
 

 
 

Kandidatuppsats 
Maj 2003 

CRISIS MANAGEMENT 
 

Om krisstrategier och deras förekomst i livsmedelsbranschen 

Handledare 
Gösta Wijk 

Författare 
Mattias Giselsson 
Marcus Kangro 
Masood Asalati 



 2

Sammanfattning 
 
 

Titel: Crisis management – Om krisstrategier och deras 
förekomst i livsmedelsbranschen  

 
Författare: Masood Asalati 

Mattias Giselsson 
 Marcus Kangro 

Handledare: Gösta Wijk 

Nivå: Kandidatnivå 
 
Bakgrund: Ständigt kommer nya larm om hälsofaror i livsmedel. 

Konsumenternas medvetande och engagemang har 
ökat under de senaste åren. Vi tror att det borde ligga 
i företagens intresse att ha strategier för att hantera 
risker och kriser. Då det saknas kvantitativa data vill 
vi försöka göra en mindre kvantitativ undersökning.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka frekvensen av 
krisstrategier inom livsmedelsbranschen och hur pass 
sofistikerade dessa strategier är. Vidare vill vi se 
närmare på en del av de moment som crisis 
management-teorierna behandlar. 

Metod: Uppsatsens tyngdpunkt ligger på en kvantitativ 
undersökning, där telefonintervjuer med livsmedels-
producerande företag har gjorts. Dessa svar har 
analyserats utifrån teorier inom crisis management-
området. Uppsatsen innehåller även en enkel 
kvalitativ studie. Till vår hjälp har vi använt oss av tre 
hypoteser.  

Resultat: Förekomsten av krisstrategier är stor, men endast ett 
fåtal av företagens strategier uppfyller våra kriterier 
för att anses såsom mycket sofistikerade. Företagen 
anser själva att det är viktigt med crisis management, 
medan de i verkligheten inte i lika hög utsträckning 
har de element som författarna till den crisis 
management-teori, vi använt oss utav, menar ska 
finnas med. Företag som varit i en kris har mer 
sofistikerade krisstrategier än de som inte har upplevt 
en kris under de senaste 20 åren. 

Nyckelord: crisis management, kriser, risker, strategier, 
livsmedelsbransch 
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◄ DEL 1 ► 
 

-1- 

Introduktion 

 
I detta kapitel presenterar och förklaras valet av problemområde och 
forskningsfråga. Kapitlet kommer även tydliggöra syftet med uppsatsen, 
avgränsningar samt avslutar med en enkel disposition av uppsatsen.  
 
 

 

1.1 Inledning 

 

GIFTLARM! Cancergift hittad i mat! Chipscancer! Ett år har gått sedan 

akrylamidlarmet. En mediestorm blåste upp och skakade om i livsmedelsbranschen. 

Höga halter av akrylamid, ett förmodligen cancerframkallande ämne, av samma slag 

som läckt ut från tätningsmedlet Rhoca Gil vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, 

påträffades i människors mat. Mellan den 23:e april och den 16:e maj trycks mer än 

hundra artiklar i ämnet i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. När larmet om akrylamid kom i april 2002 sjönk konsumtionen av 

potatischips. De första dagarna med 30-50 procent. Under maj och juni steg 

konsumtionen igen, men än idag har inte branschen nått till de nivåer som uppmättes 

innan larmet. Nya larm om hälsofaror i maten dyker ständigt upp1: 

 

• December 2000: Höga halter av lösningsmedlet propylenglykol i muffins.  

• September 2001: En giftig substans funnen i musslor. 

• Oktober 2001: Cancerframkallande ämnen i vissa olivoljor. 

• November 2001: Antibiotikarester funna i odlade tigerräkor. 

• December 2001: Aflatoxin, cancerframkallande ämne funnet i torkade fikon.  

 

På senare år verkar det som om livsmedelskonsumenterna blivit allt mer medvetna 

om de produkter de konsumerar samt ställer högre krav på produktion och hantering 
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av livsmedels varorna. De önskar veta vad de stoppar i sig. Detta gör det intressant 

att se på livsmedelsbranschen. Ny teknik, genmodifierade grödor, palmolja och 

hanteringen av slaktdjur är exempel på ämnen som är ständigt återkommande i 

debatten om vår mat. Nya tillsatser, ny forskning, allt mer medvetna konsumenter 

och en vaken media som ständigt är på jakt efter nyheter som engagerar och skapar 

högre exponeringsgrad, kan lätt förstöra ett livsmedelsföretags positiva ekonomiska 

resultat. Vi är av den uppfattningen att det därför borde ligga i företagens intressen 

att utarbeta strategier för hur de ska hantera risker, möta eventuella framtida 

krissituationer samt komma igång igen efter kriser. Dels för att bolagen ska vara 

bättre förberedda om en sådan situation skulle uppstå och dels för att det kan vara av 

intresse för aktieinnehavare, myndigheter, leverantörer och konsumenter att veta hur 

företagen arbetar för att hantera risker och en eventuell framtida krissituation. Då det 

inte finns mycket emiriska data att finna om företag och Crisis Management har vi 

valt att utifrån en egen undersökning se på i vilken utsträckning Crisis Management-

strategier förekommer inom företag i livsmedelsbranschen samt utifrån teori och 

egen empiri visa på hur ett sådant strategiarbete kan se ut. 

 

 

1.2 Problemområde 

 
Ständigt kommer nya larm om hälsofaror i livsmedel, dålig hantering av slaktdjur 

och liknande som får konsumenterna att reagera. På senare år syns det som om 

medvetenheten, engagemanget och kraven från livsmedelskonsumenterna ökat. 

Livsmedel är produkter som påtagligt påverkar konsumenterna och en felaktig 

produktion och hantering av dessa produkter kan få ödesdigra konsekvenser. Det 

borde därför ligga i företagens intresse att utarbeta sofistikerade strategier för hur de 

ska hantera risker, möta en eventuell framtida krissituation samt komma igång igen 

efter en kris. En kris kan vara kostsam, tidskrävande och innebära stora uteblivna 

intäkter för företagen. Krisen kan skada förtroendet för företagets varumärke, en 

skada som kan vara svårt att reparera. Vi är av den uppfattningen att det kan vara av 

intresse för aktieinnehavare, myndigheter, leverantörer och konsumenter att veta hur 

företagen arbetar för att hantera risker och en eventuell framtida krissituation. Detta 

                                                                                                                                                         
1 ”Efter Larmet”. Dagens Nyheter. 2003-05-22 
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skulle kunna få företagen att framstå som goda samhällsmedborgare och leda till en 

ökad attraktionskraft på aktiemarknaden, en ökad trygghet för företaget och för 

aktieägarna.  

 

En hel del litteratur och artiklar som behandlar crisis management står att finna. 

Många författare presenterar egna modeller om hur företag och organisationer ska 

hantera risker och kriser, men avsaknaden av kvantitativa undersökningar inom 

området är påtagligt. Vi gav oss därför i kast med att göra en mindre undersökning 

av företag inom livsmedelsbranschen för att undersöka krisstrategiernas frekvens 

inom nämnda bransch. Denna kvantitativa undersökning har vi valt att komplettera 

med en kvalitativ för att därefter knyta dessa båda till olika författares teorier. Detta 

görs utifrån en övergripande fråga som brutits ner i tre hypoteser. Frågan är: 

 

I vilken utsträckning förekommer strategier för att hantera risker 

och kriser samt att komma igång igen efter kriser bland företag 

inom livsmedelsbranschen och hur pass sofistikerade är dessa 

strategier? 

 

Till undersökningens hjälp har det använts tre hypoteser som har sitt ursprung i 

diskussioner inom uppsatsgruppen. Detta då det har saknats kvantitativa data att 

arbeta utifrån. De antaganden som vi önskar pröva i arbetet är följande: 

 

• Färre än hälften av företagen inom livsmedelsbranschen har mycket 

sofistikerade risk-, krishanterings- och återhämtningsstrategier.  

• Företag som har upplevt kriser, någon gång under de senaste 20 åren, har i större 

utsträckning än företag som inte har upplevt någon kris under samma period mer 

sofistikerade strategier för att möta eventuella framtida kriser.  

• Livsmedelsproducerande företag anser crisis management vara viktigt eller 

mycket viktigt. 
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1.2.1 Motiv till hypoteser 
 

Hypotes 1: Då det inte finns kvantitativa data över förekomsten av crisis 

management-arbete, som teoriförfattarna anser vara viktigt, vill vi ta ett första steg 

mot kartläggning utav livsmedelsbranschen. Hur många som har sofistikerade eller 

mycket sofistikerade krisstrategier är idag okänt. Gränsen sätts vid 50 procent, ett 

första steg mot kartläggning av branschen. 

 

Hypotes 2: Vi vill med denna hypotes få vårt antagande, om att företag som upplevt 

kriser står bättre beredda än företag som inte har upplevt en kris, bekräftat. Denna 

hypotes grundar sig enbart på våra egna diskussioner om kriser och företag. Att 

gränsen har satts vid 20 år beror på att vi anser det viktigt att krisen fortfarande är 

aktuell för företaget och att personal från den eventuella krisen/kriserna fortfarande 

är verksamma inom företaget och kan berätta om den/dem. Livsmedelsbranschen har 

idag troligtvis mer inslag av nya tillsatser än vad som fanns för 20 år sedan, till 

exempel genmodifierade grödor, som kan påverka känsligheten för kriser. 

 

Hypotes 3: Teoriförfattarna menar att crisis management-arbete inom företag är 

mycket viktigt. Vi vill med de empiriska data som samlats in försöka se om det 

företagen också anser detta. Vi förväntar oss att hypotesen kommer att bekräftas, då 

det finns så mycket litteratur om ämnet. Denna hypotes kan jämföras med svaren på 

frågorna om förekomsten av olika crisis management-moment inom företagen. Anser 

företagen att crisis management-arbete är viktigt och har företagen de olika moment 

som förespråkas i crisis management-teorierna. Eller är det så att företagen anser att 

crisis management är oviktigt? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida strategier för att hantera risker och kriser 

samt att komma igång igen efter kriser förekommer bland företag inom 

livsmedelsbranschen. Utifrån uppställda kriterier görs en bedömning av hur 

sofistikerade dessa företags crisis management-arbete är. Denna undersökning görs 
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för att bidra med kvantitativa data till crisis management-teorier. Därefter ämnar vi, 

utifrån ett fallföretag som ingår i undersökningen, relaterat till den teori som 

presenteras, visa på hur sådana strategier kan se ut i verkligheten. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Denna uppsats har begränsats till företag inom livsmedelsbranschen. Grossister är 

undantagna. Urvalet av företag har baserats på antalet anställda inom företagen i 

Sverige. Då endast svar från 31 företag finns kan detta innebära att inte alla områden 

inom livsmedelsbranschen finns representerade. Företag med variation i antalet 

anställda har valts för att täcka en bredare grupp. De företag som kontaktats är 

livsmedelsföretag med 20-800 anställda. Dessa är hämtade ur Affärsdata:s databas 

över företag i Sverige2. Ämnet crisis management är brett och innehåller många 

aspekter. I avsnitten som behandlar teorier och begrepp kan vi se att författare arbetar 

utifrån olika definitioner och ger ämnet en egen innebörd. Vi har försökt att vara 

tydliga i hur vi definierar de begrepp, utifrån vilka den insamlade empirin har 

behandlats. Vi ämnar inte förändra crisis management-teorierna utan endast 

komplettera med kvantitativa data.  

 

Vi önskar se på förekomsten av olika moment av crisis management inom företagen i 

undersökningen, inte att förklara orsaken till att dessa moment existerar eller inte 

existerar. 

 

Då vi bara har valt att kvalitativt granska ett av företagen löper vi risk att inte ha valt 

ett företag som är representativt för hela livsmedelsbranschen. Vi är medvetna om 

detta och önskar bara ge en bild av hur ett livsmedelsproducerande företags strategier 

kan se ut. 

 

                                                 
2 http://www.ad.se 
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är indelat i två delar. Del ett omfattar kapitel ett till fyra och behandlar 

bland annat teorier och undersökningsmetod. Del två omfattar resterande kapitel 

innefattande analys och slutsats. 

 

Under kapitel 1 har vi utrett syftet med denna uppsats. Vidare har vi tagit upp 

avgränsningar samt problemområde. 

 

Kapitel 2 visar uppsatsens metodavsnitt, exempelvis val av företag och bransch. 

 

I kapitel 3 redogör vi för definitioner som behandlas i denna uppsats. 

 

Under kapitel 4 beskrivs de teorier och modeller som kommer att användas i den 

senare analysen. 

 

I kapitel 5 analyserar vi de svar som våra intervjufrågor har gett oss. Detta kapitel är 

uppdelat i två olika delar; Analys 1 och Analys 2. 

 

Det 6:e kapitlet avslutar vårt föregående kapitel med slutsatser som ger svar på de 

hypoteser vi har arbetat utifrån. 

 

 

1.6 Beskrivning av livsmedelsbranschen 
 

Då människan alltid är i behov av mat och dryck för sitt livsuppehälle är 

livsmedelsbranschen relativt okänslig för konjunktursvängningar. Samtidigt innebär 

det faktum att människan förtär varorna också att det är produkter som i hög grad 

engagerar människan. På senare år syns det som om slutkonsumenterna blivit allt 

mer medvetna om de produkter de konsumerar samt ställer högre krav på produktion 

och hantering av livsmedelsvaror. Det verkar även som om märkningen av produkter 

riktade till slutkonsumenterna blivit allt mer omfattande och frekvent förekommande, 

om så är fallet är det kanske inte är helt orimligt att anta att detta är en effekt av 
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slutkonsumenternas ökade engagemang i produktionen av varor som de ämnar 

konsumera.  

 

Branschen med livsmedelsproducerande bolag står under kontroll av 

Livsmedelsverket, vilket är en statlig myndighet som ska arbeta för att säkra 

livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Med 

redlighet i livsmedelshanteringen menar verket att konsumenterna ska kunna lita på 

märkningen vad gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhet och ursprung. 

Livsmedelsverket har ett överordnat ansvar för att leda och samordna kontrollen av 

livsmedel, inklusive dricksvatten, i landet3.  

 

Grunden för den svenska livsmedelslagstiftningen finns i Livsmedelslagen från 1971. 

Lagen är en ramlag med principer för hur livsmedel ska vara beskaffade, hur de ska 

hanteras och när de får säljas. I Livsmedelslagen finns också regler om hur tillsyn ska 

bedrivas samt straffbestämmelser. Regeringen har i Livsmedelsförordningen 

utvecklat principerna i lagen och i sin tur gett Livsmedelsverket rätt att ge ut mer 

detaljerade regler och föreskrifter om livsmedel. 

 

                                                 
3 http://www.slv.se 
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-2- 

Metod 

 
 
I detta kapitel redogör vi för valet av företag och bransch, samt beskriver vårt sätt 
att arbeta med befintliga teorier som vi har använt oss av. Vi avslutar med en 
diskussion där vi ställer oss kritiska till den informationsinsamling som vi har gjort. 
 
