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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Crisis Management – En analys av dess innebörd i ett svenskt 

företag  
 
Seminariedatum:  2003-09-12 
 
Ämne/kurs:  Marknadsföring, 10 poäng, magisteruppsats 
 
Författare:  Samuel Andersson, Helena Forsén och Monika Weinberg 
 
Handledare:  Maria Boklund och Ulf Johansson 
 
Företag:  Alfa Laval, Tetra Pak och Hallvarsson & Halvarsson 
 
Fem nycklord: Crisis Management, kris, krisplan, aktörer och aktiviteter 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk beskrivning, 

utifrån ett aktörs- och aktivitetsperspektiv, av ämnet Crisis 
Management. Detta för att skapa ett djup och en förståelse kring 
begreppet Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt 
företag. Vi har för avsikt att först utföra en teoristudie för att sedan 
kunna jämföra denna med praktiken, för att erhålla den bas som 
behövs för att diskutera och besvara vår problemformulering. 

 
Metod:  Metoden vi har valt är av kvalitativ karaktär. Då vi har gjort en 

fallstudie av Crisis Management, på två undersökningsenheter, har 
vi insamlat data genom intervjuer. Antalet intervjuer baserades på 
hur många intervjuer som vi ansåg vara tillräckliga tills att vi 
upplevde att en empirisk mättnad uppstod. 

 
Slutsatser: Resultatet av ett effektivt Crisis Management blir enligt oss, att 

Crisis Mangement utgör en psykologisk effekt på företag och dess 
aktörer. Den trygghetskänsla, vilken Crisis Management genererar, 
föder en säkerhet hos företag.  

 
Crisis Management kan även ses som en friskrivningsklausul, 
vilken företag kan åberopa då en eventuell kris inte manageras på 
ett tillfredsställande sätt. Så till vida att ett företag misslyckas med 
krishanteringsprocessen kan detta hävda att de gjorde sitt yttersta 
och att de var väl förberedda för kriser genom att ha en omfattande 
Crisis Management-plan.  

 
De flesta organisationer måste genomgå ett flertal kriser innan de 
inser vikten av att vara förberedda på att en eventuell krissituation 
kan uppstå. Crisis Management kan liknas vid en försäkring, då 
innebörden är att företag ska ha en beredskap utifall att ett företag 
utsätts för en krissituation. 
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1 Inledning 
 

 

I detta kapitel avser vi att ge en bakgrund till Crisis Management, vilket är ämnet som 

uppsatsen kommer att behandla. Vidare förs en problemdiskussion kring dagens relevans av 

Crisis Management, vilken sedan mynnar ut i en problemformulering. Syftet med uppsatsen 

förklaras och därefter avslutas kapitlet med uppsatsens disposition. 

 

 

 

1.1 Bakgrund till Crisis Management 

 

Händelsen som räknas som Crisis Managements uppkomst, är år 1982 då det amerikanska 

bolaget Johnson & Johnson, vilket säljer sjukvårdsprodukter och smärtstillande medel, var 

utsatt för sabotage. En mentalt labil person hade fyllt de smärtstillande tabletterna Tylenol 

med cyanid. Det gällde åtta förpackningar. Plötsligt avled sju personer i USA som hade ätit av 

tabletterna. Nyhetsmedierna kastade sig över Johnson & Johnson. Företaget tog emellertid 

själv initiativet och gick ut med rikslarm. Vissa utsatta yrkesgrupper informerades särskilt, 

exempelvis lokförare, flygpersonal och självklart, läkare runt om i USA. Produkten 

återkallades från butiker över hela landet, vilket kostade bolaget drygt 100 miljoner dollar. 

Från första början var VD:n och övriga i företagsledningen synliga i medierna. Ingen försökte 

smita undan det ansvar som bolaget hade, trots att det var utsatt för sabotage. Bevakningen 

från media var enorm. Några dagar senare hade bolaget samlat på sig över en halv miljon 

pressklipp. Drygt en månad senare lanserades Tylenol igen och efter ett halvår hade Johnson 

& Johnson återtagit 85 procent av sin försäljning. 

 

Innan händelsen hade Tylenol 35 procent av den enorma marknaden för receptfria, 

smärtlindrande läkemedel, värd 1,2 miljarder dollar. Bolagets förtroende stärktes i den här 

krissituationen. Det manifesterades genom tidningen Fortunes utnämning av Johnson & 
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Johnson till ett av USA:s goda exempel på ”Företag som visar ansvar för samhälle och miljö” 

(Skoglund1 & Olsson2, 1995). 

 

Nyckeln till framgång, för det sätt, på vilket fallet Tylenol hanterades låg i antagandet av 

”värsta tänkbara scenario”. Företaget hade ingen egentlig krisplanering och det som kom 

närmast en krisplan, var dess bekännelse till mottot, att det i första hand hade i uppgift att dra 

omsorg om allmänheten och kunderna. Det var ett motto som kom väl till pass. Johnson & 

Johnson försatt inte någon tid när det gällde att återkalla miljoner förpackningar av dess 

Tylenol-kapslar, samtidigt som de investerade en stor summa pengar på att varna läkare, 

sjukhus och distributörer för de tänkbara riskerna.  

 

Johnson & Johnson såg en ny möjlighet på marknadsföringens område genom att tränga ut 

sina konkurrenter, inom sektorn smärtstillande läkemedel, eftersom Tylenol-händelsen 

inträffade just som den amerikanska federala regeringen och myndigheterna i Chicago och på 

andra håll, ansträngde sig för att få igenom nya lagar för säkrare läkemedel. Efter Tylenol-

krisen var Johnson & Johnson det första företaget i branschen som tillgodosåg kravet på 

plombering av läkemedelsförpackningar och uppfyllde de nya bestämmelserna som 

utfärdades av US Food and Drug Administration3 och kom på så sätt stärkta ur krisen. 

 

När Johnson & Johnson omedelbart återkallade Tylenol-kapslarna från marknaden visade 

företaget den omsorg om konsumenternas hälsa som dessa kunde ha skäl att vänta sig av 

företaget. Det hade varit ett stort misstag att agera som om inget fel hade begåtts. Det bifall 

som Johnson & Johnson skördade och som ledde till att företaget, nästan direkt, återtog sina 

marknadsandelar härrörde från dess beslut att utgå från katastrofscenariot, att det värsta 

tänkbara inträffat, när det lätt kunde ha inskränkt sig till att endast dra in sina produkter från 

Chicago-området och därmed sparat miljoner dollar. Hade företaget handlat på det sättet 

skulle försäljningen av Tylenol nästan säkert, ha drabbats av en dramatisk nedgång på grund 

                                                           
1 Thomas Skoglund är informationskonsult med managementinriktning. Tidigare har han varit verksam som 
journalist både inom ekonomi- samt dagspress. Han har även arbetat med information och kommunikation inom 
Volvo, Nobel Industrier samt som konsult och delägare i Jerry Bergström AB. Idag är han verksam i sitt eget 
bolag, Skoglund & Co AB. 
2  Staffan Olsson är legitimerad psykolog och specialiserad på krishantering samt förändringsprocesser i företag. 
Han har tidigare arbetat i Norge, där han arbetade med krishantering, både ur företags- samt individperspektiv. 
Idag är han verksam på företagshälsovården Bygghälsan, vars ägare är Investment AB Bure. 
3 US. Department of Health and Human Services (www.fda.gov). 
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av förgiftningshysterin, en nedgång som det skulle ha blivit långt svårare att återhämta på 

grund av fortsatt osäkerhet och förlust av allmänhetens förtroende (Regester4, 1987).  

 

 

1.2 Dagens relevans av Crisis Management  

 

Crisis Management-ämnets relevans för dagens företag påverkas av den omvärldssituation 

som råder idag (Stanton, 2002). Dagens samhälle präglas av en pågående dynamik och oro 

där bland annat terroristattacken den 11:e september 2001 i New York, skapade nya 

förutsättningar för företag i världen. Företag blev efter denna händelse, i högre grad medvetna 

om sin sårbarhet och fokuserar allt mer på förberedelser, för en eventuell kris. Flera företag 

har anlitat externa konsulter eller engagerat de interna resurserna för att skapa krisplaner och 

sedan implementera dessa i organisationen (Stanton, 2002).  

 

Vi anser att även andra kriser i omvärlden, så som det nyligen avslutade Irakkriget5 har 

betydande effekt på företag, då marknadens ovisshet skapar osäkra förutsättningar för företag 

och känslan av att vilja vara förberedd på oförutsedda händelser förstärks. 

 

Att arbeta med Crisis Management anser vi har fått stor betydelse för organisationer i dagens 

samhälle. Alla företag och organisationer utsätts ständigt för oförutsedda händelser, som kan 

leda till negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser kan företag styra och kontrollera med 

hjälp av ett effektivt Crisis Management-arbete, vilket kan exemplifieras med hjälp av 

Johnson & Johnsons hantering av Tylenol-krisen. Vi tror, i detta inledande stadium, att det är 

av stor vikt för företag att förbereda sig på eventuella kriser, för att skydda det humankapital 

och de kommersiella värden som existerar i ett företag. Att utforma en strategi för oförutsedda 

händelser, där ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt prioriteras, kan vara avgörande för en 

organisations överlevnad, då den på förhand utarbetade strategin kan förmildra eller till och 

med förhindra en eventuell krissituation.  

 

De interna och externa hot som omger ett företag och som kan komma att orsaka en 

krissituation kan vara av olika art. De interna hot som kan nämnas är händelser som 

                                                           
4 Michael Regester har varit verksam inom Crisis Management sedan 1979. Idag är han delägare i en 
Londonbaserad PR-byrå, Regester Larkin.  
5 Irakkriget ägde rum mellan den 20 mars och den 9 april 2003. 
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exempelvis datorhaveri, förskingring, produktfel, miljöolyckor, omstruktureringar, mutor och 

så vidare. De externa hoten kan tänkas vara stämningar och domstolsprocesser, sabotage, 

valutaoro och plötslig konjunkturnedgång (Skoglund, 2002).  

 

Det är vår åsikt att media rapporterar allt mer frekvent om kriser som drabbar organisationer i 

olika former. Genom att studera nyheterna idag verkar det som om antalet kriser är mycket 

större i dagsläget än för bara ett par år sedan. Fink6 (2002) menar att dagens samhälle upplevs 

mer transparent på grund av att media kan fånga upp och distribuera nyheter mycket snabbare 

och i mycket större utsträckning än för ett tiotal år sedan (Fink, 2002). Vi bedömer att media 

fokuserar till större del idag, på händelser som väcker emotionellt engagemang och att 

journalistiken har blivit mer sensationsinriktad.  

 

Enligt en nyligen gjord undersökning7 arbetar enbart 50 procent av de börsnoterade företagen 

i Sverige med Crisis Management fast i olika utsträckning (Gabriel Thulin8). Vi förutsätter 

dock att även de övriga 50 procenten utsätts för kriser. Intressant att notera är att inte samtliga 

företag arbetar med Crisis Management. Då alla företag råkar ut för kriser, även de vilka inte 

är börsnoterade, förutsätter vi att de företag som inte aktivt använder sig av Crisis 

Management, löser sina kriser med hjälp av andra metoder. Som vi ser det, finns det ett par 

anledningar till att arbeta med Crisis Management, dels att ett företags krisrelaterade 

aktiviteter samlas under en funktion, dels att ett strukturerat Crisis Management-arbete ger en 

ökad positiv psykologisk effekt för ett företag och dess ledning. 

 

Vi anser att i det inledande exemplet med Johnson & Johnson, framgick det tydligt vikten av 

att arbeta systematiskt med Crisis Management. På det sätt, vilket Johnson & Johnson 

arbetade med Crisis Management under Tylenol-krisen, har bildat grunden för Crisis 

Management-ämnet. Därefter har teoriförfattare kompletterat dessa aktiviteter till att även 

innefatta för- och efterarbete för att därefter skapa en helhetsbild av krishantering under 

samlingsbegreppet Crisis Management.  

                                                           
6 Steven Fink är en av USA:s ledande experter inom Crisis Management samt Crisis Communications. Han 
startade sin Crisis Management-karriär i samband med kärnkraftsolyckan Three Mile Island, 1979. Idag är han 
VD för Lexicon Communications, där han konsulterar företag inom strategisk PR samt Crisis Management. 
7 Hallvarsson & Halvarsson, se empiri. 
8 Gabriel Thulin är delägare och arbetar som utredningsansvarig på Hallvarsson & Halvarsson sedan 1995. Han 
har tidigare arbetat som utredningschef, konjunktursskribent och journalist på Veckans Affärer och Månadens 
Affärer, konjunkturanalytiker på Finansdepartementet samt med ekonomisk statistik vid Statistiska Centralbyrån. 
Vi fick möjlighet att göra en telefonintervju med honom den 7 maj 2003. 
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Efter denna inledande diskussion anser vi att det vidare är intressant att resonera kring vilken 

innebörd Crisis Management kan ha i ett svenskt företag. Resonemanget kring Crisis 

Managements innebörd i ett svenskt företag kommer i slutsatserna att diskuteras utifrån ett 

antal faktorer, vilka vi anser har en möjlig inverkan på Crisis Management-arbetet. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Problemformuleringen uttrycks på följande sätt: 

  

• Vilken innebörd kan Crisis Management ha i ett svenskt företag? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk beskrivning, utifrån ett aktörs- och 

aktivitetsperspektiv, av ämnet Crisis Management. Detta för att skapa ett djup och en 

förståelse kring begreppet Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt företag. Vi har 

för avsikt att först utföra en teoristudie för att sedan kunna jämföra denna med praktiken, för 

att erhålla den bas som behövs för att diskutera och besvara vår problemformulering. 

 

 

1.5 Disposition 

 

För att ge läsarna möjlighet att få en överblick av uppsatsen och dess innehåll, presenteras 

nedan uppsatsens följande upplägg och disposition: 

 

I metodkapitlet avser vi att beskriva det vetenskapliga angreppsätt och den metod, som vi valt 

att tillämpa i vår uppsats. För att skapa en förståelse för det tillvägagångssätt, vilket vi valt, 

kommer vi att motivera och argumentera för metodens styrkor, samt redogöra för de 

eventuella brister och problem som finns med denna metod. 
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I teorikapitlet kommer vi att förklara och kartlägga de modeller och teorier vilka vi anser har 

relevans för att kunna ge en teoretisk bakgrund till Crisis Management. Vår avsikt är att 

belysa de mest använda och citerade modellerna och teorierna av de, enligt oss, största 

auktoriteterna på området, för att ge läsaren en inblick i de teorier som formar ett företags 

Crisis Management.  

 

I empirikapitlet avser vi att redogöra för de svar och intryck som vi erhållit vid våra 

djupintervjuer med nyckelpersoner inom Alfa Lavals, samt till viss del Tetra Paks, Crisis 

Management-funktion. Detta gör vi för att åstadkomma en systematisk beskrivning av Crisis 

Management i en organisation. 

 

I analyskapitlet har vi för avsikt att, utifrån vår insamlade teori och empiri, analysera vilken 

innebörd Crisis Management har i ett svenskt företag. Vi avser att genomföra en systematisk 

beskrivning av de faktorer som vi anser kan inverka på Crisis Managements innebörd i ett 

svenskt företag. Detta för att i det avslutande kapitlet kunna dra relevanta slutsatser. 

 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser, som vi har kommit fram till angående de 

faktorer som har inverkan på Crisis Managements innebörd i ett svenskt företag. Kapitlet 

kommer att avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
 

 

I detta kapitel avser vi att beskriva det vetenskapliga angreppssätt och den metod, som vi valt 

att tillämpa i vår uppsats. För att skapa en förståelse för det tillvägagångssätt, vilket vi valt, 

kommer vi att motivera och argumentera för metodens styrkor, samt redogöra för de 

eventuella brister och problem som finns med denna metod.  

 

 

 

2.1 Metoddiskussion 

 

Metod kan ses som grunden för uppsatsarbetet, då det är ett verktyg som på något vis vägleder 

oss författare under vårt arbete. En definition av metod är att det är ett redskap för att uppnå 

målen med undersökningen eller mer precist: läran om de instrument som kan användas för 

att samla in information (Halvorsen, 1992). Valet av metod är av stor betydelse då det 

påverkar hela arbetsgången och till mycket stor del styr vilka slutsatser vi kommer fram till. 

För att kunna dra korrekta slutsatser är det viktigt att från början välja en lämplig och 

passande metod. En flexibel inställning vid metodarbetet är av vikt då det kan uppstå 

situationer som kan kräva tillägg eller förändring av densamma (Holme & Solvang, 1997). 

 

Om en metod ska kunna användas på ett relevant sätt i vår uppsats måste det finnas en 

överensstämmelse med den verklighet som undersöks. Vi måste även kunna göra ett 

systematiskt urval av information samt kunna utnyttja denna information på bästa sätt. 

Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska hållbarheten. 

Det är även viktigt att metoden leder till ökad förståelse för de problem som vi avser att 

undersöka (Holme & Solvang, 1997). 
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2.2 Teman  

 

För att göra teorin samt empirin överskådlig och mer hanterlig har vi valt att kartlägga de 

utifrån olika teman, då denna arbetsmetod föll sig naturlig. De teman som vi anser vara 

relevanta för Crisis Management-området och för vår problemformulering, är aktörer och 

aktiviteter. Vi har även valt att göra en indelning utav krisens kronologiska ordning: precrisis, 

during a crisis och postcrisis. Detta  för att kunna föra ett logiskt resonemang kring de teman 

som nämns ovan. 

