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Syftet med undersökningen är att se om teorierna om krisberedskap som finns i litteraturen 
stämmer överens med hur det är i verkligheten. Dessutom vill jag se om krisberedskapen är 
densamma inom olika svenska företag. Jag valde att avgränsa min undersökning till en 
fallstudie genom att fokusera på en specifik del som handlar om de interna kriser som kan 
drabba ett svenskt företag. Med de interna kriserna menar jag de extraordinära händelser 
som kan inträffa, där de anställda blir drabbade eller där företaget drabbas på grund av de 
anställda. 

För att kunna undersöka detta kontaktade jag tre företag inom olika branscher. Genom 
intervjuer med dessa företag fick jag en bild av hur de arbetar med sin krisberedskap 
gällande interna kriser. Materialet jag fick fram valde jag att kategorisera för att få en 
tydligare överblick över informationen. Utifrån dessa kategorier gjorde jag sedan en 
jämförelse av företagens krisberedskap.  

Genom en litteraturstudie fann jag teorier angående krisberedskap. Dessa teorier kopplade 
jag ihop med materialet i kategorierna som jag utformat för att se om teori och verklighet 
stämmer överens. Det blev således en teoriprövande undersökning.  

Slutsatserna jag kan dra från min undersökning är att krisberedskapen som helhet inom de 
tre företagen innehåller stora likheter. Några av delarna i krisberedskapen är identiska med 
varandra medan det i de flesta fall bara är detaljer som skiljer sig. Eftersom den litteraturen 
jag använde mig av till största delen innehöll generell information och teorier om hur 
krisberedskapen ser ut, så stämde det in på de allmänna delarna av krisberedskapen inom de 
undersökta företagen. Däremot så har företagen anpassat dessa generella delar så de lämpar 
sig till företaget.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till undersökningen och för att undvika missförstånd finns här också en begrepps-
definition av de begrepp som kommer användas i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Aristoteles (384-322 f Kr) myntade begreppet ”Det är sannolikt att något osannolikt inträffar” för 
mer än tvåtusen år sedan. Idag är man väl medveten om att det är så, men vad gör man för att förbe-
reda sig inför det osannolika?  Hur arbetar företag egentligen med sin krisberedskap? Förbereder sig 
olika företag på liknande sätt? Genom denna kvalitativa c-uppsats hoppas jag, att genom empiriska 
undersökningar, få kunskap om hur olika företag förbereder sig inför en eventuell kris, och hur de 
arbetar fram sin krishanteringsplan. Genom att dessutom göra en litteraturstudie och se vilka teorier 
som finns om krisberedskap ska jag se om det finns generella riktlinjer för hur företag kan arbeta 
fram en krishanteringsplan och hur de kan förbereda sig inför en eventuell kris.  

De tre utvalda företagen ska skildra verkligheten för mig, genom intervjuer, om hur de arbetar med 
sin krisberedskap. Materialet från intervjuerna kopplas till de teorier som jag hittat genom litteratur-
studien, överensstämmer teorierna med verkligheten? Undersökningen är alltså teoriprövande. 
Dessutom kommer de undersökta företagens krisberedskap att jämföras med varandra, hur skiljer de 
sig åt respektive vad finns det för likheter? 

Företagen som undersökts i detta arbete är verksamma inom helt olika branscher. Det innebär att de 
kan drabbas av olika typer av kriser, men jag har valt att fokusera på de interna kriser som kan inträf-
fa på alla typer av företag. Är krisberedskapen då densamma inom olika branscher? De undersökta 
företagen har valt att inte figurera med företagsnamn. Därför kommer jag att benämna dem som 
Företag 1, Företag 2 och Företag 3.  

1.2 Begreppsdefinition  

Nedan kommer definitioner på de begrepp som jag använder mig av i uppsatsen. För varje begrepp 
finns det många olika definitioner, jag har valt att presentera de som är mest förekommande. Utifrån 
dessa definitioner har jag sedan skapat en definition som jag kommer att använda mig av i det fort-
satta arbetet. Eftersom begrepp ofta har olika betydelse för olika människor så vill jag, genom att i 
fortsatt arbete använda begreppen med min egen definition, försöka undvika missförstånd och 
missuppfattningar.   

1.2.1 Kris 

En kris kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang den kan inträffa. Definitionen för 
en kris som kan inträffa i en organisation eller på ett företag kan vara att det är en plötsligt och ovän-
tad händelse som inträffar. Händelsen kommer som en överraskning och är ett hot för företaget. 
Det kan också vara en serie av olika mindre händelser.(Larsson, 2008) 

Jag definierar en kris inom ett företag som; en extraordinär händelse som plötslig inträffar och som 
drabbar många människor på arbetsplatsen. En kris kan orsaka allvarliga konsekvenser för företaget 
och dess personal. 
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1.2.2 Interna kriser 

Det finns många olika typer av kriser som kan drabba företag. Dessa kriser kan delas in i olika kate-
gorier, exempelvis ekonomiska kriser, kriser som skadar företagets rykte, kriser orsakade av naturka-
tastrofer och psykiska kriser. (Mitroff, 2004) Jag har valt att skapa en kategori som jag benämner 
”Interna kriser”. När jag skriver om interna kriser menar jag extraordinära händelser som kan inträffa 
inom ett företag, alltså på arbetsplatsen. Till exempel: 

 Brand på fabrik eller kontor 

 Allvarlig skada eller dödsfall på arbetsplatsen 

 Dataproblem 

 Inbrott eller stöld 

 Allvarlig sjukdom som drabbar många på arbetsplatsen 

 Alkoholpåverkad personal på arbetsplatsen 

Dessa typer av kriser kan drabba alla företag, oavsett vilken bransch de är verksamma inom, vilket 
göra att man då kan jämföra de olika företagen med varandra.  

1.2.3 Krishantering 

Erikson (2007, s. 275) definierar begreppet krishantering som ”Planer och åtgärder för att med 
kommunikation bidra till att hantera krisen i en organisation på ett så ändamålsenligt sätt som möj-
ligt”.  

Hur organisationer och företag sköter en kris och hur de förbereder sig inför en eventuell kris kan 
sammanfattas med begreppet krishantering, eller Crisis Management som är den term man använder 
internationellt. (Larsson, 2008)  

Min definition av krishantering är hur företaget går tillväga för att hantera en kris. En del av krishan-
teringen är hur de förbereder sig, alltså krisberedskap. En annan del är hur de hanterar reaktioner 
från berörda och hur de hanterar media när krisen väl inträffar. Krishantering innebär också arbetet 
efter en kris, exempelvis en utvärdering.  

1.2.4 Krisberedskap 

Larson (2008), Flodin (1999) och Fearn-Banks (1996) menar att en kris består av olika faser (se kapi-
tel 4.1). Den andra fasen i en kris kallas förberedelsefasen och innebär just att man ska förbereda sig 
inför en eventuell kris. Företaget ska planera för att kunna hantera en krissituation. 

Krisberedskap menar jag är den första delen av krishanteringen. Jag definierar begreppet till att det 
är hur företag förbereder sig inför en eventuell kris. Det kan vara allt ifrån att skapa en krishanter-
ingsplan för hur man ska gå tillväga vid en kris till att personalen får utbildning och övning.  
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1.2.5 Krishanteringsplan 

En krishanteringsplan ska vara kortfattad och endast innehålla relevant information. Informationen 
som ska finnas i en krishanteringsplan ska vara lättöverskådlig. Först i planen finns en beskrivning 
på hur den ska användas och när den har uppdaterats. Sedan kommer förklaringar och beskrivningar 
på hur man ska gå tillväga. Exempelvis hur man ska förhålla sig till andra aktörer, hur media ska 
hanteras och hur man ska behandla anställda på företaget. Krishanteringsplanen ska ses som riktlin-
jer för hur man ska gå tillväga, för givetvis måste den anpassas till varje situation som uppstår. (Lars-
son, 2008) 

En del av förberedelserna för ett företag inför en eventuell kris kan bestå av att framställa en kris-
hanteringsplan. En krishanteringsplan definierar jag som en typ av dokument där det finns beskrivet 
hur man ska gå tillväga vid en kris. Detta kan finnas beskrivet i form av checklistor. I krishanterings-
planen finns också kontaktuppgifter till de personer som kan behövas kontaktas när en kris inträffar.  

1.2.6 Så hänger begreppen ihop 

Begreppet krishantering innefattar alla delarna av den arbetsprocess som sker innan, under och efter 
en kris. En utav delarna företaget måste arbeta med innan en kris inträffar är krisberedskapen, detta 
för att vara förberedda när krisen väl inträffar. Ett sätt att förbereda sig är att skapa en krishanter-
ingsplan som en del av krisberedskapen. Krishanteringsplanen kan sedan användas när krisen inträf-
far för att hantera situationen som uppstått.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Begreppsmodell 
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2 Problemprecisering 

Här beskrivs syftet med undersökningen, vilka frågeställningar jag ska söka svar på och vilka avgränsningar som jag 
har gjort. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se om tre svenska företag, inom olika branscher, arbetar på 
liknande sätt med sin krisberedskap inför de händelser som kan inträffa på arbetsplatsen. Dessutom 
se om krisberedskap som finns på de tre utvalda företagen stämmer överens med teorierna angående 
krisberedskap, alltså en teoriprövning.  

2.2 Problemformulering 

Dessa frågeställningar ska jag söka svar på under arbetets gång. 

 Hur ser krisberedskapen för interna kriser ut på tre svenska företag inom olika branscher?  

 Vilka likheter respektive skillnader finns det i krisberedskapen för interna kriser i de utvalda 
företagen? 

 Stämmer verkligheten i dessa tre företag överens med de teorier som finns om krisbered-
skap? 

2.3 Avgränsningar 

För att kunna göra en kvalitativ undersökning inom krisberedskap så valde jag att fokusera på en 
specifik del av krisberedskapen. Jag valde de interna kriser som kan inträffa på företag. Anledningen 
till just denna avgränsning är att jag då kan jämföra företag inom olika branscher eftersom alla kan 
drabbas av denna sorts kris.  

Dessutom har jag begränsat mig till tre företag. Genom att undersöka tre företag kan jag jämföra 
dem mer detaljerat och noggrant, vilket är syftet med uppsatsen, än om jag hade valt ett större antal.  

2.4 Disposition 

För att du som läsare ska få en översiktlig bild av uppsatsens innehåll och upplägg kommer här en 
kortfattad disposition. 

I kapitel 3, Tidigare forskning, presenteras ett urval av den tidigare forskningen som finns inom ämnet 
krishantering.  

Därefter följer kapitel 4 som innehåller min teoretiska referensram, alltså resultatet av min litteraturstu-
die.  
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I kapitlet 5 finns de metoder jag använt mig av. Metoderna beskrivs ingående och följs av en moti-
vering till varför jag har valt att använda mig av just dessa metoder. Sist i kapitel 5 berättar jag hur 
jag har gått tillväga med mitt arbete, alltså genomförandet. 

Svaren på mina frågor finns i kapitel 6, Resultat. Först presenteras krisberedskapen hos varje företag 
enskilt. Sedan jämförs företagen med varandra och även med de teorier jag funnit i litteraturen som 
presenteras i kapitel 4. 

