utan 

det ska få ta den tid det behöver och alla ska få säga sitt. De som inte vill prata ska få möjlighet att 

bara lyssna. Centralt i debriefing är att förmedla information och lyssna på vad som sägs. 

Avslutningsvis sammanfattas händelsen och vad som samtalats om under mötet. (Birkenhorn (1998) 

s. 52-53). 

 

2.1.4 Kriser i företag, organisationer eller grupper 

 

En krissituation kan uppstå från flertalet situationer eller händelser när det handlar om företag, 

organisationer och grupper. Enskilda personer och grupper kan drabbas av exempelvis plötsliga 

dödsfall, trakasserier eller utvecklingskriser. Sett till arbetsplatser och organisationer är avskedande 

av personal och ledarskapskriser vanliga exempel. För att på bästa sätt hantera kriser i företag, 

organisationer och grupper är det viktigt att ta vara på erfarenheter från tidigare situationer och 

händelser som resulterat i kris. Noggrann kartläggning av effekter, förlopp och omfattning ger goda 

möjligheter till bättre krishantering i framtiden. (Nilzon (2004) s. 18-19, 27).  

Företag och organisationer kan även drabbas av kriser i verksamheten så som förlorad tillverkning, 

service eller tjänster. Det är i sådana situationer av stor vikt att krishanteringen fungerar väl för att 

minimera de förluster som uppstår. Mer om detta i kapitel 2.2.4 Kontinuitetsplanering.  

När en kris inträffar är det första som uppstår ofta frågor runt det som hänt. Alla drabbade har behov 

att prata om det som hänt och de första samtalen bör vara så kallade debriefings. När kriser eller 

situationer som liknar kriser uppstår är det nödvändigt att göra en kartläggning över vad som hänt, 

bedöma omfattning samt planera hur arbetet och hanteringen skall fortskrida. Utgången av en 

krishantering avgörs ofta av den tillgång till resurser som finns att tillgå för att hantera krisen. (Nilzon 

(2004) s. 8-9, 13).  

Under själva krisinsatsen finns några centrala steg som måste behandlas av krisgruppen för att lyckas 

med arbetet. Dessa är: 

1. Att göra en lista över de insatser som krävs 

2. Bryta ner krisarbetet i mindre steg och mål 

3. Genomföra den lagda planeringen för krishanteringen 

4. Uppmärksamma egna reaktioner över det som hänt 

5. Lyssna på de drabbade och de i gruppen 

6. Ha överblick och förståelse för händelsen 

7. Genomföra debriefingsamtal 
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Att föra dagbok över vad som sägs och händer under en kris samt resultat och tankar är ett 

hjälpmedel som är mycket värdefullt. Dagboken fungerar som hjälpreda under krisarbetet och samlar 

de erfarenheter och det material som sedan används vid utvärderingar. Dagboken bidrar även till 

strukturplaner för framtida krisarbeten. 

När en kris uppstår i ett företag eller i en organisation är det den avsatta krisgruppen om sådan finns 

som skall agera för att hjälpa. Krisgruppen som också brukar kallas första linjens hjälpare består ofta 

av chefer, personalansvariga samt frivilliga personer. Gruppmedlemmarna bör vara utbildade och 

tränade i krishantering och utför samt planerar krishanteringen. En ledare för krisgruppen skall alltid 

finnas. Ledaren ska stödja och dirigera gruppen i arbetet och bör också ha en person utanför gruppen 

att prata och bolla frågor med samt få stöd från. De viktigaste förberedelserna för en krisgrupp som 

skall hantera en kris är som tidigare nämnts utbildning och övning. Utöver det är ett stödsystem med 

så kallade andra linjens hjälpare så som psykologer, terapeuter och sjukvårdspersonal som kallas in 

vid behov bra att ha till förfogande. Vidare är, som också nämnts tidigare, möjligheten att få prata av 

sig mycket viktig. Slutligen är tydliga mål och delmål en grundläggande förutsättning för ett lyckat 

arbete med krishantering. Allt kan inte lösas på en gång och vissa saker måste få ta tid. (Nilzon (2004) 

s. 28-29). 

 

2.1.5 Ledaren vid krissituationer 

 

Som chef och ledare för ett företag, en organisation eller en grupp har personen i frågan till uppgift 

att ge direktiv, styra arbetet och fatta beslut. I en krissituation är rollen som ledare än mer viktig då 

situationen kräver tydligt och tryggt ledarskap. Om ledaren känner osäkerhet i uppgiften skall 

han/hon samla den grupp eller krisgrupp som ledaren verkar i och samtala om problemet eller 

osäkerheten. Att informera gruppen om svårigheter stärker ofta viljan hos medlemmarna att stötta 

varandra och samarbeta som ett team och hanteringen av krisen blir bättre. Beslut som fattas vid 

osäkerhet bör inte fattas på egen hand av ledaren. Här är den grupp ledaren har runt sig också viktig 

för att medverka vid beslut. I krissituationer fattas ofta felaktiga beslut och då är det lättare att vara 

två eller flera som tagit beslutet. Ledaren bör göra klart för sig sin roll i normala situationer och vilka 

han/hon leder så det inte finns några oklarheter när väl krisen uppstår. (Renstam (2003) s. 12-14). 

Hur resultatet av insatserna i en krissituation lyckas bestäms inte till största del av själva insatserna 

eller dess upplägg. Hur ledarens egenskaper speglas i gruppen och den teamkänsla som finns har 

oftast störst betydelse för resultaten. Målsättningar på kort och lång sikt hos ledaren, samt samtal 

med medarbetarna där synpunkter samlas in, är bra redskap för en ledare i krishantering. (Nilzon 

(2004) s. 32). 

Att ha en ledare utsedd från den egna organisationen/företaget har både för- och nackdelar. De bra 

faktorerna är bland annat att sammankallning av gruppen går snabbare samt att tryggheten och 

kontakten med medlemmarna är större för en intern ledare. Vidare har ledaren en bättre inblick i 

verksamheten och brister kan åtgärdas snabbare. Bristerna som kan finnas med en internt utsedd 

ledare är att kompetenser för arbetet inte alltid finns inom företaget och att överblicken av arbetet 

blir bristande. Att lojalitets- och förtroendekonflikter kan uppstå och att material som kan vara 

personligt är tillgängligt för ledaren kan påverka beslut som fattas. (Nilzon (2004) s. 32). 
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Ledandet av krisgrupper bör av erfarenhet ske av flera personer. Ledaren kan behöva andra att 

konsultera i frågor och beslut, därför bör arbetet ske i grupp med möjligheten till yttre hjälp i form av 

andra linjens hjälpare så som psykologer, socialförvaltning samt terapeuter. Fördelar med arbete i 

grupp är att ansvaret ligger på fler samt att hjälp från personer med olika bakgrund finns tillgängligt. 