 

 

2.3 Teoretiskt synsätt 

 

Nedan ämnar vi att beskriva de centrala nyckelbegrepp, vilka vi anser vara relevanta för 

metoden i vår uppsats. Inom vetenskapen finns det idag flera huvudriktningar, men vi ämnar 

att endast använda oss av den hermeneutiska inriktning. Då vi kommer att genomföra en 

kvalitativ studie, innebär den hermeneutiska inriktningen, att vi utför intervjuer med våra 

respondenter i syfte att skapa oss en helhetsbild utav hur Crisis Management förhåller sig i 

verkligheten utifrån respondenternas svar. Genom våra intervjuer kan vi tolka 

respondenternas verbala utsagor med deras handlingar samt deras beteenden i syfte att skapa 

oss en helhetsbild, både genom explicita och implicita tolkningar.  

 

Den hermeneutiska forskningsinriktningen strävar efter att förklara och beskriva samt att 

tillhandahålla en helhetsbild, en insikt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Hermeneutiken kan 

därmed översättas som ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” där studiet av olika källor står i 

centrum med utgångspunkt från vilken tidsperiod de uppkommit i (Wiedersheim-Paul & 

Eriksson, 1991). Hermeneutiken sätter människan, subjektet, i centrum och ser utifrån detta 

perspektiv på handlingar, socialt beteende och normer. Mer konkret innebär hermeneutisk 

metod att forskaren försöker förstå en annan människas handlingar och det främsta sättet att 

utföra detta på, är genom språket. Forskaren skapar sig en grunduppfattning och för sedan en 

kontinuerlig dialog med någon typ av informationskälla. Därmed bildar sig forskare sedan nya 

uppfattningar, vilka prövas på nytt. Den dialog som förs behöver inte nödvändigtvis ske 

mellan två subjekt, men det huvudsakliga syftet med denna dialog är att som forskare ta 

intryck av de svar som erhålles. 
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2.4 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Vi har inspirerats av den abduktiva ansatsen, då vi har pendlat mellan teori och empiri för att 

utveckla vår kunskap inom området Crisis Management. Denna arbetsmetod anser vi vara ett 

naturligt arbetssätt för att kunna uppnå vårt syfte. Vi har inhämtat teorier kring ämnet Crisis 

Management, samt kompletterat med teorier inom områdena nätverk och kommunikation, då 

vi anser att dessa integreras med Crisis Management-teorierna och de aktiviteter som utförs i 

det löpande Crisis Management-arbetet. Dessa teorier har sedan analyserats och vi har därmed 

fått en bred kunskap om teorin inom de aktuella ämnesområdena. Empirin har vi insamlat 

genom intervjuer med nyckelpersoner som dagligen arbetar med Crisis Management. Empiri 

och teoriarbetet är integrerat och stödjer varandra under hela processen. 

 

Den abduktiva ansatsen är en blandning av den deduktiva och induktiva ansatsen. 

Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom den induktiva metoden, men förkastar inte 

teoretiska föreställningar och ligger därmed närmre den deduktiva metoden. Analysen av 

empirin kan till exempel mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare 

litteratur, inte som mekanisk applicering för enskilda fall, utan som inspirationskälla för 

upptäckt av mönster som ger förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Under processens 

gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt, samtidigt som teorin justeras 

och förfinas. Genom inriktningen på det underliggande mönstret skiljer sig också abduktionen 

fördelaktigt från de båda andra, grundare förklaringsmodellerna (Alvesson & Sköldberg, 

1994).  

 

 

2.4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

 

Då vi ämnar att skapa en djup förståelse kring fenomenet Crisis Mangement har vi valt att 

utföra en kvalitativ studie, vilken används då avsikten är att skapa förståelse, analysera 

helheten samt skapa en djupare kunskap än den fragmenterade kunskap, som ofta erhålls 

genom den kvantitativa metoden. 

 

Med kvalitativa undersökningar avses studier som syftar till att skapa resultat och slutsatser 

med hjälp av kvalitativ analys och, i huvudsak, kvalitativ data. De kvalitativa 
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undersökningarnas studieobjekt är individer, grupper av individer och deras omvärld. Syftet är 

att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper, med 

utgångspunkt från det som ska studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Vårt val av undersökningsmetod baseras på den typ av information som vi valt att undersöka, 

mjukdata eller hårddata. Hårddata i form av exempelvis siffror, är inte den primära 

kunskapskällan utan undersökningen bygger istället på analyser av mjukdata från exempelvis 

intervjuer. Vidare utgår den kvalitativa metoden från att varje fenomen är uppbyggt med en 

unik kombination som medför att det är mindre lämpligt, eller till och med omöjligt, att mäta 

fenomenet kvantitativt. Det studerade föremålet betraktas som ett subjekt och 

forskningsprocessen ses som en tvåvägskommunikation där forskaren deltar. Forskaren utgår 

ifrån en subjektiv verklighetsbild som inbegriper förutfattade meningar, förförståelsen och 

fördomar, om det fenomen som ska undersökas. Den kvalitativa metoden bör präglas av 

flexibilitet för att kunna anpassas till hur undersökningen utvecklas (Lundahl & Skärvad, 

1999). 

 

  

2.4.2 Vetenskapens dimensioner 

 

Vi ämnar att tillämpa den explorativa undersökningsformen, med utgångspunkt från den 

hermeneutiska forskningsinriktningen, för vår uppsats, då denna är mest tillämpbar med tanke 

på uppsatsens ämne och syfte. Den explorativa undersökningens primära syfte är att bilda sig 

en grundläggande uppfattning om ett relativt outforskat fenomen. Tidigare framställningar 

kan ha varit vaga eller ofullständiga och där har en explorativ undersökning som syfte att 

bidra med ny kunskap (Kumar, Aaker & Day, 1999). 

 

 

2.4.3 Forskareffekt 

 

Genom vår medverkan har vi medvetet och även omedvetet påverkat arbetet. Faktorer som 

kan ha påverkat forskareffekten är ålder, kön samt vår framtoning vid intervjuer. Det faktum 

att företagen varit positiva till uppsatsen och dess intentioner, kan säkert ha präglat vårt 
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uppsatsarbete. Det är dock vår bestämda uppfattning att det under hela processen varit vi och 

inga andra parter som påverkat och styrt forskningsarbetet.  

 

 

2.5 Handgripligt angreppssätt 

 

Det handgripliga tillvägagångssättet innebär hur data har anskaffats. Vi kommer under 

följande stycken att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt, det vill säga hur vi insamlat 

primär- samt sekundärdata. 

 

 

2.5.1 Fallstudie  

 

Fallstudie innebär att studera en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en 

grupp, en organisation eller en situation. Fallstudier är användbart vid studerandet av 

processer och förändringar (Patel & Davidson, 1994). Vi kommer att göra en fallstudie av 

Crisis Management, där vår primära undersökningsenhet är Crisis Management-arbetet på 

företaget Alfa Laval. Vi har intervjuat sex personer, vilka har anknytning till företagets Crisis 

Management-arbete. Anledningen till att vi har valt att intervjua sex personer är dels att vi 

efter dessa intervjuer upplevde en viss empirisk mättnad och dels för att vi anser att de utvalda 

respondenterna är de personer på Alfa Laval som har störst relevans för uppsatsens syfte.   

 

Empirin kompletteras med en djupintervju på Tetra Pak. Anledningen till att vi har valt att 

studera Crisis Management på Alfa Laval och Tetra Pak är dels på grund av att de har ingått i 

samma ägarsfär, dels på grund av den geografiska närheten samt att de är svenska företag som 

är verksamma globalt, detta kommer vidare att diskuteras i empiri- och analysavsnittet. 

 

På grund av tidsbrist, har vi avgränsat undersökningen av Tetra Pak till att endast träffa 

kommunikationsdirektören, den person i organisationen som besitter störst insikt i deras 

Crisis Management-arbete genom sitt ordförandeskap i Crisis Management Teamet. Denna 

avgränsning medför att vi inte kommer att ha möjlighet att bearbeta Tetra Pak i lika stor 

utsträckning som Alfa Laval. I empirikapitlet använder vi Tetra Pak-intervjun till att påvisa 

skillnader och likheter som existerar mellan företagen. 
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Syftet med fallföretag är att försöka beskriva Crisis Management i praktiken, såsom den ser ut 

på Alfa Laval och till viss del Tetra Pak, utifrån de svar vilka respondenterna tillhandahåller 

oss. En fördel är att vi därmed får en djup förståelse och en stor kunskap inom området. 

Nackdelen med fallstudie är att vid studiet av ett specifikt företag, går det inte att generalisera 

slutsatserna av studien för alla företag som arbetar med Crisis Management. Ett ensamt fall, 

eller för den delen, ett mindre antal sådana kan ej fullt ut representera verkligheten, då det 

aldrig går att uttala sig om att de processer som studeras verkligen finns i andra organisationer 

(Lundahl & Skärvad, 1982). 

 

 

2.5.2 Primärdata 

 

Primärdata i vår uppsats har huvudsakligen samlats in genom djupintervjuer. Vi använder oss 

utav en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att intervjun styrs mer än vid en helt 

ostrukturerad intervju. En semistrukturerad djupintervju innebär att vi på förhand har bestämt 

att vissa frågor ska ges till alla respondenter, men att det även finns frågor som är specifika 

för en respondent (Kumar, Aaker & Day, 1999). Denna metod är vanlig att använda vid 

intervjuer med företagsledare och experter, vars tid oftast är begränsad. Det finns ett flertal 

problem med djupintervjuer och vi kommer nedan att belysa dessa. 

 

Vid djupintervjuer tolkar den intervjuande parten svaren som erhålles från respondenterna 

utifrån sitt eget perspektiv. Ledande frågor som kan påverka respondenten bör undvikas. Det 

är även viktigt att ställa rätt frågor till rätt person. Djupintervjuer tar lång tid och kan vara 

svåra att få till stånd.  

 

En av fördelarna med djupintervju är att mer nyanserade svar erhålles vid intervjuer än vid 

enkäter. Att få personlig kontakt och tolka svaren med hjälp av respondentens kroppsspråk är 

ovärderlig information (Kumar, Aaker & Day, 1999).  

 

Sammanställningarna av intervjuerna har vi gjort i direkt anslutning till dessa, då det är lättare 

att återkoppla direkt än i ett senare skede. I samtliga fall har respondenterna godkänt att vi har 

spelat in intervjuerna. Detta har lett till en mer korrekt empiri samt möjliggjort citat. Likaså 

har vi diskuterat de intryck, som vi skapat oss, för att komplettera den verbala och explicita 
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informationen som respondenterna tillhandahållit oss. Vi är tre personer i gruppen och alla har 

närvarit vid samtliga intervjuer. Detta ser vi som en fördel, eftersom vi vid sammanställningen 

utav materialet har fått en mer korrekt och nyanserad bild av intervjuerna. Vi har även gått 

tillbaka till tidigare utförda intervjuer för att se hur väl resultatet av frågorna föll ut och ändrat 

vår intervjumall efterhand.  

 

 

2.5.3 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är data och information som är dokumenterat inom ett specifikt område, men 

som inte är insamlat eller sammanställt i första hand för den egna undersökningen (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Sekundärdata har vi samlat in kontinuerligt under arbetets gång för att skapa 

oss en djupare kunskap och förståelse för Crisis Management. Vi har gjort en gedigen 

litteratursökning, då vi har använt oss av befintliga databaser, både på Lunds Universitet och 

på Malmö Högskola. Material till uppsatsen har vi även hämtat från Internet, där relevanta 

hemsidor studerats för att få kunskap om företag samt övrig aktuell information, såsom 

rapporter avseende Crisis Management.     

 

Crisis Management är ett relativt outforskat område i Sverige (Svensk Krisledning, 2003). Vi 

har under våra tidigare studier på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet endast i periferin 

stött på begreppet Crisis Management. Det är möjligt att det finns ett större urval av litteratur 

tillgängligt i den anglosaxiska delen av världen än vad vi har kommit i kontakt med under vår 

informationsinsamling. Vi är även medvetna om att det kan finnas andra auktoriteter inom 

Crisis Management-området, än de som vi avhandlar i teorin. Det är dock vår uppfattning, att 

de författarna vilka vi har valt att bygga vår uppsats kring, figurerar och refereras till, i 

merparten av de artiklar och böcker vi har studerat. 
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2.5.4 Urval 

 

Då vi i första hand använder oss utav djupintervjuer måste vi ha ett urval av respondenter. Vid 

en kvalitativ intervju är inte slumpmässigt urval intressant eftersom vi bara är intresserande av 

vad ett fåtal insatta personer har att bidraga med. Urvalet av respondenter görs på grund av 

individuell kompetens inom deras respektive ansvarsområde. Först och främst har vi 

intervjuat nyckelpersoner på Alfa Laval i Lund som arbetar med Crisis Management. Dessa 

tog vi kontakt med via telefon eller email. Vi blev positivt bemötta av de vi intervjuade på 

Alfa Laval. Via mail har vi även intervjuat Alfa Lavals bolagschefer i Kina och Kanada, vilka 

är ansvariga för Crisis Management-arbetet i respektive land. Anledningen till varför vi valde 

att intervjua bolagscheferna i just Kina och Kanada är den pågående SARS-epidemin9. På 

grund av denna epidemi har de båda företagen nyligen tvingats att aktivera Crisis 

Management-aktiviteter. 

 

För att få större förståelse för det empiriska Crisis Management-arbetet har vi även utfört en 

djupintervju på Tetra Pak. Denna person valdes ut på grund av sitt ansvar som ordförande i 

Crisis Management-teamet.  

 

Samtliga respondenter har varit tillmötesgående och avsatt tid till vårt förfogande. Nedan 

följer en överblick över de personer som vi har intervjuat, vilket företag de arbetar på samt 

vilken befattning de innehar.  

 

Ford David, Senior Vice President, Human Resource Manager, Alfa Laval Group, Lund 

Haglind Jörgen, Vice President, Communication , Tetra Pak, Lund 

Henriksson Lars, Managing Director, Alfa Laval, Kanada                                                                              

Lingel Gert, Managing Director, Alfa Laval, Kina 

Runéus Caroline, Internal Communications Manager, Alfa Laval Group, Lund                            

Svensson Rustan, Group Risk Manager, Alfa Laval Group, Lund 

Thulin Gabriel, Kommunikationskonsult, delägare, Hallvarsson & Halvarsson, Stockholm 

Torstensson Peter, Vice President, Corporate Communications, Alfa Laval Group, Lund 

 

                                                           
9 SARS: svår akut respiratorisk sjukdom, en tidigare okänd infektionssjukdom med hög dödlighet.  
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2.6 Reflektioner 

 

Reflektion handlar för oss om att fundera kring förutsättningarna för vårt uppsatsarbete. När 

vi reflekterar försöker vi tänka kring premisser för vårt eget tänkande, observerande och 

språkanvändande. Poängen med reflektion är att bryta ett vanemönster för att försöka 

ifrågasätta svagheterna i det tänkande som individen annars är inne och instängd i, att bryta 

och byta snarare än att expandera ett visst språkspel (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Reflektion uppstår genom att uppsatsens olika nivåer, teori samt empiri, spelas upp mot 

varandra. Det är i relationerna och skärningspunkterna mellan dessa som reflektion uppstår. 

Reflektion bygger på, och medför, att ingen av nivåerna favoritiseras, det vill säga, vi tar 

hänsyn till alla aspekter som dessa nivåer besitter (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Oväntad empiri, till exempel oförmodade intervju-utsagor kan påverka tolkningsprocessen. På 

det empiri-nära planet handlar reflektion om att förstärka en sådan ömsesidighet, detta via 

påverkan av tolkningsrepertoaren. Den centrala idén med reflektion är att kunna lyfta 

projektet, det vill säga generera mer intressanta och genomtänkta tolkningar och resultat. 

 

 

2.7 Trovärdighet och rimlighet 

 

Vi har utfört en kvalitativ studie och insamlat vår empiriska data främst genom intervjuer. På 

grund av detta har vi varit ansvariga för insamlingen av informationen och analysen av data. 

Trovärdigheten av en studie baseras på de tekniker som används vid informationsinsamlingen. 

Genom att använda sig utav olika tekniker, såsom exempelvis spontana observationer och 

intervjuer, kan en större trovärdighet erhållas. Detta görs för att vid insamlandet av data skapa 

en större förståelse och djup kring det som ämnas att studeras, för att den insamlade 

informationen ska vara tillämplig för undersökningens syfte (Patel & Tebelius, 1987). Då vi 

har intervjuat nyckelpersoner inom Crisis Management-teamet på vårt fallföretag har vi, 

utifrån deras perspektiv, fått en beskrivning av hur de själva upplever Alfa Lavals Crisis 

Management-arbete. Detta för att skapa en förståelse för hur ett svenskt företag arbetar med 

Crisis Management och vilken innebörd Crisis Management kan ha i ett företag. Vi har även 
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intervjuat medarbetare som inte ingår i Crisis Management-teamet för att även få deras 

perspektiv på Crisis Management-arbetet inom Alfa Laval.  

 

Utifrån hur den information som insamlats, genom de utförda intervjuerna, kan studiens 

rimlighet bedömas, så till vida att informationen som erhållits överensstämmer med 

verkligheten. Graden av rimlighet i informationen och i tolkningarna beror på om de baseras 

på ett innehållsrikt material, samt  beroende på hur informationens mångfald används vid 

tolkningarna (Patel & Tebelius, 1987).  

 

En studies pålitlighet beror på den information som samlats in samt på att de tolkningar som 

forskaren utför inte är missvisande (Patel & Tebelius, 1987).  För att eliminera risken för att 

intervjumaterialet ska feltolkas, har vi som ovan nämnt valt att spela in de djupintervjuer som 

vi utfört. Holme & Solvang (1997) menar att pålitligheten i en studie kan påvisas genom att 

både insamlings- samt tolkningsarbetet är trovärdigt. I kvalitativa studier kommer forskaren 

närmare de individer som studeras. Poängteras bör att respondenterna själva väljer vilken 

information de vill tillhandahålla oss, samt att det finns en möjlighet att de beter sig på ett sätt 

som de tror att vi förväntar oss (Holme & Solvang, 1997). Vi har varit medvetna om detta 

problem under våra intervjuer och har därmed försökt att utföra både explicita och implicita 

tolkningar.  