Kapitlet 7 innehåller en diskussion utifrån resultatet i kapitel 6 och metoderna i kapitel 5. Jag disku-
terar och analyserar resultatet jag fått fram och jag diskuterar metoderna jag använt. Har det varit bra 
att använda just dessa metoder i min undersökning? Varför eller varför inte? Jag presenterar också 
mina slutsatser i kapitel 6 och jag avslutar uppsatsen med att ge förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krisberedskap i teori och praktik  Josefine Lönander 

- En teoriprövande fallstudie i svenska företag  Ht 2008 

 

6 

 

3 Tidigare forskning 

Avsnittet innehåller en presentation av tidigare undersökningar som gjorts inom krishantering och krisberedskap. 

 

Det finns många tidigare undersökningar som handlar om krisberedskap och krishantering. Nedan 
presenteras några av de uppsatser som skrivits på svenska högskolor och universitet under 2000-
talet. Dessa uppsatser har jag valt för att deras syfte och val av metoder påminner om min egen upp-
sats och för att inte uppfinna hjulet på nytt så har jag använd dessa undersökningar som en utgångs-
punkt i mitt eget arbete.  

Eliasson, Severin och Sperlbauer (2005) har undersökt krishanteringen i fem svenska reseföretag. 
Genom personliga intervjuer med ledningen på varje företag har författarna fått fram information 
om hur företagen arbetar med krishanteringen. Författarnas syfte med undersökningen var just att se 
detta, men också se om händelserna inom branschen de senaste åren har förändrat krisarbetet. De 
fem undersökta reseföretagen tycker det är viktigt att arbeta med krishanteringen, att var väl förbe-
redd inför en eventuell kris skapar en trygghet på företaget och för dess medarbetare. En annan an-
ledning till denna trygghet beror på ledaren som styr arbetet och fattar nödvändiga beslut. Vissa av 
företagen har en dokumenterad krishanteringsplan medans andra företag bara har den memorerad, 
oavsett vilket så anser alla de undersökta företagen att deras krishanteringsplan har fungerat bra när 
de har behövt använda sig av den Gemensamt för alla företag är också att de har lärt sig något av de 
kriser som har inträffat och utifrån det utvecklat sitt krisarbete. När en kris väl inträffar har företa-
gen haft stor användning av sitt intranät. Att sprida information och kunna kommunicera snabbt är 
viktigt och intranätet har då varit ett bra verktyg.  

Andersson, Forsén och Weinberg (2003) har som syfte med sin undersökning att se vilken mening 
Crisis Management har i tre svenska företag, dessutom se om teorin stämmer överens med verklig-
heten. Genom en teoristudie (för att få fram teorier) och flera intervjuer (för att se hur företagen 
arbetar i praktiken) har författarna samlat in data till undersökningen. Slutsatserna som de drar av 
undersökningen är att genom att ha en bra Crisis Management skapas en trygghetskänsla på företa-
get. Detta eftersom man är väl förberedd på hur man ska gå tillväga när krisen inträffar. Det är svårt 
för företagen att förstå betydelsen av hur viktigt det är att vara förberedd inför en eventuell kris in-
nan de själva blir drabbade av en kris. Om företaget är väl förberett vet de hur de ska hantera en 
krissituation på ett optimalt sätt och på så vis minska de negativa konsekvenserna.  

Caspar, Lindberg och Savén (2007) har gjort en litteraturstudie och funnit nio fallstudier som hand-
lar om kriser i företag. Dessa fallstudier har de sedan analyserat för att se om det finns någon 
gemensam metod som företag använder sig av i en krishanteringsplan. Utifrån undersökningen har 
författarna dragit slutsatsen att det finns generella riktlinjer som företag utgår från när de ska utfor-
ma en krishanteringsplan. Exempelvis ska företagen arbeta förebyggande för att minska effekterna 
av en kris eller kanske helt kunna undvika dem. Att jobba förebyggande kan innebär att man förbe-
reder sig inför det värsta tänkbara scenariot och på hur man ska gå tillväga om det inträffar. Det är 
också viktigt att företagen förstår sin externa miljö och att de kommunicera med omvärlden för att 
bygga upp ett förtroende och skapa en relation. När en kris väl inträffar ska företagen vara öppen-
hjärtliga och ärliga mot omvärlden. De ska gå ut med relevant information så snabbt som möjligt. 

Det finns också en arbetsrapport av Flodin (1999) som är framtagen av Styrelsen för psykologiskt försvar 
(SPF). Rapporten innehåller en litteraturstudie av flera tidigare teorier som Flodin själv sedan har 
utvecklat till en egen teori. Denna arbetsrapport har jag delvis använt mig av i det kommande avsnit-
tet.  
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4 Teoretisk referensram 

I avsnittet presenteras de teorier och information om krisberedskap och krishantering som jag fann i litteraturen genom 
litteraturstudien.     

4.1 Typer av kriser och händelser som kan inträffa 

Det finns flera olika typer av kriser som kan inträffa och oftast orsakas de av en specifik händelse. 
Skoglund (2002) har valt att dela in händelserna som kan inträffa i tre kategorier. Den första är hän-
delser som utgör ett hot mot människors liv och hälsa. Den andra kategorin är händelser som på-
verkar materiella värden, kan exempelvis innebära att byggnader, maskiner eller datasystem förstörs. 
Tredje och sista kategorin är händelser som skadar exempelvis företagets varumärke, förtroende och 
relationer, dessa benämns som de immateriella värdena.  

Larsson (2001) har istället valt att dela i kriserna i fyra olika typer. Han har delat in dem i; naturkriser 
som innefattar kriser orsakade av naturfenomen och kriser som är miljörelaterade, teknologiska kriser 
är olyckor som beror på teknik- eller produktfel, vålds- och motsättningskriser kan vara demonstrationer, 
attentat eller hot, ledningskriser är den sista och kan bero på fusk, värderingar eller försummelse.  

Kriser som kan drabba företag kan enligt Mitroff (2004) delas in i olika grupper. Grupperna som 
nämns är då bland annat; ekonomiska kriser där aktier eller lågkonjunktur är orsak, informationskriser 
som att falsk eller sekretessbelagd information sprids, psykopatiska kriser som kidnappning, terrorism 
eller gisslandrama. Slutligen kriser som skadar företagets anseende, exempelvis rykten och skvaller eller att 
logotypen förlöjligas. 

4.2 Krishanteringsplan 

För att förbereda sig inför en kris måste man identifiera alla händelser som skulle kunna inträffa och 
även riskerna med dessa. (Erikson, 2007 och Skoglund, 2002) När man har gjort det kan man ut-
forma en krishanteringsplan för alla olika typer av händelser. Planen ska exempelvis innehålla meto-
der och strategier som kan användas när krisen inträffar, kontaktuppgifter till personer som behöver 
kontaktas och en checklista på det mest akuta som behöver göras; exempelvis larma personal, bred-
da möjligheten att ta emot telefonsamtal, hantera anhöriga som vill ha information. (Curtin, Hayman 
& Husein, 2005, Fearn-Banks, 1996 och Flodin, 1999) I en krishanteringsplan ska det även finnas 
angivet vem som är ansvarig för vad, exempelvis för uttalanden och för hur krisgrupper ska sam-
mankallas om en kris inträffar. (Falkheimer, 2001) Anledningen till varför det är bra att ha en kris-
hanteringsplan är för att när en kris inträffar behöver man snabbt kunna agera. Dessutom kan man 
genom att analysera riskerna kanske förhindra dem. (Larsson, 2001) 
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Eftersom alla kriser är olika kan man inte förutse hur en kris ska hanteras, det måste anpassas efter 
situationen. Krishanteringsplanen är därför inte någon instruktionsbok utan ska ses som en upp-
slagsbok med riktlinjer på hur man ska gå tillväga. Detta innebär att krishanteringsplanen måste vara 
välstrukturerad, kortfattad, enkel att förstå samtidigt som den innehåller all nödvändig information. 
Dessutom ska det vara lätt att hitta det man söker i den. (Curtin m.fl., 2005 och Fearn-Banks, 1996) 
Informationen som finns i krishanteringsplanen ska spridas till hela företaget så att alla är medvetna 
om hur den ser ut. I vissa fall kan till och med personalen få öva på hur det ska gå till. Till slut är det 
viktigt att regelbundet uppdatera krishanteringsplanen och då givetvis också alla inblandade. (Erik-
son, 2007 och Skoglund, 2002)   

Krishanteringsplanen måste snabbt kunna nås när en kris inträffar. Därför måste man fundera på var 
den ska förvaras. Lämpligtvis ska den finnas på företagets intranät så att alla, även de som är på re-
sande fot, har tillgång till den. Dessutom rekommenderas att det finnas en kopia av den i pappers-
form som förvaras på lämplig plats. Detta för att man ska ha den tillgänglig om intranätet av någon 
anledning inte skulle fungera. (Curtin m.fl., 2005)  

4.3 Krishanteringens olika faser 

En kris kan man dela in i flera olika faser. I grova drag kan man säga att det är fasen före en kris, 
under en kris och efter en kris. Men för att få en utförligare indelning kan man använda sig av flera 
olika delar.(Larsson, 2001) Vilka delar man väljer att dela in en kris i varierar mellan olika författare.  

Flodin (1999) anser att händelseförloppet vid en kris har fyra faser. Larsson (2001) anser att dessa 
fyra faser stämmer, men han har dessutom lagt till en femte fas.  

1. Förebyggandefasen 
För att förebygga eller reducera en kris kan man exempelvis installera bevakningssystem och 
larm, men man kan också ha en god kännedom om sin omgivning. Riskanalyser och typer av 
utbildningar kan också förebygga en kris. (Flodin, 1999 och Larsson, 2001) 

2. Förberedelsefasen 
Genom att skapa krishanteringsplaner och kriskommunikationsplaner och dessutom öva på 
dessa har man en bra förberedelse inför en eventuell kris. Det gäller att organisera och skapa 
resurser som kan hantera besvärligheter. (Flodin, 1999 och Larsson, 2001) 

3. Akutfasen 
Under akutfasen är det viktigaste att rädda liv och förhindra skador. Polis, räddningstjänst, 
medier med flera är då ofta inblandade.(Flodin, 1999) 

4. Återhämtningsfasen 
Här återställs de skador som inträffat under krisen, försäkringsfrågor löses och företaget för-
söker så snabbt som möjligt återgå till det normala arbetet. (Flodin, 1999 och Larsson, 2001) 

5. Lärofasen 
Den sista fasen innebär att man undersöker och utvärderar vad man har lärt sig och hur man 
vidare kan utveckla sitt arbete i framtiden. (Larsson, 2001) 

Enligt Fearn-Banks (1996) har en kris också fem olika faser, men hon har valt att dela in dem på 
följande sätt:  

1. Upptäckt 
Många kriser upptäcks genom någon form av varningstecken. Oftast är dessa tecken otydliga 
och svåra att upptäcka så det gäller att vara uppmärksam. (Fearn-Banks, 1996) 
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2. Förebyggande och förberedelser 
Genom att bygga upp en relation och ett förtroende med sin omgivning kan man minska 
risken för att en kris ska inträffa. Många kriser upptäcks när det är för sent. Därför är det 
viktigt att förbereda sig genom att till exempel ha en krishanteringsplan som beskriver hur 
man ska gå tillväga. (Fearn-Banks, 1996)  

3. Kontroll 
När krisen har inträffat gäller det att försöka få kontroll över den så snart som möjligt så att 
den kan styras och begränsas. (Fearn-Banks, 1996) 