Deltagarnas kompetens och egenskaper står till grund för skapandet av roller och ansvaret i gruppen. 

Detta tillsammans med diskussioner och feedback till ledaren skapar en bra grupp bestående av 

deltagare och ledare. (Nilzon (2004) s. 33). 

 

2.1.6 När krishantering misslyckas 

 

När arbete och hantering av kriser och krissituationer misslyckas blir konsekvenserna ofta mycket 

omfattande. Det är just i krissituationer personer, företag och grupper sällan har råd att misslyckas. 

Här är det viktigt att lära av de misslyckanden som gjorts och vilka erfarenheter de gett. Orsakerna till 

ett misslyckande kan vara flera mindre, eller få men mer betydelsefulla faktorer. Några av de 

viktigaste och mest betydelsefulla faktorer som inte får brista i hantering och arbete med kriser 

beskrivs av Nilzon (2004) och är: 

 Förberedelse 

Adekvat utbildning, träning och beredskap måste finnas. Bristande kompetens leder direkt till 

sämre insatser. 

 Motivation 

Krisgruppen måste vara beredd att göra allt som krävs för insatserna samt ha god attityd och 

inställning till krisarbetet.  

 Engagemang 

Identifiering med de drabbade och anhöriga krävs av en krisgrupp för att lyckas med 

resultaten av krishanteringen. 

 Tillit 

Förtroendet för medarbetarna i krisgruppen måste vara stort både hos de drabbade så väl 

som i gruppen själv. 

 Sociala systemet 

Expertis skall tas tillvara och sociala nätverk måste fungera.  

 Empati 

Kontakt mellan drabbade/anhöriga och hjälparen måste omgående byggas upp i krisarbetet. 

 Val av medarbetare 

Personligheten hos medarbetarna i krisgruppen skall vara rätt. Trygghet och lugn är exempel 

på förmågor som eftersträvas. 

 Teknik 

Arbetssättet och känslan för helheten, samt att vägen till målet och inte bara själva målet, är 

viktiga tekniska delar i krisarbetet. 

Insatser som sker vid kriser är inte avslutade bara för att de första momenten är utförda. Detta är 

viktigt att veta då flertalet reaktioner uppstår i efterhand, upp till månader efter själva krishändelsen. 

Alla dessa reaktioner samt övriga som uppträder efter en kris samlas under beteckningen PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorder). Flera krisdrabbade personer beskriver händelserna och reaktionerna 

efter krisen som värre än själva krisen. Anpassningen till ett normalt liv efter krisen är ofta en svår 
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process som kan ta lång tid. Åtgärderna som planeras och genomförs under en kris måste vara 

genomtänkta och utförda på ett bra sätt för att underlätta själva efterarbetet för den drabbade. 

(Nilzon (2004) s. 55-58, 60, 63). 

 

2.2 Förebyggande arbete 
 

Det absolut effektivaste sättet att arbeta med krishantering sker innan själva krisen inträffat. Det 

förebyggande arbetet har stor betydelse för hur lyckad en insats blir och kan förhindra att utgången 

av en kris blir svår och omfattande. Förebyggande arbete kan ske på många olika sätt och här 

presenteras några exempel på vad som utförs och kan utföras. 

 

2.2.1 Riskanalys 

 

Med en riskanalys i byggsammanhang menas att identifiera och värdera risker som uppkommer 

under hela byggprocessen, från planprocessen och planering till den slutliga förvaltningen. Idealiskt 

för riskanalysering och hantering är att undanröja dessa risker innan någon skada inträffar (Svenska 

Kommunförbundet (1996) s. 33). När risker identifieras värderas de utifrån sannolikheten att de 

leder till en skada samt konsekvenserna av eventuell skada. I riskanalysen kan även bedömningar av 

åtgärder och kostnader för dessa behandlas. (Svenska Kommunförbundet (1996) s. 13). 

 

Upplägget och innehållet i en riskanalys kan variera men består generellt av följande punkter: 

 

 

Viktigt i hela arbetet med riskanalysen är att se till det sammanhang där analysen genomförs. 

Anledning till detta är att det lätt fokuseras på dramatiska och ovanliga tillbud och att vanliga mer 

vardagliga risker undervärderas. (Siré m.fl. (2006) s. 56-58). 

 

När sedan förvaltningen av bygganden påbörjas uppstår ett omfattande och systematiskt arbete med 

att upprätthålla brandskyddsåtgärder och kontroller som måste utföras. Riskhänsyn är således i detta 

skede av byggprocessen bland annat att verksamheterna och användningen av lokalerna 

överensstämmer med de i projekteringen avsedda planerna. (Eriksson, Svensson (2003) s. 7-9). 

•Planering av analysen med syfte, avgränsning och metod

•Insamling av väsentlig information

•Identifiering av risker

•Värdering och prioritering av identifierade risker

•Framtagande av eventuella säkerhetshöjande åtgärder

•Beslut om åtgärder

•Genomförande av åtgärder

•Uppföljning av åtgärder och effekter av dessa
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Förutsättningarna för ett effektivt säkerhetsarbete är långsiktighet, rutiner och klara riktlinjer. Detta 

för att säkerhetstänkandet inte skall komma i skymundan, vilket det lätt annars kan göra om inga 

större incidenter inträffat under en längre tid. Säkerhetsarbete är något som ständigt måste pågå på 

alla plan och i alla situationer då det aldrig blir helt färdigt och hela tiden är i förändring. (Eriksson, 

Svensson (2003) s. 50-51). Riskanalyser kan utföras för alla företag oavsett typ och bransch. Det är 

dock viktigt att alltid utgå från företagets specifika situation, verksamhet och arbetsmiljö (Sveriges 

byggindustrier (2002) www.bygg.org). 

 

2.2.2 Lagen om skydd mot olyckor 

 

I januari 2004 infördes Lagen om skydd mot olyckor som då ersatte den tidigare 

Räddningstjänstlagen. I den äldre Räddningstjänstlagen var det räddningstjänsten i kommunerna 

som utförde regelbundna brandsyner av byggnader och verksamheter. I Lagen om skydd mot olyckor 

ersätts brandsynen av ett större ansvar hos den enskilda fastighetsägaren eller verksamhetsidkaren. 

Det innebär att fastighetsägaren och verksamhetsidkaren skall införa och arbeta med ett 

systematiskt brandskydd innehållande organisering, rutiner, egenkontroller och dokumentation. 

Fastighetsägare eller verksamhetsidkare har det samordnande ansvaret, samt skyldigheten för 

rapportering innehållande redogörelser för brandskyddet som skickas skriftligt till kommunen. 

Räddningstjänsten gör i sin tur systemtillsyner för att kontrollera arbetet med brandskyddet. (BTC 

Brandtekniskt Center AB   www.brandteknisktcenter.se). 