 
 

2.1 Val av teori 

 

De teorier vi använder oss utav är valda för att vi anser att de kompletterar varandra 

på ett bra sätt. Vi har samlat teorier för att täcka de tre områden som vi menar borde 

finnas med, det vill säga agerande före, under och efter en kris. Vi är medvetna om 

att teorierna på många sätt är lika, men för att få en mer heltäckande och nyanserad 

bild av de tre områdena vill vi ha med de teorier som valts. 

 

2.2 Val av företag och bransch 
 
Livsmedel är produkter som påtagligt påverkar konsumenterna och en felaktig 

produktion och hantering av dessa produkter kan få ödesdigra konsekvenser för 

företagets varumärke och ekonomi. Då branschen är känslig för kriser borde det vara 

viktigt för företagen ta fram sofistikerade strategier för hur de ska hantera risker, 

möta en eventuell framtida krissituation samt komma igång igen efter en kris. 

Förekomsten av sådana strategier, tror vi, kan intressera aktieinnehavare, 

myndigheter, leverantörer och konsumenter. Anledningarna ovan har lett fram till 

valet av bransch.  

 

Då vi startade undersökningen var vår tanke att samla in svar från 30 stora (100-400 

anställda) och 30 små (20-50 anställda) företag för att kunna jämföra dessa båda 

grupper. Vid en sökning på SNI-kod 15, undantaget framställning av beredda 

fodermedel samt framställning av mat till sällskapsdjur, erhöll vi då 33 träffar för 
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stora företag respektive 128 träffar för små. Vi sände ut e-post till de företag vi 

hittade e-postadresser. Detta var ett tjugotal. Företagen och deras telefonnummer 

fann vi i Affärsdatas databas över företag i Sverige. Då träffarna för gruppen med 

stora företag inte var tillräcklig många utökades sökningen till att omfatta företag 

med 100-800 anställda. Tiden var knapp och det var svårt att få tag på någon på 

företagen som hade tid och lust att svara på våra frågor, därför slog vi ihop båda 

grupperna och bestämde den lägre gränsen till 20 anställda och den övre till 800 

anställda. Vi bestämde oss för att generalisera branschen. Utifrån de träfflistor vi fick 

fram (310 träffar) ringde vi slumpvis företag på listorna. Då vi kom i kontakt med 

företagen lovade vi dem anonymitet för att få mer sanningsenliga svar på frågorna. 

När vi fått tag på 31 företag slutade vi att ringa. Den ojämna siffran beror på att vi 

ringde på var sitt håll. 

 

Företaget vi djupstuderat är valt för att det i den kvantitativa undersökningen angett 

att det hade en del av de moment som vi menar är intressanta att jämföra med 

teoriavsnittet. Det fanns företag som hade varit intressantare att studera, men vi 

lyckades inte få något av dem att ställa upp på en intervju för en kvalitativ studie. Det 

var inte möjligt att få en kvalitativ intervju med något av företagen som upplevt en 

kris, men andra uppsatser som finns på Ekonomihögskolan har gått närmare in och 

tittat på företag som genomgått kriser4. Även om vi inte fått tag på ett företag som 

upplevt en kris under de senaste 20 åren anser vi att det kan vara lämpligt att enkel 

analysera ett företag. 

 

 

2.3 Val av metod 
 

Kvalitativ metod innebär en ringa grad av formalisering. Primärt ett förstående syfte, 

ej med inriktning på om informationen har generell giltighet, vilket leder till djupare 

förståelse av det problemkomplex vi studerar och kan beskriva helheten av det 

sammanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa 

informationen hämtas ifrån.  

                                                 
4 Krishantering i livsmedelsbranschen – En fallstudie av Coca-Cola, Nestlé & Procordia Food, Ekonomiska 
biblioteket i Lund, uppsats 8664  
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Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad. Utmärkande för 

metoden är att den präglas av kontroll från forskarens sida. Det är också 

undersökaren som avgör vilka svar som är tänkbara. Uppläggning och planering 

kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. 

 

Vi arbetar i denna uppsats utifrån tre hypoteser. Dessa ska besvaras med hjälp av den 

kvantitativa undersökningen. Den kvantitativa studien bygger på telefonintervjuer 

med personer inom företagen som har kunskaper om eventuella krisstrategier. Detta 

görs för att få en generell bild av branschen. Den kvalitativa undersökningen används 

för att beskriva hur strategierna hos ett utvalt företag kan se ut i empirin och i 

jämförelse med teorier5  

 

Fördelarna med kvalitativa undersökningar är att intervjuaren har möjlighet att 

utnyttja intervjupersonens (IP) tidigare svar för att få fram, ny intressant fakta genom 

att låta henne/honom utveckla sina svar, en teknik som kallas för laddring. Positivt är 

också att intervjuaren kan förklara om IP tycker att några av frågorna är oklara, samt 

att IP har möjlighet att tillägga något som känns viktigt för honom/henne. 6 

 

En fördel med kvantitativ metod är att om kvalitativ metod visar att ett behov inte är 

tillfredställt, går det att fortsätta undersöka, genom kvantitativ metod, om det 

verkligen är så inom branschen och hur stort detta behov är. Detta eftersom 

informationen kan kvantifieras, t ex. 35 procent av företagen inom 

livsmedelsbranschen anser något vara nödvändigt.7 

 

 

2.4 Insamling och bearbetning av data 
 

Den primära insamlingen av data sker med hjälp av telefonintervjuer med ansvariga 

inom företaget, t.ex. VD, administrativ chef eller medlem av krisgrupp. Dessa 

intervjuer delas upp i två omgångar, en kvantitativ med ett flertal företag och därefter 

                                                 
5 Holme I M & Solvang, B K (2001), Forskningsmetodik 
6 Ibid 
7 Chisnall, P (2001), Marketing research 
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en kvalitativ med ett utvalt företag. Vid det första tillfället kontaktas 31 företag inom 

livsmedelsbranschen, detta för att vi skall kunna göra en generell uppskattning om 

branschen. Svaren från dessa intervjuer skall analyseras utifrån de teorier som nämns 

under teoriavsnittet. 

 

I de kvalitativa intervjuerna har vi ställt frågor om förekomsten av olika moment 

inom crisis management och frågor om hur viktigt företagen anser att de olika 

momenten är (se bilaga 1). Dessa intervjuer har tagit 10-20 minuter.  

 

Vid bearbetning av data har vi utifrån de kriterier vi ställt upp bedömt 

sofistikeringsgraden av företagens krisstrategier (se kapitel 3.4 och bilaga 1). På 

frågorna om hur viktigt företagen anser de olika momenten vara har vi använt oss av 

en femgradig skala där ett står för oviktigt och fem för mycket viktigt. I 

sammanställningen har vi slagit ihop tre till fem som får stå för viktigt eller mycket 

viktigt, medan ett och två får betraktas som oviktigt respektive mindre viktigt.    

 

Därefter gör vi en deskriptiv undersökning på ett av företagen för att se hur 

krisstrategier kan se ut inom branschen. Även denna kommer att knytas till de olika 

teorierna. 

  
Då det kan vara känsligt för företagen att gå ut och tala om sin beredskap för att möta 

kriser ville vi öka reliabiliteten och lät intervjupersonerna och företagen veta att 

insamlad data bearbetats aggregerat och anonymt.  

 
 

2.5 Källkritik 
 
Att arbeta med intervjuer innebär en viss osäkerhet. Vi bad intervjupersonerna att 

svara representativt för företagen, men det är svårt att kontrollera om så är fallet. 

Uppsatsens validitet kräver att intervjupersonerna har svarat sanningsenligt samt att 

deras uppfattning om företagets strategier och kriser stämmer med företagets 

verklighet.  

 

Teorierna vi har arbetat med har varit relativt lika och därmed har vi inte kunnat 

ställa dem emot varandra. Då vi inte har egna erfarenheter av att arbeta med företag i 
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kris har vi litat på författarnas kompetens utan att egentligen känna till deras 

erfarenheter, bakgrunder och syften.  

 

För att få en hög validitet i analysen har vi en blandning av stora respektive små 

företag inom den valda branschen.  

 

Det finns även en risk med att det i bearbetningen av data förväxlas siffror. Detta har 

vi försökt eliminera genom att vi har varit två personer som tillsammans har 

kontrollerat och lagt in uppgifterna i SPSS statistikprogram. Statistikprogrammet i 

sig är välkänt och pålitligt.  
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-3- 

Begrepp och kriterier 

 
 
För att läsaren på ett enkelt sätt skall förstå vår uppsats, definierar vi i detta kapitel 
viktiga begrepp som är återkommande i uppsatsen samt anger de kriterier vi har 
använt oss utav. 
 
 

 
 

3.1 Crisis Management 
 
Crisis management är ett vidare begrepp som enligt Fill8 omfattar riskhantering innan 

en kris har uppstått, förhållningssättet till en oönskad händelse som utvecklats till en 

kris samt återhämtningen efter en kris. Inom crisis management begreppet finner vi 

därmed fler mer specifika definitioner och inriktningar. Begreppet issues 

management9 dök upp under 1970-talet och handlar om en systematisk process för 

att tidigt upptäcka, analysera och svara på negativa trender, såväl inom som utom 

organisationen, innan trenderna blir till kriser som kan hindra företaget att nå sina 

målsättningar. Genom att kontinuerligt följa förändringar i organisationens omvärld 

kan företaget utveckla en förmåga att i ett tidigt skede identifiera och svara på risker 

som kan utvecklas till kriser. Vidare förekommer det inom issues management 

begreppet reputation management, vilket innebär åtgärder och förhållningssätt för att 

undvika händelser som kan skada företagets rykte och image. 

 

 

3.2 Krisbegreppet 
 

Eftersom företagets definition av risk- och krisbegreppen ligger till grund för när 

risk- och krishanterande åtgärder sätts in är det väsentligt att företaget arbetar med 

kris och riskbegreppen och vad som i dess definitioner ska inkluderas. Då det är 

nästintill omöjligt att upptäcka alla risker och förutse krisens alla ansikten är det 

emellertid viktigt att företaget är flexibelt så att det inte låser sig fast vid dessa 

                                                 
8 Fill, C (1999), Marketing Communications 
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begreppsdefinitioner och därmed riskerar att befinna sig i en plötslig kris som inte 

omfattades av de befintliga definitionerna. 

 

En krishändelse ses av en del författare som ett alster av en serie händelser som 

uppstår efter varandra på grund av företagets oförmåga att hantera de nödvändiga 

åtgärder som situationen kräver10. (Detta kan till exempel vara den kommunikativa 

relationen till media och övriga intressenter.) 

 

I motsats till den ovannämnda resultatorienterade definitionen finner vi hos andra 

författare definitioner av krisbegreppet utifrån enskilda händelser såsom produktfel, 

brand, rån och dylikt11.  

 

Ytterligare andra författare menar att en kris är något som allvarligt hotar en 

organisations produkt eller service, viktiga affärsenheter eller organisationen som 

helhet, vilket innebär att en enskild händelse som en brand eller ett dödsfall, ur ett 

företagsperspektiv, inte med nödvändighet är att se såsom en kris12. 

 
Booth definierar en kris som ”a situation faced by an individual, group or 

organisation which they are unable to cope with by the use of normal routine 

procedurs and in which stress is created by sudden change”13 vilken gränsar till 

Skoglunds & Olssons definition då de skriver om “en händelse som utgör ett hot mot 

människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala 

krävs för att bemästra situationen.”14 

 
Vi har valt att definiera en kris som en för företaget oönskad händelse eller summa 

av oönskade händelser som starkt påverkar förutsättningarna för företagets 

verksamhet och vilkens effekter företaget inte fullt ut kan kontrollera. Denna 

definition har sitt ursprung i ovanstående begreppsförklaringar och kommer att ligga 

till grund för uppsatsens fortsättning.   

 

                                                                                                                                                         
9 Ansoff, H I (1980) Strategic Issue Management 
10 Offe (1984), Rosenthal & van Duin (1996), Knowlets et.al. (1997), Nohrstedt (1999) 
11 Dahlström & Flodin (1998), Jarlbro, Sandberg & Palm (1997) 
12 Pearson, C; Misra, S (1997) Managing the unthinkable 
13 Booth, S (1993) Crisis Management Strategy 
14 Skoglund, T & Olsson, S (1995) Att lösa kriser i företag 
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3.3 Riskbegreppet 
 
Risker kan vara av många olika slag och varierar från företag till företag. Vår uppsats 

kommer främst att behandla företagsspecifika risker. Då vi varit i kontakt med 

företag har vi använt oss av riskbegreppet med betydelsen: Osäkerhet som kan 

komma att utvecklas till en kris för företaget. Denna definition kommer också att 

vara den vi arbetar med i uppsatsen.  

 

 

 

3.4 Strategier 
 

Då vi talar om olika sorters krisstrategier har vi gjort en uppdelning på tre områden:  

 

Förebyggande strategier: Strategier med syfte att förhindra att kriser uppstår, kan 

vara riskkartläggning, kvalitetskontroller, ISO-certifiering m.m. 

 

Krishanterande strategier: Strategier med syfte att försöka kontrollera en kris och 

dämpa dess negativa effekter, exempelvis förändrad ansvarsfördelning under kris. 

 

Återhämtande strategier: Strategier med syfte att få igång verksamheten igen efter 

en genomgången kris, behandlar till exempel frågor som hur företaget ska agera för 

att  återupprätta/förbättra intressenternas syn på företaget och dess verksamhet, hur 

företaget ska få positiv publicitet i media, hur företaget bli ”goda 

samhällsmedborgare”, hur företaget ska få en tillförlitlig produkttillverkning med 

säkra och efterfrågade produkter. 

 

Kriterierna för bedömning av företagens sofistikeringsgrad har varit följande: 

 

Mycket Sofistikerad: Företaget har genomtänkta strategier för att undvika och 

hantera kriser samt att komma igång igen efter en kris. Det finns en krisgrupp och ett 

aktivt arbete med att kartlägga organisationens olika risker samt en plan för hur 

kommunikationen ska fungera i en eventuell framtida kris. Organisationen kan ha 

pengar avsatta för krisförebyggande och krishanterande arbete och strategierna ses 
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kontinuerligt över. Företaget arbetar för att implementera dessa strategier i 

organisationen. 

 

Sofistikerad: Företaget har strategier för att hantera risker och en strategisk 

beredskap för hur det ska hantera en eventuell framtida kris. Företaget avsätter inte 

några större ekonomiska resurser för företagets krisarbete, men har en färdig plan för 

hur ansvarsfördelningen och kommunikationen ska se ut i en eventuell framtida kris. 

 

Vagt Sofistikerad: Företaget har en strategi för hur det ska agera när krisen väl är ett 

faktum, men denna är odetaljerad och innehållsfattig. Företaget har inga färdiga 

planer för ansvarsfördelning och kommunikation.   