4. Återhämtning 
När krisen är över ska man försöka bygga upp det tidigare förtroendet som man hade. Sedan 
ska man lämna krisen bakom sig och återgå till det vanliga arbetet så snart som möjligt. 
(Fearn-Banks, 1996)  

5. Lärdom 
En typ av utvärdering genomförs, där går men igenom vad som gick bra och vad som kan 
göras bättre i framtiden. Man fastställer också företagets förluster och vinster. (Fearn-Banks, 
1996) 

4.4 Kristeam, krisgrupp och krisledning 

En av de viktigaste delarna i det förberedande arbetet inför en eventuell kris är att sammanställa ett 
kristeam eller en krisgrupp. Utan denna grupp har man inte särskilt stor nytta av det resterande 
krisarbetet. Krisgruppen ska vara de som är ansvariga för hanteringen av en krissituation när den 
inträffar. De ska vara mest förberedda. (Fearn-Banks, 1996) 

De som ska ingå i krisgruppen ska vara väl insatta i företaget och dess olika avdelningar. Dessutom 
ska de gärna ha tidigare erfarenheter och kunskaper om kriser och vara en ledartyp som kan, och 
framförallt vågar, fatta beslut i pressade situationer. Varje person som ingår i gruppen ska ha ett eget 
ansvarsområde som kan hanteras. För att säkert veta att personen klarar av att hantera sitt ansvars-
område ska olika övningar och tester ske. Dessutom måste alla i gruppen vara väl medvetna om var-
andras roller så man inte tar på sig någon annans arbetsuppgifter. (Fearn-Banks, 1996) 

Om en kris inom företaget inträffar kan krisgruppen arbeta som planerat. Men en intern kris kan 
utvecklas till att beröra hela företagets organisation, exempelvis underleverantörer och kunder. Om 
så är fallet kanske inte krisgruppen är tillräckligt förberedd eller har tillräcklig kunskap om hur man 
ska hantera omvärlden. Då kan en krisledning rycka in. Krisledningen är ofta personer som har en 
högre position på företaget; chefer, ledare och ansvariga. Dessa personer kanske har fler kontakter 
utanför företaget och en större inblick i omvärlden. De kan då delegera arbetsuppgifter till krisgrup-
pen. (Fearn-Banks, 1996 och Mitroff, 2004) 

4.5 Kriskommunikation 

En viktig del av krishanteringen är kriskommunikationen. Detta är den kommunikation som sker 
mellan det drabbade företaget och dess omvärld under och efter en kris. Syftet med en kriskommu-
nikation är att försöka minimera skadorna på företagets image. (Fearn-Banks, 1996) 
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När krisen inträffar är det viktigt att vara öppen mot omvärlden och bekräfta det som hänt. Rykten 
om det inträffade börjar snabbt spridas så gå därför ut med all information snarast. (Erikson, 2007 
och Skoglund, 2002) Informationen ska vara mycket pålitlig och den ska förmedlas på ett begripligt 
språk och utan bortförklaringar. Innehållet i informationen ska bestå av händelsens omfattning och 
dess åtgärder. (Larsson, 2001) För att informationen ska uppfattas som trovärdig krävs det också att 
sändaren är det. (Lidskog, Nohrstedt & Warg, 2000) 

För att undvika att olika information sprids ut brukar man utse en eller eventuellt två personer på 
företaget som är talesmän. Anledningen till detta är att informationen då blir homogen och auktori-
serad. Talesmannen ska vara en person som har förtroende och är pålitlig. (Fearn-Banks, 1996 och 
Larsson, 2001) 

Kriskommunikation kan vara komplicerad och paradoxal på flera olika sätt. Några exempel på de 
paradoxer som kan uppstå är följande: 

 Den riktade informations-paradoxen 
Om man sprider information om krisen till en bred publik kan den bli verkningslös då ingen 
tar åt sig av den. Om man istället bara tilltalar de inblandade kan omgivningen uppfatta det 
som om man döljer något. (Larsson, 2001)  

 Kroppsspråks-paradoxen 
Kroppsspråket, hos exempelvis talesmannen, måste stämma överens med informationen 
som förmedlas, annars blir det dubbla budskap. (Larsson, 2001)  

 Informationsbehovs-paradoxen 
Innan en katastrof inträffar kanske man försöker varna eller på något sätt förbereda allmän-
heten. Men det är ofta som de då är ointresserade av denna information. När sedan krisen 
väl har inträffat vill allmänheten ha tillgång till all information. (Lidskog m.fl., 2000)  

4.6 Krisens aktörer 

När en kris inträffar är det många aktörer som är inblandade, exempelvis de som blivit drabbade och 
deras anhöriga, anställda på företaget, myndigheter, medier och allmänheten. (Flodin, 1999) 

 Intresserade/Allmänheten 
Vilka aktörer som tillhör denna kategori beror exempelvis på vad det är för typ av kris som 
inträffat. Det kan vara en enskild individ som är allmänt intresserad av händelsen men det 
kan också vara en välgörenhetsorganisation som vill hjälpa till. (Flodin, 1999) 

 Myndigheter 
Myndigheter som är inblandade i en kris kan vara polis och räddningstjänst, det kan också 
vara försäkringsbolag. Dessa myndigheter måste vara förberedda på en kris och kunna sam-
arbeta dels med det drabbade företaget men också med varandra. (Flodin, 1999) 

 Medier 
Medierna är snabbt på plats, oftast först, när en kris inträffar och många får sin bild av hän-
delsen genom medierna. Med dagens teknik kan informationen spridas snabbt och kan upp-
dateras kontinuerligt. Eftersom denna snabbhet är det viktiga för medierna händer det ofta 
att uppgifterna inte hinner kontrolleras, detta innebär att fel information sprids ut. (Flodin, 
1999) 
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4.7 Utvärdering efter en kris 

Efter en kris är det viktigt att företaget gör en utvärdering för att se hur de gjorde, om det fungerade 
och hur de ska gå tillväga i framtiden. (Fill, 2005) Om företaget gör en utvärdering ser de om målen 
med kriskommunikationen har uppnåtts. Är målen inte uppnådda så vet de vad som behöver för-
bättras i krishanteringsplanen. Företaget kan också göra en analys av myndigheternas arbete och den 
information som media har förmedlat för att se om dem har tolkat de utsända budskapen korrekt. 
(Flodin, 1999)  
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5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder jag använder mig av i arbetet och motivering till varför jag har valt just dessa meto-
der. Här finns också en del där genomförandet återges.  

5.1 Fallstudie 

Eftersom jag valt att fokusera på den krishantering som gäller interna kriser på tre svenska företag, 
så har jag gjort en avgränsning som gör att min undersökning blir en fallstudie.  

En fallstudie kallas en undersökning där man specificerar sig på en utvald del, exempelvis ett speci-
fikt geografisk område eller en speciell person. I en fallstudie undersöker man ett fall på djupet vilket 
gör att arbetet blir både detaljrik och intensivt, alltså kvalitativt. (Østbye, Knapskog, Helland & Lar-
sen, 2004) Genom en fallstudie kan man få en inblick i hur verkligheten ser ut och fungerar men 
med ett enskilt fall är det dock omöjligt att kunna framställa en korrekt bild av verkligheten. (Ejve-
gård, 2002)  

Om det finns utvecklade teorier inom det specifika område som undersöks kan man göra en fallstu-
die för att se om teorin stämmer överens med verkligheten, en teoriprövande undersökning. När en 
fallstudie genomförs brukar man använda flera olika metoder för att samla material. Detta för att få 
fler synvinklar och ett bredare utbud av information. (Østbye m.fl., 2004) 

5.2 Teoriprövande 

När man gör en undersökning där man utgår från teorier och har som syfte att se om teorierna 
stämmer överens med verkligheten, då görs en teoriprövande studie. Man testar teorierna som står i 
centrum av arbetet och resultatet man får fram kan vara att teori och praktik överensstämmer. Om 
så är fallet så förstärks teorin, men teorin kan också försvagas om den inte stämmer överens med 
verkligheten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) 

Min undersökning ät teoriprövande på så sätt att jag undersöker företags krisberedskap för att se om 
detta stämmer överens med teorierna som jag hittat i litteraturen. Jag ska jämföra teori och praktik 
för att se om teorierna kan förstärkas eller om de försvagas. 

5.3 Litteraturstudie 

Genom en litteratursökning fann jag information och teorier som handlar om arbetet kring krishan-
tering, krisberedskap och krishanteringsplaner på företag. Genom litteraturen fick jag en inblick i 
vad krisarbetet egentligen innebär. 

Jag utförde en litteraturstudie där jag hittade flera teorier som jag bedömde och sedan sammanställ-
de. Slutligen hade jag fått fram en kombinerad bild över hur krisberedskapen ska ske enligt de olika 
författarna. Litteraturen jag använt mig av är tryckta källor; böcker, uppsatser och arbetsrapporter.  
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5.4 Intervju 

För att få fram information till sitt arbeta kan man använda någon typ av frågeundersökning som 
metod. De vanligaste typerna av frågeundersökningar är intervjuundersökning och enkätundersök-
ning. Den sistnämnda är en skriftlig kommunikation medan den förstnämnda baseras på muntlig 
kommunikation. Intervjuer kan ske via telefon, e-mail eller också vid ett personligt möte. (Esaiasson 
m.fl., 2007) Som hjälpmedel vid en intervju kan man använda en intervjuguide där man har formule-
rat några grundläggande frågor som ska ställas. Man kan också använda en diktafon för att spela in 
samtalet och senare kunna gå tillbaka för att se vad som sagts. (Hartman, 2004) 

Vid intervjuer kan man få information från antingen informanter eller respondenter. En informant 
är någon som är insatt i arbetet i ett företag eller någon som är vittne till en speciell händelse. Från 
en informant kan man alltså få information om ett händelseförlopp eller en arbetsprocess. En re-
spondent däremot är en person som berättar om sina egna tankar och åsikter i en viss fråga som är 
relevant i undersökningen. (Esaiasson m.fl., 2007) 

När alla förberedelser inför en intervju är klara görs en pilotundersökning. Detta är en testintervju 
för att se om allt fungerar som man tänkt sig, exempelvis om frågorna är rätt formulerade och tolkas 
på rätt sätt. (Esaiasson m.fl., 2007) 

Om man genomför en intervju som är strukturerad och standardiserad så betyder det att man ställer 
frågorna i samma ordning till alla som intervjuas. Frågornas form och innehåll är förutbestämt och 
man får inte omformulera dem. När frågorna är strukturerade är de slutna och kan ofta bara besva-
ras på ett sätt, exempelvis genom att ange ett värde på en skala. En intervju kan också vara ostruktu-
rerad och ickestandardiserad. Det innebär att frågorna som ställs ska vara öppna så att man kan sva-
ra på flera olika sätt, beroende på till exempel språkvanor och erfarenheter. Dessutom ska frågorna 
inte vara förutbestämda, de ska kunna omformuleras om den tillfrågade inte förstår dem och följd-
frågor ska kunna ställas. Givetvis måste man ändå förbereda sig ordentligt, exempelvis framställa en 
intervjuguide att använda som utgångspunkt. (Andersen, 1994 och Hartman, 2004) 

Vid djupare undersökningar som kräver svar på frågan ”varför?” är personliga intervjuer en bra me-
tod. Dialogen som förs gör att man kan ställa följdfrågor och den intervjuade kan berätta mer djup-
gående. Vid en personlig intervju möts intervjuaren och informanten/respondenten. Fördelarna 
med detta är att man säkert vet att man når rätt person och att man kan visa bilder eller annat mate-
rial vid behov. En annan typ av personlig intervju är djupintervju med ett mindre urval. Man väljer 
då ut personer som representerar den valda målgruppen och som sedan kan generaliseras. (Magnus-
son & Forsblad, 2000) 

I min undersökning har jag valt att använda mig av intervjuer som är ostrukturerade och ickestan-
dardiserade, detta för att jag vill ha möjlighet att kunna anpassa frågorna till varje informant och jag 
vill kunna ställa följdfrågor. Jag har valt att utföra både telefonintervjuer och personliga intervjuer. 