Ståhl arbetar kontinuerligt med brandskydd enligt kraven i Lagen om skydd mot olyckor. Arbetet sker 

i samarbete med företaget Utvägen som arbetar med brand- och utrymningssäkerhet. (Byggansvarig, 

Ståhl). 

Det finns i dag flertalet företag utöver Utvägen som verkar som konsulter och erbjuder hjälp samt 

färdiga system för fastighetsägare och verksamhetsidkare i deras brandskyddsarbete. För många 

fastighetsägare och verksamheter är arbete med brandskyddet mycket omfattande och det kräver i 

nästan alla fall hjälp utifrån då kompetensen ofta saknas inom den egna organisationen. 

 

2.2.4 Kontinuitetsplan 

 

Med begreppet kontinuitetsplanering menas förmågan hos ett företag att hantera ett avbrott i 

verksamheten eller delar av denna. Planerna för kontinuitet i verksamheten skall kunna hantera 

följderna av avbrott och minimera eventuella skador samt fastställa att en god service kan fortsätta 

levereras. Planeringen skall även säkerställa att de lägsta nivåerna i verksamheten hålls på så hög 

nivå som möjligt vid ett avbrott. Orsaker till avbrott och risker i verksamheten kan vara katastrofer, 

säkerhetsbrister, brand eller uteblivna leveranser från leverantörer. Alla dessa risker och orsaker 

analyseras i kontinuitetsplanarbetet utifrån vilken inverkan de har på verksamheten. En färdig plan 

bör innehålla verktyg för att identifiera dessa risker samt åtgärder för dessa. (Swedish Standards 

Institute (2006) www.sis.se). 

Kontinuitetsplanering är i jämförelse med krishantering ett verktyg som underlättar och kompletterar 

krishanteringen. Företag kan i många fall uppleva kriser som endast påverkar verksamheten eller 

produktiviteten. Då fungerar planeringen som en krisplan för verksamheten. Kontinuitetsplanering 
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kan genomföras på många olika sätt och enligt flera olika modeller med olika verktyg. Viktigt i valet 

av utförandet och dokumentation av planeringen är att utgå från de resurser som finns tillgängliga 

och vika typer av risker som identifierats. (Kontinuitetsplanering – en introduktion, 

Krisberedskapsmyndigheten. Malm, A. (2006) www.msb.se). 

Företag eller organisationer som i dag arbetar med och redovisar sitt kontinuitetsarbete eller RM 

(Risk management) är tyvärr få. Inga krav finns på företag från någon myndighet att göra detta vilket 

Mats B Adam, VD på säkerhetsföretaget Rapid, tycker är beklagligt i artikeln Ställ krav på bolag om 

redovisning av kontinuitetsplan och RM-hantering (www.securityuser.se.).  

 

2.2.5 Arbetet med kontinuitetsplanering 

 

En förutsättning för att en kontinuitetsplan skall kunna dokumenteras är att en riskanalys tidigare har 

genomförts. Där identifieras och värderas som tidigare beskrivits tänkbara risker. Arbetet med 

kontinuitetsplanering börjar således med att identifiera områden som måste skyddas och för 

verksamheten kritiska processer, produkter, tjänster samt service beroende på företag och bransch. 

Arbetet sker enklast i projektform och drivs som en ledningsprocess som enligt Swedish Standards 

Institute bör innehålla följande moment: 

 

 

 

Service och kundomsorg är för många kundorienterade företag mycket viktigt och en nyckel till 

framgång i verksamheten. I och med detta blir kundservicen och kommunikation med kunderna en 

viktig faktor för att ha god kontinuitet samt ett strategiskt mål i planarbetet. 

 

Arbetet med en kontinuitetsplanering handlar således om att etablera processer som fungerar i 

avvikande situationer så som kriser och vid avbrott i verksamheten. Planen ska koordinera arbetet 

vid sådana situationer så att verksamheten kan fortsätta på en lägsta accepterad nivå. Centralt i 

etableringen av kontinuitetsplanen blir att involvera hela organisationen och skapa säkerhet i 

hanteringen av kriser och avbrott.  Arbetet innefattar också kontroll av kontinuitetsplanen samt 

tester och hur den kan anpassas till nya risker och hot. Detta krävs eftersom verksamheten och 

sammanhanget som företaget verkar i ständigt förändras och får nya förutsättningar. (Swedish 

Standards Institute (2006) www.sis.se). 

 

Definition av 
strategi och 

område

Analys av risker 
och hot

Analys av 
avbrott och 

konsekvenser

Upprättande av en 
organisation som 

utarbetar, genomför 
och underhåller 

planen

Arbete med och 
dokumentation 

av planen

Underhåll och 
uppföljning av 

planen

Tester och 
granskning
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2.2.6 Försäkringar i förebyggande syfte 

 

Mycket arbete kan läggas på att öka säkerheten med hjälp av riskanalyser, åtgärder och 

kontinuitetsplaner, men i bland det går inte att helt undvika att skador eller avbrott uppstår eller att 

service uteblir. Det är då fördelaktigt med försäkringar som ersätter kostnader som händelsen 

orsakar. Försäkringar anses dock som ett extra skydd och som ”en sista utväg när inte annan åtgärd 

är möjlig av tekniska eller ekonomiska skäl.” (Säkra hus, Svenska Kommunförbundet (1996) sida 43). 

Ett annat argument till att försäkringar inte fungerar på samma sätt som förebyggande arbete är att 

”pengar kan aldrig kompensera det bortfall av service och den försämrade kvaliteten i kommunens 

verksamhet som skadorna medför” (Säkra hus, Svenska Kommunförbundet (1996) sida 44). Det 

senaste kan även appliceras på den privata sektorn och framförallt inom fastighetsbranschen som i 

dag är starkt kundorienterad och där service till hyresgästerna har en central roll. 

Fastighetsägare försäkrar sina fastigheter för att skydda det värde de utgör för verksamheten i form 

av egendomsförsäkring. Utöver detta försäkras även fastigheter för förluster av hyror så kallad 

hyresförlustförsäkring samt ansvaret för verksamheten och fel i produkterna de levererar i en 

ansvarsförsäkring.  

Hyresgäster i sin tur gör bäst i att försäkra sin bostad med hemförsäkring. Det är inget krav i lagen att 

en hyresgäst måste ha hemförsäkring (Hans-Christian Löth, advokat, i ett inlägg på www.dn.se.). 

Dock anser i princip alla fastighetsbolag att det är starkt rekommenderat med hemförsäkring. Vad 

som täcks av hem-/fastighetsförsäkringar finns att läsa mycket utförligt på de olika 

försäkringsbolagens hemsidor. 
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3 Intervjuer 
 

Det praktiskt inhämtade materialet till denna rapport har skett genom intervjuer. De personer som 

intervjuats har valts utifrån deras arbetsuppgifter och agerande i samband med branden i fastigheten 

på kvarteret Gripen på Skolgatan i Norrköping.  Deras roll i agerandet, arbetsuppgifter samt tankar 

och åsikter om agerandet har kartlagts utifrån intervjuerna. De personer som intervjuades är 

medarbetare på Ståhl samt med dess skadereglerare på Östgöta brandstodsbolag.  