 

Genom att låta respondenterna granska tolkningarna kan trovärdigheten kontrolleras (Patel & 

Tebelius, 1987). Trots att alla respondenterna godkände att vi spelade in intervjuerna, hade en 

av dem, efter genomläsning av empirin, förslag till ändringar av vissa uttalanden. 

Respondenten kände att vissa uttalande var väl tillspetsade och att denne hade uttalat sig 

olämpligt i vissa frågor. Där det var aktuellt, har vi ändrat empirin efter respondentens 

önskemål. Det är dock vår bedömning att empirikapitlets relevans inte har påverkats i större 

grad. Vi anser även att uppsatsens trovärdighet och rimlighet inte heller har påverkats. 
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3 Teori 
 

 

I följande kapitel kommer vi att förklara och kartlägga de modeller och teorier vilka vi anser 

har relevans  för att kunna ge en teoretisk bakgrund till Crisis Management. Vår avsikt är att 

belysa de mest använda och citerade modellerna och teorierna av de, enligt oss, största 

auktoriteterna på området, för att ge läsaren en inblick i de teorier som formar ett företags 

Crisis Management.  

 

 

 

3.1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet diskuterades Tylenol-krisen vilken lade grunden för det ämne, vars 

teorier vi kommer att redogöra för senare i detta kapitel. I inledningen konstaterade vi även att 

medias ökade rapportering kring kriser har lett till ökad fokusering kring krishantering. Detta i 

sin tur, har lett till ett ökat behov i den svenska företagsvärlden av aktuell och korrekt 

information kring Crisis Management. Under teorikapitlet har vi för avsikt att med hjälp av 

föreliggande teorier skapa ett djup och en förståelse kring begreppet Crisis Management. 

 

Crisis Management-teorier, som i huvudsak är anglosaxiska, har en tendens att, ur ett 

akademiskt perspektiv vara väldigt inrutade i sitt uttryckssätt. Detta tar sig uttryck i att 

modellernas uppbyggnad kan upplevas punktvisa, vilket kan observeras löpande i 

teorikapitlet, bland annat i Mitroffs10  ”the Onion Model” (Mitroff & Anagnos, 2001). Detta 

kan förklaras genom att deras syfte ofta är att fungera som praktisk handledning åt företag i 

verkliga situationer. Dock har vi, i så stor utsträckning som möjligt, försökt att arbeta bort 

denna inrutade uppställningsform för att på så sätt göra texten mer tillämpbar för vårt syfte.  

 

Teorierna utgör en kunskapsbas, vilken gör det möjligt för oss att svara på den tidigare 

nämnda problemställningen, samt ett verktyg då vi senare ska förhålla oss till den insamlade 

                                                           
10 Ian I. Mitroff är Harold Quinton Distinguished Professor of  Business Policy vid Marshall School of Business, 
University of Southern Califonia. Han är även VD för konsultbyrån Comprehensive Crisis Management. Han 
anses vara grundaren av Crisis Management-disciplinen och grundade USC Center for Crisis Management.  
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empirin. Nedan kommer vi att beskriva de generella aktiviteter och teorier, samt den struktur 

som erfordras, som ett företag, och dess interna aktörer, måste tillämpa i de olika krisfaserna 

för att hantera en kris optimalt. 

 

 

3.2 Crisis Management 

 

Trots all uppmärksamhet riktad mot kriser de senaste åren, är Crisis Management fortfarande 

ett relativt outforskat område. Forskningen har sedan ämnets uppkomst dominerats av 

amerikanska intressen och idéer.11 Som ett resultat av detta, är Crisis Management-konceptet 

varken särkilt välförstått eller välanvänt av många svenska företag, trots att det inte går många 

månader utan att en kris inträffar (Svensk Krisledning, 2003).  

 

Crisis Management är ett samlingsbegrepp för en rad olika aktiviteter, vilka ett flertal olika 

aktörer använder sig av och som syftar till att förhindra eller förmildra en krissituation i ett 

företag. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara identifiering av potentiella risker, 

träning/simulering av olika situationer i krisgrupp och företagsledning, dokumentation om hur 

företaget bör agera i en viss situation samt utarbetning och implementering av 

handlingsplaner och manualer. 

 

Huruvida ovan nämnda aktiviteter är nya eller har tillämpats tidigare, kommer vi att diskutera 

i analyskapitlet. Möjligheten finns att krisförebyggande och krishanterande aktiviteter har 

tillämpats tidigare, men att de sedan 80-talet har samlats under begreppet Crisis Management. 

 

Intentionen med Crisis Management är att använda detta perspektiv för att identifiera 

organisationers främsta styrkor och svagheter, så att en klar aktionsplan kan utvecklas och 

implementeras för att öka förmågan att hantera kriser inom ett företag (Mitroff & Anagnos, 

2001). Crisis Management är en systematisk process som har tydliga likheter och integrerar 

med andra viktiga organisatoriska program, som till exempel Enviromentalism, Issue-

Management, Reengineering, Strategic Planning och Total Quality Management (Mitroff & 

Anagnos, 2001). 

 

                                                           
11 Exempelvis av forskare som Mitroff och Fink. 
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Regester (1989) resonerar på följande sätt kring begreppet Crisis Management:  

 

Att handla i ett krisläge kan vara riskfyllt. Det kräver en strategi för beslut om när en situation ska 

definieras som kris, när åtgärder ska sättas in och hur man ska samarbeta med andra för att komma 

ut ur krisen. Att hantera en kris handlar om att ta initiativ, att ta kontroll över händelseutvecklingen 

innan den uppslukar företaget. Att ha planerat för en kris är nyckeln till företagets överlevnad 

(Regester, 1989, s. 39). 

 

Nedan kommer vi att studera hur en organisation bör vara uppbyggd för att kunna hantera en 

kris på ett optimalt sätt. För att kunna åstadkomma detta tar vi hjälp av Mitroffs (2001) ”the 

Onion Model” (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

 

3.2.1 The Onion Model  
 
 

 
Figur 1: ”The Onion Model” (Mitroff & Anagnos, 2001) 

 

För att kunna åskådliggöra Crisis Management inom en organisation beskriver Mitroff (2001) 

organisationen som ett system utifrån ett ”lagerperspektiv”. På detta sätt underlättas 

möjligheterna att se djupare in i ett företag och de fem nyckelfaktorer som driver en 

organisations beteende blir exponerade (Mitroff & Anagnos, 2001). Mitroffs modell ger en 

övergripande helhetsbild över en organisations struktur samt över implementeringen och 

integrationen av Crisis Management i densamma.  

 

 

 

Strategi 

Organisationsstruktur 
 

Kultur 

Top-Managements värderingar 

Humana faktorer 
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De fem faktorerna, vilka, enligt Mitroff (2001), är fundamentala för att förstå en komplex 

organisation, kommer att diskuteras nedan: 

 

1. Strategi: Detta första lager inkluderar planer och processer angående Crisis Management. 

Strategilagret och även nästa lager, organisationsstruktur, utgör det praktiska arbetet i det 

proaktiva stadiet i Crisis Management. I detta stadium är huvudsyftet att förebygga 

kommande kriser (Booth12, 1993). I modellens strategilager innefattas även den komplexa 

teknologi som företag idag består av och som underlättar Crisis Managements 

implementering (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

2. Organisationsstruktur: I det andra lagret syns de subsystem som existerar i en 

organisation, till exempel team, avdelningar och enheter. Det är dessa som skapar 

organisationens struktur. Denna struktur avgör om ett företag är förberett på att hantera en 

kris (Booth, 1993). 

 

3. Humana faktorer: De individer som arbetar i organisationen präglar dess kultur. I detta 

lager ligger företagets kunskap som humankapitalet besitter. Den implicita kunskapen 

inom ett företag är ofta svår att definiera, men är ofta minst lika viktig som den explicita 

kunskapen hos de anställda (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

4. Kultur: Vad som utmärker en organisationskultur, är vilka policys och processer som 

gäller inom företaget, dessa bestämmer företagets beteende. Företagskultur utmärks av 

både explicita samt implicita aktiviteter. Ett företags kultur genomsyrar hela 

organisationen och avgör huruvida företaget är krisbenäget eller ej (Booth, 1993).  

 

5. Top Managements värderingar: Företagsledningens moral och värderingar påverkar hela 

organisationen, samt vad ett företag prioriterar i händelse av kris (Mitroff & Anagnos, 

2001). 

 

Dessa fem lager interagerar med varandra och påverkar varandra ständigt. Gemensamt skapar 

de företagets image utåt.  

 

                                                           
12 Simon Booth är Director of Management of  Studies samt Senior Lecture in Management vid University of 
Reading. Han startade den första grundkursen inom Crisis Management.  
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Då Mitroffs (2001) modell är generell i sitt grundutförande, lämnar den stort utrymme åt 

läsaren att tolka dess betydelse. Vi tolkar ”the Onion Model” (Mitroff & Anagnos, 2001) som 

ett användbart verktyg för att få en helhetsbild av Crisis Managements innebörd samt för hur 

Crisis Management bör implementeras samt integreras i hela organisationen för att nå 

framgång. Det krävs en samverkan mellan de olika lagerna för att skapa en effektiv 

organisation som är förberedd på att hantera en krissituation. 

 

Vi anser att, hur de olika lagerna integrerar med varandra i en krissituation är beroende på 

krisens art och typ av organisation. Ett effektivt krisarbete kräver en flexibel organisation som 

möjliggör en förflyttning av tyngdpunkten från ett lager till ett annat.  

 

Vi är medvetna om att denna modell är en förenkling av verkligheten och att den därmed har 

brister, exempelvis att gränserna mellan de beskrivna lagerna är flytande och att det kan 

uppstå problem med att kategorisera företagets verksamhet. Vi anser dock att modellen är 

applicerbar på alla företag, då dessa lager är fundamentala i samtliga organisationer, även om 

vissa skillnader kan spåras på grund av sociala, kulturella, strukturella och politiska faktorer. 

En av styrkorna med Mitroffs (2001) modell är att den belyser de mjuka värden som existerar 

i ett företag.  

 

Nedan kommer vi att diskutera olika definitioner av kriser som en organisation kan råka ut för 

och vilka Mitroffs (2001) ovan nämnda ”Onion Model” (Mitroff & Anagnos, 2001), syftar till 

att förbereda en organisation på. 

 

 

3.3 Kris  

 

Det finns flera tillämpbara definitioner av begreppet kris i den Crisis Management-litteratur vi 

har studerat. Nedan kommer vi att belysa några av de definitioner som vi anser har störst 

relevans på grund av att de är skrivna av de största auktoriteterna inom Crisis Management-

området.  
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Albrecht13 (1996) beskriver en kris på följande sätt:  

 

A business-based crisis is an event-specific episode that can make or break you, depending upon 

the size of your company, the number of people you employ, the products and services you sell, 

and the resources of people, assets and money you can aim at the problem (Albrecht, 1996, s. 7). 

 

Skoglund och Olsson (1995) hävdar att: 

 

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och 

där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen (Skoglund & Olsson, 1995, s. 

14). 

 

Vidare anser Skoglund och Olsson (1995) att ytterliggare en faktor som kännetecknar en kris, 

är överraskningsmomentet. En krissituation inträffar därför att den föregås av en händelse 

som företaget visserligen kan identifiera innan den inträffar, men det går inte att förutse när 

den inträffar. En tredje faktor är tiden. Under en kris upplever de inblandade att de ständigt 

arbetar mot tiden. Tiden blir en faktor som lätt kan förvärra krisen. En fjärde faktor som 

kännetecknar en kris är oförmågan att agera. Också denna handlingsförlamning leder till en 

stegring av händelseförloppet, kanske med kaos som resultat. En femte faktor är ovissheten 

beträffande krisens förlopp och slut. När exempelvis en olycka inträffar vet ingen från början 

vad som kan hända ytterliggare. Slutet på händelsen är okänd vilket naturligtvis försvårar 

beslutsprocessen (Skoglund & Olsson, 1995). 

 

Mitroffs (2001) definition av kris är väldigt generell och kan i stort sätt tänkas täcka in de 

flesta händelser:  

 

En kris är en händelse vilken påverkar eller har möjlighet att påverka hela organisationen (Mitroff 

& Anagnos, 2001, s. 34). 

 

Definitionerna ovan påvisar svårigheten med att göra en exakt krisdefinition. Senare i empirin 

kan vi även observera att företags definition av en kris, är avgörande för vilka händelser som 

företaget väljer att behandla som en kris och inte som en incident14. Ett företags krisdefinition 

                                                           
13 Steve Albrecht är VD för Albrecht Training & Development. Tidigare har han varit verksam vid San Diego- 
polisen. Han har skrivit ett antal böcker inom Crisis Management.   
14 En synlig händelse som ännu inte har utvecklats till en kris. Var gränsen går är upp till företaget att definiera. 
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påverkar vilken innebörd Crisis Management har i ett företag, genom att Crisis Management-

arbetet styrs av krisdefinitionen.  

 

Det finns ett flertal situationer som kan benämnas som kris. Forskning (Mitroff & Anagnos, 

2001) visar att kriser kan bli sorterade i generella kategorier, vilka visas i figur 2 nedan. Dessa 

är de dominerande kategorierna, vilka alla företag bör förbereda sig på. Mitroff (2001) 

kompletterar sin ovanstående krisdefinition med dessa. En genomarbetad Crisis Management-

plan bör behandla minst en av kriserna i varje nämnd kategori. Huruvida detta görs i praktiken 

avser vi att belysa i analysen. I dessa kategorier är kriserna väldigt likartade, medan det råder 

stora olikheter mellan de olika kategorierna (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

Ekonomiska Informations- Fysiska Human  Ryktes- Psykopatiska  Natur- 
 baserad  Resource baserade handlingar katastrofer 
Strejk Förlorad information Förlorad  Avdelnings-  Ryktes- Produkt- Jordbävning 
 med konfidentiell utrustning,  chefer slutar spridning manipulation  
Personalmissnöje karaktär fabriker och    Brand 
  material Förlorad  Negativt laddade Kidnappning  
Arbetskraftsbrist Falsk informations-  arbetskraft skämt  Översvämning 
 spridning Olyckor med    Gisslantagning  
Fluktuationer på  utrustning, Ökad frånvaro Struntprat  Explosion 
aktiemarknaden Manipulation av fabriker etc. hos personalen  Terrorism  
 data   Manipulation av  Orkan 
Marknadsnedgång  Förlorade Våld på företagslogotyps Våld på   
 Förlorad information  tillgångar arbetsplats och övriga  arbetsplats  
Minskande intäkter  om kunder och   symboler   
 leverantörer  Stora avbrott i Död av     
Valutaoro från huvuddatorn produktions-

arbetet 
nyckelperson    

       
                                                                                                   Figur 2: Kriskategorier (Mitroff & Anagnos, 2001) 

 

Förutom Mitroffs (1995) förslag på olika kriskategorier kan vi i litteraturen (Regester & 

Larkin, 2002; Fink, 2002) skönja andra kriskategorier. Till exempel bör nämnas 

legitimitetskategorin, där mutor, karteller, redovisningsfusk och felaktig upphandling är 

exempel på kriser. Exempel på andra kriser som Mitroff, enligt vår mening, har försummat att 

nämna är omstruktureringar, sabotage, sextrakasserier, krig, omoraliska bonusprogram och 

epidemier15.  

 

Ovan nämnda kriser har alla en liknande livscykel, bestående av tre faser. Nedan kommer vi 

att presentera  dessa faser. 

 

 
                                                           
15 Genom att titta på de kriser som rapporteras i media den senaste tiden är det vår bedömning att dessa kristyper 
är frekvent förekommande. Noteras bör dock, att Mitroff gjorde sin krisindelning 1995. 
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3.3.1 Krisfaser 

 

En kris genomgår ett antal faser under sin verkningstid oavsett vilken kriskategori den tillhör. 

Olika författare har dock olika åsikter om hur många faser en kris är uppdelad i och hur 

faserna benämns, men det finns tydliga likheter i den strukturella och kronologiska ordningen. 

Den vanligast förekommande uppdelningen av krisens förlopp är att dela in krisen i tre faser. 

Dessa uppdelas efter en kronologisk ordning; före, under och efter krisen. I litteraturen 

benämns dessa som precrisis, during a crisis och postcrisis (Mitroff, Pearson & Harrington, 

1996; Podolak, 2002). Vi har valt att också tillämpa denna uppdelning då den faller sig 

naturlig och underlättar struktureringen av det fortsatta arbetet. 

 

Nedan kommer vi att belysa de aktiviteter och de aktörer, interna samt externa, som är 

relevanta för ett företags Crisis Management-arbete i en kris olika faser. 

 

 

3.4 Aktör- och aktivitetsperspektivet 

 

Den fasindelning som diskuterades ovan kommer under uppsatsens gång att studeras utifrån 

aktörs- och aktivitetsperspektivet. Vi har valt att studera litteraturen utifrån detta perspektiv, 

för att kunna klargöra vem som bör göra vad under krisarbetet, för att få en förståelse för 

Crisis Managements innebörd i ett företag. Hur verkligheten ser ut i förhållande till teorin, 

avser vi att utveckla samt besvara i empirin. För att kunna beskriva de aktiviteter som är 

förknippade med krishantering, i den kronologiska ordning som de uppkommer, måste vi för 

att nå ett optimalt resultat, först kartlägga och beskriva de aktuella aktörerna.  

 

 

3.4.1 Aktörsbeskrivning 

 

Nedan kommer vi att diskutera de interna och externa aktörer som existerar i en krissituation. 