5.5 Analysmetod 

För att strukturera upp informationen som samlats in kan kategorisering vara en bra metod. Man 
delar då upp informationen i olika delar och i varje del finns information som hänger ihop med var-
andra. En av kategorierna utgör huvudkategorin och de andra kategorierna ska ha någon typ av rela-
tion till huvudkategorin. (Hartman, 2007)  
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Genom att kategorisera så får jag en tydlig överblick på det insamlade materialet och jag sållar bort 
den informationen som inte är relevant för tillfället. När jag sedan ska jämföra de olika företagens 
krisberedskap så underlättar det om man kan jämföra en kategori åt gången istället för hela krisarbe-
tet samlat. Dessutom kan jag använda mig av dessa kategorier när jag ska koppla verkligheten till 
teorin. Även då underlättar det att arbeta enskilt med varje kategori istället för helheten.   

5.6 Genomförande 

För att sätta mig in i ämnet krisberedskap läste jag relevant litteratur som jag hittat på biblioteket och 
på internet, men också hemma i min egen bokhylla. Utifrån denna litteratur som bestod av böcker, 
tidigare uppsatser och arbetsrapporter gjorde jag sedan en litteraturstudie och hittade teorier inom 
ämnet krisberedskap. Dessa teorier och informationen om kriser sammanställde jag till det tredje 
kapitlet i denna uppsats.  

Nästa steg i arbetsprocessen var att ta kontakt med företag. Jag ringde runt till ett stort antal företag 
inom olika branscher och fick blandade svar från dem. De flesta företagen kunde av en eller annan 
anledning inte berätta om sitt krisarbete för mig och en del hade inte tid att hjälpa mig för tillfället. 
Slutligen fick jag kontakt med tre företag som kunde ställa upp på en intervju. 

När jag över telefon fick kontakt med Företag 1 bestämde vi tid för en telefonintervju. Anledningen 
till att det blev en telefonintervjun var på grund av det geografiska avstånd som fanns mellan oss. De 
skickade då över dokument angående deras krisberedskap till mig och utifrån det material framställ-
de jag min intervjuguide. Denna intervjuguide (se Bilaga 1) skickade jag över till Företag 1 ett par 
dagar innan intervjun skulle äga rum så då fick en chans att förbereda sig. Under intervjun skrev jag 
minnesanteckningar och direkt efter avslutat samtal skrev jag ner all information på datorn. 

Företag 2 kontaktade jag via e-mail där jag beskrev mitt arbete. De svarade snabbt att de hade möj-
lighet att ställa upp på en intervju. Jag fick bifogade filer med de dokument som fanns om krisbered-
skapen på företaget och de föreslog en tid för en personlig intervju. I detta fall var det geografiska 
avståndet inget hinder. Utifrån deras material framställde jag en intervjuguide (se Bilaga 2) som jag 
även i detta fall skickade till dem innan intervjun ägde rum. Intervjuguiden innehöll frågor som gjor-
de att jag skulle få fram samma typ av uppgifter som från Företag 1. Under intervjun spelade jag in 
samtalet som jag sedan transkriberade.  

För det tredje företaget föreslog jag antingen en telefonintervju eller att jag skickade över frågorna 
via e-mail så de kunde besvarade dem skriftligt. De accepterade det andra alternativet. Svaren jag fick 
tillbaka var ganska intetsägande. De var korta och koncisa vilket gjort att jag inte fick någon helhets-
uppfattning av företagets krisberedskap. Jag kontaktade dem då ännu en gång och föreslog en tele-
fonintervju istället. Förslaget antogs. Jag framställde en intervjuguide, där frågorna likande dem för 
Företag 1 och Företag 2, men denna var anpassad till Företag 3 (se Bilaga 3) Denna gång skickade 
jag inte över den till företaget i förväg. Även vid denna telefonintervju antecknade jag under samtalet 
och sammanställde sedan anteckningarna direkt efter avslutat samtal.  

Litteraturstudien och intervjuerna utgör materialinsamlingen till min undersökning och detta materi-
al använder jag för att besvara mina frågeställningar.  

Det material jag fick genom intervjuerna valde jag att först presentera enskilt för varje företag. Sedan 
strukturera jag upp informationen genom att kategorisera den. Jag valde ut kategorier som passade 
till det insamlade materialet så att jag fick med de mest intressanta delarna. Den information som 
inte passade in i dessa kategorier sorterades bort, men jag anser ändå att det var viktig information 
för att jag skulle få en helhetsbild av respektive företags krisberedskap. Informationen i varje katego-
ri jämförde jag sedan för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika företagen.  
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Efter denna kategorisering och jämförelse involverade jag teorierna som jag fann i litteraturstudien. 
Jag använde mig även här delvis av de olika kategorierna för att se om de var överensstämmande 
med litteraturen. Arbetet fortsatte genom att jag tog en kategori i taget och kopplade den till teorin. 
Jag upptäckte flera delar som helt stämde överens, och vissa delar som stämde överens för ett eller 
två av företagen. 

När jag hade fått fram ett resultat, alltså svar på mina frågeställningar, så diskuterade jag vad resulta-
tet kunde bero på. Vilka förklaringar eller bakomliggande orsaker finns? Jag diskuterade även mitt 
metodval. Vilka fördelar respektive nackdelar har jag stött på med dessa metoder? Tänker även ige-
nom förslag på hur jag skulle kunnat gå tillväga annorlunda.  

5.7 Generaliseringsambitioner 

Alla fallstudier som görs är unika. Det finns inget fall som är det andra likt. Detta gör att det är helt 
omöjligt att kunna generalisera utifrån en fallstudie. Det är ogenomförbart att beskriva och skildra 
verkligheten med alla dess detaljer. Hur detaljrik beskrivningen än är så blir det bara en förenklig av 
verkligheten men man kan ändå få en förståelse av verkligheten och man kan få fram generella 
grunder eller egenskaper i en viss process. (Østbye m.fl., 2004) Detta innebär att jag inte kan genera-
lisera mitt resultat och mina slutsatser.   

5.8 Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten bestäms av hur man har gått tillväga föra att samla in material till sin undersökning. 
Om jag har använder flera olika metoder som är oberoende av varandra för att samla in mitt material 
och jag får likande uppgifter från alla metoder, då är reliabiliteten hög. Om det visar sig att jag istället 
får olika information på grund av att jag använde olika metoder, då är reliabiliteten låg. Reliabiliteten 
är alltså hur säkert och pålitligt resultatet av undersökningen är. (Holme & Solvang, 1996)  

Om min undersökning har hög validiteten så har jag verkligen undersökt det som var tänkt att jag 
skulle undersöka. Alltså om jag har sökt svar på mina frågeställningar. Om jag inte har gjort detta har 
undersökningen låg validitet. (Ejvegård, 2002) 

Eftersom jag bara har använt en metod för att undersöka verkligheten, intervju, så har min under-
sökning låg reliabilitet. Men de personer som jag har intervjuat är väl insatta i arbetet och är säkra 
källor. Däremot har min undersökning hög validitet eftersom jag har besvarat mina frågeställningar 
och verkligen undersökt det som var ansett att undersöka. På så sätt är min undersökning giltig.  
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6 Resultat 

Under denna rubrik kommer mina frågeställningar att besvaras. Först presenteras varje företag enskilt, utifrån det 
material jag fick från intervjuerna med respektive företag. Sedan kommer företagen att jämföras med varandra och 
slutligen kopplas till teorierna. 

6.1 Presentation av Företag 1´s krisberedskap 

Företag 1 är ett företag inom telekommunikationsbranschen. De arbetar med både fast telefoni, 
mobiltelefoni och Internet. De hade år 2007 en nettoomsättning på 96,3 miljarder SEK och antalet 
anställda var då 31 292 personer. Företaget är marknadsledande i Norden och Baltikum men har 
även marknadsandelar i exempelvis Turkiet.  

Företaget anser att det är extremt viktig med krisarbetet, de tycker det är en överlevnadsfråga och 
deras definition av en kris är ”… en händelse orsakad av en incident, eller vetskapen av en kom-
mande incident, som kan orsaka allvarliga konsekvenser för företaget och/eller för affärsområdet. 
En kris är en extraordinär händelse som inte förekommer i det vanliga arbetet och/eller produktio-
nen...”  

Inom Företag 1 finns det en huvudplan, i form av en krislogistik (se Figur 3), som beskriver i vilken 
ordning man ska arbeta. Personer är utsedda för att vara ansvariga för olika delar och för att de ska 
vara förberedda genomför man olika övningar på hur det kan gå till. I denna huvudplan finns det 
också uppdaterade kontaktlistor för de som kan behöva kontaktas. För varje avdelning på företaget 
finns en ansvarig person som har inarbetade rutiner för hur man ska gå tillväga om en kris inträffar. 
Det finns dessutom en specifik checklista, som ska följas, för varje typ av scenario som kan inträffa. 
Dessa checklistor finns i en krispärm som man kan nå via intranätet eller i pappersform. 

 

Figur 2: Krislogistik från Företag 1´s Crisis Management 



Krisberedskap i teori och praktik  Josefine Lönander 

- En teoriprövande fallstudie i svenska företag  Ht 2008 

 

17 

 

Företaget har ett Core Team, som består av tio personer: 

 En ordförande + Ersättare 

 En person från Business + Ersättare 

 En person från Teknik + Ersättare 

 En person från HR (Human Relation) + Ersättare  

 En person från Kommunikation + Ersättare 

Denna grupp kompletteras med fler personer, men vilka personer det är beror på vilken händelse 
som inträffat.  

Det finns också dygnet runt en jourhavande krisledare på företaget. Det är sex personer som turas 
om att vara denna jourhavande krisledare och dessa personer ska alltid ha med sig checklistor och 
kontaktlistor så de är förberedda inför en kris oavsett var de befinner sig. Alla anställda på företaget 
har fått genomgå en introduktionsutbildning. I denna introduktion ingår krishanteringen som en lite 
del. Alltså är alla anställda medvetna om att der finns en typ av krisberedskap. Krisledningen har 
dessutom fått en extra utbildning i hur de ska hantera en eventuell kris.  

Scenarion som företaget kan drabbas av är bland annat avbrott i näten, pandemi, brand eller oetiskt 
beteende (exempelvis porrsurfning). Ett annat allvarligt scenario skulle vara en flygolycka där flera 
anställda är inblandade. Eftersom företaget har mycket samarbete med andra länder är många an-
ställda ofta på resande fot. Bombhot mot företaget är också ett scenario som kan inträffa och som 
det finns beredskap för.  