 

Mycket Vagt Sofistikerad: Företaget har, utöver kvalitetskontroller, inga färdiga 

strategier för att hantera kriser. 
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-4- 

Teori 

 
 
Vi skall i detta avsnitt beskriva de teorier och modeller som vi kommer att använda i 
analysavsnitten.  
 

 

4.1 Varför inträffar kriser? 
 
Det finns en rad olika faktorer till varför en kris inträffar. De vanligaste presenteras i 

Mitroffs & Pauchants modell. Enligt Mitroff och Pauchant har en kris sin grund i 

interna och/eller externa faktorer. Hur företaget skall agera när väl krisen är ett 

faktum, beror på var och hur krisen uppstår.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig 1. Modell av Mitroff & Pauchant (1984) 

 

                                                 
15 Mitroff, I I & Killman, R H (1984) Corporate Tragedies; Product tampering, sabotage and  catastrophes 
 

 
                  Interna Faktorer                   Externa Faktorer 
 
 
  

Tekniska/ 
ekonomiska  

 faktorer 
 
 
 
 
 Individuella/ 
 sociala/ 
 organisatoriska 
 faktorer 
 
 

* Felaktiga produkter/tjänster 
* Arbetsplatsolyckor p.g.a.    
bristfällig maskinpark eller 
utrustning 
* Datorsystemhaveri 
*Bristfällig, undanhållen 
information 
* Konkurs 

* Utbredd miljöförstöring p.g.a. 
industriell olyckshändelse 
* Storskaliga datasystemfel 
* Naturkatastrofer 
* Fientligt företagsförvärv 
* Regeringskriser 
* Internationella kriser 
 

* Organisatoriskt sammanbrott 
* Bristande kommunikation 
* Produktmanipulation  
* Sabotage 
* Ryktesspridning eller illvilligt 
förtal 
* Illegala aktiviteter 
* Sexuella trakasserier 

* Sabotage 
* Terrorism 
* Kidnappning 
* Extern produktmanipulation 
* Produktförfalskning 
* Förtal och ryktesspridning 
* Strejk och bojkott 
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4.2 Krisförlopp 
 

En kris är en process som utvecklats i olika steg eller faser. Att veta hur tidiga 

krissignaler känns igen och kan hanteras är, enligt Fink, en avgörande skillnad på 

företag som drar nytta av krisen och företag som blir lidande och ibland misslyckas 

helt16. Där finns olika teorier på hur en sådan process kan delas in. En av de 

vanligaste är Fill som delar in förloppet i fyra olika faser; scanning, pre-impact, 

impact- och readjustment-fasen.17 Det är ytterst sällan att en kris genomgår samtliga 

faser, till exempel en kris som uppkommer plötsligt hamnar direkt i impactfasen. 

Desto tidigare företaget lyckas identifiera och behandla ett problem ju mindre blir de 

negativa konsekvenserna på företagets varumärke. 

 

4.2.1 Scanning-fasen 
De företag som oavbrutet scannar av sin omgivning har större möjligheter att fånga 

upp signaler om förändringar på marknaden och på så sätt vara förberedda inför en 

eventuell kris. 

 

4.2.2 Pre-impact-fasen 
Under denna fas ökar företaget förberedelserna för att hantera krisen. Går inte krisen 

att förhindra är målet i denna fas att försöka minska dess konsekvenser. 

 

4.2.3 Impact-fasen 
Det är i den här fasen som själva krisen bryter ut och företaget bör aktivera en 

eventuell krisplan. Huvudsyftet är att lokalisera och få kontroll över krisen för att 

reducera dess spridning. Det är även under denna fas som de externa kommunikativa 

åtgärderna blir aktuella, där fokus framförallt ligger på att kommunicera med viktiga 

intressenter och visa hur företaget kommer att hantera krisen. 

 

                                                 
16 Fink, S (1986) Crisis Management; Planning for the Inevitable 
17 Fill, C (1999) Marketing Communications 
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4.2.4 Readjustment-fasen 
Den värsta perioden är över för företaget och det är tid att anpassa sig till den 

rådande situationen. En viktig del i denna fas är att hantera bevakningen från 

medierna. Organisationen bör nu analysera följderna av den egna krishanteringen och 

tillgodose behoven hos företagets intressenter. 

 

Kommunikationen och informationsbehovet ser olika ut beroende på vilken fas 

krisen befinner sig i och bör därför anpassas efter detta. Om exempelvis en kris 

uppstår under impact-fasen kommer informationsbehovet från de intressentgrupper, 

som har drabbats av denna kris, öka och kriskommunikationen kommer därför 

intensifieras. 

 

Nordlund och Nohrstedt har gjort en annan indelning där de strukturerat krisens 

händelseförlopp i tre olika faser; Varningsfasen, Akutfasen och Följdfasen.18 

 

4.2.5 Varningsfasen 
I den första fasen varnas allmänheten om vad som har hänt eller vad som kommer att 

hända. Dessa varningar kan göras antingen av myndigheter som utfärdar varningar 

genom medier eller medier som varnar utan att myndigheterna har tagit något 

initiativ. Nordlund och Nohrstedt har även forskat kring påståendet om att medier har 

en tendens att öka människors oro genom att förstora upp risker och hot. Nordlunds 

och Nohrstedts resultat visar att detta är felaktigt, åtminstone då det gäller 

varningsfasen, beträffande sådana varningar som ej utfärdats av myndigheter. Enligt 

Nordlund och Nohrstedt är problemet snarare att medierna som regel är mycket 

restriktiva beträffande icke-auktoriserade varningar och larm. Den här fasen har 

störst likheter med Fills Scanning-fas, men även en del likheter med hans Pre-

impact-fas.  

 

4.2.6 Akutfasen 
Denna fas uppstår när krisen väl har inträffat. Precis som i Fills Impact-fas är det här 

som en eventuell krisplan skall sättas in. Enligt Nordlund och Nohrstedt så är det nu 

                                                 
18 Nohrstedt, S A & Nordlund R (1993) Medier i kris 
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organisationen står inför den faktiska händelsen och varje steg den tar kommer att 

påverka krisens förlopp. 

 

4.2.7 Följdfasen 
Den sista fasen kallar Nordlund och Nohrstedt för följdfasen. Läget har i någon 

mening stabiliserats och ansvariga myndigheter och media har hunnit skapa sig en 

uppfattning om krisens effekter och konsekvenser. Denna fas kan liknas vid Fills 

Readjustment-fas. 

  

 

4.3 Krisplaner 
 

Enligt Albrecht är krisplaner, eller crisis management plans (CMPs), centrala 

begrepp för diskussioner inom området crisis management. Med hjälp av begreppen 

och teorierna har företagen instrument som talar om hur en kris ska hanteras. Vidare 

talar Albrecht om vikten av att förbereda sig inför en kris, vilket han anser vara 

nästintill lika svårt som att hantera en kris. En krisplan kan sällan helt förhindra en 

kris utan har huvudsakligen tre syften:  

 

1. Den skall fungera som ett verktyg som hjälper till att hantera krisen 

2. Den skall hjälpa till att undvika de värsta effekterna av krisen  

3. Den skall hjälpa till att spara tid i den kritiska fasen 

 

Varje kris är unik och det finns därför inga möjligheter att testa och utvärdera en 

krisplan eller att se vilka konsekvenser en kris kan ge innan krisen har inträffat. 

Därför brukar planerna revideras då krisen är ett faktum. Krisplaner fungerar främst 

som ett stöd i en krissituation.19 

 

4.3.1 Krisplaner som strategier 
Vi har valt att definiera krisplaner enligt Bruzelius och Skärvads definition på 

strategier eftersom den, enligt vårt sätt att se det, stämmer väl överens med arbetet 

                                                 
19 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
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med krisplaner och krishantering. Enligt dessa författare kan strategier ses utifrån 

olika perspektiv. I vårt sammanhang är det mest intressant att se dem som dels planer 

och dels som handlingsmönster. Med plan menas att strategin är en medveten, 

förplanerad handlingslinje. Den är förutom uppgjord på förhand också explicit 

formulerad samt återfinns i ett dokument. Däremot kan strategin då den betraktas 

som ett handlingsmönster vara antingen en medveten utvecklad plan, eller definieras 

efter vad organisationen faktiskt gör. Vid detta synsätt refererar författarna till 

Mintzberg. Enligt honom kan en strategi både vara explicit formulerad och 

välutvecklad utan att någonsin genomföras. Vidare anser Mintzberg att det inte är 

någon plan utan snarare värderingar i början. Mintzberg visar en viss skepticism mot 

det rationella synsättet. Enligt Mintzberg så kan vi inte veta allt om hur skeenden 

skapas och utvecklas i framtiden. Skeenden förändras och vi kan därför behöva ändra 

våra strategier. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Modell av Mintzberg21 
 

 

4.3.2 Krisplaners användbarhet 
Albrecht menar att det är ytterst sällan som krisplaner fungerar fullt ut vid en kris. 

För att strategierna ska vara användbara och för att företagen skall kunna anpassa 

                                                                                                                                                         
 
20 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (1999) Integrerad Organisationslära 
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dem till den situation som uppstår måste krisplaner vara flexibla och generella. 

Välformulerade krisplaner är inte statiska utan går att förändra, vilket också bör 

göras kontinuerligt så att de inte blir inaktuella. En krisplan brukar inte hindra en kris 

från att uppkomma, utan är mer ett verktyg för företaget att hantera den. De bidrar 

också till att företaget känner sig förberett.   

 

Ett stort antal av dagens företagschefer är inte vana vid att hantera de faktorer som 

leder till kriser på grund av att de har liten erfarenhet och dåliga teoretiska kunskaper 

inom detta område. Trots varningar är det endast ett fåtal personer som vet hur krisen 

framgångsrikt och effektivt ska hanteras. En krisplan kan därför vara av yttersta vikt 

för människor som befinner sig under stor press, då de ofta på rutin går tillbaka till 

det som de blivit tränade och utbildade att göra.22 Vidare skriver Albrecht att det 

finns en del företag som tycker att de har krisplaner, fast det endast är ”muntliga” 

krisplaner som diskuterats informellt. Detta räcker, enligt författaren, emellertid inte 

för att vara ett stöd. Krisplaner måste skrivas ner, tänkas igenom och övas. 

 

Albrecht presenterar i sin bok två modeller som förklarar hur kriser skall hanteras. 

Det är Femstegsmodellen23 och APTRA-modellen24. Vi anser att dessa två 

modeller kan slås ihop till en  modell:   

                                                                                                                                                         
21 Ibid 
22 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Fig. 3 Egen konstruktion utifrån Femstegsmodellen och APTRA-modellen 
 
 

Förutse: Vid detta stadium ska företaget göra sig medvetet om de risker och hot som 

finns internt och externt, samt försöka förutse kriser som kan uppkomma. Detta sker 

när krisgruppen samlas och gemensamt försöker kartlägga och identifiera företagets 

risker.  

 

Planera: Krisgruppen skall nu planera inför eventuella krissituationer allt efter 

företagets behov samt diskutera ansvarsområden, nyckelpersoner osv. Krisgruppen 

bör försöka svara på följande frågor: 

 

- Vem ansvarar för gruppen? Vem träder in därefter? Ta fram en 

beslutskedja så att det aldrig uppkommer problem om vem som skall ta 

ett beslut i en krissituation. 

- Vad är syftet med krisgruppen före, under och efter en kris? 

- Vilka interna respektive externa kriser kan skada företaget? Var är 

företaget mest sårbart? Hur påverkas företaget mest? 

- Hur skall implementeringen ske? Hur skall krisen lösas? Vilka resurser 

skall kallas in? Vem skall ta vilken roll? 

 

 
          Agera 
 (reagera, anpassa, gå framåt) 
                    Förutse  
                                                                                (kartlägga, identifiera risker) 
     
 
            
          Se över                                                         
(Följ upp riskkartläggning,                                                  Planera   
 skapa separat krisutvärderings                    (Tillsätt roller, diskutera, skriv   
 grupp)                                                                           ner krisplaner) 
                                               

   Träna och 
                                               Praktisera                      
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Stadiet avslutas med att krisgruppen skriver ner ett antal operationella krisplaner. 

Vilket kan ske genom att företaget: 

 

- definierar olika typer av potentiella kriser efter hur de relaterar till 

företaget 

- skapar operationella steg för varje sorts kris. 

- beskriver varje kritiskt steg för att företaget ska kunna fortsätta att verka 

under och efter krisen. 

- bestämmer vem som ska inneha rollen att leda krisarbetet och få 

företaget att fortsätta fungera. 

 

Träna och praktisera: Genom att kontinuerligt spela upp olika scenarier, kan de 

anställda känna sig mer förberedda inför en eventuell krissituation. 

 

Se över: Vid detta stadium bör organisationen se över tre områden; regler och 

policies, övning och praktiserande samt tidigare genomgångna kriser. För att 

företaget skall lyckas bör det utveckla förebyggande och riskundvikande strategier 

samt granska specifika avdelningar, anställda och chefer. 

 

Agera: Agera och lös de problem som dyker upp, små som stora. Har organisationen 

följt modellen så har de lagt en stabil grund för att lyckas med att lösa problemen 

samt minimera effekterna av en eventuell kris.  

 
 

4.4 Managing the process 
 
Enligt Regester är crisis management ett rådande begrepp inom företagsekonomin. I 

motsats till Fill anser Regester att den enda uppgift crisis management har är att 

hjälpa företag att planera, förberedda och öva sig inför framtida kriser25. Syftet är att 

förebygga uppkomsten av en kris genom att minimera den risk och osäkerhet som 

råder i företaget samt se till att företaget, när de väl hamnar i en krissituation, skall 

kunna hantera eventuella negativa konsekvenser. Företaget bör ha kunskap i hur det 

                                                 
25 Regster, M (1987) Crisis Management 
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ska reagera och agera om en oförutsedd krissituation uppkommer. Lyckas företaget 

med att tolka och se de signaler som antyder att en krissituation är på gång, så har det 

kommit en bra bit på väg mot en effektiv krishantering. Regester & Larkin 

åskådliggör detta fundamentala tankesätt i modellen Managing the process: 

  
 

 

 

                  Pre-emptive 

                                                      Action 

                    Planning 

 

 

 

 

 

Fig 4. Managing the process26.  

 

Modellen visar processen vid planering av crisis management det vill säga hur 

företag bör agera för att mildra effekterna av en eventuell framtida kris. Regester 

sammanfattar planering av crisis management i ett antal punkter som enligt honom är 

viktiga. Dessa är följande: 

 

• kategorisera potentiella krissituationer 

• anordna förebyggande planer för dessa krissituationer  

• formulera strategier och taktiker för hantering av varje potentiell kris 

• identifiera vilka som berörs av dessa kriser 

• anordna effektiva kommunikationskanaler till dessa parter för att minska skadan 

• testa  

 

Kriser uppkommer ofta utan förvarning och det kan därför vara svårt att upptäcka de 

signaler som tyder på en kris är på väg.  