 

3.1 Henry Ståhl Fastigheter AB 
 

Ståhl är en stark aktör inom fastighetsbranschen på den mellansvenska marknaden. Deras 

värdegrund uppbyggd av omtanke, öppenhet, långsiktighet och mod lades redan 1947 då företaget 

grundades. Företaget har varit familjeägt sedan det bildades och i dag förvaltas ca 550 000 kvm 

bostäder och lokaler, i huvudsak på orterna Norrköping och Linköping. (www.stahl.se).  

 

3.2 Intervjupersonerna 
 

De medarbetare på Ståhl som intervjuades redovisas här i den ordningen de intervjuades 

tillsammans med ansvarsområde och uppgifter vid brand. 

 Lars Olovsson är installationsansvarig samt har jouren på Ståhl, det vill säga står på den listan 

vaktbolaget har på kontaktpersoner på Ståhl. Vaktbolaget har den direkta jouren vid brand 

och kontaktar Ståhl när de fått ett larm. Olovsson var först på plats vid branden på 

Skolgatan. Hans roll i agerandet i händelse av brand kan beskrivas som en allt i allo. Han åtar 

sig det som måste ordnas omgående och blir den mest aktiva i agerandet vid brand. 

(Carlberg, Olovsson). 

 

 Jan Carlberg är byggnadsansvarig och även han är med på listan över kontaktpersoner. 

Carlberg har också del av den jourfunktion som finns på Ståhl. Han står med på listan hos 

vaktbolaget och åker till händelsen om så behövs. Hans ansvar och uppgift är mer 

administrativt och ledande. Han har en överblick och fungerar lite som en bromskloss för att 

arbetet inte skall gå händelserna i förväg. (Carlberg, Säfström). Carlberg är den som har mest 

erfarenhet av bränder och får på så sätt ledarrollen naturligt. 

  

 Anne Säfström är kundansvarig för bostäder på Ståhl. Säfström har den direkta kontakten 

med hyresgästerna i sitt område som fastigheten på Skolgatan är del av. Hon blir informerad 

omgående om brand skulle uppstå i hennes ansvarsområde av fastigheter. Detta för att 

kontakta de drabbade och för att informera och etablera en trygg kontakt hyresvärd och 

gäst emellan. Hon är den som har minst erfarenhet av brand i fastigheter. 

 

 Thomas Wahlberg är fastighetschef för marknadsområde Örebro/Kumla. Wahlberg var inte 

direkt involverad i agerandet i branden på Skolgatan men har dock erfarenhet av brand från 

tidigare händelser. Den största händelsen var i Västerås 2006 där en vind brann och 
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orsakade stor skada på bygganden och för boende. Efter branden skrev Wahlberg ett 

dokument med erfarenheter från denna brand. Dokumentet innehåller övergripande och 

generella tankar över vad som bör göras i händelse av brand, men kan ej ses som formella 

riktlinjer. Han intervjuades i egenskap av fastighetschef samt på grund av att hans 

erfarenhet från brand är stor. Wahlberg beskrev en fastighetschefs roll vid brand som lite 

tillbakadragen och stöttande för de mer involverade i agerandet. Beroende på hur medialt 

uppmärksammad en brand är blir fastighetschefen roll varierande då det är dennes uppgift 

att tala med media om händelsen. Detta för att avlasta de direkt agerande som inte ska 

behöva belastas med medieansvar. 

  

 Lars Bergström är kundansvarig för viss av Ståhls hyreslokaler. Bergström har kontakten med 

hyresgästerna i de kommersiella lokalerna i sitt område. Bergström blir som Säfström 

informerad omgående i händelse av brand för att upprätta kontakt med de drabbade och 

informera. Hans uppgifter och ansvar är likt Säfströms, men då emot lokalhyresgäster. 

 

 Håkan Johansson är skadereglerare på Östgöta Brandstadbolag. Johansson är den som har 

hand om Ståhls ärenden på Östgöta Brandstadbolag som är Ståhls försäkringsbolag. 

Johansson blir involverad när skador gällande fastigheten skall hanteras och ersättas.  

 

3.3 Branden på Skolgatan 
 

Branden som drabbade Ståhls fastighet på Skolgatan i Norrköping orsakade skador på kommersiella 

lokaler och bostadslägenheter. Skadorna resulterade i att flertalet boende och verksamma inte 

kunde bo kvar eller verka i delar av byggnaden och behovet av alternativa lokaler/boenden uppstod. 

Ingen person blev fysiskt skadad i branden vilket ses som lyckosamt och mycket förenklande sett till 

agerandet i krissituationer.  

Ståhl som fastighetsägare och förvaltare åtog sig att hjälpa de drabbade boende och verksamma i 

deras situation, som kan beskrivas som en krissituation för flera av de drabbade. Att hjälpa sina 

hyresgäster att hitta ett alternativt boende är ingen skyldighet för ägaren eller förvaltaren av en 

fastighet (Bergström). Ståhl anser dock att det är av god sed och service att finnas där för sina 

hyresgäster (Säfström). Det är i och med detta intressant att undersöka hur Ståhl agerade och 

handlade för att skapa trygghet och en bra service åt sina hyresgäster. 

 

3.3.1 Händelseförloppet  

 

Branden startade på söndagseftermiddagen den 6:e februari 2011. Först på plats var Olovsson och då 

hade redan brandkår och polis utrymt och ordnat med samlingslokal för de drabbade. 

Socialförvaltningen var på plats för att ordna med omhändertagandet. Olovssons främsta uppgift i 

detta läge var att meddela räddningstjänsten att han var representant för fastighetsägaren samt 

delge en lista på vilka som bor och verkar i fastigheten. Denna lista säkerställde att utrymningen var 

klar. Utöver det informerade Olovsson om byggnaden och verksamheterna så eventuella faror kunde 

uppmärksammas och risker förhindras. Vidare bistod han räddningspersonalen med den information 

de behövde i arbetet. Den första kontakten med de drabbade på plats skedde med Olovsson. I 
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sådana lägen kan det vara bra att vara två från Ståhl om läget så kräver, en möjlighet som i detta läge 

fanns då Carlberg nu var informerad om händelsen men valde att inte besöka platsen då den 

generella uppfattningen var att detta inte behövdes. Direkt på plats fanns också en restvärdesledare 

från räddningstjänsten vars uppgift var att samordna de drabbades ärenden gällande försäkring och 

leda den efterföljande räddningen av bland annat lösören. (Olovsson, Carlberg) 

De boende som evakuerades placerades på hotell över natten, vilket Ståhl betalade. Detta ersattes 

senare av de drabbades hemförsäkringar.(Säfström) 

Efterföljande morgon hölls ett möte som ordnades av Ståhl i en egen lokal där information och frågor 

om händelsen behandlades. Alla intervjupersoner medverkade på mötet tillsammans med 

representanter från försäkringsbolag och räddningstjänst. Wahlberg är inte den fastighetschef som 

ansvarar för fastigheten på Skolgatan. Aktuell fastighetschef är istället Jonas Hillman som 

medverkande på mötet. 