Worst-Case-Scenario för Företag 1 skulle vara en total utslagning av nätet (både mobilnät och tele-
nät) som drabbar hela landet och varar i mer en än halv dag.  

År 2002 när stormen ”Gudrun” härjade drabbades företaget och de ansåg att de inte var tillräckligt 
förberedda. De hade inte anat att det skulle kunna inträffa. Efter den händelsen förberedde de sig 
och när stormen ”Per” kom visste du hur de skulle gå tillväga för att minimera skadorna.  

De har idag beredskap för att kunna hantera ett tillfälligt avbrott i ett begränsat geografiskt område. 
Detta genom att ordna en provisorisk kommunikationsmöjlighet till de som är beroende av det,  
exempelvis pensionärer och sjuka. Dessutom har företaget möjligheten att erbjuda provisorisk 
kommunikation från exempelvis den lokala ICA eller Konsum butiken. 

Den högsta beredskapen som finns på företaget har aldrig behövt användas. Men de gånger, förut-
om vid ”Gudrun”, då de har drabbats av en kris har situationen hanterats som planerat. De har kun-
nat använda sig av checklistorna och haft stor nytta av sina övningar.  

Företaget anser att det kan inträffa två eller tre, kanske till och med fyra kriser på ett år. Men detta 
beror givetvis på vad vem man frågar eftersom alla har olika åsikter om vad som är en kris. De har 
dock inte råkat ut för någon kris som har skadat deras varumärke. Detta tror de beror på att de har 
varit väl förberedda. ”Hade vi inte varit bra förberedda, utan skött det dåligt kunde det skada vårt 
varumärke ordentligt.”  

En annan typ av beredskap som företaget har är att de har ett samarbete med företagshälsovården. 
Denna företagshälsovård kan bland annat erbjuda psykologer och präster vid behov i en kris. 
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Företaget anser att det är viktigt med information till kunder och medier om vad som har hänt och 
när det beräknas vara åtgärdat. Idag bedömer de att denna information är bra, men skulle dock kun-
na vara bättre. ”Man kan jämföra det med en bilverkstad. De som arbetar där är duktiga på att lösa 
problemet, men de är mindre duktiga på att förklara vad som är fel eller vad det kommer att kosta.” 
På Företag 1 finns ”Presstjänst” som är öppen 24 timmar om dygnet och det är de som styr all 
kommunikation med medierna. Företaget har märkt att det är viktigt med rätt information till medi-
erna, då de har en fallenhet för att förstärka budskapet. Om företaget gå ut med negativa uppgifter 
förvärras denna information genom media, men om företaget däremot går ut med positiva uppgifter 
blir denna information än bättre i medierna.  

Hur har då företaget arbetat fram denna krishanteringsplan? De har till 80-90% själva framställt pla-
nen men de har till viss del använt sig av experter på området. Dessa experter har de tagit hjälp av 
vid förberedelserna för de scenarion som man inte har någon erfarenhet av, exempelvis kidnappning 
och ekonomisk brottslighet. I övrigt anser de att kunskap och erfarenhet finns inom företaget. Den-
na krishanteringsplan som arbetats fram uppdateras minst en gång per år. 

Företag 1 är en affärsområdesorienterad organisation som spänner över flera landsgränser och de 
har olika krisberedskap i varje land. De hade som önskemål att alla länder skulle ha samma bered-
skap och att det istället skulle delas upp så att det fanns en typ av beredskap inom varje affärsområ-
de. Men detta gick inte att genomföra på grund av lagstiftningar, regleringsmyndigheter och lokala 
förhållanden, så de fick fortsätta att ha det uppdelat för de olika länderna. Detta är ett problem som 
uppstått i företagets krisberedskap. 

6.2 Presentation av Företag 2´s krisberedskap 

Detta företag är världsledande på marknaden med sina produkter. De tillverkar bland annat gasfjäd-
rar som används inom bilindustrin. Företaget finns i Sverige men ingår i en amerikansk koncern och 
stora delar av deras produkter expoters till hela världen. På företaget arbetar idag 231 personer och 
deras omsättning år 2007 var 440 miljoner SEK.  

Deras definition av en kris är att det är när något oförutsett/oväntat inträffar. En plötslig händelse 
som är utöver det normala och som har en viss dignitet som påverkar. I åtanke finns även en allmän 
definition som förklarar en kris: ”En kris är en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda 
reaktioner inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt kunna hantera situationen.” 

Företaget anser att det är viktigt med krisarbetet men de erkänner att de inte jobbar särskilt mycket 
med det, de borde jobba mer. Men de anser också att de haft turen att inte råka ut för särskilt många 
kriser och när de väl har gjort det så har hanteringen av situationen fungerat utmärkt ändå. Med sunt 
förnuft, logiskt tänkande och genom att handla rationellt anser företaget att man kan lösa de flesta 
situationer.  

I företagets verksamhetshandbok finns ett avsnitt som handlar om krishantering och första hjälpen. 
Förutom avsnittet i verksamhetshandboken finns också typer av rehabiliteringsplaner för om någon 
exempelvis skulle missbruka droger och vara påverkad på arbetsplatsen. Krishanteringsplanen och 
rehabiliteringsplanerna anser de ligger nära varandra. Vilken av dessa planer de använder sig av beror 
på vilken kris som inträffat. Krishanteringsavsnittet i verksamhetshandboken har inte funnits särskilt 
länge. Det arbetades fram någon gång i början på 2000-talet.  
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På företaget finns en krisledning som arbetar med krishantering. Idag består denna krisledning av; 

 VD 

 Fabrikschef/vice VD 

 Vice fabrikschef 

 Konstruktionschef 

 Logistikchef 

 Finans-/Ekonomichef 

 HR 

Förutom krisledningen finns en krisgrupp som inkallas vid en kris. I denna grupp ingår bland annat 
avdelningschefen för den berörda avdelningen och vid behov kontaktas företagshälsovården och 
kyrkan som det finns ett samarbete med. 

Utifrån rekommendationer och tips från SOS Alarm och företagshälsovården har Företag 2 arbetat 
fram sin krishanteringsplan. Eftersom de själva ansåg att de inte hade tillräcklig erfarenhet och kun-
skap om kriser behövde de lite assistans. 

Företag 2´s Worst-Case-Scenario är två olika scenarion. Det ena är personrelaterade skador, när en 
person gör ett fel som orsaker ett dödsfall på arbetsplatsen. Det andra är materiella skador, att före-
taget skulle brinna ner. Andra scenarion som skulle kunna inträffa är sjukdom och olyckor som  
orsakar personskador.  

För de scenarion där en olycka skulle inträffa på arbetsplatsen och någon skulle bli skadad finns det 
en checklista som ska följas. Denna checklista innehåller allt från att ta hand om den skadade och 
larma 112, till att informera internt och externt om händelsen. Det finns även en checklista för hur 
man ska gå tillväga om en händelse sker utanför företaget. Största delen av krishanteringsavsnittet i 
verksamhetshandboken består av hur man ska gå tillväga vid en anställds död. Där beskrivs bland 
annat hur man ska kontakta anhöriga och hur man ska informera personalen.  

Denna verksamhetshandbok finns tillgänglig på företagets intranät som man kan nå via alla datorer 
som finns på företaget. Om nu intranätet av någon anledning inte skulle vara tillgängligt finns nöd-
vändiga kontaktuppgifter i en mapp som förvaras i receptionen. Avsnittet ”Krishantering och Första 
Hjälpen” i verksamhetshandboken uppdateras en gång varje år, men de namn och telefonnummer 
som finns angivet ändras vid behov. 

Det finns beredskap för hur man ska gå tillväga om exempelvis företaget brinner ner, men det finns 
inte dokumenterat i nuläget. Man håller dock på att arbeta med denna dokumentation så det ska 
finnas en checklista för hur man till exempel ska hantera sina fabriker utomlands för att minimera 
skadorna på produktionen.  

När jag tar upp frågan om beredskap för exempelvis porrsurfing säger de att det egentligen inte 
finns någon beredskap för detta, men att de har bra brandväggar som gör att personalen har begrän-
sad tillgång till internet. Det finns även ett system som varnar om man söker på vissa ord som kopp-
las till ämnet. Sen finns det ju också en policy som ska följas. Om detta trots allt skulle inträffa skulle 
de antagligen hantera det på samma sätt som en stöld, alltså kontakta polisen.  
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Alla nyanställda på företaget får en introduktionsutbildning där bland annat verksamhetshandboken 
genomgås och på så sätt får de information om att det finns en krisberedskap för hur de ska gå till-
väga om en kris inträffar. Dessutom har man informationsmöten en gång i månaden där man tar 
upp om något ändrats. En gång varje år har även ledningen en ordenlig genomgång, då tas krishan-
tering upp om det skett några större förändringar. 

Var tredje år medverkar hela företaget i en brandövning, där får de i samarbete med räddningstjäns-
ten testa på att släcka bränder och brinnande dockor. Utrymningsövningar sker så ofta som rädd-
ningstjänsten rekommenderar, och det är några gånger per år. På företaget finns också ett antal per-
soner som är utbildade i LABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock) och Första Hjälpen. 
Det ska alltid finnas minst en utbildad person på arbetsplatsen som kan hjälpa till vid behov.  

Eftersom Företag 2 ingår i en amerikansk koncern måste de dokumentera alla händelser som inträf-
far och rapportera detta till koncernföretaget i USA. Efter detta gör man en typ av riskanalys för att 
se hur den inträffade händelsen skulle kunnat ha blivit värre och så försöker man förebygga att det 
ska hända igen. Alla företag inom koncernen får information om detta, man delar alltså med sig av 
sina erfarenheter så man kan förhindra dem på flera arbetsplatser. 

När det gäller media så är vice VD den som ska sköta all kontakt med medierna. Detta för att för-
hindra att olika uppgifter sprids. Anledningen till att det är just vice VD:n är för att han sitter med i 
krisledningen och har tillgång till all information. Sedan är det en bedömningsfråga om vad för in-
formation man ska gå ut med, och hur snabbt. Detta gäller både till medierna och internt, annars kan 
rykten börja spridas snabbt. 

När företaget har arbetat med sin krishanteringsplan har de stött på vissa diskussioner och svårighe-
ter. En diskussion handlade om krisledningen och frågan om att vara tillgänglig 24 timmar om dyg-
net. Kan man ställa det kravet? Risken att alla i ledningsgruppen skulle vara borta och okontaktbara 
samtidigt är minimal, så de beslöt sig för att inte ställa det kravet på de inblandade. En svårighet var 
att få krishanteringsdokumentet lättöverskådligt. Innehållet ska komprimeras till det yttersta samti-
digt som all viktig information ska finnas med. Dessutom ska innehållet struktureras på ett sätt så att 
man lätt hittar det man söker snabbt. 

6.3 Presentation av Företag 3´s krisberedskap 

Det tredje företaget är verksamt inom drivmedelsbranschen och finns i ett flertal olika länder, där-
ibland Sverige. År 2007 var nettoomsättning på den svenska marknaden 31 180 miljoner SEK och 
antalet anställda var under samma år 1634 personer. Deras definition av en kris är ”En händelse av 
den digniteten att den riskerar företagets existens”. 