 

     Definiera 
  Berörda parter 

      Utarbeta 
tillvägagångssätt 

       Revidera 
       Riskerna 

       Träning 

        Testa 
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4.5 RRRR-modellen 
 
Författare och forskare inom crisis management delar in krishanteringsprocessen i 

olika steg eller perioder. Perioderna har inga tydliga gränser vilket är naturligt 

eftersom krishantering är en dynamisk process. Vi har valt att presentera den så 

kallade RRRR-modellen27. Detta har vi gjort på grund av två anledningar; vi vill ha 

en modell för att på ett enkelt sätt i analysavsnittet kunna studera hur krishantering 

kan se ut och den hjälper oss att analysera och studera, utifrån modellens olika 

krishanteringsfaser, vilka handlingsalternativ som företagens ledningar har att arbeta 

med för att undvika eller lindra krissituationerna. Heath tydliggör även, genom sin 

modell, vikten av utvärdering och analysering av en genomgången kris. Detta för att 

företaget ska få en hälsosam återhämtning. Även Slatter diskuterar vikten i att lyckas 

med återhämtningen, detta i form av framgångsrika helomvändningsstrategier och 

framgångsrik implementering av dessa strategier28. 

 

                                                                                                                                                         
26 Regester, M. & Larkin, J. (1987) Risk Issues and Crisis Management 
27 Heath, R. (1998) Crisis Management for Manager and Executives 
28 Slatter, S (1984). Corporate Recovery 
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Fig 5. The Crisis management modules.29. 

 

För att få en effektiv krishantering bör organisationen inleda med förberedande 

åtgärder.  

 

Reduction, innebär att identifiera och värdera risker. Enligt Heath missar många 

organisationer denna del av krishanteringen. Det är vid det här stadiet organisationen 

har en chans att minska kostnaderna och minimera risken att en kris kommer att 

uppstå. 

 

Readiness, består av de faktorer som är av vikt när en kris har uppstått. Readiness 

handlar om de anställdas attityder och inställning och hur organisationen i 

                                                 
29 Heath, R. (1998) Crisis Management for Manager and Executives 
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förebyggande syfte kan påverka dessa. Heath anser att personalen ska vara tränad 

och förberedd för att, när olyckan väl är framme, veta hur de ska agera även om det 

är en ny situation. Detta sker med hjälp av grundläggande träning. Alla inblandade 

måste först och främst förstå att organisationen befinner sig i en komplicerad 

situation som endast blir värre ju längre organisationen väntar med att agera. 

 

Response, handlar om att organisationsledningen bör ha generella planer för hur 

företaget skall agera vid en krissituation. Dessa planer skall enligt Heath utgöra en 

stabil grund för företagets fortsatta krisarbete. Det finns enligt författaren många 

organisationer med sådana planer, dock är de ofta inte kontinuerligt uppdaterade och 

blir därför omoderna med tiden. Något som ytterligare försvårar ledningens val av 

handlingsalternativ är att ledningen oftast arbetar under tidsbrist och att de saknar, 

eller endast innehar begränsad information om situationerna.30  

 

Recovery, är det fjärde och sista R:et i Heaths modell och handlar om att analysera, 

utvärdera samt ta lärdomar av det som har hänt. Ledningen kan utarbeta nya eller 

förbättra existerande kommunikationsaktiviteter, ta fram effektiva imageprogram och 

arbeta på att komma närmare eller involvera intressenter i verksamheten. Detta för att 

minimera eventuella informationsglapp mellan företaget och intressenterna samt öka 

deras förståelse och förtroende för företaget. 

 

Författarna Skoglund och Olsson har utvecklat en krisplan som utarbetas steg för 

steg. Syftet med att arbeta steg för steg är att försöka identifiera alla tänkbara kriser i 

företaget och sedan analysera hur dessa kriser kommer att påverka 

affärsaktiviteterna. Det är viktigt att företaget i denna del av förberedelserna 

kartlägger vilka som kommer att bli drabbade av en viss händelse. Vidare bör bolaget 

enligt Skoglund och Olsson utnämna vissa personer som skall vara ansvariga för 

krishanteringen när väl en kris inträffar. Dessa personer utgör företagets krisgrupp. 

Organisationens viktigaste aktörer ska dessutom utses och den informationspolicy 

som ska råda under krisen ska utformas.31 

                                                 
30 Heath, R (1998) Crisis Management for Managers and Executives 
31 Skoglund, T & Olsson, S (1995) Att lösa kriser i företag 
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4.6 Risk Management 
 
Regester och Larkin menar att det inte finns någon organisation som är immun mot 

kriser, hur framgångsrik den än är. Nästan alla företag kommer hamna i en 

krissituation32. Det finns organisationer som tror att deras storlek, var de är 

lokaliserade och den typ av verksamhet de bedriver kommer att skydda dem. Pearson 

och Misra hävdar att en del organisationer anser att krisplanering är en lyx och att 

kriser inte går att undvika utan är en naturlig del av att göra affärer. Men enligt dessa 

författare är det ett sådant tankesätt som gör en organisation sårbar.33 

 

Enlig Heath gäller det att undvika att en kris uppstår. Alla kriser går inte att undvika 

men riskerna ska i största möjliga mån försöka minimeras. Det är denna del av crisis 

management som kallas för risk management.34 Heath menar att risk management 

går ut på att företaget genom analys av historisk data och genom expertutlåtande 

kommer fram till sannolikheten att något kommer hända vilket kan leda till en kris. 

Men under tiden som dessa analyser sker kan ett antal olika problem uppstå. 

Författaren menar att informationen kan vara otillräcklig eller missvisande eller så 

kan val av experter och deras kunskap vara felaktig. Enligt Heath kan dessa problem 

undvikas genom att använda sig av många olika expertutlåtande och genom analys 

av en mer omfattande data. Hur väl organisationen lyckats värdera sannolikheten för 

att en kris ska uppstå är av betydelse då de planerar eller finansierar crisis 

management-aktiviteterna.35 

 

Det är viktigt att företaget är medvetet om sin risksituation. Hur företaget ska 

förhålla sig till olika risker bör föregås av ett resonemang kring företagets 

förlusttolerans. Om företaget har definierat sin syn på risk är det lättare att agera mer 

konsekvent. Genom att identifiera och kontrollera sina risker, kan företaget skapa 

underlag för att planera för osäkerheten.36 Detta är något som även Ansoff påpekar37. 

                                                 
32 Regester, M & Larkin, J (2002) Risk Issues and Crisis Management 
33 Pearson, C & Misra, S (1997) Managing the unthinkable 
34 Heath, R (1998) Crisis Management for Managers and Executives 
35 Ibid 
36 http://www.seb.se 
37 Ansoff, H I (1980) Strategic Issue Management 
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Ansoff menar att företag genom att kontinuerligt följa förändringarna i 

organisationens omvärld kan utveckla en förmåga att i ett tidigt skede identifiera och 

svara på risker som kan utvecklas till kriser. 

 

Riskfilosofin är grundläggande i riskhanteringen. Denna innefattar företagets 

inställning till risk. Då riskfilosofin är formulerad ska företaget definiera sina risker. 

Först när dessa är definierade är det möjligt att identifiera företagets risker, att mäta 

dem och att analysera risksituationen. Riskpolicy i sin tur anger hur riskerna ska 

hanteras på ett praktiskt sätt utifrån riskfilosofin, dvs. vilka åtgärder som ska sättas 

in.38 

 

Definiera risker 

Kartläggning - Identifiera risker 

Riskprofil - Mät riskerna, Analysera risksituationen 

Riskpolicy - Besluta om åtgärd 

 

Riskplaneringen bör omfatta följande punkter: 

• Syfte och målsättning med hanteringen 

• Organisation och ansvarsfördelning 

• Regler och riktlinjer för hantering av företagets risker 

• Rapportering. Vad ska rapporteringen innehålla? Vem rapporterar? Vem är 

 mottagare? Hur ofta ska rapportering ske? 

• Rutiner och administration 

• Riskgräns  

• Information om vilka intressenter som ska hanteras 

• Definition av risker Värdering av risker. Bedöm de olika riskernas möjliga    

påverkan på företaget. 

• Riktlinjer som säkerställer att policyn revideras och följs upp med jämna 

 mellanrum. 

• Riktlinjer för utvärderingen av arbetet. 

 

                                                 
38 http://www.seb.se 
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Det är viktigt att aktivt arbeta med policyn så att den inte faller i glömska. Vid 

förändrad företagsstruktur eller omgivning kan det vara en god idé att se över sin 

riskpolicy och vid behov uppdatera denna39. 

 

 

4.7 Krisgrupper 
 
När företaget implementerar krisplaner är det viktigt att det gör upp en plan över 

vilka medlemmar som ska ingå i de olika krisgrupperna. Krisgruppens huvudsakliga 

syfte är att se till så att övriga anställda inte störs av krisen, detta för att de skall 

kunna koncentrera sig på det dagliga arbetet. En krisgrupp bör innehålla en 

ledningsgrupp med en central kärna där VD, eller någon annan med liknande 

position, är ansvarig och tar de avgörande besluten, samt innehålla en lista över de 

personer eller de ämbeten som skall vara med. Det bör finnas en ersättare till varje 

befattning. Krisgruppens medlemmar ska variera beroende på vilken slags kris som 

uppstår. Är det t ex en ekonomisk kris bör huvudsakligen ekonomer vara med i 

gruppen. Om utformningen av krisgruppen har sköts noggrant har företaget klara 

fördelar vid en krissituation, detta eftersom de på ett enkelt och snabbt sätt vet vem 

som är ansvarig för vad och vad varje person skall göra. Det är även viktigt att 

gruppens medlemmar är teoretiskt förberedda. Detta för att dels undvika plötslig 

panik och dels för att det är troligare att rätt person hamnar på rätt plats. För att göra 

det lättare för de ansvariga bör planen innehålla mycket rutinbeslut, detta för att 

undvika beslut som saknar grund samt för att krisgruppen istället skall kunna 

koncentrera sig på krisens innehåll och anpassa sitt fortsatta arbete utifrån detta. Ett 

sätt att få fram medarbetare med hög kompetens inom krishantering kan t ex vara att 

företagen övar med simulerade kriser. Detta kan ske med hjälp av externa 

konsulter.40  

 

4.7.1 Krisgruppens medlemmar 
Krisgruppens viktigaste roll är talesmannen, som har hand om all kontakt med 

media. Personen i fråga bör vara utåtriktad och insatt i företagets position. Vanligtvis 

                                                 
39 http://www.seb.se 
40 Albrecht (1996); de Kare-Silver (1996); Mitroff (1996) 
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är det VD:n som har denna roll, men det är bra om företaget också har en specialist 

som kan framträda tillsammans med VD:n. Detta för att det är troligt att han eller 

hon inte har kunskap om exempelvis alla tekniska detaljer i krisen. Vidare är det 

betydelsefullt att företagets lägesrapport stämmer överens med den valda 

talesmannens. Handlar rapporten om förändringar och förbättringar är det bra om 

talaren är ansvarig för dessa områden. Förutom en talesman för media, bör företaget 

ha en talesman till de anställda, myndigheter samt någon som ansvarar för 

hanteringen av frågor från allmänheten i form av telefonsamtal, brev mm. Om 

företaget upplever en större kris kan det vara bra att inrätta en krislinje som har till 

sin enda uppgift att besvara frågor som rör krisen.41  

 

 

4.8 Kriskommunikation 
 
Enligt Fill är kriskommunikation det kommunikativa arbetet under krisens olika faser 

och därmed en väsentlig del av krishantering. Det behöver inte vara en stor händelse 

för att det ska påverka synen på företagets varumärke hos intressenterna.  

 

Fill anser att företag som har hög trovärdighet och bra renommé sannolikt inte 

drabbas lika hårt av en kris som ett företag med bristande trovärdighet, detta gör att 

kriskommunikation även inkluderar förebyggande åtgärder. Utifrån litteraturen delas 

dessa förebyggande åtgärder in i två delar; externt och internt. Den externa delen 

handlar om en kontinuerlig kommunikation med företagets intressenter i syfte att 

bygga upp ett förtroende mellan de båda parterna. Den internt förebyggande åtgärden 

är upprättandet av krisplan kring hur den totala kommunikationen skall fungera och 

hanteras under en kris.42 Regester och Larkin skriver om vikten av att alltid vara 

sanningsenlig och inte försöka dölja verkligheten då den troligtvis förr eller senare 

ändå kommer fram. Vid utformandet av en kriskommunikationsplan är det 

nödvändigt att organisationen försöker förutsäga potentiella kriser, men det är minst 

lika viktigt att titta på tidigare kriser och dra lärdom utav dem.  

 

                                                 
41 Albrecht (1996); Fink (1986); de Kare-Silver (1996); Mitroff (1996) 
42 Fill, C (1999) Marketing Communications 
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Media är en effektiv och kraftfull kommunikationskanal som bör användas för att 

undvika de värsta spekulationerna och feltolkningarna. De 12-48 första timmarna, 

efter det att krisen har blivit ett faktum, är av större betydelse än de aktiviteter som 

företaget gör de närmaste två åren efter krisen43. Även Regester och Larkin 

diskuterar vikten av att agera snabbt, enligt dem är det första dygnet viktigast. Det är 

under denna tidpunkt som företaget positionerar sig själv, samt inför allmänheten 

svarar på krisen. Det är bra om företaget vid denna konfrontation ger ett erkännande 

eller förnekande, viktigast är dock att vara ärlig från början och att inte lova något 

som inte kan hållas.44   

 

Enligt Wahlund finns det två skilda slag av information, i samband med 

kriskommunikation, med samverkan sinsemellan45. För det första skall information 

om vad som hänt och vad som händer spridas till berörda parter, detta för att skapa 

kännedom om läget och om händelseförloppet hos alla inblandade. För det andra 

skall företaget informera om vad det tänker göra, det vill säga vilka åtgärder som 

planeras att sättas in. Det första informationsslaget är viktigt. I en krissituation är det 

särskilt viktigt att det finns en bra relation mellan ledning och personal, då detta är en 

förutsättning för att uppnå en effektiv krishantering.  

 

Relationen mellan den interna och externa kommunikationen är av stor betydelse. De 

anställda får inte se på TV eller läsa i tidningen om vad som händer på deras 

arbetsplats utan att först ha blivit informerade av företagsledningen. Detta visar att 

det är viktigt med ett snabbt internt agerande.   

                                                 
43 Albrecht, S (1996) Crisis Management for Corporate Self-defense 
44 Regester, M & Larkin, J (2002) Risk Issues and Crisis Management 
45 Wahlund, R. (1989) Att fatta beslut under osäkerhet och risk 
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◄ DEL 2 ► 
 

-5- 

Analys 

 
 
I detta kapitel analyserar vi vår insamlade data med de teorier som återfinns i 
kapitel tre. Denna analys är uppdelad i två delar, den första delen behandlar de 
kvantitativa data som vi samlat in medan den andra delen är en analys av den 
kvalitativa intervjun.   
 