De interna aktörernas främsta syfte vid Crisis Management-arbetet, är att gemensamt 

kontrollera och styra krisens förlopp. Genom denna kontroll kan ett företag styra de externa 

aktörernas perception av krisen. De externa aktörerna påverkar de interna aktörerna och en 
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företagskris i hög grad, på grund av företagets beroende av omvärlden och dess medverkan i 

externa nätverk.  

 

Vi kommer först att studera de interna aktörer som har till uppgift att styra och kontrollera ett 

företags Crisis Management-arbete. 

 

 

3.4.1.1 Interna aktörer 

 

Bland de företagsinterna aktörerna, vilka spelar de mest centrala rollerna vid Crisis 

Management-arbetet, har vi med hjälp av litteraturen (Podolak, 2002) identifierat och kartlagt 

två huvudaktörer, ledningen och Crisis Management-teamet. Dessa avser vi att belysa nedan.  

  

 

3.4.1.1.1 Ledning 

 

Enligt Crisis Management-litteraturen har ledningen det yttersta ansvaret för att Crisis 

Management-arbetet utförs på ett tillfredsställande sätt. Det främsta verktyg som ledningen 

har till sitt förfogande är ett Crisis Management-team, vars uppgift är att uppfylla de interna 

samt externa målen på ett optimalt tillvägagångssätt.16 Ett Crisis Management-team måste vid 

utformandet av en Crisis Management-plan ha starkt stöd hos ledningen. Detta gäller även vid 

implementeringen av densamma. Om ett explicit stöd från ledningen uteblir finns risken att de 

anställda och de berörda enheterna inte tar Crisis Management-planen på allvar (Podolak, 

2002).  

 

För att på ett effektivt sätt kunna bemöta olika typer av kriser, menar vi att det gäller för 

företagsledningen att utse ett Crisis Management-team som kan granska eller göra upp de 

planer och införa de regler och procedurer, som krävs för att komma till rätta med en kris och 

att under en pågående kris kommunicera dessa, till de övriga aktörerna som berörs av krisen. 

Dessa dikteras av den miljö, i vilken företaget opererar. Att utse ett sådant team, anser vi 

vittnar om företagets engagemang för en ansvarsfull planering av verksamheten. 

                                                           
16 De interna målen som ska uppfyllas är bland annat att påverka och motivera personalen, minska de negativa 
organisatoriska effekterna samt skapa en intern dialog där feedback har en central roll. De externa målen är 
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Ledningens viktigaste verktyg för att styra och kontrollera ett företags Crisis Management-

arbete är Crisis Management-teamet. Nedan kommer vi att studera teamet närmare. 

 

 

3.4.1.1.2 Crisis Management-team17  

 

Om ett Crisis Management-team utför ett effektivt arbete, kommer det först och främst att 

reducera riskerna för att en eventuell kris ska uppstå. Arbetet kommer också att mildra 

effekterna i fall en kris inträffar, samt reducera skadeverkningarna för företagets anseende och 

förändra företagets kultur från passivt försvar till aktivt förebyggande (Regester, 1987). 

 

Varje organisation är unik, därför måste varje organisation kartlägga sitt humankapital då 

sammansättningen av ett Crisis Management-team bör ske utifrån en bedömning av vilka 

personer som är mest lämpliga att deltaga i arbetet på grund av kompetens, erfarenheter samt 

personliga egenskaper och inte utifrån titlar och formell befattning i företaget (Regester, 1987; 

Skoglund, 2002). Dock bör det finnas vissa kompetenser i ett Crisis Management-team, som 

till exempel marknadsexpertis, finansexpertis, kommunikationsexpertis och en teknisk kunnig 

person samt en eller flera personer från högsta ledningen. Det vill säga ofta de högsta 

cheferna inom respektive verksamhetsområde (Fink, 2002). Det är viktigt att Crisis 

Management-teamet är sammansatt på ett sätt som gör att det kan skaffa sig en helhetsbild av 

företaget och omvärlden. Inte sällan är det kommunikationsdirektören som kan åskådliggöra 

denna övergripande bild av företaget och omvärlden (Skoglund & Olsson, 1995). Crisis 

                                                                                                                                                                                     
bland annat att vårda företagets image samt att påverka den massmediala bilden av krissituationen i syftet att 
skapa en trovärdig relation till kunder, leverantörer samt övriga externa aktörer (Podolak, 2002). 
17 För att ge tyngd åt Crisis Management-teorierna angående Crisis Management-team, har vi för avsikt att 
belysa allmän teamteori översiktligt. Team har blivit ett viktigt inslag i nya företagsstrukturer och 
organisationsformer. Ett team kännetecknas av den gemensamma målbilden och de integrerade arbetsuppgifterna 
som följer av denna. Ett team fungerar som bäst när det skapar ett mervärde, det vill säga teamets resultat är mer 
än summan av de individuella personernas resultat. Ett annat särdrag för ett team är att det ofta betraktas som en 
samling för kompletterande kompetenser. Ett team har ofta begränsad storlek. Det ideala teamets storlek är från 
5-9 personer. Önskan med ett team är att det ska bli högeffektivt. Det gäller att förbättra gruppens interpersonella 
processer och det gäller att skapa så kallade rollbalanserade team. Kommunikationen i teamet är ofta av stor 
betydelse för teamets effektivitet. Team-medlemmarna måste besitta goda interpersonella 
kommunikationsfärdigheter för att ett team ska bli effektivt. Effektiviteten i ett teams kommunikation har 
betydelse för teamets möjligheter att uppnå sina mål. En annan viktig del av ett teams effektivitet är attityder till 
och sättet att hantera konflikter både internt och externt. Det är allmänt accepterat att konflikter i en 
organisation/team kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Ett team kan besväras av mycket konflikter 
men också av för lite konflikter. Gruppens effektivitet förutsätter rätt balans i teamet. Ett effektivt Crisis 
Management-team bör innehålla rätt mix av kompetenser. Det är viktigt att teamet har förmåga att utveckla en 
god och ändamålsenlig gruppdynamik. Det gäller även att ha medarbetare som samtidigt kan arbeta med analys, 
utveckling och förändring av processer, samtidigt som de ska fungera i multifunktionella och flexibla team med 
befogenheter och ansvar att genomföra arbetsuppgifterna. (Lind & Skärvad, 2000) 
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Management-teamet sammankallas av den som har mest insyn i det inträffade, dock oftast av 

företagets VD (Fink, 2002). 

 

De egenskaper som medlemmarna i ett Crisis Management-team bör besitta är förmågan att 

handla effektivt och flexibelt under pressade förhållanden. Ledarskapsförmåga är en egenskap 

som alla medlemmar bör ha för att underlätta informationsflödet och kommunikationen till 

övriga anställda och de externa aktörerna. Crisis Management-teamet måste upprätta en 

trovärdig profil där empati och förståelse för de inblandade parterna har en central roll vid 

hanteringen av en krissituation (Orr, 2002; Regester, 1987).  

 

Enligt Skoglund och Olsson (1995) har VD:n och företagsledningen stor betydelse i samtliga 

krisfaser. Det är VD:n som till stor del avgör den anda som ska råda i företaget och 

bestämmer hur stor vikt Crisis Management ska tillmätas (Skoglund & Olsson, 1995). VD:n 

bör inte ingå i Crisis Management-teamet då risken är stor att vederbörande hämmar arbetet 

på grund av sin auktoritet och makt. Detta kan påverka de övriga team-medlemmarna på ett 

negativt sätt. En annan anledning till varför VD:n inte bör ingå i Crisis Management-teamet är 

att vederbörande måste ha full kontroll över den dagliga verksamheten i företaget. Parallellt 

med krisen ska mängder av beslut fattas som har med den löpande verksamheten att göra. 

Skulle detta arbetet försakas kan konsekvenserna bli att nya problem, utöver de som 

krisförloppet orsakat, uppstår (SAF-tidningen, Ökad insikt i USA: Kriser i företag ska 

hanteras innan de uppstår, 1997).  

 

Crisis Management-team, vars medlemmar är heterogena, genererar ofta bättre och mer 

kreativa idéer än vad homogena team åstadkommer. Detta, då heterogena grupper ifrågasätter 

varandra och medför olika perspektiv på situationen (King, 2002). Detta verifieras av Lind 

och Skärvad (2000). Heterogena grupper åstadkoms genom att det finns representanter från 

samtliga avdelningar inom företaget. Ett Crisis Management-team bör inte vara för stort då 

det inte får bli för byråkratiskt eller trögrörligt. Flexibiliteten inom gruppen är betydelsefull. 

Nedan presenterar vi de olika nyckelfunktioner vilka, enligt de flesta teoriförfattarna 

(Albrecht, 1996; Mitroff, 2001; Podolak, 2002; Regester, 1987) inom Crisis Management-

området, bör ingå i ett effektivt Crisis Management-team. 

 

Den viktigaste rollen i ett Crisis Management-team, har den individ som fungerar som team-

ledare. Denna individ bör ha ledningens och personalens förtroende. Individens roll är central 
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i utformandet av Crisis Management-planen och vederbörande är även den som tar de 

avgörande besluten under en pågående kris. Det är därför viktigt att ledaren ska kunna fatta 

beslut under stress och även kunna genomdriva de beslut som tas samt kunna utöva 

situationsanpassat ledarskap (Podolak, 2002). 

 

En ekonomiansvarig  är ytterliggare en nyckelperson som bör ingå i ett Crisis Management-

team enligt Crisis Management-teorierna. Denna representant är ofta ekonomichefen och 

vederbörande har som uppgift att vara ansvarig för alla finansiella transaktioner under krisen 

(Podolak, 2002).  

 

Ett juridisk ombud18 bör även ingå i Crisis Management-teamet. Denna representant kan vara 

en extern konsult om expertisen saknas inom företaget. I en del fall är det juristen som först 

kommer i kontakt med den potentiella krissituationen. Denna blir troligen den person på 

företaget som får ta emot eventuella stämningsansökningar. Juristen bör råda om hur företaget 

ska agera i eventuella rättstvister (Albrecht, 1996). 

 

En säkerhetsansvarig bör också ingå för att informera om och planera säkerhetsdetaljer vid en 

krissituation. Bland den säkerhetsansvariges arbetsuppgifter, ingår bland annat att skydda data 

och informationssystem från spionage och intrång i systemen. Det är särskilt viktigt i en 

krissituation att känsliga system förblir intakta (Albrecht, 1996). Säkerhetsansvarig bör ha 

access till samtliga byggnader och känna till utrymningsvägar och brandinstallationer. Denna 

har även ansvar för att fastigheterna är säkrade mot olika typer av kriser, både naturkatastrofer 

och mänskligt orsakade kriser, som till exempel brand, jordbävning och översvämning 

(Albrecht, 1996). 

 

Det bör även finnas en riskanalytiker som gör uppskattningar av potentiella konsekvenser 

som en kris kan medföra. Här sker ett nära samarbete med den ekonomiska representanten då 

den finansiella aspekten beaktas inom de båda representanternas specialistområden (Podolak, 

2002). Riskanalytikern har även till uppgift att göra omvärldsanalyser för att företaget ska 

vara uppdaterat på externa händelser som kan få effekter på den egna organisationen.  

 

                                                           
18 Här tydliggörs, enligt oss, en tydlig skillnad mellan den, i huvudsak, amerikanska litteraturen och den svenska 
företagskulturen, då de rättsliga omständigheterna skiljer sig markant mellan de båda länderna. I Sverige är 
behovet av ett juridiskt ombud inte lika relevant för Crisis Management-team då omfattande juridiska processer, 
förekommer i mindre utsträckning än i USA. 
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Den anda som bör genomsyra Crisis Management-teamet är det budskap som Human 

Resources-representanten förmedlar, nämligen förståelsen för företagets anställda. Denne bör 

ha god kunskap om arbetsmiljön, om det allmänna arbetsklimatet och kulturen i 

organisationen. Under ett eventuellt krisförlopp är det upp till Human Resources-ansvarige att 

skydda humankapitalet så bra som möjligt. I krissituationer är det Human Resources-

representantens ansvar att ombesörja allokeringen av humankapital, att företaget följer de 

anställningsskyldigheter som regleras i lagstiftningen samt kommunikationen till fackförbund 

och övriga intresseorganisationer (Podolak, 2002). 

 

En kommunikationsansvarig bör ingå för att kunna kommunicera Crisis Management-teamets 

strategier inåt i företaget samt att upprätta en kommunikation med de externa aktörerna. 

Denna representant bör även vara klassificerad som PR- och mediaspecialist (Podolak, 2002). 

Hos denna person ligger ansvaret att vårda företagets image, dess rykte och position. Rollen 

som kommunikationsansvarig kräver en öppen och medievan person (Albrecht, 1996). 

 

Alla aktörer har inte lika stor delaktighet i processen kring Crisis Management. Aktörernas 

engagemang är beroende på krisens art samt på grund av behovet av expertis i den specifika 

situationen (Albrecht, 1996). En eller flera av ovanstående nyckelpersoner kanske benämns 

med någon annan titel eller har annorlunda arbetsuppgifter än vad som beskrivs ovan. 

Poängen är att VD:n  först ska kartlägga sin ledningsgrupp för att sedan avgöra vem som bör 

vara en del i Crisis Management-teamet och därefter avgöra vad respektive medlem ska ha för 

arbetsuppgifter. Även ställföreträdande till ovan nämnda nyckelpersoner, bör vara en del av 

Crisis Management-teamet, även om deras närvaro inte är nödvändig vid teamets möten. De 

bör dock bli informerade om vad teamet har kommit fram till för att kunna träda in i ordinarie 

deltagarens plats, om en av nyckelpersonerna blir sjuka eller förhindrade att närvara 

(Albrecht, 1996). Då de ovan nämnda nyckelpersonerna saknas i organisationen kan företaget 

vara tvunget att utnyttja sitt externa relationskapital för att kunna bemanna sitt Crisis 

Management-team. Nämnvärda skillnader i teamets sammansättning mellan litteraturen 

(Albrecht, 1996; King, 2002; Podolak, 2002; Skoglund, 2002) och svenska företag kommer vi 

att utveckla i empirikapitlet.  

  

Vi har valt att inte koncentrera oss på de övriga aktörerna i organisationen, som till exempel 

personal och de andra företagsinterna funktionerna, då deras medverkan i 
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krishanteringsprocessen till största del är av mottagarnatur och därför ej är involverade i den 

strategiska processen.  

 

Nedan kommer vi att närmare studera de externa aktörer som ingår i ett företags nätverk samt 

utgör dess omvärld. 

 

 

3.4.1.2 Externa aktörer  

 

Bruzelius och Skärvad (1989) skriver att med ett företags externa aktörer avses alla de 

individer, grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med 

företaget. Detta innebär att aktörerna och företaget befinner sig i ett beroendeförhållande till 

varandra. Det är naturligtvis mycket vanligt att aktörernas inflytande på företaget varierar. Ju 

viktigare aktören är för företagets verksamhet, desto mer beroende är företaget av denna aktör 

och desto starkare maktposition har aktören i fråga (Bruzelius & Skärvad, 1989). 

 

De externa aktörerna identifieras genom omvärldsanalyser. Att identifiera alla aktörer som 

kan komma att påverka ett företag och bilden av detta i en krissituation, är en viktig aspekt 

under precrisis-fasen, då ett företag bygger upp en krisberedskap. Det mest problematiska i 

det här arbetet är att kunna föreställa sig dessa aktörers inbördes påverkan och förhållande. 

Här måste ett företag identifiera de faktorer som styr olika aktörers beteende och vilken eller 

vilka aktör/er, som blir normgivare för de andra i en given situation. Ett kraftfullt uttalande 

från ett fackförbund, kan till exempel påverka politiker och allmänheten i en viss riktning. För 

att uppnå förmågan att kunna kommunicera med aktörerna i en krissituation måste ett företag 

ha förmågan att sätta sig in i deras perspektiv. Det går inte att mötas i en 

kommunikationsprocess om avsändaren talar förbi mottagaren. Det är mycket viktigt att en 

organisation i allmänhet, och deras informationsavdelning i synnerhet, har en fortlöpande 

dialog med sina aktörer för att skapa ett långsiktigt förtroende att ha tillgodo i en krissituation 

(Erikson, 1992).  

 

De externa aktörerna vilka vi har urskiljt ur Crisis Management-teorierna (Podolak, 2002; 

Skoglund & Olsson, 1995) och som kan påverka ett företag som befinner sig i en 

krissituation, är i första hand kunder, leverantörer, samhälle, finansinstitut, konkurrenter, 
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ägare, myndigheter, arbetsmarknad, aktiemarknaden samt media. Dessa aktörer bör ett Crisis 

Management-team beakta i utformandet, samt vid implementeringen av en Crisis 

Management-plan, för att kunna styra och kontrollera information gentemot dessa aktörer. 

 

En organisation har i princip samma aktörer i normaltillstånd som vid en kris, den stora 

skillnaden är dock enligt Erikson (1992), att deras respektive tyngd ofta förskjuts och att 

medias roll blir dominerande i en krissituation. Vi har valt att avgränsa oss till enbart medias 

roll i det externa nätverket vid händelse av kris, då övriga externa aktörers roll förändras på 

grund av krisens art, medan medias roll är konstant. Media har makten att styra och påverka 

allmänhetens perception av krisen. Beroende på medias inställning till ett företag och dess 

krishantering, kan media vinkla krisen, på ett för företaget ogynnsamt sätt, vilket kan leda till 

att den ursprungliga krisen eskalerar eller att nya kriser uppstår.  

 

 

3.4.1.2.1 Media 

 

Erikson (1992) menar att media är både en aktör, en målgrupp och en kanal för att nå andra 

målgrupper. Media har en nyckelroll därför att ett företags bild i media påverkar övriga 

aktörers uppfattning av organisationen (Erikson, 1992). Det är därför speciellt viktigt att 

skapa en ömsesidig förståelse mellan organisationen och media, det vill säga att media har en 

kunskap och kännedom om organisationens verksamhet och förutsättningar samt vice versa 

(Erikson, 1992).  