I tabell 1 nedan redovisas de intervjuades övergripande inblandning: 

 

 

Aktivitet: På plats Kontakt 
med 

hyresgäster 

Informerad 
omgående  

Medverkande 
på 

anslutande 
möte 

Arbetade vidare 
med bland annat 

Intervjuperson:      
Olovsson Ja. Först på 

plats. Delgav 
lista på 

hyresgäster och 
informerade 

räddningstjänst. 

Första 
kontakten 

med de 
drabbade 

Ja Ja Återställning och 
sanering 

Carlberg Nej. Kunde 
infinna sig om 

så krävdes. 

Kunde 
medverka 
vid första 
kontakten 

Ja Ja Återställning och 
sanering  

Säfström Nej Omgående 
kontakt 

direkt efter 
händelsen 

Ja Ja Ordna med 
alternativa 
bostäder 

Bergström Nej Omgående 
kontakt 

direkt efter 
händelsen 

Ja Ja Ordna med 
alternativa lokaler 

Fastighetschef Nej Nej Ja Ja Kontakt med 
media 

Försäkringsbolag Nej Nej Ja Ja Reglering av 
försäkringsärenden 

                  

Tabell 1. Intervjupersonernas 

övergripande inblandning 
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Redan under den första dagen efter händelsen kunde flertalet av de drabbade flytta tillbaka till sina 

lägenheter. Detta tack vare det väl fungerande och effektiva saneringsarbetet som utfördes av 

Östgöta Sanering. Enligt alla intervjuade gjorde saneringsföretaget ett mycket bra arbete och 

samarbetet kunde inte fungerat bättre. 

 

 

3.4 Intervjufrågor 
 

I detta avsnitt kommer de mest aktuella intervjufrågorna sammanställas. Frågorna har valts utifrån 

dess tyngd i relation till teorin samt relevans för frågeställningen. Intervjufrågorna finns att se i bilaga 

1. 

 

3.4.1 Krishantering, krisgrupp och kontinuitetsplan  

 

Arbete med krishantering och kontinuitetsplaner genomförs ej på Ståhl. I arbetsmiljö- och 

personalfrågor finns rutiner om en medarbetare skulle drabbas av skada eller liknade men inget som 

direkt styr agerande i händelse av exempelvis brand. Det är erfarenheterna i företaget som har en 

betydande roll för hur arbetet sker vid brand. Det finns ett dokument med sammanställda 

erfarenheter från en tidigare brand. I detta dokument finns dock inga tydliga riktlinjer som styr 

agerandet vid brand. Istället sker handlingarna utifrån erfarenhet och tidigare kunskap. Här 

poängteras också att eftersom ingen kan besitta all kunskap är samarbete viktigt inom företaget. Att 

dela kunskap och erfarenheter med varandra är också av stor vikt enligt Wahlberg. Detta förstärks av 

den anledningen att det inte sker någon utbildning i krishantering och då blir utnyttjandet av 

varandras kunskaper och erfarenheter extra viktigt. (Wahlberg) 

Wahlberg kommenterar även frågan angående det dokument han skapade med erfarenheter från 

den tidigare branden i Västerås. Han sa att det kändes skönt när det var gjort att och ha det på 

papper för senare händelser (Wahlberg). 

Någon hjälp utifrån i form av konsulter, används i krissituationer normalt inte på Ståhl. Det har inte 

krävts vid tidigare händelser, och inte heller under branden på Skolgatan.  

Ingen avsatt krisgrupp finns på Ståhl för att hantera händelser som brand. Hur uppgifter och ansvar 

fördelas bestäms utifrån vilka som är närmast involverade, mest lämpade samt utifrån tidigare 

erfarenhet (Carlberg). Vissa moment, så som kontakt med hyresgäster och informationsdelning, sker 

smidigast av de kundansvariga eftersom en relation där redan finns etablerad (Bergström, Säfström). 

Vidare har andra personer mer kontakt med saneringsfirmor och försäkringsbolag. Dessa personer 

får i sin tur ansvaret att styra arbetet med sanerings- och försäkringsärenden i krishanteringen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att egna interna initiativ styr hur arbetet fördelas, påverkat av 

befattning och ansvarsområde. 
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3.4.2 Alternativa bostäder/lokaler 

 

I intervjuerna med Anne Säfström och Lars Bergström, som är kundansvariga på bostad respektive 

lokalsidan, frågades det hur de ordnar med alternativa bostäder och lokaler till drabbade 

hyresgäster. Denna fråga är intressant i och med att Ståhl inte har skyldigheten att ordna med 

alternativboende/lokal. Det är dock båda intervjupersonernas uppfattning att det är en service som 

Ståhl skall kunna leverera om de har den möjligheten. Svaret på frågan är således att om lediga 

bostäder eller lokaler finns i det egna fastighetsbeståndet är det främst de som används. Skulle det 

inte finnas något ledigt samarbetar Ståhl med andra företag i branschen på lokal nivå för att hitta en 

lösning. (Bergström, Säfström). Kraven på den alternativa bostaden eller lokalen kan vara många. 

Den skall fungera för hyresgästen på samma sätt som den ursprungliga, med avseende på geografiskt 

läge och storlek, samt skall uppfylla de krav som verksamheten ställer på lokalen. Även 

försäkringsbolagen har krav på lokalen. Att hyresgästens försäkring även skall fungera för den 

alternativa lokalen är ett exempel. (Bergström). Önskemål från hyresgästen försöker uppfyllas till 

fullo, i den mån Ståhl har möjligheten (Säfström). Att på detta sätt ställa upp för sina hyresgäster är 

viktigt för Ståhl. Deras policy om ett nära och öppet företag med omtanke som pelare i värdegrunden 

är en av anledningarna till ett så omtänksamt och engagerat agerande. (Säfström) 

 

3.4.3 Service åt hyresgäster 
 

En fråga som ställdes till de kundansvariga på Ståhl var vad som de ansåg var det viktigaste gällande 

en bra service åt hyresgästerna i händelse av brand. De svarade båda två att bra service är bland det 

viktigaste och att det skapas genom bra och tydlig information, närvaro och omtanke till 

hyresgästerna. (Bergström, Säfström). Den information som skall delges de drabbade kan till exempel 

vara hur arbetet kommer fortgå och vad som gjorts sedan sist de informerades. Närvaron och 

omtanken kommer som en följd av den information som delges och själva kontakten mellan gäst och 

värd, som visar att de har gästen i åtanke i sitt agerande (Säfström). 