 
 
    

    5.1 Analys 1: kvantitativ undersökning 
 

Utifrån den enkät som återfinns bilaga 1, gjorde vi telefonintervjuer med 31 

livsmedelsproducerande företag. Företagen ombads att besvara ett antal frågor, vars 

svar vi därefter har behandlat i SPSS statistikprogram. Merparten av dessa svar 

presenteras i ett antal tabeller med kommenterande texter i detta kapitel. Vi har ställt 

frågor om förekomsten av olika moment inom crisis management och frågor om hur 

viktigt företagen anser att de olika momenten är. De tabeller vi tror kan vara mest 

intressanta för läsaren har vi tagit med i detta avsnitt. Alla tabeller återfinns i bilaga 

2. 

 

Som vi skrev i metodavsnittet så sände vi ut e-post till de företag i den första 

sökningen som vi fann e-postadresser till. Två av de företag som fick vår e-post 

önskade inte medverka och angav tidsbrist som orsak. Det skulle kunna vara så att 

företagen inte har några utvecklade strategier och därför inte önskade medverka i 

undersökningen, men detta vet vi inte. Åtta av e-postadresserna var inaktiva och 

nådde därför inte fram. 

 

Ett trettiotal av personerna på företagen som vi blev hänvisade att tala med, satt i 

möte. Om detta stämmer eller inte är svårt att kontrollera. Ett av företagen som inte 

ville besvara frågorna var rädd att vi inte skulle vara studerande, som vi utgav oss för 

att vara. Ytterligare ett antal uppgav att de inte hade tid eller inte var intresserade. 
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Dessa var ett tjugotal. Det kan vara så att de inte hade särskilt välutvecklade 

strategier och därför inte var intresserade att svara på våra frågor. 

 

Tabell 1 

Upplevt kris * Sofistikeringsgrad Crosstabulation

Count

1 6 2 1 10

6 3 3 6 18

7 9 5 7 28

Ja

Nej

Upplevt
kris

Total

Mycket
sofistikerad Sofistikerad

Vagt
sofistikerad

Mycket vagt
sofistikerad

Sofistikeringsgrad

Total

 
 
De flesta företag i undersökningen säger sig inte ha upplevt en kris. 3 av företagen 

har av någon anledning inte besvarat frågan. Av de företag som har uppgett att de 

inte upplevt en kris har nio bedömts ha sofistikerade och mycket sofistikerade 

krisstrategier medan nio bedömts ha vagt sofistikerade och mycket vagt sofistikerade 

strategier (se tabell 1, ovan). Bland de företag som angett att de har varit med om en 

kris är det fler som vi, enligt kriterierna, bedömer ha sofistikerade eller mycket 

sofistikerade krisstrategier (7 respektive 3 företag).  

 

     Tabell 2 

Sofistikeringsgrad

8 25,8 25,8 25,8

10 32,3 32,3 58,1

5 16,1 16,1 74,2

8 25,8 25,8 100,0

31 100,0 100,0

Mycket sofistikerad

Sofistikerad

Vagt sofistikerad

Mycket vagt sofistikerad

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

18 av företagen i undersökningen bedöms utifrån kriterierna ha sofistikerade eller 

mycket sofistikerade krisstrategier (se tabell 2, ovan). Detta innebär att 13 av 

företagen har strategier som anses vara vaga eller mycket vaga (5 respektive 8). 

Procentuellt sett tenderar företag med relativt fler antal anställda att ha mer 

sofistikerade strategier än de mindre företagen i undersökningen, men detta är inte 

möjligt att statistiskt säkerställa då det inte finns tillräckligt med data för att dra 

denna slutsats.  
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                  Tabell 4 

Har Ni färdiga nerskrivna strategier för att hantera en kris?

15 48,4 48,4 48,4

15 48,4 48,4 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

Anmärkningsvärt är att endast omkring hälften av företagen i undersökningen har 

färdiga nerskrivna planer för att hantera en kris (se tabell 4, ovan). Att inte fler 

företag har färdiga nerskrivna strategier kan bero på att företagen inte vet hur krisen 

kommer att se ut och därmed anser att de inte kan ha ett färdigt dokument på hur 

krisen ska hanteras. Då företagen inte vet hur eventuella framtida krisscenarion 

kommer att te sig är det viktigt att dokumenten är flexibla och syftar till att vara ett 

stöd i de oönskade situationer som kan tänkas uppstå46. Krisplaner kan vara till hjälp 

för de anställda som i en pressad situation förhoppningsvis instinktivt handlar som de 

är tränade att handla. En del författare menar att företag på många sätt kan förbereda 

sig för en kris, exempelvis genom scenarioplanering47. Albrecht menar att det inte 

räcker med muntliga krisplaner. Krisplaner ska vara nerskrivna, igenomtänkta och 

inövade48.  

 

Det kan anses svårt att veta hur och för vad företag ska förbereda sig för eventuella 

framtida kriser då det inte är känt hur dessa scenarion kommer att utvecklas sig. 

Hade företagen kunnat veta hur de olika händelserna utvecklar sig inom deras 

organisation och omvärld så skulle många negativa händelser aldrig leda till kriser. 

Det är omöjligt att under en längre period skydda sig mot allt som kan leda till en 

kris, om företaget samtidigt vill utvecklas. En utveckling kräver ofta ett risktagande. 

Ett risktagande som kan mynna ut i en kris. Krisplanen har då som syfte att dämpa de 

negativa effekterna av den kris som uppstått. Krisplaner ska enligt teorin främst vara 

verktyg till att hantera kriser, att undvika allt för stora negativa effekter samt att spara 

                                                 
46 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
47 Regester, M (1997) Risk Issues and Crisis Management 
48 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
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tid i den kritiska fasen49. Kriser är unika och detta innebär att planerna kan behöva 

utvecklas och revideras i ett krisskede. Det är dock, enligt oss, bättre att så långt som 

möjligt stå beredd om eller när företaget står i ett krisliknande, ofta pressat, scenario. 

Har företaget genomarbetade strategier minskar trycket och den viktiga tiden kan 

läggas på att iscensätta de planerade motdragen. Enligt vår insamlade data är det 15 

företag som saknar färdiga nerskrivna strategier (se tabell 4, ovan). I en bransch som 

tillverkar och hanterar livsmedel är det, enligt vårt tycke, allt för många, då 

branschen är relativt känslig för kriser.  

 

20 företag i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt med färdiga 

nerskrivna strategier för att hantera en kris (se tabell 5, bilaga 2). Detta kan jämföras 

med de 15 företag som uppgav att de hade sådana strategier (se tabell 4, ovan). En 

berättigad fråga är varför företagen inte har färdiga nerskrivna strategier för att 

hantera en kris om de anser det vara viktigt. Hur detta kommer sig kan vi bara 

spekulera i. Att ta fram strategier behöver inte vara dyrt. Sett i relation till vad en kris 

kan komma att kosta kan det tyckas vara väl investerade pengar. Då vi inte har 

svaren på hur detta kommer sig får frågan ligga till underlag för fortsatta studier 

inom ämnesområdet. 

 

            Tabell 6 

Utvärderas och revideras företagets krishanteringsstrategier?

15 48,4 51,7 51,7

12 38,7 41,4 93,1

2 6,5 6,9 100,0

29 93,5 100,0

2 6,5

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

15 av företagen har i undersökningen svarat att de har färdiga nerskrivna strategier 

för att hantera kriser (se tabell 5). På frågan om utvärdering och revidering har 15 

företag uppgett att de utvärderar och reviderar sina krishanteringsstrategier (se tabell 

6, ovan). Av svaren i telefonintervjuerna framgår det att fyra av de som utvärderar 

och reviderar sina krisstrategier inte har färdiga nerskrivna strategier för att hantera 

                                                 
49 Ibid 
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kriser. Dessa fyra utvärderar och reviderar alltså strategier som inte är färdiga, vilket 

innebär att fyra av företagen som har färdiga nerskrivna strategier inte utvärderar och 

reviderar dem.   

 

Heath skriver om Response i RRRR-modellen att företag bör ha generella planer för 

hur företaget ska agera i en krissituation. Han skriver att många organisationer har 

sådana planer, dock är de ofta inte kontinuerligt uppdaterade och blir därför 

omoderna med tiden. Det är alltså viktigt att utvärdera och revidera dessa då den inre 

och/eller yttre miljön förändras50. 

 

22 företag (9+7+6) uppger att de anser det vara viktigt eller mycket viktigt att 

utvärdera och revidera sina krishanteringsstrategier (se tabell 7, bilaga 2). 

Följdfrågan blir då varför detta inte sker. På denna fråga ger undersökningen inget 

svar. 

 

             Tabell 8 

Finns det en färdig plan för hur strategierna ska implementeras?

16 51,6 53,3 53,3

12 38,7 40,0 93,3

2 6,5 6,7 100,0

30 96,8 100,0

1 3,2

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

En plan för implementering kräver att företagen har några färdiga eller halvfärdiga 

strategier att implementera. Även i detta fall kan vi se att fler än de företag som har 

en plan för implementering anser det vara viktigt eller mycket viktigt med planer för 

implementering (20 företag, att jämföras med de 16 företag som har en plan för 

implementering, se tabell 8, ovan).  

                                                 
50 Heath, R (1998) Crisis Management for Managers and Executives 
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                   Tabell 10 

Har Ni kartlagt företagets risker?

26 83,9 83,9 83,9

4 12,9 12,9 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

Alla företag som besvarat frågan om hur viktigt de anser att riskkartläggning är har 

svarat att de anser det vara viktigt eller mycket viktigt (se tabell 11, bilaga 2). Fyra 

av företagen i undersökningen har inte kartlagt företagets risker (se tabell 10, ovan). 

Vid närmare kontroll visade det sig att detta var företag med relativt få antal 

anställda. 

 

             Tabell 12 

Om ja, sker denna kartläggning kontinuerligt?

19 61,3 65,5 65,5

9 29,0 31,0 96,6

1 3,2 3,4 100,0

29 93,5 100,0

2 6,5

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

Att veta vad organisationen har för risker är en förutsättning för att kunna hantera 

och eventuellt skydda sig emot dem. I teoristycket visade crisis management-

författare på betydelsen av att kartlägga risker och i kapitlet om definitioner skrevs 

om vikten av flexibla begrepp. Ansoff menar på att företag genom att kontinuerligt 

följa förändringarna i organisationens omvärld kan utveckla en förmåga att i ett tidigt 

skede identifiera och svara på risker som kan utvecklas till kriser51. Genom att 

identifiera och kontrollera sina risker kan företaget skapa underlag för att planera för 

osäkerheten52.  

 

                                                 
51 Ansoff, H I (1980) Strategic Issue Management 
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25 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt med kontinuerlig 

riskkartläggning (se tabell 13, bilaga 2). Detta ska ställas i relation till de 19 företag 

som uppgett att de kontinuerligt kartlägger företagets risker (se tabell 12, ovan).  

 

                   Tabell 14 

Gör Ni något för att de anställda ska känna sig mer förberedda inför en
eventuell framtida krissituation?

14 45,2 45,2 45,2

16 51,6 51,6 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
                

  

I den sammanslagna Femstegsmodellen53 och APTRA-modellen54 förespråkas det att 

ledningen och de anställda lär in och tränar de handlingsmönster som företaget har 

arbetat fram. Detta för att personalen i en krissituation ska veta vad som kommer att 

hända, så att de kan agera på ett riktigt sätt i en situation som kan te sig spänd för 

dem. Endast 14 företag i undersökningen har uppgett att de gör något för att de 

anställda ska känna sig mer förberedda inför en krissituation (se tabell 14, ovan). Fler 

än dessa (23 företag) anser det vara viktigt eller mycket viktigt att förbereda sin 

personal inför eventuella krisscenarion (se tabell 15, bilaga 2). 

 

Även i RRRR-modellen55 tas detta upp. Ett av stegen kallas Readiness, att vara 

förberedd. Readiness innebär att de anställda ska känna till hur de förväntas agera då 

en kris står för dörren. Angående det tredje R:et, Response, talar Heath om vikten av 

genomarbetade och implementerade handlingsplaner. Vi menar att detta är viktigt så 

att företaget inte behöver lägga tid på att ta fram strategier då krisen redan har 

uppstått och det kan vara svårt att få kontroll över situationen. 

 

                

                                                                                                                                                         
52 http://www.seb.se 
53 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
54 Ibid 
55 Heath, R (1998) Crisis Management for Managers and Executives 
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Tabell  16 

Har Ni inom företaget pengar avsatta för krisförebyggande och/eller
-hanterande arbete?

5 16,1 16,1 16,1

24 77,4 77,4 93,5

2 6,5 6,5 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

Fem företag uppger att de har pengar avsatta för krisförebyggande och/eller 

krishanterande arbete (se tabell 16, ovan). Två känner inte till om deras företag har 

pengar avsatta eller inte. 14 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt att 

pengar sätts av till detta arbete (se tabell 17, bilaga 2). Samma mönster ser vi här som 

i många av de tidigare svaren där det framkommer att det är fler företag som anser 

det vara viktigt att ha det än som i verkligheten har det. En del av företagen vi talat 

med hävdade att även om företaget inte sätter av pengar så vet de att pengar kommer 

att finnas vid en eventuell kris. Hur företagen kan veta detta har vi inte fått något svar 

på och vi ställer oss därför skeptiska till detta. 

 

                     Tabell 18  

  

Har Ni en krisgrupp?

10 32,3 32,3 32,3

20 64,5 64,5 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

               Tabell 19         

Hur viktigt anser Ni att det är med att företaget har en krisgrupp?

3 9,7 11,5 11,5

6 19,4 23,1 34,6

10 32,3 38,5 73,1

2 6,5 7,7 80,8

5 16,1 19,2 100,0

26 83,9 100,0

5 16,1

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Författarna till de teorier, utifrån vilka vi arbetar, är varma förespråkare av 

krisgrupper. Krisgrupper anses, enligt dem och oss, vara en viktig del i arbetet med 

att skydda sig emot och hantera kriser. Krisgrupper kan se något olika ut, i storlek 

och substans. Krisgruppen ska definiera och identifiera risker, fördela 

ansvarsområden, ta fram handlingsplaner för att hantera en kris, se till att företaget 

kommer igång igen efter en kris56. Det kan också, enligt vårt tycke, vara denna som 

sköter utvärderingsarbetet, även om en del författare57 förespråkar att detta arbete ska 

utföras av en separat grupp.  

 

Endast en tredjedel (10 st) av företagen i undersökningen har en krisgrupp. 17 

företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt. Det är alltså relativt många företag 

i undersökningen som saknar en krisgrupp, vilket vi anser vara underligt då det av 

teoriförfattarna anses vara mycket viktigt. 