 

Vidare förespråkar även Skoglund & Olsson (1995) att företag i precrisis-fasen bör bygga 

relationer med media, då det är till fördel för ett företag i en krissituation. Det är av vikt att 

vara ärlig och öppen även när det gäller negativa händelser, för att skapa förståelse och 

förtroende mellan ett företag och media (Skoglund & Olsson, 1995), för att på så sätt inte 

mista möjligheten att styra allmänhetens perception av krisen. 

 

Ovan nämnda aktörer integrerar med varandra genom att gemensamt ingå i ett företags 

omvärld. På så sätt interagerar aktörerna i ett dynamiskt nätverk. Detta nätverk berör och 

innefattar både de interna och externa aktörerna inom Crisis Management. För företag som 

arbetar med Crisis Management är det av stor vikt att de är medvetna om vilka aktörer som 

ingår i deras nätverk, för att på ett optimalt sätt kunna utnyttja sig av dessa aktörers resurser. 
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Då en situation uppstår är det viktigt att företaget inte isolerar sig i hanteringen av krisen, utan 

använder sig av de aktörer i deras externa nätverk som kan vara till hjälp vid hanteringen av 

en specifik kris. Nedan kommer vi att belysa nätverksteorier närmare. 

 

 

3.4.2 Nätverksteorier         

 

Företag kan sägas ingå i ett nätverk, där olika nät i sin tur är sammankopplade och beroende 

av varandra (Hammarkvist, 1982). Ett nätverk är inte stabilt eller i jämvikt, utan det sker hela 

tiden förändringar av något slag (Gadde, 1993; Hammarkvist, 1982). Nätverk kan definieras 

som det kontaktnät som varje företag har i större eller mindre omfattning och som utgör en 

viktig del av ett företags strukturkapital. Detta visas tydligast genom det enskilda företagets 

beroende av andra företag i dess omgivning. Hammarkvist (1982) målar upp en positiv, 

förenklad bild utav begreppen nätverk och bindningar. Han kritiserar inte och nämner inte 

några brister. Samhällets del, den politiska aspekten och olika intresseorganisationers roll i 

nätverket samt hur de olika intressenterna påverkas både positivt och negativt, utelämnas helt. 

Inte heller den interna nätverksaspekten berörs, vilken har en signifikant betydelse för Crisis 

Management-arbetet.  

 

Gadde (1993) urskiljer tre komponenter i nätverket. Dessa är aktörer, aktiviteter samt resurser. 

Aktörerna är till exempel Crisis Management-teamet, ledningen och media. Dessa påverkar 

resursfördelningen. För att en resursfördelning ska komma till stånd krävs det någon form av 

aktivitet. Dessa kan till exempel vara förhandlingar mellan Crisis Management-teamet och 

interna eller externa aktörer samt kommunikation mellan interna eller externa aktörer. 

Resurser ägs och kontrolleras av aktörerna och exempel på dessa är teknologi, kapital och 

kunskap (Gadde, 1993). 

 

Hammarkvist (1982) menar att det finns en rad olika kopplingar som binder de olika 

aktörerna samman i detta nätverk. Dessa bindningar, som uppkommer i relationerna mellan 

nätverkets aktörer, kan vara sociala, kulturella, strukturella och politiska. Utöver de nämnda 

bindningar kan det förekomma andra faktorer som skapar beroende mellan företag som till 

exempel geografiska bindningar. Att se bindningar som en investering medför både för- och 

nackdelar. Samarbete mellan företag kan på långsikt vara kostsamt, dock kan en effektiv 
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samverkan leda till att aktörerna vinner på att samarbeta. Relationer mellan aktörer bygger 

bland annat på ett förtroende mellan aktörerna, vilket kan ta tid att bygga upp. Det är en 

trygghet och kan göra relationen starkare både mellan de interna och externa aktörerna. Ett 

företag som hamnar i en krissituation kan använda sig av de aktörer som ingår i deras nätverk, 

beroende på hur starkt kopplade de är till varandra, vilket medför att de inte står ensamma i 

hanteringen av krisen. Företag som arbetar med Crisis Management och som är väl 

införstådda med vikten av relations- samt nätverkstänkande, kan använda detta till sin fördel 

vid en eventuell krissituation, genom att ta tillvara på och utnyttja aktörerna i nätverket 

(Hammarkvist, 1982). 

 

Vi menar att de olika aktörerna i ett nätverk interagerar med varandra vid Crisis Management-

arbetet, genom diverse aktiviteter, vilka diskuteras nedan. Dessa aktiviteter utgör 

bindningarna mellan ovan nämnda aktörer. Vi anser att styrkan på bindningarna är beroende 

av krisens art samt aktörernas roll i nätverket och i krissituationen. 

 

 

3.5 Aktiviteter 

 

Ett företags Crisis Management-arbete är beroende av en mängd olika aktiviteter. Dessa 

aktiviteter syftar till att utveckla och förbättra ett företags Crisis Management-arbete. 

Aktiviteternas natur är beroende på, i vilken krisfas de uppträder. Vi inleder aktivitetsavsnittet 

med att beskriva APTRA-modellen (Albrecht, 1996), då denna kan ses som en övergripande 

aktivitetsbeskrivning inom Crisis Management. 

 

 

3.5.1 APTRA-modellen 

 

APTRA är en modell framtagen av Albrecht (1996) för att hjälpa företagsledare i situationer 

då företaget utsätts för en kris. Även här kan vi skönja en tydlig uppdelning efter 

krissituationens kronologiska ordning. APTRA-modellen är applicerbar på de flesta företag 

och organisationer oberoende av storlek, antalet anställda, de produkter eller tjänster som 

säljs, företagets geografiska placering eller dess bransch.  
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I APTRA-modellen betonas det att varje företagsledare måste ha förmågan att kunna 

samarbeta med andra nyckelpersoner i företaget för att utvärdera risker, göra planer, utbilda 

personal och öva, vad varje chef, avdelningsföreståndare och anställd måste göra, eller vara 

beredd på att göra, i förebyggande syfte eller i efterhand vid en eventuell krissituation. 

 

Effective and company-saving Crisis Management responses, must be a part of a group effort 

(Albrecht, 1996, s. 117). 

 

 

   Figur 3: APTRA-modellen (Albrecht, 1996) 

 

 

APTRA-modellen innehåller följande steg: (Albrecht, 1996) 

 

1. Anticipate (Förutse): Många företagsledare gör sina beslut i vad som kallas ”the echo of 

the gunfire”, det vill säga att de endast agerar efter att något har hänt. Åtgärder som kan 

göras idag, som rör en framtida händelse, är mycket mer genomtänkta och effektivare än 

sådana beslut som tas när problemet inträffar.  

 

There is a time to energize and go forward and a time to retreat and regroup; but there is never a 

good time to sit and wait for bad things to get better (Albrecht, 1996, s. 117). 

 

2. Plan (Planera): Att planera kan vara tidskrävande och ta resurser i anspråk från andra 

uppgifter, som inte är Crisis Management-relaterade. Planeringen riskerar också att sätta 

fokus på tidigare problem och svagheter. En bra och grundlig plan gör dock arbetsplatsen 

bättre på alla nivåer. Vid utformandet av en plan som människor kan lära sig, utvärdera 

och förbättra, sänder det en stark signal till de anställda som säger; ”Vi är väldigt 
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intresserade i vad som händer inom företaget och av att vårda vår personal.” Planerna 

anpassas efter företagets behov, dessa bör dock innefatta ett skydd av företagets viktigaste 

tillgångar, som anställda, pengar och finansiella instrument, data, fysiska tillgångar och 

inventarier, produkter och tjänster, kunder, goodwill och rykte.  

 

3. Train and Practise (Öva och praktisera): Personerna, vilka har utformat Crisis 

Management-planen, bör också implementera denna i organisationen. Det krävs träning i 

organisationen för att de anställda ska kunna handla på ett optimalt sätt vid en potentiell 

krissituation. Hela organisationen bör träna på olika scenarion som organisationen riskerar 

att utsättas för. Det är även en god idé att låta vissa utvalda personer i Crisis Management-

teamet få mediaträning, genom att mediakonsulter skapar en fiktiv kris som ska lösas på 

ett optimalt sätt.  

 

4. Review (Utvärdera): Företagets utvärderingsprocess av krisen ska täcka tre distinkta 

områden: en fortgående utvärdering av företagets policys och processer för att klarlägga 

organisationens regler och för att säkerställa att företaget följer gällande lagstiftning, en 

postcrisis utvärdering av företagets tränings- och övningsprocedurer och slutligen en 

postcrisis utvärdering efter varje riktig kris eller händelse. 

 

Vid varje utvärdering bör ett företag fråga sig: Löste vi detta på ett optimalt sätt? Vad 

gjorde vi rätt/fel? Vad kan vi göra bättre nästa gång? Dessa frågor syftar till att företaget 

ska kunna bemöta nästa situation på ett ännu mer effektivt tillvägagångssätt. 

 

5. Act (React and Adjust) (Agera, reagera och justera): Under en pågående kris, är det av vikt 

att Crisis Management-medlemmarna reagerar genom att agera med eftertryck och 

flexibilitet för att på så sätt lösa krisen, utan att företagets verksamhet skadas i för stor 

utsträckning och utan att företaget drabbas av negativ goodwill. 

 

Stay with what works, change what doesn´t, and always be ready to think outside the usual 

boundaries to solve the problem at hand (Albrecht, 1996, s. 117). 

    

Vi anser att Albrechts (1996) modell är väldigt övergripande och generell. Han går inte särkilt 

noggrant in på varje punkt och de aktiviteter som sorterar under dessa. Albrechts (1996) 

modell tar inte heller hänsyn till de företagsspecifika skillnader som kan förekomma. 
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Exempelvis uppmuntrar vissa företagskulturer inte till omfattande dokumentationsarbete, 

vilket vi kan se exempel på i empirin. Andra faktorer som kan påverka vilka aktiviteter som 

ett företag fokuserar på är till exempel strukturella, sociala och politiska. Det är även vår 

uppfattning att aktiviteten Review bör ha sin kronologiska placering efter aktiviteten Act, då 

merparten av dokumentationsarbetet kommer efter krisen. Vi anser dock att Albrechts (1996) 

modell är en bra utgångspunkt och användbar då den på ett enkelt och överskådligt sätt visar 

den struktur som företag måste arbeta med Crisis Management på.  

 

Som tidigare nämnts indelas aktiviteterna efter den kronologiska ordning som de uppkommer 

i. Nedan kommer aktiviteterna, uppdelade efter de tre huvudfaserna de uppträder i, att 

presenteras. 

 

 

3.5.2 Aktiviteter i kronologisk ordning 
 

I vår egenkonstruerade matris nedan, kan aktiviteterna, uppdelade efter den kronologiska 

ordning som de uppkommer i, utläsas. Dessa kommer att presenteras utförligare efter 

matrisen.  

 

AKTIVITETER Precrisis  During a crisis Postcrisis 
AKTÖRER    
Ledning Nätverkstänkande Flexibelt ledarskap Utvärdering/uppföljning 
 Välutbyggt nätverk Delegera till Crisis Management-  Image uppbyggning    
 Fördela ansvar och team  
 arbetsuppgifter Stöd till Crisis Management-  
  team  
    
Crisis Management- Krisplanering Beslutsansvar Utvärdering/uppföljning 
team Analysera potentiella kriser Situationsanpassat ledarskap Implementering av  
 Kristräning (däribland  Delegera till övriga medarbetare nya lärdomar 
 mediaträning) Implementering av färdiga Uppföljning 
 Frekvent träning (minst en  lösningar till olika scenarion Bearbetning 
 gång per år) Information till externa aktörer Information till externa  
 Mediakontakt Mediakontakt aktörer 
 Informationsinsamling   
 Varningssignaler   
 Bygga team-känsla i hela    
 organisationen   
    

 

Figur 4: Aktivitetsmatris 
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3.5.2.1 Precrisis 

 

Erikson (1992) hävdar att en kris dyker upp när den är som mest oväntad. Negativa nyheter 

får snabbt spridning om fakta läcker ut till massmedia. Allt effektivt Crisis Management-

arbete bygger på att ansvariga har tänkt till redan innan krisen uppstår, att ha tränat och övat 

för att vara mentalt och operativt förberedd (Erikson, 1992). 

 

Enligt Fink (2002) bör varje företag ha en Crisis Management-plan (Fink, 2002). Ett företag 

som inte är förberett på att en kris kan inträffa, riskerar att få stora problem med att lösa en 

potentiell kris (Mitroff & Anagnos, 2001). Därför är det viktigt att vara proaktiv och tänka 

igenom möjliga hot och konkretisera förslag i form av en Crisis Management-plan. Fink 

(2002) menar vidare att bra Crisis Management-planer gör att företaget kan spara dyrbar tid 

och hantera krisen effektivare och snabbare. Det är dock otydligt vad Fink (2002) menar med 

”bra” planer. En Crisis Management-plan kommer inte att lösa krisen. Planen är enbart ett 

verktyg för att lättare hantera krisen. Mitroff (2001) menar att företag som har en Crisis 

Management-plan upplever en kortare krisperiod och blir mindre skadat än företag som inte 

har en sådan plan när de drabbas av en kris (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

Vid en undersökning som tidningen Fortune utförde, visade det sig att de företag som inte 

hade en Crisis Management-plan, rapporterade att eftereffekten av krisen varade ungefär två 

och en halv gånger längre än för företag med Crisis Management-planer (Fink, 2002). Nästan 

alla företag (97 procent) uppgav att de antingen kände sig säkra, eller till viss del kände sig 

säkra, att de kunde hantera krisen väl, men endast hälften uppgav att de hade förberedda 

Crisis Management-planer (Fink, 2002). Hur krisförloppets längd mättes framgår inte av vår 

använda källa. 
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Vid utvecklandet av en Crisis Management-plan bör företagsledningen ta hänsyn till vissa 

steg. Dessa steg i precrisis-processen, beskrivs nedan: (Skoglund & Olsson, 1995)  

 

• Tillsätt ett Crisis Management-team. 

• Identifiera alla potentiella kriser som företaget riskerar att utsättas för och hur dessa kan 

påverka affärsaktiviteterna. 

• Försök att förutse vilka enheter inom företaget som kommer att drabbas av en viss 

händelse. 

• Planera, utifrån hur olika människor – drabbade, anställda, media, närboende – kan tänkas 

reagera i händelse av en viss typ av kris. Dessutom måste det finnas en plan för 

omhändertagande av drabbade. 

• Tillsätt personer som ska ansvara för nyckelfunktioner i en kris.  

• Bestäm hur företagets viktigaste aktörer ska informeras i ett krisläge. 

• Utarbeta en informationspolicy.  

• Ange hur ofta, och under vilka former, Crisis Management-teamet ska träna vissa 

krissituationer. 

 

Vikten av att skriva ner planerna kan inte nog understrykas, men allt för ofta existerar 

krisplaneringen, om den alls existerar, bara i huvudet på några få nyckelpersoner. Avsaknaden 

av en skriven plan kan förorsaka många timmars extraarbete för en redan hårt pressad 

företagsledning, därför att företag utan en Crisis Management-plan glömmer att vidta 

nödvändiga åtgärder (Regester, 1987). 

 

Vid utformandet av Crisis Management-planer bör Crisis Management-team ständigt utgå 

från värsta scenario-principen. Hela tiden bör företag räkna med det allra värsta för att hela 

tiden ha effektiv beredskap för alla typer av krissituationer. Detta styrks av Mitroff (2001), 

Skoglund (2002) och Regester (1987) nedan: 

 

Mitroff (2001) säger att de som tänkt igenom de värsta scenarion som ett företag kan drabbas 

av och utarbetat planer för dessa, kommer inte bli paralyserad när företaget hamnar i oväntade 

problem (Mitroff & Anagnos, 2001).  
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Skoglund (2002) menar att träning och planering ska utgå från det värsta som kan hända. 

Erfarenheten säger att den som utgår från det värsta scenariot är bättre förberedd att hantera 

mindre kriser än den som bara planerar för mindre händelser (Skoglund, 2002).  

 

När ett företag planerar operativa åtgärder vid en eventuell kris menar Regester (1987) att det 

är viktigt att hålla värsta tänkbara scenario i åtanke. Vid uppkomsten av en kris krävs en 

balanserad bedömning av situationen. Det är inte alla kriser som kräver åtgärder av samma 

omfattning och därför är det viktigt att försöka fastställa eller kategorisera åtgärderna vid 

varje potentiell krissituation. Detta gäller inte minst de åtgärder för extern information som 

vidtas av ett företag under en kris. En överambitiös informationsmängd kan i själva verket 

förvärra situationen och framkalla en kris som är svårare än den ursprungliga (Regester, 

1987). 

 

Exempel på andra aktiviteter i precrisis-fasen som Regester (1987) nämner är till exempel 

isophormic learning, vilket syftar till att företag bör dra nytta av andra företag som existerar i 

omgivningen och som tidigare hanterat krissituationer. Att lära av andra företags 

krishantering, är både tids- och kostnadsbesparande och eventuella kriser kan förhindras. 

Regester (1987) nämner även att företag bör använda sitt intranät på så sätt att ledningen 

informerar personalen om vilka åtgärder som kan komma i anspråk vid händelse av en 

eventuell kris. Detta leder till att medarbetare är förberedda i händelse av kris och förändring. 

Regester (1987) anser även att idéer som gäller för den interna kommunikationen kring Crisis 

Management bör förankras i en skriftlig manual som ständigt bearbetas och innehåller 

aktivitetsplaner. Företag bör även bygga goda relationer till media, leverantörer, kunder, 

samhälle, finansinstitut och konkurrenter. 