 

3.4.4 Utvärdering av agerandet 

 

Till flertalet intervjuade på Ståhl frågades det vad de ansåg hade fungerat bra och vad som kunde 

förbättras. Gemensamt för de flesta svarande var att samarbetet med försäkringsbolag och 

saneringsfirman samt samhällstjänsterna från polis och brandkår vad det som upplevts fungerat bäst 

under händelsen. (Bergström, Säfström, Carlberg, Olovsson). Vidare ansågs att den information som 

gick ut till drabbade och medarbetare var bra. Dock kunde mer löpande information delges för en 

bättre uppföljning till de drabbade under skeendena efter händelsen. (Bergström). Även delgivning 

av ritningar till brandkår kan på sikt bli bättre samt tillgängligheten på data om boende och 

verksamma i fastigheten för att snabbare upprätta en kontakt med de drabbade. (Carlberg, Olovsson, 

Bergström). 

Arbets- och ansvarsfördelningen under händelsen upplevdes positiv enligt Säfström. Hon ansåg att 

de involverade medarbetarna var samlade i arbetet trots att ingen egentlig krisgrupp fanns. Hon var 

nöjd med Carlberg som den mer styrande ledaren då han har mest erfarenhet och kunskap. 

(Säfström).  
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Det bör poängteras att den generella uppfattningen om branden är att hanterandet och hur Ståhl 

agerade och handlade anses ha skett på bästa sätt. De intervjuade anser att agerandet var ett 

skolexempel i hur de vill handla i kris och i hur de vill framstå gentemot hyresgäster, något som 

bekräftades utifrån feedback från de drabbade. (Bergström, Säfström, Carlberg, Olovsson). 

 

3.4.5 Skaderegleraren och samarbetet 

 

Håkan Johansson, Ståhls skadereglerare, blir vid brand i en av Ståhls fastigheter omgående 

informerad och kallad till möte för att få information och informera Ståhl om hur de kommer gå 

tillväga samt vad som gäller enligt försäkringsavtalet. Vidare blir han länken mellan kund och 

försäkringsbolag som skall skapa en nära kontakt med fungerande samarbete. På frågan om hur han 

ser på det samarbetet, som flertalet intervjuade på Ståhl upplevde som bra, svarar han att det är 

deras främsta mål som försäkrare av fastigheten att etablera och underhålla ett bra och fungerande 

samarbete. Detta gynnar båda parter i deras respektive verksamheter genom att förväntningar kan 

uppfyllas, processerna går friktionsfritt samt att relationen blir långvarig.(Johansson) 
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4 Analys 
 

4.1 Egenskaper och roller 
 

Gällande de olika rollerna som de intervjuade på Ståhl hade vid händelsen på Skolgatan kan vissa 

likheter ses till de egenskaper en bra hjälpare i krissituationer bör inneha. Förankring i eget liv och 

självkännedom är en svår sak att bedöma under en intervju. Däremot kan egenskaper så som 

kunskap och empati tydligt urskiljas hos de kundansvariga på Ståhl. De har både kunskap om vad som 

behöver göras samt engagemang och medkänsla för de drabbade hyresgästerna. Detta speglar sig 

också i den värdegrund gällande omtanke som företaget har för sin verksamhet. 

Vidare kan även ansvarsfördelningen mellan de involverade medarbetarna relateras till deras 

respektive roll i agerandet. Tydligt här är att de kundansvariga, som sedan tidigare har en relation till 

hyresgästerna, får ta ansvaret med kontakten samt att informera och uppmärksamma drabbade i 

deras situation. Utifrån erfarenhet har sedermera en styrande ledarperson framstått i Carlberg som 

arbetar på ett mer administrativt plan och överblickar agerandet samt stöttar deltagare som har 

mindre erfarenhet. I en krisgrupp beskrivs det i teorin att fler personer än gruppmedlemmarna kan 

behövas involveras vid beslut.  Här får fastighetschefen en viktig roll att stötta gruppen och dess 

ledare i arbetet med krishanteringen. 

 

4.2 Branden på Skolgatan 
 

Under branden på Skolgatan skedde flera handlingar som kan beskrivas som utförda ”by the book”, 

det vill säga helt rätt enligt vad som beskrivs i teorin. Ett tydligt exempel på en sådan handling var det 

mötet som Ståhl anordnade dagen efter branden där alla intervjuade deltog tillsammans med 

drabbade, försäkringsbolag, räddningstjänst med flera. Detta möte kan liknas vid en debriefing som 

tog upp frågor från drabbade samt spred information om händelsen och gav Ståhl en chans att visas 

sig engagerade i sina hyresgäster.  

Det samarbete mellan de olika inblandade aktörerna som flertalet intervjuade ansåg hade fungerat 

utmärkt under branden kan jämföras med en krisgrupp i ett större sammanhang. Här kan varje 

deltagande företags organisation liknas som en deltagare i gruppen och utifrån deras uppgift och 

kunskap sker agerandet på bästa sätt. Exempelvis har räddningstjänst och polis utbildning i 

krishantering, något de skall vara experter på. Vidare har Ståhl en kontakt med de drabbade 

hyresgästerna i egenskap av hyresvärd och kan sköta kontakten med dessa samt med 

försäkringsbolag och saneringsfirma. I och med detta kan agerandet ske optimalt då den som är bäst 

på en uppgift också utför den. Det är så en bra sammansatt krisgrupp bör fungera. 

Att inga skador på personer skedde under branden kan ses som ett bevis på att det förebyggande 

arbetet med brandsäkerhet fungerat. Tillsammans med att Ståhl nu arbetar med Utvägen för att 

effektivisera brand- och utrymningssäkerheten kommer de egna erfarenheter som skapats från 

händelsen med stor sannolikhet ha stor vikt vid framtida säkerhetsarbete. Detta då extern 

kompetens tillsammans med egen insikt i positiva och negativa erfarenheter kan samverka till en 

djupare kunskap.  
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4.3 Service och alternativa bostäder/lokaler 
 

I arbetet med att hitta alternativa bostäder och lokaler till de drabbade gör de kundansvariga en stor 

insats gällande service till hyresgästen. Som det skrevs tidigare har Ståhl ingen skyldighet att göra 

detta. Det sker dock ändå då Ståhl vill kunna ställa upp för hyresgästen, som i och med situationen 

har det svårt. En fördel för båda parter är att kostnader för flytt av boende/verksamhet täcks av hem- 

och fastighetsförsäkringar. Dock sker detta med vissa regleringar och krav för det alternativa boendet 

eller lokalen. 

Att ställa upp och vara där för sina hyresgäster är en målsättning för Ståhl. Att för hyresgästen finnas 

där och vara engagerad vid krissituationer skapar en service som kan ses som ovärderlig för de 

drabbade. 