 

               Tabell 20 

Finns det en färdig ansvarsfördelning för en krissituation?

18 58,1 58,1 58,1

13 41,9 41,9 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

  

Skoglund och Olsson menar att det är viktigt att ha en ansvarsfördelning, så att de 

anställda på företaget vet vem som ska göra vad och vem som ska ställas till svars 

om något inte görs58. Det anses, för att ta ett exempel, inte bra för företaget om alla 

anställda går ut i media och ger information som inte är samstämmig. Flera företag 

(18 st) har en färdig ansvarsfördelning för en krissituation, men många (13 st) saknar 

(se tabell 20, ovan). Kanske kan det bero på att företagen inte vet hur krisen kommer 

att se ut och därför inte vilka personer som är lämpliga att ingå i krisgruppen. Det 

finns emellertid inget som hindrar att organisationen har flera olika 

ansvarsfördelningar beroende på krisens art. 25 av företagen i undersökningen anser 

det vara viktigt eller mycket viktigt (se tabell 21, bilaga 2).  

                

                                                 
56 Albrecht, S (1996); de Kare-Silver, M (1996); Mitroff I I(1996) 
57 Albrecht, (1996); de Kare-Silver (1996); Mitroff (1996) 
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                Tabell 22 

Har Ni en färdig plan på hur den externa kommunikationen skall skötas
vid en krissituation?

17 54,8 54,8 54,8

13 41,9 41,9 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 17 företag har en färdig plan för den externa kommunikationen medan 21 företag 

anser det vara viktigt eller mycket viktigt att ha en sådan plan (se tabell 22, ovan 

samt tabell 23, bilaga 2). Enligt Albrecht59 är de 12-48 första timmarna i en 

krissituation viktigare än det företaget kommer att göra de närmaste två åren. Det är 

viktigt att företaget förklarar vad som har hänt och hur det tänker agera. Vid detta 

möte med externa intressenter är det viktigt att företagets representant talar 

sanning60. Detta anser vi vara viktigt för att förtroendet för företaget ska 

upprätthållas. 

                   

                   Tabell  24 

Har Ni en färdig plan på hur den interna kommunikationen skall skötas
vid en krissituation?

19 61,3 61,3 61,3

11 35,5 35,5 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

                

I en krissituation måste relationen mellan ledning och personal fungera för att krisen 

ska kunna hanteras på ett bra sätt. Det kan uppstå meningsskiljaktigheter, men 

relationen måste vara fungerande så att en effektiv krishantering kan uppnås. Vidare 

måste den externa och interna informationen vara samstämmig så att inte flera olika 

budskap går ut. De anställda bör inte få informationen från media utan den bör 

komma från ledningen i företaget till personalen. Det första informationstillfället är 

det viktigaste. 25 företag i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt 

                                                                                                                                                         
58 Skoglund, T & Olsson, S (1995) Att lösa kriser i företag 
59 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
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att ha en färdig plan för hur den interna kommunikationen ska skötas i en kris (se 

tabell 25, bilaga 2). Detta kan jämföras med de 19 företag som har en plan klar för 

den interna kommunikationen (se tabell 24, ovan). 

 

              Tabell 26 

Finns det en nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en
kris?

7 22,6 22,6 22,6

21 67,7 67,7 90,3

3 9,7 9,7 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

  

Av tabellen framgår att det utav 31 företag endast är 7 som har en nedtecknad 

strategi för att komma igång igen efter en kris (se tabell 26, ovan). Tre av företagen 

känner inte till huruvida företaget har en sådan strategi eller ej. Återstående 21 

företag har ingen nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en kris. 15 av 

företagen i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en sådan 

strategi (se tabell 27, bilaga 2). Vi tror att detta resultat av företag som har 

nedtecknade strategier, som vi anser vara lågt, kan förklaras av att företagen inte vet 

hur en eventuell framtida kris kommer att se ut. 

 

               Tabell 28 

Har ni riktlinjer för analys och utvärdering av en genomgången kris?

9 29,0 29,0 29,0

21 67,7 67,7 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

              

 

Mindre än en tredjedel av företagen (9 st) har riktlinjer för analys och utvärdering av 

en genomgången kris (se tabell 28, ovan). Detta är en låg siffra, anser vi, då det 

enligt teoriförfattarna är viktigt att ta lärdom av en genomgången kris så att en 

                                                                                                                                                         
60 Fill, C (1999) Marketing Communication 
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liknande kris inte uppstår igen. 17 företag uppger att de tycker det är viktigt eller 

mycket viktigt med riktlinjer för analys och utvärdering av en genomgången kris (se 

tabell 29, bilaga 2). Återigen kan osäkerheten om en eventuell framtida krissituation, 

tänkas vara en orsak till avsaknaden av riktlinjer, att företagen i förväg inte vet vad 

de ska utvärdera. 

 

            Tabell 30  

Hur viktigt anser Ni att det är med analys och utvärdering av en
genomgången kris?

7 22,6 29,2 29,2

11 35,5 45,8 75,0

4 12,9 16,7 91,7

2 6,5 8,3 100,0

24 77,4 100,0

7 22,6

31 100,0

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

Ett gammalt talesätt säger att vi bör lära oss av historien. Så bör också företag ta 

lärdom av sin egen och andras erfarenheter av kriser. Recovery, är det fjärde och 

sista R:et i Heaths modell som presenteras i teorikapitlet. Recovery handlar om att 

analysera, utvärdera samt ta lärdomar av det som har hänt. Av tabellen ovan framgår 

att endast 17 företag anser det vara viktigt med analys och utvärdering av 

genomgången kris (se tabell 31, ovan). Detta är anmärkningsvärt. Varför har en del 

företag angett att det inte är viktigt att gå igenom vad som hände i krisen? På denna 

fråga ger undersökningen inget svar. (Inget av företagen i undersökningen har dock 

ansett det vara så oviktigt att de svarat med en etta. Därav avsaknaden av ettan i 

tabellen ovan.) 
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  Tabell 31 

Har Ni en utvärderingsgrupp för eventuella framtida kriser?

7 22,6 22,6 22,6

24 77,4 77,4 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

17 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en utvärderingsgrupp för 

eventuella framtida kriser (se tabell 32, bilaga 2). Endast sju har upprättat en 

utvärderingsgrupp (se tabell 31, ovan). Att det enbart är sju företag som idag har en 

utvärderingsgrupp kan tänkas bero på att detta är något företagen skapar först om de 

hamnar i en kris och alltså inte har klart innan de står inför ett krisscenario. Detta får 

vi inte veta utav svaren från de kvantitativa frågorna. Vårt syfte med ovanstående 

fråga är, som vi nämnde i avgränsningarna, att få fram i vilken utsträckning det finns 

utvärderingsgrupper, inte att undersöka orsaken till att dessa existerar eller inte 

existerar i företagen. 
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5.2 Analys 2: kvalitativ undersökning 

5.2.1 Företagspresentation 
Svenska Örtmedicinska Institutet AB är ett ledande forsknings-, utvecklings- och 

produktionsföretag inom medicinalväxter, naturläkemedel samt andra livsmedel. 

Företaget producerar och säljer färdiga produkter och extrakt såväl inom landet som 

på export. De mest kända produkterna är Kan Jang, Chisan och Rosenrot. 

Huvudkontoret är beläget i Göteborg61. 

 

5.2.2 Hur krisplanerna ser ut 
På Svenska Örtmedicinska Institutet AB finns det en enkel men välfungerande 

krishanteringsprocess. Företaget har strategier som täcker de tre områdena; 

Förebyggande, Krishantering och Återhämtning. Enligt Albrecht är det bra med 

krisplaner då företaget får ett instrument att hantera en kris62. Då Örtmedicinska 

Institutet inte har varit i en krissituation under de senaste 20 åren tyder det på att 

instrumentet har fungerat än så länge eller på att företaget inte har varit hotat. 

Företaget säger själv att det till stor del är deras förebyggande åtgärder som gjort att 

de har lyckats undvika kriser. På Örtmedicinska Institutet är det huvudsakligen 

produktionschefen som ansvarar för crisis managementarbetet och utformningen av 

krisplaner. 

 

De teorier som vi har studerat inom ämnet crisis management har en del likheter med 

utformningen av Örtmedicinska Institutets krisplaner. Krisplanernas huvudsakliga 

syfte är att visa vilka åtgärder som skall göras vid en eventuell krissituation samt 

vem/vilka som skall utföra dessa63. Precis som Albrecht förespråkar så är 

utformningen av krisplanerna gjorda på ett flexibelt och generellt sätt, vilket 

förenklar användningen av den. Planerna är inte statiska utan revideras regelbundet, 

detta för att planerna ska hållas aktuella. Enligt teorin görs planerna utifrån 

genomgångna kriser för att ta vara på värdefulla erfarenheter. Företaget har inte 

upplevt någon kris på senare tid och vi anser att deras krisplaner är välformulerade 

och innehåller riktlinjer för hur de olika krisgruppsmedlemmarna skall agera vid en 

                                                 
61 http://www.shi.se      
62 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
63 Ibid 
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krissituation inom sina respektive ansvarsområden. Skulle en person med ett 

specifikt ansvarsområde bli sjuk, skadad etc. så tags dennes arbetsuppgifter över av 

en person från styrelsen med liknande kompetens. I teorin beskrivs talesmannen, den 

som har hand om den externa kommunikationen, som krisgruppens viktigaste 

person64. På Örtmedicinska Institutet finns det inga färdiga planer på hur denna 

kommunikation skall hanteras, men de säger att det troligtvis blir den nuvarande 

VD:n som sköter detta om det skulle bli aktuellt. Enligt Albrecht är det dock bra om 

företaget även har en specialist som kan framträda tillsammans med VD:n. Detta för 

att det är troligt att VD:n inte har kunskap om alla tekniska detaljer som kan komma i 

fråga. 

 

5.2.3 Hur krishanteringen ser ut 
Vi anser att Svenska Örtmedicinska Institutets krishantering till stor del följer Heaths 

modell vad gäller krisplaner i olika stadier. För att få en effektiv krisplanering bör 

företaget enligt Heath ha förebyggande åtgärder65. Detta är något som det undersökta 

företaget arbetar mycket med eftersom de använder sig av en regelbunden 

kartläggning av de risker som finns på respektive avdelning, det vill säga företaget 

försöker att agera innan en kris snarare än att reagera när krisen är ett faktum. 

Företaget utnyttjar även riskkartläggningar som utförs av olika myndigheter, detta är 

något de flesta företag utnyttjar eftersom deras dokument är offentliga handlingar. 

Heath menar att det är vid det här stadiet som organisationerna har en chans att 

minska kostnaderna och minimera riskerna att kriser uppstår.  

 

Under nästa punkt i Heaths modell (Readiness) diskuteras vikten av en 

grundläggande träning av personalen, för att de på förhand skall veta hur de skall 

agera vid en komplicerad krissituation. Detta är något som Svenska Örtmedicinska 

Institutet inte har tagit till sig. Enligt företagets informationsansvarige gör inte 

företaget något för att de anställda skall känna sig mer förberedda inför en eventuell 

krissituation. Vi anser att detta är en brist i en annars välformulerad 

krishanteringsprocess. Mer eller mindre alla modeller inom crisis management talar 

om vikten i att träna sin personal.  

                                                                                                                                                         
 
64 Albrecht, S (1996); de Kare-Silver, M (1996); Mitroff , I I (1996) 
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Svenska Örtmedicinska institutet har planer på hur de skall agera vid en krissituation, 

vilket är av stor betydelse om företaget hamnar i en sådan. Enligt Heath bör en 

organisationsledning ha generella planer för hur företaget skall agera vid en eventuell 

krissituation. Vidare menar författaren att det finns många organisationer med sådana 

planer, dock är planerna ofta inte uppdaterade och blir därför omoderna med tiden. 

Heath menar vidare att de företag som har kontinuerlig uppdatering av planerna har 

betydligt större chanser att hantera en kris, i jämförelse med de företag som inte har 

regelbundet uppdaterar sina planer likt Svenska Örtmedicinska Institutet66.   

 

I det sista och fjärde R:et i Heaths modell handlar det om att analysera, utvärdera 

samt ta lärdomar av det som har hänt. Svenska Örtmedicinska institutet har inte 

hamnat i någon krissituation under de senaste tjugo åren, detta till trots, utvärderar 

och reviderar företaget sina krishanteringsstrategier. Kanske är det därför bolaget inte 

upplevt någon kris under de senaste 20 åren. Enligt vår intervjuperson så tycker 

ledningen inom företaget att det är väldig viktigt med denna utvärdering. 

 

När vi ser på företagets riskkartläggning och krisförberedelse så kan vi se tydliga 

likheter med Regesters resonemang. Regester menar att ett av syftena med crisis 

management är att förebygga uppkomsten av en kris genom att minimera den risk 

och osäkerhet som råder i företaget. Detta åskådliggör han i sin modell Managing the 

process. På Svenska Örtmedicinska Institutet läggs det ner mycket tid på att 

kontrollera riskerna och kategorisera potentiella krissituationer, vilket Regester anser 

som något av det viktigaste en organisation kan göra för att förbereda sig inför en 

krissituation. Vidare talar författaren om vikten i att organisationen formulerar 

strategier och taktiker för hantering av varje potentiell kris67. Detta är något som 

Svenska Örtmedicinska Institutet inte har behövt göra än så länge, men de säger att 

de är förberedda att formulera strategier och taktiker om det skulle behövas.    

 

5.2.4 Hur implementeringen ser ut 
Albrecht redogör i sina modeller om vikten av att ha färdiga planer för 

implementering av krisstrategier. På Svenska Örtmedicinska Institutet finns det 

                                                                                                                                                         
65 Heath, R (1998) Crisis Management for Managers and Executives 
66 Ibid 
67 Regester, M (1997) Risk Issues and Crisis Management 
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sådana planer. Implementering av företagets krisstrategier sker i form av färdiga 

dokument som tas fram vid en eventuell krissituation. Vi upplever det som viktigt att 

Örtmedicinska Institutet AB har färdiga planer, detta för att företagets ledning på ett 

enkelt och sofistikerat sätt kan informera de anställda om vad som skall göras och 

framförallt hur det skall göras. Vidare anser Albrecht att det är viktigt att 

organisationen gör upp en plan över vilka medlemmar som skall ingå i de olika 

krisgrupperna och vilka uppgifter respektive medlem har när implementeringen av 

krisplanerna sker. Detta för att övriga anställda ska kunna fortsätta med sitt dagliga 

arbete68. Enligt Svenska Örtmedicinska Institutet använder de sig av krisgrupper, fast 

dessa är endast angelägna om att ta hand om personalen. Detta baserar de på att 

krisgruppen inte har några arbetsuppgifter innan en kris, utan har egentligen som 

enda uppgift att ta hand om de som har blivit utsatta, som exempelvis olycksfall på 

arbetsplatsen. Enligt våra definitioner är inte detta en krisgrupp. Varför 

organisationen inte har en riktig krishanteringsgrupp beror troligtvis på att de inte har 

upplevt någon kris och att denna är tänkt att skapas först i en krissituation. Detta är 

något vi menar företaget skulle kunna ha redan idag.  