Företagets krishantering är uppdelad i fem delar på företaget. Anledningen till denna uppdelning är 
att dessa delar skiljer sig så pass mycket från varandra vad det gäller vilka typer av kriser som kan 
inträffa, så därför har man valt att ha en krishanteringsplan för varje del. De fem delar är följande:  

 En övergripande plan som ledningen följer vid behov. I denna plan finns specificerat vem 
som är ansvarig för vad. 

 En plan som gäller för bensinstationerna som finns över hela landet. 

 En plan som är avsedd för transporter och depåer. 

 En plan för gasol, som är en stor del av företaget. 

 En plan anpassad till de lager som företaget har. 
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Krishanteringsplanerna inom dessa fem delar är likvärdigt upplagde. Det som skiljer dem åt är de 
scenarion som kan inträffa. Sammanlagt inom alla delarna finns det ungefär 30 olika scenarion för 
interna kriser som kan inträffa. Allt från brand till pandemi.  

Inom varje av de fyra understa delarna finns en krisgrupp som är ansvariga för krisarbetet vid en 
eventuell kris. Det finns dessutom en krisledning som rycker in om någon del inte klarar av krisen på 
egen hand. Denna krisledning har ett möte varje månad.  

Företaget anser att det inte finns en specifik händelse som kan orsaka Worst-Case-Scenario, utan de 
menar att det är alla händelser som får deras distribution att haverera. Det kan exempelvis vara fler-
tal dödsfall eller etiska problem. 

För att ta fram en krishanteringsplan har företaget gjort riskanalyser och dessutom använt experter. 
Experterna har hjälp till med krisplaneringen och hur företaget ska hantera medierna vid en kris. De 
framtagna krishanteringsplanerna uppdateras varje halvår samt vid stora förändringar. Om någon på 
företaget skulle behöva använda sig av en krisplan kan den nås via företagets intranät. Krisplanerna i 
pappersform finns endast tillgängligt hos krisledningen. 

När det gäller utbildningar och övningar i krisberedskap på företaget så har alla enheter en gemen-
sam övning varje år. Utöver detta har varje krisgrupp en övning årligen. I augusti 2008 ägde den 
senaste krisövningen/utbildningen rum.  Utrymningsövningar har man minst två stycken varje år på 
företagets huvudkontor. Hur många utrymningsövningar man har på andra ställen inom företaget 
varierar. 

En annan typ av beredskap som Företag 3 har är ett samarbete med psykologer, företagshälsovård 
och försäkringsbolag. Om en kris inträffar kan dessa samarbetspartner hjälpa till.  

Företag 3 har lagt ner mycket tid på sitt krisarbete och framtagningen av krishanteringsplanerna. De 
har dock aldrig behövt använda sig av sina krishanteringsplaner i skarpt läge, endast vid övning. Där-
för vet de inte om krishanteringsplanerna fungerar som planerat.  

6.4 Likheter och skillnader 

För att besvara min andra frågeställning, att se vilka likheter och skillnader som finns mellan Företag 
1, Företag 2 och Företag 3´s krisberedskap, har jag valt att delat in informationen i olika kategorier. 
Varje kategori, som presenteras nedan, innehåller en jämförelse av de undersökta företagen.  

6.4.1 Företagens definition av begreppet kris 

Alla företagen anser att en kris är en händelse utöver det vanliga. Företag 1 och Företag 2 menar att 
händelsen måste vara av den digniteten att det får allvarliga konsekvenser för företaget som då kan 
skadas kraftigt. Företag 3 har dock ett större krav på vad som ska räknas som en kris, de menar att 
en kris är av den digniteten att hela företagets existens står på spel.  

Likheten är att alla företagen definierar en kris som en händelse utöver det vanliga som är av en viss 
dignitet, men skillnaden är vilken grad av dignitet det måste vara. 



Krisberedskap i teori och praktik  Josefine Lönander 

- En teoriprövande fallstudie i svenska företag  Ht 2008 

 

22 

 

6.4.2 Scenarion som kan inträffa 

Eftersom de tre företagen är verksamma inom olika branscher finns det olika typer av scenarion 
som kan inträffa. Om man däremot tittar på de scenarion som kan inträffa internt på arbetsplatsen 
så finns det många likheter. Det finns flera scenarion som alla tre företagen nämner. Det är pandemi, 
eller sjukdom och brand. Även dödsfall, som orsakas av olika typer av händelser, finns nämnt som 
ett möjligt scenario hos alla företag.  

Både Företag 1 och Företag 3 har förutsett scenarion där etik och moral spelar in. Detta kan  
exempelvis vara porrsurfning som Företag 1 nämner. Båda företagen har beredskap för hur de skulle 
hantera en situation där etiken är inblandad. Företag 2 däremot har ingen dokumenterad beredskap 
för detta, men när scenariot porrsurfning diskuteras visar det sig att de har tankar och förslag på hur 
de skulle gå tillväga.  

Företag 3 berättar att de har beredskap för omkring 30 olika scenarion av interna kriser som skulle 
kunna drabba dem. Men det allvarligaste scenariot som har exempelfilerats i denna undersökning 
finns hos Företag 1. Det scenariot är bombhot mot företaget.  

Vissa scenarion är alltså identiska inom de tre företagen, medan andra scenarion bara finns inom ett 
av företagen. Eftersom företagen bara har nämnt exempel på scenarion som kan inträffa så finns 
möjligheten att alla typer av scenarion finns inom alla företag, fast de inte har nämnt dem i denna 
undersökning.  

6.4.3 Dokumentation av krisberedskapen 

Alla de tre undersökta företagen har någon form av dokumenterad krisberedskap. Omfattningen av 
denna dokumentation varierar dock mellan företagen.  

Företag 1´s krisberedskap finns dokumenterad i form av flera olika dokument. Det ena är benämnt 
som ”Corporate Security Guideline Crisis Management” och det innehåller allmän information om 
krisarbetet inom företaget. Dokumentet innehåller bland annat definitionen av en kris, hur man ska 
hantera en kris på gruppnivå, på affärsområdesnivå och vilka roller samt ansvarsområden som finns. 
Ett annat dokument heter ”Crisis Management Policy” som är en del av företagets ”Corp Security 
Policy” och det innehåller punkter på hur företaget ska arbeta med krisförberedelser, det är en typ av 
bestämmelse som ska följas. Utöver dessa dokument finns också krishanteringsplaner för olika typer 
av scenarion och även kontaktlisor med uppgifter till personer som kan behöva kontaktas vid en 
kris.  

Dokumenten som Företag 2 har angående sin krisberedskap är av mindre omfång jämfört med Fö-
retag 1. De har ett avsnitt i verksamhetshandboken som heter ”Krishantering och Första Hjälpen”. 
Kontaktlista, krisinstruktioner vid händelse både inom och utanför företaget finns här angivet, dess-
utom finns en detaljerad beskrivning på hur man ska gå tillväga vid en anställds död. Slutligen finns 
en checklista för kris- och avlastningssamtal. Detta är i dagsläget all information angående krisbered-
skap som finns dokumenterat på företaget.  

Av de tre undersökta företagen så är det Företag 3 som har flest dokument angående krisberedskap. 
Eftersom de har delat upp krisberedskapen på fem olika områden så finns det fem olika typer av 
krisplaner, en inom varje område. I dessa krisplaner finns det dokumenterat hur man ska gå tillväga 
vid olika typer av scenarion som kan inträffa.   
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Var kan man då hitta de olika företagens dokument angående krisarbetet? Alla tre företagens doku-
ment finns tillgängliga på dess intranät som kan nås av alla anställda på företaget. Vissa delar av  
dokumenten finns också förvarade i pappersform. Företag 1 förvarar sina checklistor i en krispärm 
som finns på företaget. Dessutom har alla i krisledningsgruppen en papperslapp i sin plånbok men 
den mest nödvändiga informationen. Företag 2 har förutom intranätet en mapp placerad i receptio-
nen där alla nödvändiga kontaktuppgifter finns. Alla krisplanerna hos Företag 3 finns i tillgängliga i 
pappersform hos krisledningen.  

När det gäller uppdatering och revision av företagens krisdokument så skiljer det sig lite mellan de 
olika företagen. Företag 1 och Företag 2 uppdaterar dokumenten minst en gång varje år. Utöver det 
så ändras namn och kontaktuppgifter vid behov. Företag 3 däremot uppdaterar sina krisplaner varje 
halvår samt vid stora förändringar.   

Dokument angående krisberedskapen finns på intranätet och uppdateras regelbundet. Så långt finns 
det en likhet mellan de tre företagen. Men sen skiljer de sig åt. De har olika typer av dokument och 
vissa företag har fler dokument än andra. Hur ofta de uppdatera dokumenten skiljer sig åt och vad 
som finns tillgängligt i pappersform varierar också. När det gäller innehållet i dessa dokument så 
finns även här både likheter och skillnader. Likheten är att alla företag har kontaktlistor och checklis-
tor men resterande innehåll skiljer sig åt. 

6.4.4 Krisledning och krisgrupper 

Företag 1 har, som de benämner det, ett Core Team som består av fem personer samt ersättare för 
samtliga av dessa. Denna grupp anpassas efter varje kris då den kompletteras med insatta personer. 
Förutom denna grupp finns sex personer som turas om att vara jourhavande krisledare som är kon-
taktbar dygnet runt. 

Krisledningen på Företag 2 består av sju personer från olika delar av företaget. Det finns också en 
krisgrupp som förutom krisledningen bland annat består av avdelningsansvariga på de berörda av-
delningarna.    

I fyra av de fem delarna på Företag 3 finns en krisgrupp som är ansvariga för de kriser som drabbar 
respektive del. Den femte av dessa delar är krisledningen som rycker in och hjälper de övriga delarna 
om de själva inte klarar av det.  

Från detta kan vi se att alla tre företag har någon typ av krisgrupp och någon typ av krisledning. Men 
strukturen på dessa grupper varierar mellan de olika företagen och beror också på vilken typ av kris 
som drabbar företaget. 

6.4.5 Utbildningar och övningar 

Olika typer av utbildningar och övningar finns på samtliga tre företag. Gemensamt för företagen är 
att alla anställda får en introduktionsutbildning där krisberedskap ingår som en del. Andra utbild-
ningar och övningar, och framförallt hur ofta dessa utbildningar och övningar sker, skiljer sig mellan 
de olika företagen. 

Inom Företag 1 finns det personer som är utsedda för att vara ansvariga för vissa delar av krisarbe-
tet. Dessa personer har fått speciella övningar för att träna på hur de ska hantera en kris. Även kris-
ledningen, alltså Core Team och jourhavande krisledare, har fått speciell utbildning i hur de ska han-
tera en krissituation.  
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På Företag 2 har man en gång varje månad informationsmöten, där alla anställda har möjlighet att 
medverka. Dessa informationsmöten kan vid behov innefatta information om krisarbetet. Dessutom 
har företagsledningen en gång varje år en genomgång där större förändringar i krisberedskapen 
meddelas. Var tredje år har hela Företag 2 en större brandövning i samarbete med räddningstjänsten, 
dessutom har de utrymningsövningar ett par gånger årligen. Ett antal anställda har även fått utbild-
ning i LABC och Första Hjälpen.  

Alla enheter på Företag 3 har en gemensam övning/utbildning en gång per år utöver detta har varje 
krisgrupp enskilda övningar årligen. På företagets huvudkontor har man två utrymningsövningar 
varje år, även andra delar av företaget har utrymningsövningar men det varierar hur ofta. 