 

 

3.5.2.2 During a crisis 

 

Enligt Skoglund (2002) startar Crisis Management-arbetet med att ett företag erkänner och 

bekräftar att det har inträffat en kris (Skoglund, 2002). Crisis Management-teamet fördelar 

uppgifter dels mellan teamets egna medlemmar samt dels till övriga anställda på företaget 

som bör vara delaktiga i processen. Vid en krissituation använder sig ett företag i första hand 
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av de kommunikativa aktiviteterna för att implementera de tidigare utarbetade strategierna 

(Skoglund, 2002). Detta förarbete måste modifieras på grund av krisens art.  

 

Det är av stor vikt att använda de relevanta aktiviteter under precrisis-fasen även i denna fas, i 

syfte av att främja informations- och kommunikationsflödet inom organisationen (Mitroff & 

Anagnos, 2001). Under en kris är mediahanteringens syfte att styra och kontrollera den 

information som når media genom presskonferenser och dylikt. Att tala sanning under en kris 

har blivit mycket viktigare i takt med att den moderna informationsteknologin har utvecklats. 

Det är svårare att dölja, eller att tona ned, en kris som har drabbat ett företag (Mitroff & 

Anagnos, 2001). Det är därför av stor betydelse att företag inte väljer att undanhålla sanningar 

för att på så sätt skaffa sig fördelar. 

 

 

3.5.2.3 Postcrisis  

 

Efter en kris är de efterföljande aktiviteterna av stor vikt för den framtida Crisis Management-

planen. Den rådande Crisis Management-planen bör justeras utefter de nya erfarenheter som 

krishanteringen har medfört, för att effektivisera och förbättra. Att ta lärdom och dra relevanta 

slutsatser är av betydelse vid hanteringen av en eventuellt ny kris (Watkin, 2001). För att ett 

företag ska kunna implementera dessa nya lärdomar krävs en flexibel och lärande 

organisation19, vilken möjliggör förändring. 

 

Under postcrisis-analysen bör Crisis Management-teamet fråga sig vad som egentligen hände, 

varför detta hände och vad som orsakade denna kris. Ett företag måste fråga sig om krisen 

berodde på företagets struktur, kultur eller teknologi eller om företaget fortfarande är sårbart 

för denna kristyp (Mitroff, Pearson & Harrington, 1996). 

 

                                                           
19 Organisatoriskt lärande bygger på individuella inlärningsprocesser. Det krävs att flera individer lär sig något, 
inte bara några få. Om en individ i organisationen lär och delar med sig av sina erfarenheter till andra 
organisationsmedlemmar kan det resultera i ett organisatoriskt lärande (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Lärande 
kan ses som en investering som ger resultat i verksamheten på längre sikt. En förutsättning är att lärandet tas till 
vara i organisationen. Senge (1990) menar att de organisationer som tar tillvara och utvecklar kompetens 
kommer att vara de som blir vinnare på längre sikt och att vinsterna av lärandet finns på ett djupare plan. 
Strukturförändring och arbetsutvidgning kan innebära effektivitet och en förstärkning av den enskildes 
utvecklingsmöjligheter och lärande. Syftet är att skapa förståelse och lärande så att samspel och relationer kan 
förbättras (Flaa, 1998). 
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Exempel på aktiviteter i postcrisis-fasen är att företag sammanställer och implementerar ett 

bearbetningsprogram för berörd personal. Vid traumatiska händelser bör åtgärder sättas in för 

att återhämtningen ska ske på ett smärtfritt sätt. Företag bör även lägga kraft på 

återuppbyggandet av relationer och företagets image: till media, leverantörer, kunder, 

samhälle, finansinstitut och konkurrenter. Slutligen är det viktig att företaget analyserar 

krisförloppet och hanteringen av densamma, för att kunna dra relevanta lärdomar. 

 

En aktivitet i alla tre krisfaserna, som är viktig att betona i Crisis Management-processen är 

kommunikationen mellan de inblandade aktörerna. Nedan kommer vi att belysa 

kommunikation närmare, utifrån ett Crisis Management-perspektiv. 

 

 

3.5.3 Crisis Management-kommunikation  

 

Vi anser att kommunikation är av största vikt att behandla i en uppsats som avhandlar Crisis 

Management, eftersom en av Crisis Management-teamets huvuduppgifter är att kommunicera 

ut det arbete och de procedurer som är utarbetade av teamet. Denna kommunikation är 

avgörande för att de anställda och de externa aktörer, vilka berörs av krisen, ska få den 

förståelse för krissituationen som erfordras och uppleva företaget som den primära och mest 

tillförlitliga informationskällan. För företag innebär kommunikation att skapa en ömsesidig 

dialog med sina aktörer. Det finns flera anledningar till varför företag behöver kommunicera 

med aktörerna i sin omgivning. Kommunikation kan delas in i både intern och extern 

kommunikation, beroende på målgrupp, det vill säga, med vem företaget kommunicerar.  

 

I dagens mediastyrda värld blir företagskriser snabbt uppmärksammade. Det innebär att 

företag blir bedömda utifrån hur krisen hanteras snarare än för vad som egentligen orsakat 

krisläget. Kommunikation har fått ökad betydelse och medierna kräver en öppenhet från 

företagens sida som tidigare inte varit fallet (Skoglund & Olsson, 1995). 

 

Kommunikation är en process där individer utbyter information (Fill, 1999). Vid skapandet av 

en dialog mellan de parter som kommunicerar krävs det att de är införstådda i betydelsen av 

vad den andre parten vill kommunicera. Kommunikationsprocessen kan vara envägs eller 

tvåvägs, beroende på syftet samt vad företaget eller individen vill uppnå med 
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kommunikationen. Dock bör företag lära sig att tystnad, icke-kommunikation, också är 

kommunikation. Tystnad i sig sänder meddelanden och skapar en bild. I en krissituation 

förlorar företaget initiativet direkt om det inte kommunicerar öppet (Skoglund & Olsson, 

1995). Kommunikationsstrategins utformande beror på vad företaget vill uppnå hos 

målgruppen. Kommunikationsprocessens syfte kan vara att informera, övertala eller påverka.  

 

Fill (1999) menar att: 

 

Only by sharing meaning with members of the target audience can it be hoped to create a dialogue 

through which marketing goals can be accomplished. To share meaning successfully may require 

the support of significant others: those who may be expert, knowledgeable or have access to 

appropriate media channels (Fill, 1999, s. 23). 

 

Kommunikation är starkt förknippat med fenomen som organisationsstruktur, ledning, 

styrning och beslutsfattande. Södergren & Fredriksson (1998) menar att kommunikation som 

gynnar ett lärande perspektiv riktar in sig på en öppen dialog och ömsesidigt erfarenhetsutbyte 

utan betydelse av position och hierarkisk nivå. För att kommunikationen ska bli effektiv 

behöver organisationen vara flexibel och förändringsbar med en organisationsstruktur som 

gynnar en öppen kommunikation. 

 

Wilbur Schramm (1995) utvecklade en vedertagen masskommunikationsmodell, som han 

benämner ”Linear model of communication”. Det är kvaliteten mellan länkarna som är 

avgörande om kommunikationen är framgångsrik.  
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Modellen innefattar följande komponenter: 

 

1. Sändare: Individen eller organisationen som sänder budskapet. 

2. Kodning: Överföring av det avsiktliga budskapet i en symbolisk stil som kan bli sänt. 

3. Budskap: Sändningen av budskapet genom att använda sig av specifik media. 

4. Avkodning: Förstå budskapets symboliska stil.  

5. Mottagare: Individen eller organisationen som mottager budskapet.  

6. Feedback: Mottagaren kommunicerar tillbaka till sändaren, vad som uppfattats om 

budskapet. 

7. Brus: Brus under kommunikationsprocessen som medför att sändarens avsiktliga budskap 

kan ha förvanskats när det når mottagaren (Falkheimer, 2001; Fill, 1999). 

 

 

 

 

            Figur 5: ”Linear Model of Communication” (Schramm, 1995)        

                                                                                     

Trots att modellen benämns som en linjär modell är den inte enkelriktad, vilket kan 

åskådliggöras med pilarna som symboliserar att kommunikationen är tvåvägs, då mottagarnas 

tolkningar når fram till sändaren genom feedback. Tvåvägskommunikation är av yttersta vikt 

vid kommunikation rörande kriser, då ett effektivt Crisis Management-arbete kräver en aktiv 

dialog. Därför anser vi att denna kommunikationsprocessmodell är användbar då de riktlinjer 

och strategier vilka associeras med Crisis Management, ska kommuniceras nedåt i 

organisationen.  

 

Sändare Kodning 

Budskap 

Avkodning Mottagare 

Brus Brus 
Feedback 
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Denna modells svaghet ligger i huruvida feedback existerar i samtliga 

kommunikationsprocesser. Detta finner vi något osäkert, då budskap av uppmaningsnatur inte 

alltid uppmuntrar till tvåvägskommunikation. Detta kan exemplifieras inom Crisis 

Management-arbetet, under en kris, då ett direktiv från Crisis Management-teamet till 

underordnad personal kräver omedelbar åtgärd utan att lämna utrymme för diskussion. 

 

 

3.6 Avslutning 

 

De ovan nämnda teorierna och modellerna bildar tillsammans det teoretiska området Crisis 

Management, så som vi tolkar det. De presenterade teorierna är alla nödvändiga komponenter 

för att erhålla en heltäckande Crisis Management-process. Vi har medvetet fokuserat på 

aktörer och aktiviteter, då dessa faktorer tillsammans bildar den praktiska aspekten av Crisis 

Management-arbetet. 

 

Enligt oss är problemet med Crisis Management-teorierna, att de behandlar alla kriser på 

samma sätt. Vi anser dock att ingen kris liknar en annan. Därför ställer vi oss tveksamma till 

om det är möjligt att hantera till synes olika kriser med en generell teori. 

 

Vi är medvetna om att teorikapitlet är omfattande, men vi anser att detta är en nödvändighet 

för att kunna ge en heltäckande beskrivning utav Crisis Management-ämnet, vilket är en del 

av vårt syfte, då det är ett relativt okänt ämne i Sverige. Vi är medvetna om att vi inte kommer 

att använda oss utav all teori i vårt analyskapitel. 

 

Delar av de ovan nämnda teorierna och modellerna samt det empiriska material som vi 

diskuterar i följande kapitel, kommer tillsammans att integreras i analyskapitlet för att 

undersöka Crisis Managements innebörd i svenska företag. 
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4 Empiri 
 

 

I empirikapitlet avser vi att redogöra för de svar och intryck som vi erhållit vid våra 

djupintervjuer med nyckelpersoner inom Alfa Lavals, samt till viss del Tetra Paks, Crisis 

Management-funktion. Detta gör vi för att åstadkomma en systematisk beskrivning av Crisis 

Management i en organisation. 

 

 

 

4.1 Inledning 

 

Empirin är till största del inhämtad på företaget Alfa Laval, vilket har sitt huvudkontor i Lund. 

Denna geografiska närhet har underlättat vår empiriinsamling och gjort det möjligt för oss, att 

personligen, få träffa de nyckelpersoner inom Alfa Lavals Crisis Management-team som 

krävs för vårt empirikapitels trovärdighet. För att ytterligare förstärka vår empiri har vi valt att 

genomföra en djupintervju på företaget Tetra Pak, som under en tioårsperiod var huvudägare i 

Alfa Laval. I de fall vi har noterat tydliga skillnader och likheter mellan Alfa Laval och Tetra 

Pak, kommer dessa löpande att belysas i empirin. Vi har även inhämtat material från två 

svenska konsultbyråer, verksamma på området, då deras undersökningar ger oss en generell 

verklighetsförankring utav Crisis Management inom svenskt näringsliv. Detta material 

kommer också att integreras löpande i empirin.  

 

 

4.2 Alfa Laval  

 

Alfa Laval är ett globalt företag, startat 1883, med försäljningsrepresentation i cirka 100 

länder och med totalt 9 100 anställda. Företaget var noterat på Stockholmsbörsen mellan 1901 

och 1991.  
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1991 köpte den privatägda Tetra Pak-koncernen20 Alfa Laval. Under 2000 blev Industri 

Kapital majoritetsägare i företaget. Den 17 maj 2002, introducerades Alfa Laval åter på 

Stockholmsbörsens O-lista (Alfa Lavals årsredovisning, 2002). 

 

Företaget har 20 produktionsenheter (13 i Europa, fem i Asien, en i USA och en i 

Sydamerika) och 70 servicecenters. Det är med hjälp av dessa servicecenters, som Alfa Laval 

skapar en närhet till sina kunder. På så sätt kan Alfa Laval förstå kundernas behov, då den 

geografiska spridningen på kunderna är stor (Alfa Lavals årsredovisning, 2002). 

 

Alfa Lavals styrka är vårt stora nätverk, vi finns i hela världen. Vårt försäljningsnätverk skulle 

kunna omsätta lika mycket till, bara genom att komplettera med produkter inom de tre 

teknologiområdena (Rustan Svensson21). 

 

Alfa Laval är numera organiserat i två divisioner, vilka i sin tur är uppdelade i tio olika 

kundsegment, som säljer koncernens samtliga nyckelprodukter inom de tre 

teknologiområdena som verksamheten i Alfa Laval bygger på: värmeöverföring, separering 

och flödeshantering. De har alla en avgörande betydelse för industriföretag inom många olika 

branscher. Alfa Laval har marknadsledande positioner inom sina teknikområden (Alfa Lavals 

årsredovisning, 2002). 

 

Angående Alfa Lavals organisationsstruktur säger Caroline Runéus: 

 

Den organisatoriska förändring vilken Alfa Laval har genomgått, från att vara ett decentraliserat 

företag med knapp kommunikation mellan divisionerna, till att ha blivit ett mer centraliserat 

företag där integrationen mellan divisionerna har blivit tydligare, har påverkat företaget till att bli 

mer kommunikationsinriktat. I detta ser jag en styrka gentemot konkurrenterna (Caroline 

Runéus22). 

 

                                                           
20 Tetra Pak har 20 100 anställda och ingår i Tetra Laval Gruppen. Tetra Laval Gruppen består av två 
självständiga industrigrupper: Tetra Pak och DeLaval. Denna organisationsstruktur, med fokus på livsmedel, har 
skapats för att stärka Tetra Laval Gruppens konkurrenskraft (Tetra Paks årsredovisning, 2002). Företaget 
utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta process-, förpacknings- och distributionssystem för livsmedel. 
Tetra Pak har utvidgat sin verksamhet till att inkludera mer än förpackningar till flytande livsmedel. (Tetra Paks 
årsredovisning, 2002). 
21 Rustan Svensson, Group Risk Manager, har tidigare arbetat med försäkringsfrågor gentemot företag. Han har 
varit anställd på Alfa Laval sedan 1999. Vi fick möjlighet att göra en djupintervju med honom den 7 maj 2003. 
22 Caroline Runéus, Internal Communications Manager, har arbetat på Alfa Laval sedan 2001. Tidigare har hon 
arbetat inom FN, som journalist och undervisat inom universitetsvärlden. Vi fick möjlighet att göra en 
djupintervju med henne den 9 maj 2003. 
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Nedan kommer vi att återge hur nyckelpersoner på Alfa Laval och Tetra Pak, beskriver 

företagens Crisis Management-arbete i praktiken. 

 

 

4.3 Bakgrund till Crisis Management i våra fallföretag 
 

Alfa Laval började arbeta aktivt med Crisis Management för två år sedan23, endast ett år efter 

att Tetra Pak inte längre var huvudägare i Alfa Laval. Enligt Rustan Svensson började det hela 

med att han och Human Recources Managern, David Ford24, satte sig ner för att: ”komma upp 

med något, så att vi kan producera en trovärdig strategi, sätta en struktur kring det här”. Syftet 

med att Alfa Laval började med Crisis Management var att hitta en plattform och ett team 

som kunde arbeta aktivt med kriser.  

 

Tetra Pak däremot, har arbetat länge med Crisis Management och känner liksom Alfa Laval 

att det inte skedde någon förändring efter den 11 september 2001, vilket teorin ofta belyser 

som en vändpunkt för Crisis Management. Det har så länge Jörgen Haglind25 vet, funnits ett 

centralt Crisis Management Team på Tetra Pak. Dock har materialet de arbetar efter inte alltid 

varit lika strukturerat och med åren har ansvarsfördelningen blivit tydligare.  

 

För att få kunskap om Crisis Management anlitade Alfa Laval den brittiska konsultfirman 

Control Risks Group26, för en kort utbildning i seminarieform. Hos Control Risks Group fick 

Alfa Laval se olika exempel på Crisis Management-planer, som de studerade för att sedan 

utforma sin egen. Denna plan har Alfa Laval valt att kalla Crisis Management Procedure och 

den har skickats ut till berörda enheter i hela världen. Enligt Rustan Svensson måste företag 

skapa sin egen kultur angående Crisis Management då det inte går att implementera en kultur 

med hjälp av externa hjälpmedel. Valet av Control Risks Group som extern konsult grundades 

dels på att den förra ägaren, Tetra Pak, använder denna konsult i liknande frågor, dels på att 

                                                           
23 September 2001, dock innan 11:e septemberhändelserna. 
24 David Ford, Senior Vice President, Human Resources Manager. Han har arbetat på Alfa Laval sen 1993. Innan 
dess arbetade David som personaldirektör på Tetra Pak i Storbritannien. Vi fick möjligheten att djupintervjua 
honom den 16 maj 2003. 
25 Jörgen Haglind, Vice Predsident Communication, har arbetat på Tetra Pak sedan 1987. Han är ansvarig för 
kommunikationsfrågor och krishantering samt medlem av koncernledningen. Vi fick möjligheten att 
djupintervjua honom den 13 maj 2003. 
26 Control Risks Group är en internationell riskkonsultbyrå som grundades 1975. Företaget har sitt huvudkontor i 
London och har arbetat med 5300 klienter, däribland 86 av Fortune 100 företagen. Företaget har över 350 
konsulter i 16 länder. 
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Alfa Laval redan tidigare använt denna konsultbyrå i liknande frågor innan Crisis 

Management-arbetet formaliserades (Rustan Svensson). 