 

5.2.5 Hur kommunikationen ser ut 
Enligt Fill är kriskommunikation en väsentlig del i krishantering, detta anser 

författaren eftersom företagets varumärke kan börja vackla vid en kris. Fill talar om 

två olika kommunikationsbegrepp, extern och intern. Den externa 

kriskommunikationen handlar om att kommunicera med företagets intressenter och 

framförallt media. Den interna handlar om hur den totala kommunikationen skall 

fungera och hanteras under en kris69. 

 
Inom Svenska Örtmedicinska Institutet är det VD:n som kommunicerar med 

företagets intressenter och media. Enligt företagets svar på våra frågor har de inga 

färdiga planer på hur denna kommunikation skall genomföras och företaget tycker 

inte att det är speciellt viktigt, detta menar vi är bristfälligt och anser att det borde 

finnas hos varje företag. De företag som inte upplevt en kris kan lära sig av företag 

som varit i kriser. Svenska Örtmedicinska Institutet har dock färdiga planer på hur 

den interna kommunikationen skall skötas och det är de respektive avdelningarnas 

                                                 
68 Albrecht, S (1996) Crisis management for Corporate self-defense 
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högste chefer som ansvarar och utformar dessa, det vill säga ser till så att rätt 

information kommer ut till de anställda i rätt tid. 

 

Avslutningsvis kan det om kommunikationen sägas att det är en klar fördel för 

organisationen att identifiera de intressenter som troligtvis kommer att påverkas och 

skapa en god relation med dessa. Detta för att organisationen, i ett krisläge, ska 

kunna kommunicera och informera dessa intressenter på ett snabbt och effektivt sätt. 

Med tanke på att Örtmedicinska Institutet inte har några färdiga planer för den 

externa kommunikationen kan de få problem vid en eventuell krissituation att snabbt 

och rätt informera sina intressenter. 

 

5.2.6 Hur återhämtning ser ut 
Slatter menar i sin bok70 att det är av yttersta vikt för organisationer att de har 

nedtecknade strategier för att komma igång igen efter en kris och att de har färdiga 

implementationsplaner för dessa strategier. Vidare diskuterar författaren betydelsen 

av att dessa så kallade återhämtningsstrategier sätts in vid rätt tidpunkt under krisen. 

Svenska Örtmedicinska Institutet AB har inga generella återhämtningsstrategier, men 

säger att om en felaktig produkt skadar kunden tags denna produkt tillbaka och 

försäkringsbolaget kontaktas. 

  

 
 

 

                                                                                                                                                         
69 Fill, C (1999) Marketing Communication 
70 Slatter, S (1984) Corporate Recovery 
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-6- 

Slutsatser 

 
 
I detta kapitel tar vi på nytt upp hypoteserna och knyter dem till analysen för att 
därefter dra slutsatser. Kapitlet avslutas med ett stycke där nya forskningsfrågor 
föreslås. 
 
 

 
 

6.1 Slutsatser av den kvantitativa undersökningen 
 

På bas av den analys som är gjord av den kvantitativa data i undersökningen, i 

jämförelse med de teorier vi presenterar, vill vi nu pröva våra grundläggande 

hypoteser om crisis management. Dessa hypoteser är följande: 

 

• Färre än hälften av företagen inom livsmedelsbranschen har mycket sofistikerade 

risk-, krishanterings- och återhämtningsstrategier.  

 

• Företag som menar sig ha upplevt kriser någon gång under de senaste 20 åren har 

i större utsträckning än företag som inte menar sig ha varit i någon kris under 

samma period mer sofistikerade strategier för att möta eventuella framtida kriser.  

 

• Livsmedelsproducerande företag anser crisis management vara viktigt eller 

mycket viktigt. 

 

I vår första hypotes antar vi att färre än hälften av företagen inom 

livsmedelsbranschen har mycket sofistikerade risk-, krishanterings- och 

återhämtningsstrategier. I vår undersökning bedöms åtta av 31 företag ha mycket 

sofistikerade strategier, vilket motsvarar 25,8 procent. Med mycket sofistikerade 

strategier för risk-, krishanterings- och återhämtande strategier menar vi att företaget 

har genomtänkta strategier för att undvika och hantera kriser samt att komma igång 

igen efter en kris. Det finns en krisgrupp och ett aktivt arbete med att kartlägga 

organisationens olika risker samt en plan för hur kommunikationen ska fungera i en 

eventuell framtida kris. Organisationen kan ha pengar avsatta för krisförebyggande 
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och -hanterande arbete och strategierna ses kontinuerligt över. Företaget arbetar för 

att implementera dessa strategier i organisationen. Åtta av 31 företag är färre än 

hälften av företagen i undersökningen och därmed bekräftas denna hypotes.  

 

 

Hypotesen om att företag som upplevt kriser har mer sofistikerade krisstrategier än 

företag som inte upplevt kriser bekräftas genom den empiriska data som vi samlat in. 

Av de företag som har uppgett att de inte upplevt en kris har nio bedömts ha 

sofistikerade och mycket sofistikerade krisstrategier medan nio bedömts ha vagt 

sofistikerade och mycket vagt sofistikerade strategier. Av de företag som angett att 

de har varit med om en kris är det fler som vi, enligt kriterierna, bedömer ha 

sofistikerade eller mycket sofistikerade krisstrategier, sju företag att jämföras med de 

tre som bedöms ha vaga eller mycket vaga strategier för kriser. De insamlade 

uppgifterna fastslår att företag som har upplevt kriser under de senaste 20 åren har 

mer sofistikerade krisstrategier än de företag som uppger att de inte upplevt en kris 

under de senaste 20 åren och hypotesen anses vara bekräftad.  

 

Hypotes två stämmer enligt den sammanslagning vi har gjort och då vi ser till de 

procentuella talen (se diagram 1, bilaga 3). Skulle vi bara ha sett till de företag med 

mycket sofistikerade strategier skulle vår hypotes få förkastas. Det hade varit 

intressant att se närmare på dessa företag och detta fenomen. 

 

 

Den tredje och sista hypotesen handlar om hur viktigt företagen anser att det är med 

crisis management. För att få fram detta har vi ställt frågor som handlar om olika 

aspekter inom crisis management, exempelvis om förekomst av ansvarsfördelning, 

krisgrupper, planer för kommunikation, därefter har vi på en femsiffrig skala bett 

intervjupersonerna svara på hur viktigt de, som representanter för företaget, anser att 

det är med förekomsten av de olika aspekterna. Den empiriska data som vi arbetat 

fram visar att företagen i undersökningen anser crisis management vara viktigt eller 

mycket viktigt. Frekvensen av företag som anser de olika momenten vara viktiga 

eller mycket viktiga återfinns i bilaga 4. De insamlade data som återfinns i bilagan 

bekräftar hypotesen om att företag anser det viktigt eller mycket viktigt med crisis 

management.  
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En sista slutsats som analysen ger är den att många av svaren i undersökningen visar 

på att företagen anser de olika momenten inom crisis management vara viktiga eller 

mycket viktiga, medan de i verkligheten inte i lika hög utsträckning har dessa 

element inom företaget. Då företagen anser elementen vara viktiga är det kanske inte 

steget så stort till att företagen ytterligare förbättrar sina krisstrategier. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att förekomsten av krisstrategier är stor, men endast 

ett fåtal av företagens strategier uppfyller våra kriterier för att anses såsom mycket 

sofistikerade. Företagen anser själva att det är viktigt med crisis management, medan 

de i verkligheten inte i lika hög utsträckning har de element som författarna till den 

crisis management-teori, vi använt oss utav, menar ska finnas med. Företag som varit 

i en kris har mer sofistikerade krisstrategier än de som inte har upplevt en kris under 

de senaste 20 åren, vilket vi menar gör dem bättre förberedda att möta en eventuell 

framtida kris. 

 
 

6.2 Slutsatser av den kvalitativa undersökningen 
 
Vi hade som ett delsyfte att deskriptivt analysera ett företags krisstrategier, vilket vi 

gjorde genom att studera Svenska Örtmedicinska Institutet AB. Personen vi 

intervjuade anser att det är väldigt viktigt att ett företag tränar sina anställda, detta 

trots att företaget själv saknar det. En förklaring till avsaknaden kan enligt oss vara 

att Svenska Örtmedicinska Institutet är ett relativt litet företag med endast 20 

anställda samt att de inte har upplevt någon större kris under de senaste tjugo åren. 

Vi ställer oss ändå frågan; Är det inte både enklare och billigare att träna sina 

anställda i ett litet företag med få anställda? Vi menar att så borde vara fallet och ser 

det därför som en brist hos företaget.  

 

Det vi fann mest positivt hos Svenska Örtmedicinska Institutet var att krisplanerna är 

välformulerade och enkla, vilket är lättare för de anställda inom företaget att förstå. 

Företaget har även lyckats med att kartlägga sina risker på ett sätt som teorin 

förespråkar, vilket vi tror kan vara en betydande orsak till att företaget inte upplevt 
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någon kris. Trots att företaget inte har upplevt någon kris under de senaste 20 åren 

har det riktlinjer för hur analys och utvärdering av en genomgången kris ska ske. 

Detta tycker vi är positivt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av företag borde ha varit annorlunda, men på 

grund av orsaker som nämnts under metodkapitlet valdes Svenska Örtmedicinska 

Institutet AB. Då uppsatsens fokus ligger på den kvantitativa studien har största 

delen av arbetet koncentrerats dit. Vi är dock nöjda med vad analysen på den 

kvalitativa undersökningen gav. Företaget har ett antal av de intressanta moment som 

diskuterades under teorikapitlet, framför allt Svenska Örtmedicinska Institutets 

krisgrupper och krisplaner. 

 

 

6.3 Vidare studier 
 
Då företag inom livsmedelsbranschen är olika skulle det vara bra att göra en mer 

omfattande undersökning med fler företag. Detta för att se på skillnader mellan olika 

segment inom branschen. Då tiden har varit knapp har vi inte kunnat ta kontakt med 

så många företag som krävs för en sådan undersökning. Det skulle vara intressant att 

gå djupare på en del segment inom livsmedelsbranschen. 

 

Ett genomgående mönster för alla svar är att förekomsten av företag som anser de 

olika momenten vara viktiga eller mycket viktiga är högre i jämförelse med de 

företag som i verkligheten besitter elementen, t.ex. varför företagen inte har färdiga 

nerskrivna strategier för att hantera en kris om de anser det vara viktigt. Då vi inte 

har svaren på hur detta kommer sig får frågorna ligga till underlag för fortsatta 

studier inom ämnesområdet.  

 

Anmärkningsvärt är att inte alla företag anser det vara viktigt med utvärdering av en 

genomgången kris. Vad detta beror på kan inte vår undersökning ge svar. Även detta 

får vara en fråga för fördjupning inom ämnesområdet. 
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En önskan med uppsatsen är att den ska vara bidragande till mer kvantitativ 

forskning inom ämnesområdet samt att den praktiska tillämpningen av de teorier, 

som vi i vår uppsats tar upp, ska öka bland företag inom livsmedelsbranschen. 
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BILAGA 1 

 
Enkät till underlag för telefonintervjuer 
Crisis Management 
 
Vi skriver en uppsats vid Ekonomihögskolan i Lund där vi undersöker hur vanligt det är med 
strategier för att undvika och hantera kriser inom livsmedelsbranschen samt hur dessa kan se 
ut. För att vår undersökning ska bli så komplett som möjligt är vi intresserade av ert svar. 
Hoppas ni vill hjälpa oss med det.  
 
Den data som vi samlar in kommer att behandlas aggregerat och anonymt. Om Ni är 
intresserade kan vi, när vi är klara, sända över resultatet av undersökningen.  
 

Definition av begreppet (företags-)”kris”: En för företaget oönskad händelse eller 
summa av oönskade händelser som starkt påverkar förutsättningarna för företagets 
verksamhet och vilkens effekter företaget inte fullt ut kan kontrollera. 
 
Definition av begreppet (företags-)”risk” i detta sammanhang: Osäkerhet som kan 
komma att utvecklas till en kris för företaget.  

 

Vad menar vi med… 
a. förebyggande strategier: Strategier med syfte att förhindra att kriser uppstår, kan vara 

riskkartläggning, kvalitetskontroller, ISO-certifiering m.m. 
b. krishanterande strategier: Strategier med syfte att försöka kontrollera en kris och 

dämpa dess negativa effekter, exempelvis förändrad ansvarsfördelning under kris. 
c. återhämtande strategier: Strategier med syfte att få igång verksamheten igen efter en 

genomgången kris, behandlar till exempel frågor som hur företaget ska agera för att  
återupprätta/förbättra intressenternas syn på företaget och dess verksamhet, hur 
företaget ska få positiv publicitet i media, hur företaget bli ”goda 
samhällsmedborgare”, hur företaget ska få en tillförlitlig produkttillverkning med 
säkra och efterfrågade produkter. 

 
Egna anteckningar: 
 

1. Företagsnamn, namn på person som intervjuas, telefonnummer:  
………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Antal anställda i företaget i Sverige  
………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Hur sofistikerade anser vi företagets krisstrategier vara? 

           MS     S      V      MV  
 
Kriterier: 
Mycket Sofistikerad: Företaget har genomtänkta strategier för att undvika och hantera kriser 
samt att komma igång igen efter en kris. Det finns en krisgrupp och ett aktivt arbete med att 
kartlägga organisationens olika risker samt en plan för hur kommunikationen ska fungera i en 
eventuell framtida kris. Organisationen har pengar avsatta för krisförebyggande och -
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hanterande arbete och strategierna ses kontinuerligt över. Företaget arbetar för att 
implementera dessa strategier i organisationen. 
 
Sofistikerad: Företaget har strategier för att hantera risker och en strategisk beredskap för hur 
det ska hantera en eventuell framtida kris. Företaget avsätter inte några större ekonomiska 
resurser för företagets krisarbete, men har en färdig plan för hur ansvarsfördelningen och 
kommunikationen ska se ut i en eventuell framtida kris. 
 
Vag: Företaget har en strategi för hur det ska agera när krisen väl är ett faktum, men denna är 
odetaljerad och innehållsfattig. Företaget har inga färdiga planer för ansvarsfördelning och 
kommunikation.   
 
Mycket Vag: Företaget har inga färdiga strategier för att hantera kriser.  
 
 
 
Frågeformulär 
 
1. Har Ni inom företaget några strategier för att hantera risker och kriser? JA   NEJ   VET EJ  

(Vid svar ”VET EJ” - Fråga om det finns någon annan som kan tänkas veta mer om detta.) 
 