6.4.6 Hantering av medier 

Företag 1 är väl förberedda på att hantera medierna vid en kris. De har en ”Presstjänst” som styr all 
kommunikation med medierna. Anledningen till att de är så väl förberedda är för att de har märkt att 
det är viktigt med rätt information till medierna. När det gäller mediehanteringen på Företag 2 så är 
vice VD utsedd till talesman och den som ska sköta all kontakt med medierna. Detta för att förhind-
ra att olika uppgifter sprids. Sedan menar de att det är en bedömningsfråga om vad för information 
man ska gå ut med, och hur snabbt. I Företag 3´s krisplaner finns beskrivet hur man ska hantera 
medierna vid en kris. 

Detta innebär att det finns en likhet. Alla tre företagen har en beredskap för hur de ska hantera  
medierna. Skillnaden är dock att de har olika upplägg för hur de ska gå tillväga.  

6.5 Överensstämmelse mellan teori och verklighet 

Jag kommer här att jämföra företagens krisberedskap med teorin från i kapitel 4. Jag kommer att 
utgå från vissa av de kategorier jag utformade i kapitel 6.4. Detta gör att jag kommer att se om det 
finns en överensstämmelse eller inte mellan teorin och verkligheten och kan då besvara min tredje 
frågeställning.  

6.5.1  Dokumentation av krisberedskapen 

I litteraturen påpekar bland annat Fearn-Banks (1996), Flodin (1999) och Larsson (2001) vikten av 
att ha en krishanteringsplan. Detta för att företaget då snabbt vet hur de ska agera när krisen inträf-
far. Krishanteringsplanen ska vara kort, koncist och lättöverskådlig. Förslagsvis ska den innehålla 
kontaktuppgifter, checklistor och angivet vem som är ansvarig för vad. Alla tre undersökta företag 
har någon typ av krishanteringsplan, men Företag 2 är det företag som bäst stämmer överrens med 
teorin. Deras krishanteringsplan är kort och lättöverskådlig samtidigt som den bara innehåller den 
information som verkligen behövs. Dessutom finns både kontaktuppgifter och checklistor. Företag 
1 har flera olika dokument angående krishantering. De har dock ingen specifik krishanteringsplan 
dokumenterad, men de har både checklistor och kontaktuppgifter dokumenterat. Företag 3 har flera 
olika krishanteringsplaner som i och för sig innehåller både kontaktuppgifter och flera checklistor. 
Men innehållet skulle kunna vara mer lättöverskådligt.  
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Alla tre undersökta företagen har sin krishanteringsplan tillgänglig via sitt intranät. Detta menar  
Curtin m.fl. (2005) är en lämplig plats att förvara planen, den är då lättillgänglig för alla inom företa-
get. Författarna rekommenderar också att krishanteringsplanen ska finnas disponibel i pappersform. 
Detta har de undersöka företagen varit försiktiga med. Företag 1´s och Företag 2´s krishanterings-
planer finns till viss del i pappersform. Företag 1´s kontaktlistor och checklistor finns på papper 
medan Företag 2 endast har kontaktlistorna i pappersform.  Företag 3 däremot har hela krishanter-
ingsplanerna utskrivna, men det är endast krisledningen som har tillgång till dem. 

Erikson (2007) och Skoglund (2002) påminner om att all personal på företaget måste vara medvetna 
om att det existerar en krishanteringsplan för att man ska ha maximal användning av den. På alla tre 
företagen får alla nyanställda en introduktionsutbildning där krisberedskapen finns med som en del. 
Detta innebär att alla anställda på de undersökta företagen ska vara medvetna om att det finns en 
krishanteringsplan.  

Att regelbundet uppdatera sina dokument angående krisberedskapen anser både Erikson (2007) och 
Skoglund (2002) är viktigt. De undersökta företagen gör regelbundna uppdateringar. Företag 1 och 
Företag 2 gör det minst en gång per år, medan Företag 3 gör det en gång varje halvår. 

6.5.2 Krisledning och krisgrupper 

Enligt Fearn-Banks (1996) behövs en krisgrupp som sköter krishanteringen och krisberedskapen på 
företaget. Hon, och även Mitroff (2004), påstår också att det kan behövas en krisledning som är 
ansvariga, kan fatta beslut och dirigera arbetsuppgifter till krisgruppen. Både Företag 1, Företag 2 
och Företag 3 har någon form av grupp som arbetar med krishantering och krisberedskap. Men 
sammansättningen av dessa grupper varierar beroende på typ av kris.     

Personerna som ska ingå i en krisgrupp ska vara väl insatta i företaget och dess olika avdelningar. De 
ska också vara ansvariga för var sin del av krisarbetet. Krisledningen ska också vara väl insatt i före-
taget och ofta består krisledningen av personer som har en högre position på företaget, exempelvis 
chefer och avdelningsansvariga. Detta menar Fearn-Banks (1996) och Mitroff (2004). På Företag 1 
finns ett Core Team bestående av en person från varje avdelning på företaget. Detta team är de som 
är ansvariga för krishanteringen och krisberedskapen. När en kris väl inträffar så kompletteras tea-
met med fler personer som är lämpade att arbeta med just den typ av kris som inträffat. Företag 2 
har ett liknande upplägg. De har en krisledning som består av VD:n och cheferna för de olika delar-
na på företaget. Även denna grupp utökas med passande personer vid en kris. Företag 3 har fyra 
olika krisgrupper med personer som är insatta och ansvariga för olika delar av företaget. Det finns 
även en krisledning som agerar när någon av krisgrupperna behöver assistans.  

Detta innebär att alla undersökta företag har krisgrupper, kristeam och en krisledning. I två av dessa 
företag består krisgruppen/kristeamet delvis av samma personer som krisledningen. Personerna är 
VD, chefer eller avdelningsansvarig precis som nämns i teorin. Det tredje företaget har flera olika 
krisgrupper som består av väl insatta personer. Dessutom finns en övergripande krisledning med 
personer från företagsledningen. 
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6.5.3 Utbildningar och övningar 

Att utbilda och ge personalen på företaget en chans att öva på hur de ska agera vid en kris gör att de 
är mer förberedda. Vid en övning märker personerna om de klarar av att hantera en krissituation 
eller inte. (Fearn-Banks, 1996) De tre undersökta företagen har alla olika typer av utbildningar och 
övningar. Allt från utrymningsövningar för hela företaget till specialutbildningar för krisledningen. 
Hur ofta dessa övningar och utbildningar äger rum varierar mellan företagen, men det är flera typer 
av övningar och utbildningar varje år. 

6.5.4 Hantering av medier 

De undersökta företagen har en beredskap för hur de ska hantera medierna vid en kris och de har 
utsett en eller fler personer som ska sköta kommunikationen med medierna. Företag 2 har en person 
som är utsedd att sköta all kommunikation med medierna, detta med tanke på att förhindra att olika 
uppgifter om det inträffade sprids. Företag 1 däremot har flera personer som jobbar på avdelningen 
”Presstjänst” som kommunicerar med medierna. I Företag 3´s krisplaner finns det beskrivet hur de 
ska hantera medierna vid en kris. 

I dagens samhälle är medierna snabbt på plats när en kris inträffar. De vill ha all information om 
händelsen och för att då undvika att olika information sprids brukar man utse en person till talesman 
för företaget. (Fearn-Banks, 1996 och Larsson, 2001) Det gäller för det drabbade företaget att 
snabbt berätta om det inträffade annars finns risken att rykten börjar spridas. (Erikson, 2007 och 
Skoglund, 2002) 

6.6 Resultatsammanfattning 

För att tydligt presentera svaren på mina frågeställningar kommer här en kortfattad sammanfattning 
av mitt resultat. 

6.6.1 Frågeställning 1 

Hur ser krisberedskapen för interna kriser ut på tre svenska företag inom olika branscher? 

Alla tre undersökta företag är medvetna om att de kan drabbas av en kris och de har någon typ av 
förberedelse. Företag 1 menar att ”Krisberedskap är extremt viktigt. Det är en överlevnadsfråga för 
oss”. De har lagt ner mycket arbete på sin krisberedskap och när en kris har inträffat anser de ha 
kunnat agera som planerat. Företag 2 säger istället att ”De gånger vi har drabbats av en kris har vi 
klarat oss utan en krishanteringsplan”. Resurserna för krisarbetet är små och de har inte råkat ut för 
någon kris sedan de började arbeta med krisberedskapen. Företag 3 påstår att ”Vi har lagt ner myck-
et tid på vår krisberedskap, men vi har aldrig behövt använda oss av den.” Företaget har olika kris-
beredskap för olika delar av företaget och händelserna som inträffat på företaget har inte varit av 
den dignitet att det klassas som en kris.  
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6.6.2 Frågeställning 2 

Vilka likheter respektive skillnader finns det i krisberedskapen för interna kriser i de utvalda företagen? 

Den stora likheten är att alla tre företagen har en krishanteringsplan eller andra dokument som be-
skriver hur de ska gå tillväga när en kris inträffar. Dessa dokument finns tillgängliga via företagens 
intranät. När det gäller de scenarion som de anser kan inträffa finns även här likheter, exempelvis 
nämner alla företagen brand och dödsfall på arbetsplatsen som möjligt scenario. Dessutom finns 
något form av krisgrupp eller kristeam inom de undersökta företagen. 

Skillnader som kan nämnas är hur ofta företagen uppdaterar sina dokument angående krisberedskap, 
exempelvis krishanteringsplanen. Företag 1 och Företag 2 gör det en gång varje år, medan Företag 3 
gör det varje halvår. En annan skillnad är att Företag 3 har större krav på vad som ska klassas som 
en kris jämfört med definitionen hos Företag 1 och Företag 2. 

6.6.3 Frågeställning 3 

Stämmer verkligheten i dessa tre företag överens med de teorier som finns inom krisberedskap? 

Ja, det finns en överensstämmelse. Teorierna beskriver de allmänna och grundläggande delarna av 
krisberedskapen. Därför kan man applicera teorin på alla de undersökta företagen. Däremot så har 
varje företag anpassar krisberedskapen efter eget behov och egna resurser.  
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7 Diskussion 

Här diskuteras resultatet jag nått fram till, även metoderna som använts diskuteras och slutligen kommer förslag på 
hur man kan vidareutveckla detta arbete.  

7.1 Resultatdiskussion 

De tre företagen som undersökts i denna uppsats arbetar på ett eller annat sätt med krishantering 
och krisberedskap för interna kriser. Vissa delar av krisberedskapen är densamma inom alla tre före-
tag, exempelvis att deras krisdokument finns tillgängliga via företagets intranät. Andra delar däremot 
skiljer sig helt, till exempel strukturen av krisgrupperna och krisledningen.    

Det finns flera förklaringar på vad orsaken till detta kan vara. Företagen är ju trots allt verksamma 
inom olika branscher och risken för att råka ut för en kris skiljer sig. Vissa branscher är mer kris-
drabbade än andra. När jag avgränsade mitt arbete till att fokusera på interna kriser var det ju för att 
jag ansåg att alla företag, oavsett bransch, kan drabbas av denna sorts kriser. Visst är det så, men 
beroende på hur stor risken är att de också kan drabbas av andra kriser påverkas krisarbetet. Ett 
företag som är krisdrabbat har kanske en bra beredskap och bra resurser för att kunna hantera en 
kris av alla typer. Ett företag som istället har mindre risk att drabbas av en kris prioriterar inte krisar-
betet på samma sätt. Därför skiljer sig krisberedskapen för interna kriser på företag inom olika bran-
scher. En annan förklaring kan vara att eftersom företagen är olika stora, när man tittat på årsom-
sättning och antal anställda, har de olika resurser för att arbeta med krishantering och krisberedskap.  