 

 

4.4 Crisis Management i praktiken 

 

Angående Alfa Lavals Crisis Management säger Gert Lingel27: 

 

Crisis Management means to prepare the whole organization to be able to manage worst case 

scenarious to the best of the people, the operations and the business. It creates more flexibility and 

awareness for the whole team, which is needed. It gives a kind of "Peace of Mind", necessary to 

have still full concentration on the daily work. In case of SARS it is important to avoid panic 

among the people. Crisis Management should have apart all seriousness which could happen, a 

positive affect on the organization and its performance and motivation. This is the objective I 

think. For my organization I feel we are very close to it (Gert Lingel). 

 

Då Alfa Laval har lyckats nå ut till sina Managing Directors världen över och fått även 

dessa att förstå vikten av Crisis Management ligger de, i förhållande till de övriga 

svenska börsnoterade företagen, långt framme i sitt Crisis Management-arbete, då 

endast 50 procent av de börsnoterade företagen har en Crisis Management-plan28 

(Hallvarsson & Halvarsson). Detta, anser vi, visar att Alfa Laval förstår vikten av att  

systematisera och implementera Crisis Management i organisationen för att uppnå ett 

effektivt Crisis Management-arbete.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Gert Lingel är Managing Director, Alfa Laval Kina. Han är inte medlem i det centrala Core Incident Team, 
utan fungerar vid kriser som ordförande för det lokala Crisis Management-teamet. Vi intervjuade Gert Lingel via 
mail den 30 maj 2003. 
28 Konsultfirman Hallvarsson & Halvarsson, utförde nyligen en undersökning vilken presenterades i Dagens 
Industri den 5 maj 2003. Undersökningen omfattar ett urval av de 65 största börsbolagen i Sverige, alla med ett 
börsvärde som överstiger 3 miljarder kronor. Syftet med undersökningen var att kartlägga storbolagens 
beredskap för kriser och problem i verksamheten. Där visade det sig att flertalet av de svenska börsbolagen 
saknar aktiv beredskap för krissituationer. Drygt hälften av företagen har en krisplanering och endast en tredjedel 
har det senaste året genomfört kristräning på central nivå. Enligt undersökningen, uppger respondenterna att 
beredskapsplanering inte behövs (Dagens Industri den 5 maj 2003). 
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En annan undersökning som nyligen utförts av Svensk Krisledning29 kring Crisis 

Management, presenterade en något ljusare bild av Crisis Management i svenska börsbolag: 

 

Kris- och katastrofplanering är ett relativt nytt fenomen i Sverige. En majoritet har etablerat 

krisplaner den senaste femårsperioden, och var tionde börsnoterat företag under det senaste året. 

Det har förmodligen skett som en följd av en allmän ökning av medvetenheten och på grund av 11 

septemberhändelserna i USA 2001 (AB Svensk Krisledning, 2003). 

 

En sammanfattning av Svensk Krislednings undersökning30 redovisas nedan. Denna 

undersökning ger en överskådlig bild över Crisis Management i svenskt näringsliv. 

 
 
 
31 % saknar plan Ungefär vart tredje företag saknar kris- och katastrofplaner. (*1) 
 
36 % har aktiverat plan Drygt var tredje företag har någon gång aktiverat sina  krisplaner. (*2) 
 
Dålig uppdatering  54 % uppdaterar inte sina planer. (*2) 
 
70 % övar inte 71 % testar antagligen inte sina planer. 18 % medger t o m att de aldrig testar. 

(*2)  
 

60 % saknar krislokaler Bara 40 % har utsett särskilda lokaler varifrån krisledningen ska agera.(*1) 
 

Krisledning 30 % saknar egen krisledning. (*1)  
 

Kriskommunikation  Förberedelser för att i kris snabbt kunna kommunicera med omvärlden finns i 77 
% av företagen. (*2)  

 
Dålig förankring i ledningen Verkställande ledning har tilldelad krisledningsroll i bara 61 % av företagen. 

(*1)  
 

Ledningssystem för kris Specialinriktade IT-krisledningssystem används endast i 4 % av företagen. (*1) 
 

Olika typer av planer Cirka tre fjärdedelar av företag med krisplanering har planer som täcker:  
(A) miljöhändelser som företaget orsakar,  (B) externa samhällshändelser,  
(C) interna produktionsstörningar,  (D) olyckor med egen personal,  
(E) IT-relaterade kriser  (F) negativ press mot företaget. 

 

 
                                                                                                 (*1) Av samtliga företag i undersökningen.                                     

                                                                    (*2) Av antalet företag som har katastrof- och kontinuitetsplaner. 
 

                                                           
29 AB Svensk Krisledning är ett privatägt svenskt aktiebolag som drivs av personer med stor erfarenhet av 
krishanteringsfrågor. Bolagets grundare konstaterade hösten 2001 att det uppenbarligen fanns ett stort behov av 
professionell katastrof- och krishantering. Bland annat pekade allt fler tidningsartiklar på bristande krisplanering 
inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. AB Svensk Krisledning leds av expertis med decenniers 
erfarenheter från IT-säkerhets- och medieindustrin. Företagets konsulter har bl.a. dokumenterade kunskaper från 
hundratals katastrofövningar och från ett stort antal verkliga katastrofer och krissituationer. AB Svensk 
Krisledning vill vara ett ledande expertföretag inom krisledning och katastrofhantering. Tonvikt ligger på IT-
relaterade incidenter, större olyckshändelser, hantering av media i krislägen och produktionsrelaterade avbrott 
(www.krisledning.se). 
30 Undersökningsperiod 10 april – 5 maj, 2003. Tillvägagångssätt: Telefonintervjuer. 123 slumpvis utvalda 
företag, noterade på Stockholmsbörsens olika listor, tillfrågades; 59 med över 2.000 anställda och 64 med 400-
2.000 anställda. 96 intervjuer genomfördes, 27 tackade nej till deltagande. 



Crisis Management - En analys av dess innebörd i ett svenskt företag 

 56

4.4.1 Crisis Management i praktiken på Alfa Laval 

 

Alfa Laval är ett av de företag som har aktiverat en Crisis Management-plan där hela 

organisationen är inkorporerad. När vi frågade Caroline Runéus om vikten av att arbeta med 

Crisis Management för Alfa Laval svarar hon att: 

 

Världen är inte enkel längre och som världen ser ut nu så är den väldigt sårbar. Globaliseringen är 

kolossalt sårbar, detta måste man både ha respekt för, och insikt i. Man kan inte bara skjuta det åt 

sidan (Caroline Runéus). 

 

Därför menar Caroline Runéus att Crisis Management är en viktig funktion för ett globalt 

företag. Dock anser Caroline Runéus att det finns fler saker att vidareutveckla med Alfa 

Lavals Crisis Management: 

 

Företaget står inför något mycket bra, det finns dedicerade människor med hög kompetens. Men vi 

behöver kanske strama upp och strukturera, men också skynda på processen att implementera den 

plan som faktiskt finns, ut i hela organisationen (Caroline Runéus).  

 

Crisis Management skapar en trygghetskänsla för de anställda. Caroline Runéus tycker det är 

bra att Alfa Laval arbetar systematiskt med Crisis Management för att skydda sin affär, de 

anställda känner en trygghet, personalen får känslan att någon bevakar dessa frågorna åt dem 

och att Alfa Laval inte utsätter folk för vad som helst. Rustan Svensson säger att: 

 

Jag vill definitivt inte säga att det känns som det var onödigt att införa Crisis Management, men 

jag kan inte peka på en enskild händelse eller något som skulle visa att det här var helt rätt. 

Däremot tror jag att våra anställda upplever det som en trygghet (Rustan Svensson). 

 

Gert Lingel å sin sida säger att:  

 

As a global company working worldwide in regions with essential cultural, political and 

environmental differences, with a lot of dependencies between each other, Crisis Management is 

of enormous importance (Gert Lingel). 
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4.5 Krisdefinition 

 

Enligt Rustan Svensson är det en bedömningsfråga att avgöra vad som bör klassas som en kris 

eftersom en kris är svårdefinierad. Alfa Laval har enligt Rustan Svensson en vid definition av 

begreppet kris, då det bara är fantasin som begränsar vad som kan räknas som kris. Vid våra 

intervjuer fick vi uppfattningen att respondenterna hade svårigheter att återge den officiella 

definitionen av en kris utan att titta i Crisis Management Procedure31. Därav drar vi slutsatsen 

att Alfa Laval inte matchar inträffade incidenter mot Alfa Lavals officiella definition, för att 

på så sätt avgöra vilka händelser som ska klassas som en kris, och därför behandlas som en. 

Alfa Laval verkar vara mycket flexibla när de avgör vilka händelser som ska behandlas som 

en kris. Caroline Runéus säger att det gäller att ha ”fingerspitz-gefühl” i alla lägen.  

 

Även Jörgen Haglind på Tetra Pak säger att flexibilitet är ett nyckelord när det gäller att 

hantera kriser: 

 

Kris är ett generellt begrepp för något som i sin natur är väldigt unikt och väldigt lite generiskt. 

Det är det som är specifikt för en kris. Varje kris är unik, men metodiken för att titta på krisen är 

densamma medan aktionerna blir annorlunda (Jörgen Haglind). 

 

Caroline Runéus på Alfa Laval nämner att hon tror att begreppet och definitionen av kris 

kommer att vidgas mer åt hållet kring etiska frågeställningar och andra samhällsfrågor. Det 

har med ”corporate social responsibility” att göra: 

 

Jag tror att det kanske kommer att gå lite mer åt det hållet istället för mot ”explosions-kriser”, det 

är ju ofta den typen av kriser som får headlines, men de andra är ju också en typ av kris som man 

kanske inte tänker på att man kan förebygga, genom att vara väldigt strukturerad i vem som säger 

vad och vem som säger det (Caroline Runéus). 

 

Enligt David Ford kan man inte definiera en kris, utan endast de incidenter som kan bli 

en kris. Enligt honom är frågan snarare hur incidenten definieras. 

 

Den officiella definitionen av kris i Alfa Lavals Crisis Management Procedure lyder (Crisis 

Management Procedure, 2002): 

                                                           
31 Alfa Lavals benämning på sin Crisis Management-plan. 
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What is a crisis? The general definition of a crisis in this context, is any inicident, event or issue 

that has a potential to cause: 

 

1.   Injury or death. (Företaget fokuserar i första hand på personskador. Att det inte vållar individ, 

anställda eller kunder, eller vår omgivning skador.) 

2.   Damages to the companies reputation. (Långsiktigt är det sådant som slår väldigt hårt mot 

lönsamheten.) 

3. Serious financial loss: this includes for example accidents, product tamper, extortion, threats to 

people, assets, data security, brand reputation or trademarks, fraud or poor comminity customer 

relations (Vilket idag kallas för corporate social responsibility, att vara det goda samhällsföretaget) 

(Crisis Management Procedure). 

 

Alfa Laval har ingen uttalad prioritering när det gäller Crisis Management-arbetet, dock säger 

David Ford att de anställdas säkerhet alltid går först. 

 

 

4.6 Aktörer 

 

De interna aktörer som arbetar med Crisis Management inom Alfa Laval är koncernledningen, 

Core Incident Team32 och lokala krisbaserade team, vilka Alfa Laval har valt att kalla Crisis 

Management Team33. I Alfa Laval löses de flesta kriserna på lokal nivå, i lokala team som 

utses av Core Incident Team. Dessa lokala team rapporterar kontinuerligt till det centrala 

teamet. Även Tetra Pak arbetar på samma sätt med ett stationärt, centralt samt temporära, 

lokala team. Avslutningsvis kommer vi att beskriva Alfa Lavals och Tetra Paks externa 

aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Alfa Lavals benämning av sitt centrala Crisis Management-team. 
33 Vi väljer att avgränsas oss ifrån dessa team, då huvudfokus i uppsatsen ligger på Crisis Management-arbete på 
ledningsnivå. 
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4.6.1 Interna aktörer 

 

I följande stycken kommer vi att presentera de interna aktörer som vi har valt att fokusera på. 

Dessa aktörer är samma som vi valde att studera i teorikapitlet.  

 
 

4.6.1.1 Ledning 

 

Alfa Lavals ledningsgrupp har en relativt passiv roll i Crisis Management-arbetet. Ledningen 

arbetar inte löpande med Crisis Management, men blir ständigt uppdaterade då en eventuell 

krissituation skulle uppstå. Då det i Core Incident Team ingår två personer från 

ledningsgruppen, bildar detta en naturlig länk mellan ledning och Core Incident Team. 

 

 

4.6.1.2 Core Incident Team  

 

Att företag, precis som Alfa Laval och Tetra Pak, delar upp ansvaret, mellan ett stationärt, 

centralt team och temporära, lokala team har vi inte sett i Crisis Management-litteraturen. 

Varför litteraturförfattarna inte nämner denna möjlighet låter vi vara osagt, men vi ser klara 

fördelar med att en stor organisation har möjligheten att delegera krishanteringsuppgifter till 

lokala och temporära team. Många lokala kriser är inte av den dignitet att de kräver central 

förankring, dock är det bra att de lokala teamen rapporterar till det centrala teamet så att det 

kan se om flera liknande kriser inom organisationen, uppstår på flera platser i världen. Det är 

viktigt att Core Incident Team ges möjligheten att se mönster, för att centralt kunna korrigera 

eventuella brister. 

 

David Ford menar att Core Incident Teams främsta uppgift är att tillsätta rätt människor, med 

rätt kompetens i ett lokalt Crisis Management Team. Detta team tar sedan över 

krishanteringen. Core Incident Teams uppgift efter detta är att vara objektiv, och vid behov, 

fungera som stöd och bidra med feedback.  

 

I vissa fall krävs centralförankring hos Core Incident Team, men oftast sköts en krissituation bäst 

på det lokala planet. Core Incident Team ska agera som en supportfunktion och bör hela tiden 

hållas informerat om händelsen (Caroline Runéus). 
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Rustan Svensson tillägger att de inte kan forma ett team centralt som ständigt är i beredskap. 

Teamet måste skapas när och där krisen uppstår, efter de förutsättningar som gäller. Enligt 

Rustan Svensson är Core Incident Teamets arbetsuppgifter också att bevaka omvärlden för att 

informera sig om händelser, som kan tänkas ha potential att skada företaget. Teamet ska även 

hålla sig à jour med vad som händer internt i företaget, för att på ett tidigt stadium sätta in 

åtgärder mot potentiella kriser. Flexibilitet är ett nyckelord inom Crisis Management och 

inom Alfa Lavals Core Incident Team. Personalen har också som skyldighet att agera ”whistle 

blower”, om de upptäcker en incident som kan leda till en krissituation. De bör varna sin 

närmaste chef eller kontakta en medlem i Core Incident Team. Vid misstankar om att deras 

närmaste chef är inblandade i oegentligheter kan de anställda kontakta någon i Core Incident 

Team direkt och anonymt. Information kring denna procedur ligger tillgängligt på intranätet.  

 

Alfa Laval använder sig av ett flödesschema som det är tänkt att de ska följa för att avgöra om 

en kris kan lösas genom lokala Crisis Management Team, eller om det måste lösas av det 

centrala Core Incident Teamet. Att arbeta efter flödesschema anser vi vara en stor fördel, då 

flödesscheman underlättar uppdelningen av arbetsuppgifter samt gör arbetsprocessen 

överskådlig. 

 

Nedan visualiseras Alfa Lavals flödesschema: 
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Figur 6: ”Flödesschema” (Crisis Management Procedure, 2002) 

 

Huruvida detta flödesschema tillämpas i verkligheten ställer vi oss tveksamma till, då 

beslutsprocessen angående ansvarsfördelningen, för erfarna och insatta personer, oftast är 

ganska självklar. Dock anser vi, att det är viktigt att nedskrivna processer och manualer 

stämmer med verkligheten samt är enkla att följa. Låt oss anta att Core Incident Team blir en 

del av krisen, genom att de till exempel befinner sig på ett flygplan som blir kapat eller 
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störtar, då måste någon annan i organisationen ta över Core Incident Teamets arbetsuppgifter. 

Om denna person inte är helt insatt i Alfa Lavals Crisis Management-arbete, kommer det 

tryckta materialet att användas som stöd i beslutsprocessen, vilket kan leda till att dyrbar tid 

går förlorad om materialet inte är tillräckligt tydligt. 

 

 

4.6.1.2.1 Core Incident Teamets sammansättning och  dess uppgifter 

 

Då detta team skulle sättas samman på Alfa Laval, var Human Resources, Corporate 

Communications, IT/IS34 och Risk Management, de enheter vilka hade en naturlig plats i 

teamet enligt Rustan Svensson. Idag har teamets kompetens utvidgats med en Global Travel 

Manager, då flera av de potentiella kriserna är förknippade med oroligheter i olika länder samt 

resor till och från dessa länder, i synnerhet nu när SARS-epidemin, i skrivande stund35, 

grasserar. Teamet består av nio personer inklusive sekreterare och assistenter. Dock kan en 

kärna på fyra till fem nyckelpersoner som alltid är närvarande vid mötena tydligt urskiljas. 

 

Enligt David Ford bör kompetensen hos medarbetarna inom teamet avgöra arbetsfördelningen 

och inte deras vardagliga funktion och rang inom företaget. 

 

Nedan presenterar vi de olika nyckelpersonerna i Alfa Lavals Core Incident Team, detta för 

att möjliggöra en jämförelse med teorin senare i analysen: 

 

I Alfa Lavals fall är Human Resources Managern ordförande i teamet samt medlem i 

koncernledningen. Det är ordförandens uppgift att se till att teamet fungerar och att 

medlemmarna förstår den pågående Crisis Management-processen och att kommunikationen 

utåt i företaget fungerar tillfredsställande.  