2.    Om ja, vilka/vilken områden täcks  Förebyggande  JA   NEJ   VET EJ  
   Krishantering  JA   NEJ   VET EJ  
   Återhämtning  JA   NEJ   VET EJ  
 
3.    Vi definierar kris som ”en för företaget oönskad händelse eller summa av oönskade händelser som starkt 
påverkar förutsättningarna för företagets verksamhet och vilkens effekter företaget inte fullt ut kan kontrollera.”  
- Hur ser Ni på begreppet ”kris”?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………….………………. 
 
4.    Vi definierar risk som ”osäkerhet som kan komma att utvecklas till en kris för företaget” - Hur ser Ni på 
begreppet ”risk”? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Har företaget någon gång under de senaste 20 åren upplevt en eller flera kriser?    JA   NEJ   VET EJ  

 

6. Om ja, berätta kortfattat om den, vad hände, hur kom Ni ur den och vilka påföljder fick den för företaget? 

…………..………………..……...…………………………………………………………………………………

…….………………………….……………………………………………………………………………………. 

 

7. Har ni kvalitetskontroller?    JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med kvalitetskontroller? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

8. Har Ni färdiga nerskrivna strategier för att hantera en kris?  JA     NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med nerskrivna strategier för att hantera en kris? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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9. Utvärderas och revideras företagets krishanteringsstrategier?  JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med utvärdering och revidering av företagets 

krishanteringsstrategier?  

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

10. Finns det en färdig plan för hur strategierna ska implementeras?  JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med en färdig plan för hur strategierna ska implementeras? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

11. Har Ni kartlagt företagets risker?     JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med kartläggning av företagets risker? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

12. Om ja, sker denna kartläggning kontinuerligt?   JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med kontinuerlig kartläggning av företagets risker? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

13. Gör Ni något för att de anställda ska känna sig mer förberedda inför en eventuell framtida krissituation?   

     JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är att man gör de anställda mer förberedda inför en eventuell framtida 

krissituation? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

14. Har Ni inom företaget pengar avsatta för krisförebyggande och/eller –hanterande arbete?  

     JA     NEJ     VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är att företaget sätter av pengar för krisförebyggande och/eller            

–hanterande arbete? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

15. Har Ni en krisgrupp?     JA     NEJ     VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med att företaget har en krisgrupp? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

16. Om ja, vilka är krisgruppens uppgifter 

a.       Innan en kris?……………………………………………………………………………………..… 

b.       Under en kris?……………………………………………………………………………………… 

c. Efter en kris?……………………………………………………………………………………….. 

 

17. Finns det en färdig ansvarsfördelning för en krissituation?  JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser ni att det är med en färdig ansvarsfördelning? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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18. Har Ni en färdig plan på hur den externa kommunikationen skall skötas vid en krissituation?  

JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser ni att det är med en färdig plan på hur den externa kommunikationen skall skötas 

vid en krissituation? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

19. Har Ni en färdig plan på hur den interna kommunikationen skall skötas vid en krissituation?  

JA     NEJ     VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med en färdig plan på hur den interna kommunikationen skall skötas 

vid en krissituation? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

20. Finns det en nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en kris?   JA     NEJ     VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med en nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en kris? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

21. Har ni riktlinjer för analys och utvärdering av en genomgången kris?  JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med riktlinjer för analys och utvärdering av en genomgången kris? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

b. Hur viktigt anser Ni att det är med analys och utvärdering av en genomgången kris? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

22. Har Ni en utvärderingsgrupp för eventuella framtida kriser?  JA   NEJ   VET EJ  

a. Hur viktigt anser Ni att det är med en utvärderingsgrupp för eventuella framtida kriser? 

Oviktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 

23. Om ja, vilka ingår i denna utvärderingsgrupp. Är det samma personer som i krisgruppen (om en sådan 

finns)? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………
……………………….………………. 
 

Är det något ytterligare Ni önskar tillägga? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………….………………. 

 
Tack för Er medverkan!  
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BILAGA 2 

 
Sammanställning av resultat från kvantitativ undersökning utifrån 
telefonintervjuer  
 
På de frågor där det finns en femgradig skala står ett för oviktigt och fem för mycket viktigt. 
 

Upplevt kris * Sofistikeringsgrad Crosstabulation

Count

1 6 2 1 10

6 3 3 6 18

7 9 5 7 28

Ja

Nej

Upplevt
kris

Total

Mycket
sofistikerad Sofistikerad

Vagt
sofistikerad

Mycket vagt
sofistikerad

Sofistikeringsgrad

Total

 
Tabell 1 
 

Sofistikeringsgrad

8 25,8 25,8 25,8

10 32,3 32,3 58,1

5 16,1 16,1 74,2

8 25,8 25,8 100,0

31 100,0 100,0

Mycket sofistikerad

Sofistikerad

Vagt sofistikerad

Mycket vagt sofistikerad

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 2 
 

Storlek * Sofistikeringsgrad Crosstabulation

Count

2 6 4 6 18

6 4 1 2 13

8 10 5 8 31

Litet

Stort

Storlek

Total

Mycket
sofistikerad Sofistikerad

Vagt
sofistikerad

Mycket vagt
sofistikerad

Sofistikeringsgrad

Total

 
Tabell 3 

Litet företag: 20-50 anställda               Stort företag: 51-800 anställda 
 
 

Har Ni färdiga nerskrivna strategier för att hantera en kris?

15 48,4 48,4 48,4

15 48,4 48,4 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabell 4 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med nerskrivna strategier för att hantera en
kris?

1 3,2 3,7 3,7

6 19,4 22,2 25,9

5 16,1 18,5 44,4

6 19,4 22,2 66,7

9 29,0 33,3 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 5 
 

Utvärderas och revideras företagets krishanteringsstrategier?

15 48,4 51,7 51,7

12 38,7 41,4 93,1

2 6,5 6,9 100,0

29 93,5 100,0

2 6,5

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 6 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med utvärdering och revidering av företagets
krishanteringsstrategier?

3 9,7 12,0 12,0

9 29,0 36,0 48,0

7 22,6 28,0 76,0

6 19,4 24,0 100,0

25 80,6 100,0

6 19,4

31 100,0

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 7 
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Finns det en färdig plan för hur strategierna ska implementeras?

16 51,6 53,3 53,3

12 38,7 40,0 93,3

2 6,5 6,7 100,0

30 96,8 100,0

1 3,2

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 8 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med en färdig plan för hur strategierna ska
implementeras?

1 3,2 4,2 4,2

3 9,7 12,5 16,7

6 19,4 25,0 41,7

6 19,4 25,0 66,7

8 25,8 33,3 100,0

24 77,4 100,0

7 22,6

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 9 
 
 
 

Har Ni kartlagt företagets risker?

26 83,9 83,9 83,9

4 12,9 12,9 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 10 
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Hur viktigt anser Ni att det är med kartläggning av företagets risker?

2 6,5 7,4 7,4

9 29,0 33,3 40,7

16 51,6 59,3 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 11 
 
 

Om ja, sker denna kartläggning kontinuerligt?

19 61,3 65,5 65,5

9 29,0 31,0 96,6

1 3,2 3,4 100,0

29 93,5 100,0

2 6,5

31 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 12 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med kontinuerlig kartläggning av företagets
risker?

1 3,2 3,8 3,8

4 12,9 15,4 19,2

10 32,3 38,5 57,7

11 35,5 42,3 100,0

26 83,9 100,0

5 16,1

31 100,0

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 13 
 
 

Gör Ni något för att de anställda ska känna sig mer förberedda inför en
eventuell framtida krissituation?

14 45,2 45,2 45,2

16 51,6 51,6 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 14 
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Hur viktigt anser Ni att det är att man gör de anställda mer förberedda inför
en eventuell framtida krissituation?

1 3,2 3,7 3,7

3 9,7 11,1 14,8

9 29,0 33,3 48,1

6 19,4 22,2 70,4

8 25,8 29,6 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 15 
 
 
 

Har Ni inom företaget pengar avsatta för krisförebyggande och/eller
-hanterande arbete?

5 16,1 16,1 16,1

24 77,4 77,4 93,5

2 6,5 6,5 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 16 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är att företaget sätter av pengar för
krisförebyggande och/eller -hanterande arbete?

4 12,9 15,4 15,4

8 25,8 30,8 46,2

8 25,8 30,8 76,9

5 16,1 19,2 96,2

1 3,2 3,8 100,0

26 83,9 100,0

5 16,1

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 17 
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Har Ni en krisgrupp?

10 32,3 32,3 32,3

20 64,5 64,5 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 18 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med att företaget har en krisgrupp?

3 9,7 11,5 11,5

6 19,4 23,1 34,6

10 32,3 38,5 73,1

2 6,5 7,7 80,8

5 16,1 19,2 100,0

26 83,9 100,0

5 16,1

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 19 
 
 

Finns det en färdig ansvarsfördelning för en krissituation?

18 58,1 58,1 58,1

13 41,9 41,9 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 20 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med en färdig ansvarsfördelning?

2 6,5 7,4 7,4

5 16,1 18,5 25,9

9 29,0 33,3 59,3

11 35,5 40,7 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 21 
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ar Ni en färdig plan på hur den externa kommunikationen skall skötas
vid en krissituation?

17 54,8 54,8 54,8

13 41,9 41,9 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 22 
 
 

Hur viktigt anser ni att det är med en färdig plan på hur den externa
kommunikationen skall skötas vid en krissituation?

2 6,5 7,7 7,7

5 16,1 19,2 26,9

3 9,7 11,5 38,5

7 22,6 26,9 65,4

9 29,0 34,6 100,0

26 83,9 100,0

5 16,1

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 23 
 
 

Har Ni en färdig plan på hur den interna kommunikationen skall skötas
vid en krissituation?

19 61,3 61,3 61,3

11 35,5 35,5 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 24 
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Hur viktigt anser Ni att det är med en färdig plan på hur den interna
kommunikationen skall skötas vid en krissituation?

2 6,5 7,1 7,1

1 3,2 3,6 10,7

4 12,9 14,3 25,0

11 35,5 39,3 64,3

10 32,3 35,7 100,0

28 90,3 100,0

3 9,7

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 25 
 
 
 

Finns det en nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en
kris?

7 22,6 22,6 22,6

21 67,7 67,7 90,3

3 9,7 9,7 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 26 

Hur viktigt anser Ni att det är med en nedtecknad strategi för att komma
igång igen efter en kris?

2 6,5 7,4 7,4

10 32,3 37,0 44,4

6 19,4 22,2 66,7

4 12,9 14,8 81,5

5 16,1 18,5 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 27 
 
 

Har ni riktlinjer för analys och utvärdering av en genomgången kris?

9 29,0 29,0 29,0

21 67,7 67,7 96,8

1 3,2 3,2 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabell 28 

ur viktigt anser Ni att det är med riktlinjer för analys och utvärdering av en
genomgången kris?

1 3,2 3,7 3,7

9 29,0 33,3 37,0

9 29,0 33,3 70,4

6 19,4 22,2 92,6

2 6,5 7,4 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 29 
 
 
 

Hur viktigt anser Ni att det är med analys och utvärdering av en
genomgången kris?

7 22,6 29,2 29,2

11 35,5 45,8 75,0

4 12,9 16,7 91,7

2 6,5 8,3 100,0

24 77,4 100,0

7 22,6

31 100,0

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 30 
 
 

Har Ni en utvärderingsgrupp för eventuella framtida kriser?

7 22,6 22,6 22,6

24 77,4 77,4 100,0

31 100,0 100,0

Ja

Nej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tabell 31 
 



 77

Hur viktigt anser Ni att det är med en utvärderingsgrupp för eventuella
framtida kriser?

3 9,7 11,1 11,1

7 22,6 25,9 37,0

9 29,0 33,3 70,4

8 25,8 29,6 100,0

27 87,1 100,0

4 12,9

31 100,0

1

2

3

4

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Tabell 32 
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BILAGA 3 

 
Tabell och diagram till hypotes 2 
 

 
 

Upplevt kris * Sofistikeringsgrad Crosstabulation

Count

1 6 2 1 10

6 3 3 6 18

7 9 5 7 28

Ja

Nej

Upplevt
kris

Total

Mycket
sofistikerad Sofistikerad

Vagt
sofistikerad

Mycket vagt
sofistikerad

Sofistikeringsgrad

Total

 
  Tabell 1 

 
 
 

Sofistikeringsgrad

31

P
ro

ce
nt

80

70

60

50

40

30

20

Upplevt kris

Ja

Nej

 
Diagram 1 
 
 
1=Mycket sofistikerade + sofistikerade 
3=Vagt sofistikerade + mycket vagt sofistikerade
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BILAGA 4 

 
Frekvensen av företag som anser de olika momenten inom crisis 
management vara viktiga eller mycket viktiga 
Med viktigt eller mycket viktigt menar vi företag som svarat med en trea, fyra eller femma. För 
kontroll se följande tabeller: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32. 
 

• 20 företag i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt med färdiga 

nerskrivna strategier för att hantera en kris. 

• 22 företag uppger att de anser det vara viktigt eller mycket viktigt att utvärdera och 

revidera sina krishanteringsstrategier. 

• 20 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en färdig plan för 

implementering av krisstrategier.  

• Alla företag som svarat på frågan om hur viktigt de anser att riskkartläggning är har 

svarat att de anser det vara viktigt eller mycket viktigt. 

• 25 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt med kontinuerlig riskkartläggning. 

• 23 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt att förbereda sin personal inför 

eventuella krisscenarion. 

• 14 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt att pengar sätts av till 

krisförebyggande och/eller krishanterande arbete. 

• 17 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt att ha en krisgrupp. 

• 25 av företagen i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en färdig 

ansvarsfördelning inför en krissituation.  

• 21 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt att ha en färdig plan för den externa 

kommunikationen. 

• 25 företag i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt att ha en färdig 

plan för hur den interna kommunikationen ska skötas i en kris. 

• 15 av företagen i undersökningen anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en 

nedtecknad strategi för att komma igång igen efter en kris. 

• 17 företag uppger att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt med riktlinjer för analys 

och utvärdering av en genomgången kris. 

• Endast 17 av 31 företag anser det vara viktigt med analys och utvärdering av 

genomgången kris. 

• 17 företag anser det vara viktigt eller mycket viktigt med en utvärderingsgrupp för 
eventuella framtida kriser. 
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BILAGA 5 

 
E-post till företag 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är studenter från Ekonomihögskolan i Lund och skriver en C-uppsats där vi undersöker hur 
vanligt det är med strategier för att undvika och hantera kriser inom livsmedelsbranschen samt 
hur dessa kan se ut. För att vår undersökning ska bli så komplett som möjligt hoppas vi att ni 
vill svara på några frågor när vi kommer att kontakta er inom de närmsta dagarna. Den data 
som vi samlar in kommer att behandlas aggregerat och anonymt. Om intresse finns är det 
möjligt att ta del av resultatet av undersökningen. Hoppas ni vill hjälpa oss med det. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Mattias Giselsson    
Marcus Kangro   
Masood Asalati 
 
 