Viktigt för servicen ansåg flera av de intervjuade var den information som förmedlades till 

hyresgästerna. Att hålla de uppdaterade om läget och vad som kommer ske skapar en trygghet som 

krisdrabbade behöver när mycket annat kan kännas osäkert och omskakande. 

 

4.4 Verksamheten vid kris 

 
Branden på Skolgatan var för Ståhl ingen stor kris för verksamheten. Skadorna var ringa och flertalet 

hyresgäster kunde bo kvar eller fortsätta verka i sina lokaler. Att allt gick smidigt och att utgången 

blev bra är till viss del tur, genom att branden inte fick sprida sig och orsaka större skador, men också 

ett tydligt tecken på bra arbete från brandkåren. De som behövde flytta fick alternativa lokaler 

snabbt och utan större problem. Och det är i detta efterarbete Ståhl kan anse sig ha gjort ett bra 

jobb. 

Branden som uppstod orsakade inte en kris för Ståhls verksamhet men flera av de drabbade 

hyresgästerna upplevde med säkerhet händelsen som en kris. Mindre verksamheter och boende som 

förlorat allt, stod tomhänta och var i behov av hjälp. Att i denna situation ställa upp och erbjuda hjälp 

i form av nya lokaler skapar en stor trygghet. För den drabbade är vetskapen att hyresvärden har 

omtanke och empati i dennes situation är en stor sak i dagen samhälle som annars kan vara ganska 

utelämnande. Detta är ett bra tydligt tecken på ett bra krisagerande och service från Ståhl som bör 

noteras och användas i den fortsatta verksamheten. 

 

4.5 Försäkringar för ägaren och boende 

 
Då händelser som orsakar större skador, till exempel brand eller vattenskador, inte helt går att 

undvika, måste fastighetsägaren teckna en försäkring. Detta för att om stora skador inträffar ha ett 

ekonomiskt skydd. Även den boende eller den verksamma behöver försäkra sig. Dock inte för själva 

skadan på fastigheten utan för de egna ägodelarna i bostaden eller i lokalen. Verksamma kan också 

försäkra sin verksamhet mot bortfall av inkomster från verksamheten, orsakade av skadan. 
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5 Diskussion  

 

5.1 Krisplan eller inte 
 

Det faktum att Ståhl inte har någon tydlig formellt fastställd krisplan eller utbildning i krishantering 

skapar frågan hur de kunde lyckas så bra med agerandet vid branden på Skolgatan. I den litteratur 

som studerats poängteras hur viktig en fungerande kris- eller kontinuitetsplan är för verksamheten. 

Utifrån detta fås uppfattningen att utan sådana planer står och faller verksamheten om en kris 

uppstår. Så verkar det dock inte vara i praktiken . Vad är det då som gör att Ståhl kan fungera så bra i 

kris utan styrning från exempelvis krisplaner? Den uppfattning som skapats under arbetet med 

kartläggningen av krisagerandet på Ståhl är att de intervjuade personerna på företaget har en stor 

kompetens och ett engagemang i sitt arbete. Dessa egenskaper tillsammans med vilja att hjälpa sina 

hyresgäster skapar de förutsättningar som möjliggör en effektivt och väl fungerande krishantering i 

den utsträckningen som verksamheten kräver.  

Ytterligare förutsättningar för att krishantering skall lyckas är att tidigare erfarenheter tagits till vara 

och skrivits ner då detta kan har en funktion som utbildande material. Tidigare händelser och 

upplevelser hos medarbetare är värdefulla då de kan föra den kunskapen vidare till mindre erfarna i 

företaget eller krisgruppen.  

 

5.2 Utvärdering av agerandet 
 

Alla de intervjuade hade som tidigare nämnts upplevt att ungefär samma saker fungerat bra under 

branden på Skolgatan.  Det är säkert ingen slump att den uppfattningen skapats. Tänkbart är att det 

snarare är en bekräftelse på att de sakerna verkligen gick bra och utfördes på rätt sätt. Oavsett 

uppfattning kan det konstateras att det som utfördes och fungerade väl var rätt saker för just denna 

specifika händelse. Utgången kunde blivit helt annorlunda om omfattning av händelse blivit större 

eller mer tragisk, vilket inte var fallet på Skolgatan. I och med detta kan det vara en fördel att 

utvärdera agerandet vidare till att anpassas till ett större, mer omfattande scenario. Görs detta kan 

utbildning och planering i krishantering komma att bli aktuellt, något som får utredas vidare om så 

upplevs nödvändigt. 

Hade mer detaljerade intervjuer och djupare efterforskningar gjorts hade säkerligen fler områden 

med förbättringspotential kunna identifierats. Detta låg dock utanför tidsramarna för denna studie. 

Att utreda både positiva och mindre positiva delar är av stor vikt för den erfarenhet som kan utvinnas 

ur händelsen och användas i senare skeenden. Detta medför att förbättringspunkter som 

framkommit i detta arbete kan anses som det viktigaste och mest uppenbara delarna att arbeta 

vidare med i framtiden för att optimera krisarbetet. 

 

5.3 God service vid kriser 
 

Vad som anses som god service i fastighetsbranschen varierar mellan olika företag och olika personer 

på företagen. Större aktörer i branschen utgår från vissa gemensamma mått på nöjdhet hos deras 
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kunder, så kallad nöjd kund index (NKI), men internt finns egna mål och policys. Ståhl lägger här stor 

vikt vid kontakten och upplevelsen av företaget hos kunden, något som tydligt kan ses i företagets 

handlande vid kriser. Det stora engagemanget i kundens situation, samt hur de arbetar för att hjälpa 

kunden, kan anses som god service enligt den uppfattning som uppstått under detta arbete.  

Att skapa en relation som bygger på samspel mellan flera olika företag, kunder och 

samarbetspartners har uppfattats som en viktig faktor för Ståhl i agerandet vid krissituationer. Att 

samarbeta med andra företag i olika branscher ställer krav på samspel och organisering, något som 

blir en utmaning för de inblandade i krisarbeten. Det är viktigt att ha bra relationer företagen 

emellan och även att erbjuda en god service, inte bara till kunder, utan också till samarbetande 

parter. 