När det gäller överensstämmelsen mellan teori och praktik, alltså litteraturen och verkligheten så 
finns även här både likheter och skillnader. I litteraturen finns vissa generella delar, till exempel att 
man ska ha kontaktlistor och checklistor, att personalen ska få öva, att det ska finnas en krisgrupp 
och krisledning, att medierna snabbt är på plats så att företagen ska vara förberedda och så vidare. 
Däremot finns inga konkreta fakta om hur checklistorna ska var utformade, eller vilken typ av  
övning personalen ska få. Detta göra att krishanteringen på de tre företag som jag undersökte  
stämde ganska väl in på teorierna, trots att de skiljde sig från varandra. Företagen har kontaktlistor 
och checklistor, de har övningar och utbildningar, de har krisgrupper och beredskap för media. Men 
det ser ut på olika sätt, företagen har anpassat det efter sina egna behov och resurser.   

I teorin står också exempelvis att krisdokumenten ska uppdateras regelbundet. (Erikson, 2007 och 
Skoglund, 2002)Men vad är egentligen regelbundet? Är det en gång i månaden eller en gång var ti-
onde år? Det är en tolkningsfråga. Jag anser att de tre företag som jag har undersökt uppdaterar sin 
plan regelbundet. En gång varje år eller varje halvår. 

I den litteratur som jag använt mig av anser jag att informationen till stor del är allmänna riktlinjer 
som alla typer av företag kan använda sig av. Med tanke på min teoriprövande studie kan jag då säga 
att dessa teorier stämmer överens med verkligheten och på så sätt förstärks teorierna. Det finns  
också vissa konkreta förslag och rekommendationer i litteraturen, exempelvis att krisledningen ska 
bestå av personer med tidigare erfarenheter av kriser. (Fearn-Banks, 1996) Detta menar jag passar in 
på vissa företag men det är definitivt inte något som är generellt för alla företag.  
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7.2 Metoddiskussion 

Att genomföra en fallstudie var intressant på så sätt att jag då fick undersöka på djupet istället för 
bredden. Jag såg detaljer istället för antal och jag kunde koncentrera mig på det specifika området 
krisberedskap för interna kriser. Fallstudien blev dock inte så detaljrik och djup som var tanken från 
början. Vid intervjuerna och litteraturstudien hittade jag många intressanta delar inom området så jag 
valde att fokusera på de interna kriserna som kan drabba ett företag, men till en viss del även övriga 
kriser. Däremot fokuserade jag precis som tänkt på krisberedskapen, alltså arbetet före en kris, på 
företagen. Fördelen med att göra en fallstudie är att man verkligen kan koncentrera sig på vissa de-
taljer eller specifika delar, men vilken del eller hur stor del ska vara är helt upp till mig som författa-
re. Det negativa med en fallstudie som jag har märkt är att man blir lite låst då koncentrationen finns 
på en speciell del, bilden av just denna del kanske blir fel eftersom andra viktiga delar inte finns med.    

Eftersom jag genomförde både telefonintervjuer och personlig intervju så kan jag jämföra dessa 
metoder nu i efterhand. Jag fick ut betydligt mer information vid den personliga intervjun än vid 
telefonintervjuerna. Detta kan bero på att jag spelade in den personliga intervjun och i efterhand 
kunde gå lyssna på den för att se vad som sagts. Vid telefonintervjuerna kunde jag bara anteckna 
vilket gjorde att jag antagligen glömde bort vissa delar. En annan fördel med personliga intervjuer är 
att jag då fick en uppfattning av informanten för att jag ser kroppsspråk och ansiktsuttryck, jag tyck-
te det då var lättare att förstå vad personen pratar om. Valet av att genomföra både telefonintervjuer 
och personliga intervjuer anser jag inte hade någon betydelse för mitt resultat. Eftersom den infor-
mation som jag ville få fram var rena faktauppgifter behövde jag inga personliga åsikter eller upp-
fattningar. Jag fick likvärdig information från alla tre företag trots olika intervjumetoder. 

Litteraturstudie som jag gjorde i början av detta arbete gjorde att jag blev insatt i ämnet krisbered-
skap. Nu efteråt kan jag tycka att det finns både för och nackdelar med detta. Fördelarna är att jag då 
förstod vad personerna jag intervjuade pratade om och jag kunde ställa följdfrågor. Nackdelen är 
tyvärr att jag blev påverkad av den information som fanns i litteraturen och jag kunde inte vara för-
utsättningslös när jag genomförde intervjuerna. Jag kanske bara skulle ha läst en del litteratur innan 
jag genomförde intervjuerna, och resten efteråt. 

Genom att kategorisera materialet från intervjuerna fick jag en tydligare bild av innehållet. Vissa  
delar lyfte jag fram medan andra delar sorterades bort. Denna kategorisering underlättade arbetet 
med att jämföra de olika företagen eftersom jag kunde fokusera på en kategori i taget. Kategorierna 
hade jag även nytta av när jag skulle se om det fanns en överensstämmelse mellan teori och verklig-
het. Fördelen med att kategorisera är som jag nämnt att man får en överblick av innehållet men 
nackdelen är att en del material läggs åt sidan och nästan glöms bort.       

7.3 Slutsats 

Slutsatserna jag kan dra från min undersökning är att det finns vissa likheter i krisberedskapen inom 
de undersökta företagen. Men det finns också skillnader. I det stora hela så påminner krisberedska-
pen inom de olika företagen mycket om varandra. Några av delarna är identiska medan det i de flesta 
fall bara är strukturer och detaljer som skiljer sig.  

Stämmer då verkligheten överens med teorin? Jag måste i detta fall svara ja på den frågan. Eftersom 
litteraturen mest innehöll generell information och teorier om hur krisberedskapen ser ut så stämde 
det in på de allmänna delarna av krisberedskapen inom de undersökta företagen. Däremot så har 
företagen anpassat dessa generella delar så det passar företaget och då är det svårt att forma teorier 
som passar alla företag.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång så har många tankar dykt upp. Dessa tankar har jag formulerat till frågor och 
alternativ på nya undersökningar inom krisberedskap. Nedan presenterar jag intressanta förslag på 
hur man skulle kunna vidareutveckla denna typ av undersökning.  

 Hur skulle resultatet se ut om jag hade valt tre andra företag? Genom att använda samma 
syfte, frågeställningar och metoder som jag gjort nu, men att undersöka tre helt andra företag 
skulle vara intressant. Sedan skulle man då kunna koppla samman resultatet från min under-
sökning med den nya undersökningen för att se ytterligare likheter och skillnader. 

 Jag har valt att undersöka tre företag som är verksamma inom olika branscher. Hur skulle re-
sultatet se ut om man istället undersökte tre företag inom samma bransch?  

 Företagen som jag har undersökt är av olika storlek var det gäller antalet anställda och års-
omsättning. Om man undersöker företag inom samma branscher som jag har gjort men som 
är jämnstora. Blir resultatet då detsamma som mitt? 

 Hur ser krisberedskapen ut i andra länder? Min undersökning skulle kunna göras på tre  
liknande företag i ett annat land. Dels i ett land som påminner om Sverige men även i ett 
land som helt skiljer sig vad det gäller företagsuppbyggnad, lagstiftningar och kultur. 

 Ett annat förslag är att verkligen specificera sig på en viss del. Exempelvis bara på krishan-
teringsplanen eller bara på hantering av medierna. Man skulle också kunna tänka sig att  
undersöka en annan del av krishanteringen, förslagsvis hur företag arbetar under eller efter 
en kris.   
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8.2 Muntliga källor 

Intervju med personen som är ansvarig för krishanteringen på Företag 1, 24 november 2008 

Intervju med vice VD och HR-ansvarig som sitter i krisledningen på Företag 2, 27 november 2008 

Intervju med chefen för Hälsa Miljö Säkerhet och Kvalité på Företag 3, 28 november 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide till Företag 1 

1. Kan du berätta om dig och din position i företaget? 

2. Ni har en krisledning. Vilka sitter med i den? 

3. Hur har ni arbetat fram er krishanteringsplan? Experthjälp? 

4. Vilka typer av scenarion anser ni kan inträffa? (framförallt scenarion inom företaget) 

5. Har ni olika checklistor för olika typer av scenarion eller har ni en generell? 

6. Worst-Case-Scenario? 

7. Har ni råkat ut för någon kris? 

8. Har krishanteringsplanen då fungerat? 

9. Uppskattningsvis, hur många kriser råkar ni ut för årligen? 

10. Hur viktigt anser ni att det är att vara väl förberedd inför en kris?  Varför? Skala 1-5 

11. Utbildningar och övningar? Vilken typ och hur ofta? 

12. Var finns informationen för hur man ska gå tillväga när en kris inträffar?  

13. Vilka problem har ni stött på när ni arbetat med er krisberedskap? 

14. Har ni någon gång känt att ni inte har varit tillräckligt förberedda? 

15. Hur hanterar ni media vid en kris? 

 

16. Årsomsättning 2007? 

17. Antal anställda? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide till Företag 2 

1. Hur definierar ni begreppet kris? 

2. Hur har ni arbetat fram er krishanteringsplan? Experthjälp? 

3. Har ni olika checklistor/beredskap för olika typer av scenarion eller har ni en generell? 

4. Vilka typer av scenarion anser ni kan inträffa? (framförallt scenarion inom företaget) 

5. Worst-Case-Scenario? 

6. Hur ofta uppdaterar ni krishanteringsplanen? 

7. Har anställda fått någon typ av information om att det finns en krishanteringsplan? 

8. Utbildningar och övningar? Vilken typ och hur ofta? 

9. Hur viktigt anser ni att det är med krisarbetet? Skala 1-5. Varför? 

10. De gånger ni har råkat ur för en kris, tycker ni att ni har kunnat agera som planerat? Varför 

eller varför inte? 

11. (Uppskattningsvis, hur många kriser råkar ni ut för årligen?) 

12. Var finns informationen för hur man ska gå tillväga när en kris inträffar?  

13. Vilka problem har ni stött på när ni arbetat med er krisberedskap? 

14. Har ni någon gång känt att ni inte har varit tillräckligt förberedda? 

15. Eftersom ni ingår i en amerikansk koncern, finns det då speciella riktlinjer ni måste följa? 

16. Hur hanterar ni media vid en kris? 

 

17. Årsomsättning 2007? 

18. Antal anställda? 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide till Företag 3 

1. Vilka sitter i er krisledning? 

2. Har ni några samarbeten? Exempelvis med kyrka och företagshälsovård. 

3. Er krishanteringsplan är uppdelad i fem delar. Vilka? 

4. Finns er krishanteringsplan dokumenterad? Var? 

5. Har ni stött på några problem när ni arbetat med er krishanteringsplan? 

6. Vad har ni för beredskap för medier vid en kris? 

7. Har ni drabbats av någon kris? 

8. Fungerade i så fall er krishanteringsplan som planerat? 

9. Hur länge har er krishanteringsplan existerat? 

 

10. Årsomsättning 2007? 

11. Antal anställda? 

 