 

5.4 Kunderna och verksamheten 
 

Det främsta i Ståhls verksamhet är kunderna. Utan boende eller verksamma i deras fastigheter skulle 

det inte finnas någon verksamhet för företaget. I och med detta faktum klargörs hur viktiga kunderna 

är för Ståhl samt en förklaring till deras engagemang i kunden. Om en kunds verksamhet skulle 

stoppas, exempelvis på grund av brand, kan Ståhl som hyresvärd erbjuda alternativa lokaler för 

verksamheten. Detta då de i form av aktör i fastighetsbranschen har ett utbrett kontaktnät och 

tidigare erfarenheter till hjälp. Funderingar kring om detta agerande från Ståhl har någon effekt för 

den egna verksamheten har funnits under arbetet. Nu mot slutet har insetts att de direkta effekterna 

av det engagerande handlandet helt enkelt är att ett ömsesidigt förtroende byggs upp mellan 

hyresvärd och gäst. Detta förtroende resulterar sedan i en relation som skapar långvarighet i 

förhållandet och verksamheterna. Enkelt sagt blir kunden kvar länge i bostaden eller lokalen och 

detta gynnar båda parterna. 

 

5.5 Säkerhet för ägaren och de boende 
 

Trygghet för fastighetsägaren och kunderna kan variera mycket. Ett exempel är vetskapen att om 

händelse som skadar boendet eller lokalen inträffar, finns säkerheten att de inte blir utan ersättning 

för förlust av inkomst eller lösören. Försäkringar av olika slag står för den ekonomiska ersättningen i 

dessa fall.  Det är för de flesta en självklarhet med försäkringar för boenden eller verksamheter. Efter 

detta arbete har uppfattningen blivit en annan då det händer att boende inte har en hemförsäkring 

och att det i lag inte finns krav på detta. Saknas hemförsäkring uteblir ersättning för utgifter och 

lösören som förstörts exempelvis vid brand.  
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6 Slutsats 
 

Vad som framkommit av arbetet är nya kunskaper av vad kriser och krishantering innebär för 

personer, grupper och företag. Händelser som resulterar i kriser är svåra att definiera då även de 

minsta incidenter kan under vissa omständigheter få stor påverkan på de inblandande personerna 

och verksamheterna. Att hjälp i någon form behövs i nästan alla fall har blivit tydligt. Det kan vara 

hjälp i form av personer att prata med, strukturplaner för krisarbete i företag eller verksamheter, 

men även stöd och omtanke från hyresvärd eller andra närstående parter. 

Den uppfattning som skapats om Ståhls krishantering vid brand i deras fastigheter är att arbetet 

fungerat väl i den omfattning som situationen krävt. Avsaknaden av struktur som litteratur annars 

förespråkar ersätter de med initiativ, erfarenhet och engagemang emot kunderna och de 

samarbetande parterna de arbetar med.  

Viktigt för Ståhls agerande vid kriser är samarbetet med andra företag som Ståhl använder i sin 

verksamhet. Att arbetet dem emellan fungerar friktionsfritt är av stor vikt. Relationerna dem emellan 

byggs på lång sikt, vilket upplevs gynna alla inblandande parter. Detta är också en förutsättning för 

det goda samarbete Ståhl strävar efter.  

Litteraturen som använts i arbetet har varit bra. Svårigheter har dock funnits att relatera dess 

innehåll till Ståhls serviceinriktade verksamhet då litteraturen har behandlat kriser hos personer och 

grupper i det vardagliga livet, i företag eller för verksamheter i tillverkningsindustrin.  

Den egna uppfattningen efter arbetet med krishantering är att även om inte något arbete i större 

omfattning läggs på krishantering kan företag klara kriser med bra resultat ändå. Engagemang, 

kunskap och erfarenhet av verksamheten skapar förutsättningar som bidrar till ett bra resultat av 

krishanteringen utan kontinuitets- och krisplaner som styr arbete med kriser. I framtiden kommer 

troligtvis arbetet med krishantering och styrande planer av olika slag bli allt mer uppmärksammat 

och viktigt. Dagen samhälle ställer höga krav på service i alla situationer och förhållanden vilket 

skapar behov av en fungerande krishantering där service till kunderna har stor vikt.  
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Intervjuer med personer och datum för intervjun är följande: 

11-04-12 Jan Carlgren – Byggansvarig, Henry Ståhl Fastigheter AB 

11-04-12 Lars Olovsson – Installationsansvarig, Henry Ståhl Fastigheter AB Norrköping 

11-04-13 Anne Säfström – Kundansvarig Bostäder, Henry Ståhl Fastigheter AB Norrköping 

11-04-20 Thomas Wahlberg – Fastighetschef marknadsområde Örebro/Kumla, Henry Ståhl 

Fastigheter AB Norrköping  

11-04-26 Lars Bergström – Kundansvarig Lokal, Henry Ståhl Fastigheter AB Norrköping 

11-04-27 Håkan Johannson – Skadereglerare på Östgöta Bradstodbolag Norrköping 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor: 

11-04-12 Lars Olovsson och Jan Carlberg  

 

 Vilken roll har ni i agerandet vid brand? 

 Finns det en specifik krisgrupp på Ståhl? 

 Görs det något arbete med riskanalyser och kontinuitetsplaner? 

 Vad anser ni har varit bra och vad har kunnat göras bättre i och med branden på Skolgatan? 

 

11-04-13 Anne Säfström 

 

 Vilken roll har du i agerandet vid brand? 

 Hur löser man möjligheten till alternativa boenden för drabbade hyresgäster? 

 Vad anser du är viktigast gällande service i krissituationer? 

 Hur anser du att agerande från Ståhl var under branden på Skolgatan? 

 Vad anser du har varit bra och vad kunde göras bättre i och med branden på Skolgatan? 

 

11-04-20 Thomas Wahlberg 

 

 Vad är fastighetschefens roll i agerandet vid brand? 

 Sker det något arbete med krishantering och utbildning inom detta på Ståhl? 

 Är det bestämt på Ståhl vilka som skall jobba med kriser om de inträffas? 

 Används hjälp från konsulter eller likande i arbetet med krishantering? 

 När dokumentet med erfarenheter från branden i Västerås skrevs användes då någon form 

av litteratur som beskrev hur agerande bör ske i krissituationer? 

 Finns det någon anledning till att kris- eller kontinuitetsplaner inte finns i företaget? 

 

11-04-26 Lars Bergström 

 

 Vilken roll har du i agerandet vid brand? 

 Hur löser man möjligheten till alternativa lokaler för drabbade hyresgäster? 

 Vad anser du är viktigast gällande service i krissituationer? 

 Hur anser du att agerande från Ståhl var under branden på Skolgatan? 

 Vad anser du har varit bra och vad kunde göras bättre i och med branden på Skolgatan? 
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11-04-27 Håkan Johansson 

 

 Hur ser din roll ut gentemot Ståhl? 

 Hur agerar ni som försäkringsbolag i händelse av brand i en er kunds fastighet? 

 Vad täcker en hemförsäkring för kostnader för hyresgästen? 

 Vad har en fastighetsförsäkring för funktion för fastighetsägaren? 

 Hur sker samarbetet med Ståhl om det brunnit i en av deras fastigheter? 

 Hur ser ni som försäkringsbolag på förebyggande och säkerhetshöjande arbete? 

 Vad var dina uppgifter under branden på Skolgatan? 

 