 
Group Risk Managern är vice ordförande i teamet. Vice ordförande är förberedd på att ta över 

ordförandens arbetsuppgifter vid behov. Denne sköter även en stor del av 

omvärldsbevakningen. Risk Managern prenumererar på nyhetsbrev angående Crisis 

Management från bland annat Control Risks Group.  

 

                                                           
34 Internet/informationssystem-ansvarig. 
35 Maj 2003. 
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Även Alfa Lavals Corporate Communications Manager är medlem i både Core incident 

Team och koncernledningen. Corporate Communications Managern ansvarar för media, brand 

image och representerar företaget. Denne ska skapa en bild av lugn och kontroll utåt. 

 

Internal Communications Managern ansvarar för att det ska finnas tillgängliga kanaler, för att 

löpande sköta den interna kommunikationen på ett tillfredsställande sätt. Dennes uppgift är 

också att uppdatera kontaktuppgifter så att det ständigt finns funktionsdugliga kontaktlistor 

samt att göra de interna informationskanalerna tillgängliga. Under en krissituation ska den 

interna kommunikatören underlätta det interna informationsflödet. 

 

IT/IS Support Managern är ansvarig för Internet och informationssystem inom företaget och 

är på så sätt en nyckelperson inom kommunikationsflödet. 

 

Global Travel Managerns uppgift är att uppdatera den lista på intranätet, där information 

kring olika resmål presenteras med instruktioner om hur man bör bete sig i landet samt en 

analys över de omständigheter som råder på plats. På listan finns det för närvarande36 

restriktioner gällande vilka länder som det är förbjudet att överhuvudtaget resa till. I första 

hand handlar dessa restriktioner om SARS-epidemin. Irak är ett land som Alfa Laval-anställda 

inte i dagsläget får resa till i tjänsten.  

 

Det finns inget juridiskt ombud i Core Incident Team, ett sådant tas in på ad hoc basis. Enligt 

Caroline Runéus och Rustan Svensson bör detta beslut, om att inte inkludera ett juridiskt 

ombud, eventuellt omprövas. I litteraturen är det juridiska ombudet en av nyckelpersonerna i 

Crisis Management-teamet (Podolak, 2002). Dock är majoriteten av litteraturen skriven efter 

amerikanska förhållande, där juridiska processer är en mer naturlig del i ett företags 

vardagsliv. 

 

Caroline Runéus anser även att det borde finnas kompetenser i teamet för att ta hand om de 

mjuka värdena. Detta kan till exempel gälla specialistkompetenser inom medicin, 

tredjevärlden frågor, krishanterare eller professionella psykologer. Caroline Runéus tillägger 

dock att det är omöjligt för Alfa Laval att ha dessa representerade konstant i teamet och att 

dessa tas in vid behov.  

                                                           
36 Maj 2003. 
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Teamet träffas alltid efter behov. Inträffar något oförutsett stiger mötesfrekvensen. 

Arbetsuppgifterna som teamet har enligt Rustan Svensson är att: 

 

• Skapa en struktur för beredskap 

• Utföra en tydlig arbetsfördelning 

• Göra information lättillgänglig 

• Revidera och ta emot information 

• Tillsätta rätt krisgrupp till rätt kris (Rustan Svensson) 

 

Dessutom anser Caroline Runéus att Alfa Lavals Core Incident Team har till uppgift att: 

 

• Vara en ”point of contact” 

• Underlätta tillgängligheten till nyckelpersoner och information 

• Tillhandahålla relevant information till koncernledningen (Caroline Runéus) 

 

Under den tid som Core Incident Team verkat, har Alfa Laval inte varit med om en 

krissituation som har krävt centralstyrning37. Dock har det förekommit kriser i omvärlden som 

har managerats lokalt, för att exemplifiera detta kan SARS-epidemin nämnas, spridningen av 

sjukdomen bevakas ständigt med hjälp av externa konsulter, som till exempel WHO38 och 

nyhetsbrev sammanställda av Control Risks Group. Resultaten av bevakningen läggs ut på 

intranätet, om bedömningen görs att riskerna är för höga förbjuds de anställda att resa till 

dessa högriskländer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Under hösten 2002 var Alfa Laval nämnt i ett stort antal asbeststämningar i USA (Alfa Lavals årsredovisning 
2002), vilket uppmärksammades i hög grad i media. Stämningarna grundades på att Alfa Laval, för ett tjugotal år 
sedan, köpt komponenter av andra företag vilka innehållit asbest, för att sedan använda dessa i sina egna 
produkter (Ekonomi 24, Alfa Laval tonar ned asbesthärvan, 2002-10-31). Reaktionen från marknaden blev 
kraftig och aktien sjönk med 40 procent. Enligt Alfa Lavals årsredovisning erkänner företaget att de inte kunnat 
föreställa sig den reaktion som följde och förklaringen är enkel: ”vi bedömer att stämningarna är utan grund och 
att de inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat” (Alfa Lavals 
årsredovisning 2002). Denna krissituation har till största del behandlats lokalt i USA. Alfa Lavals Core Incident 
Team har inte aktivt arbetat med detta fall, därför väljer vi att endast nämna det i periferin. 
38 World Health Organization. 
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Till skillnad från Alfa Laval kallas Tetra Paks centrala kristeam för Crisis Management Team 

och består endast av tre permanenta medlemmar från koncernledningen: 

 

• Koncernens kommunikationsdirektör 

• Koncernchef 

• Koncernens personalchef 

 

Till teamet kopplas efter behov, ytterligare personer från företaget beroende på krisens art. 

Till exempel då Irakkriget bröt ut, kopplades regionchefen i Mellanöstern till Crisis 

Management Teamet. Crisis Management Teamet använder sig alltid av extern hjälp vid en 

krissituation för att lösa denna på ett optimalt sätt (Jörgen Haglind). 

 

 

4.6.2 Externa aktörer 

 

De externa aktörer vilka påverkar Alfa Lavals organisation är enligt Alfa Lavals Crisis 

Management Procedure: aktieägare, kunder, leverantörer, media samt politiker. Under 

intervjuerna nämns även anhöriga, fackförbund, myndigheter och allmänheten som viktiga 

externa aktörer. Konsulter som de interna aktörerna använder sig av är tidigare nämnda 

Control Risks Group, ISOS39, Mondial40 och WHO, dessa inkluderas även som externa 

aktörer i Crisis Management-processen. 

 

Media räknas som en viktig extern aktör men enligt Alfa Lavals kommunikationsdirektör 

Peter Torstensson, är det omöjligt att bygga upp relationer i förväg för att på så sätt bli 

fördelaktigare behandlade i händelse av en kris. Det gäller att alltid ha en ärlig relation till 

media för att på så sätt bygga upp goda relationer (Peter Torstensson41). 

 

 

                                                           
39  En asienbaserad hälsovårdskonsult, vilken konsulteras vid händelser rörande personalens hälsa. 
40 Ett reseförsäkringsbolag som används av Alfa Laval.   
41 Peter Torstensson, Vice President, Corporate Communications Manager, har arbetat på Alfa Laval sedan 1999. 
Tidigare var han verkställande direktör på Borstahusen Informationsdesign. Vi fick möjlighet att djupintervjua 
honom den 26 maj 2003. 



Crisis Management - En analys av dess innebörd i ett svenskt företag 

 66

4.7 Fasindelade aktiviteter  

 

 

4.7.1 Precrisis 

 
I litteraturen (Mitroff & Anagnos, 2001; Albrecht, 1996) betonas vikten av att företag 

dokumenterar sitt Crisis Management-arbete. I precrisis-fasen ska företag utveckla en 

omfattande Crisis Management-plan innehållande checklistor och manualer. Inom Alfa 

Lavals Core Incident Team kan det tydligt utskiljas olika uppfattningar huruvida detta arbete 

är viktigt. Vid våra intervjuer fick vi avvikande svar från de olika respondenterna gällande 

betydelsen av manualer och checklistor. David Ford säger att: 

 

Vid en händelse av kris spelar det ingen roll vad som är dokumenterat. Jag tror att man utvecklar 

kompetens först när man har managerat ett par kriser och då kan gapet mellan att över- och 

underreagera balanseras (David Ford). 

 

Enligt Caroline Runéus kan människor, i en pressad situation, inte alltid tänka klart och då 

behövs det en guide i form av manualer och checklistor för att implementera rätt åtgärder. 

Caroline Runéus har tillsammans med andra personer, i förväg, förberett denna tänkta manual 

genom att definiera nyckelbegrepp, förhållningssätt, mediekontakter och dylikt.  

 

Till skillnad från Alfa Laval arbetar Tetra Pak mer strukturerat med Crisis Management, med 

stöd av skrivit material. Tetra Paks skrivna material är väl utarbetat och innehåller en Crisis 

Management-manual, en Crisis Communication-manual, checklistor, beredskapslistor och 

kontaktlistor vilka används i samtliga krissituationer. 

 

Alfa Lavals Core Incident Team har, till skillnad från vad litteraturen rekommenderar, inte 

haft någon kristräning i förebyggande syfte förutom tidigare nämnda tvådagars-seminarium 

hos Control Risks Group i London. Ledningsgruppen har jobbat med traditionell mediaträning 

och där ingår det moment av kristräning (Rustan Svensson). På de lokala fabrikerna 

förekommer endast sporadisk träning och enligt David Ford tränas det för lite inom 

organisationen.  
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Core Incident Team bör utbilda företagets anställda kring krishantering. Caroline Runéus, till 

skillnad från övriga medlemmar i Core Incident Team, anser att denna utbildning borde kunna 

decentraliseras till viss del, för att hålla kostnaderna nere. Hon anser att det är av stor vikt att 

alla anställda utbildas och inte endast de som direkt kommer i kontakt med Crisis 

Management.  

 

I precrisis-fasen arbetar Alfa Laval med proaktiva åtgärder för att på så sätt kunna styra och 

kontrollera en potentiell krissituation. Enligt Lars Henriksson42 ser den initiala processen, vid 

händelse av kris, ut på följande sätt: 

 

Jag får till exempel reda på att SARS brutit ut i Toronto, vi diskuterar omgående frågan i vårt 

kanadensiska Crisis Management-team och kontaktar därefter Core Incident Team. Vi diskuterar 

situationen, lyssnar på andra enheter inom Alfa Laval som kan ha haft liknande problem och 

kommer överens om åtgärder och hur det ska informeras (Lars Henriksson). 

 

Trots att Alfa Laval arbetar med Crisis Management över enhetsgränserna inom 

organisationen, har det under intervjuerna framkommit att Core Incident Team inte arbetar 

med kategoriseringar då det systematiska tillvägagångssättet är det samma vid alla krisarter. 

 

 

4.7.2 During a crisis 

 

Det är Core Incident Team som tillsätter det lokala Crisis Management-teamet i denna fas. Det är 

av stor vikt att det mobiliseras rätt kompetens beroende på krisarten (David Ford). 

 

Core Incident Team ska kontrollera informationsförloppet, distribuera rätt information 

till rätt person och vidarebefordra information nedåt i organisationen.  

 

Under en krissituation är tidsaspekten mycket viktig att beakta. Företaget måste agera 

omedelbart. Alfa Laval är beredda på att använda sig av externa konsulter i händelse av 

en kris för att få hjälp med riskhantering och till PR-funktionen (Rustan Svensson). 

 

                                                           
42 Lars Henriksson är Managing Director på Alfa Laval, Kanada. Han är inte medlem i det centrala Core Incident 
Team, utan fungerar vid kriser som ordförande för det lokala Crisis Management-teamet i Kanada. Vi 
intervjuade Lars Henriksson via mail den 30 maj 2003. 



Crisis Management - En analys av dess innebörd i ett svenskt företag 

 68

Enligt Caroline Runéus, bör Core Incident Team löpande under en krissituation föra loggbok, 

kring vad som hände, när det hände och vem som skötte vad, för att efter krisen kunna 

utvärdera krisförloppet. Men idag existerar inget planerat efterarbete. 

 

Enligt Caroline Runéus, bör företaget vara förberett på hur människor reagerar under en 

krissituation, det finns olika nivåer; ett samhälls-, ett organisations- och ett individperspektiv.  

 

Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker i dessa perspektiv. Ibland kanske man glömmer 

individen, att det finns ett naturligt reaktionsmönster vid en kris som alla bör känna till som jobbar 

med det här (Caroline Runéus). 

 

Enligt Gert Lingel går det praktiska arbetet med en kris till på följande sätt: 

 

With the "SARS" situation in Asia and mainly China we have one example which shows the need 

and importance of Crisis Management. In this case we have to consider 3 priorties: -The health and 

safety of our employees and their families -The health and safety of our customers and suppliers -

The business of Alfa Laval, which in our case is not limited to China but for total Asia, as we 

manufacture goods in China for the whole Asian region. With support of Group Management we 

have established preventive measures for health and safety of which travel restrictions is only one 

part. All preventice measures need to be documentated and clearly communicated to the whole 

organization. Awareness, encouragment, control and record is needed. For the business we have 

implemented a contingency plan for the worst case. To be well prepared we have considered three 

different scenarios. Clear dedicated responsibility for all necessary functions, including back up 

was established and communicated to the whole organization. For each factory a "SARS Incident 

Response Team" was formed. Our critical customers and suppliers are informed about our careful 

preparations and so far our business can run as normal as usual (Gert Lingel). 

 

Tetra Paks Crisis Management Teams arbetsuppgifter är under en krissituation, att analysera 

den potentiella krisen innan de vidtager åtgärder, detta för att få en så tydlig och heltäckande 

bild över situationen som möjligt. Detta är viktigt för att undvika misstag, som kan uppstå då 

aktiviteter sätts in utan att vara noga övervägda. Hela tiden arbetar Crisis Management 

Teamet efter en väl utarbetad manual. Därefter görs ett scenariobyggande där krisen tar sig 

uttryck på diverse olika sätt. Slutligen utarbetas en aktivitetsplan. Här skiljer sig Crisis 

Management-arbetet mellan Alfa Laval och Tetra Pak, då Tetra Pak arbetar mer strukturerat 

efter tidigare nämnda manualer. 
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Tetra Pak anser, enligt Jörgen Haglind, att metodiken för att granska en krissituation alltid är 

densamma, men sättet de managerar den på är olika (Jörgen Haglind). Därför anser Tetra Pak 

att tre personer i teamet är tillräckligt på konstant basis. Övriga kompetenser plockas in 

beroende på krisens art.  

 

  

4.7.3 Postcrisis 

 

I postcrisis-fasen betonar Mitroff (2001), Regester (1987) och Fink (2002), vikten av att 

dokumentera krisen för att på sätt kunna dra lärdomar och förbättra organisationens Crisis 

Management-arbete. Det finns ännu inga rutiner kring denna fas av krisen i Alfa Lavals Crisis 

Management-arbete då Core Incident Team ännu inte har varit med om en kris, vilken har 

varit specifik för Alfa Laval.  

 

Då Alfa Laval har valt att inte dokumentera en kris i efterhand finns det en möjlighet att 

företagets ackumulerade kunskap om Crisis Management kan gå förlorad om vissa 

nyckelpersoner slutar. Rustan Svensson tror att det måste till extern hjälp för att kunna 

utvärdera en kris på ett objektivt och kritiskt sätt. De ändringar som har gjorts har varit av mer 

praktisk natur, som till exempel hur informationen till de anställda ska distribueras (Rustan 

Svensson). 

 

Tetra Pak däremot använder sig alltid av dokumentation efter en krissituation för att kunna 

dra lärdom om hur krisen hanterades. Att utvärdera krisförloppet är enligt Jörgen Haglind av 

stor vikt. Dessa lärdomar handlar ofta om att ändra arbetsrutiner och att lära sig att ta ett steg 

bort från krissituationen för att granska den nyktert och utan för mycket emotionell 

inblandning. Tetra Pak tillhandahåller sina anställda färdiga listor som ska fyllas i efter en 

krissituation för att underlätta utvärderingen.  
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4.8 Crisis Management-kommunikation  

 

 

4.8.1 Intern kommunikation 

 

Idag finns det ett stort behov av kommunikation inom Alfa Lavals globala koncern. På grund 

av den tidigare decentraliseringen inom företaget, uppstår det komplikationer inom 

kommunikationen, då datorsystemen inom företaget inte har samma utformning.  

 

Vi saknar optimala, snabba kanaler för kommunikation. Problemet med att kommunicera ut 

information till de anställda, är att de inte tar till sig den information som finns tillgänglig 

(Caroline Runéus). 

 

Caroline Runéus vill göra små förändringar som kan underlätta denna kommunikation, till 

exempel genom att göra intranätet till startsida på de anställdas datorer. 

 

 

4.8.2 Extern kommunikation 

 

Peter Torstensson menar att all kontakt med media under en krissituation bör skötas av en 

särskilt utnämnd talesperson för varje specifik krissituation. Corporate Communications 

Managern ska fungera som en rådgivare till den utnämnda talesmannen (Crisis Management 

Procedure). 

 

Målet med Alfa Lavals relation till media är att:  

 

• Anticipate the information void in the media, supplying factual background information to 

minimize media speculation and to establish Alfa Laval as the souce of authority. This may 

include illustrations, photograph, video footage ect. as appropriate to help ensure accuracy. 

• Provide a contact point for the media att all times (ensuring employees are aware where to 

direct media enquiries and not to offer comments themselves). 

• Monitor the media for accuracy and understanding of the Group´s position, seeking promt 

corrections where appropriate. 

• Ensure employees are aware to direct media enquiries to the Corporate team, the CIT (Crisis 

Management Procedure). 
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Tetra Pak hävdar liksom Alfa Laval, att kunder och leverantörer är viktiga att ha god 

kommunikation med under en krissituation. Media styr en kris och därför krävs det goda 

relationer till media också. Dessa relationer skapas innan en kris uppstår. Denna kanal vinklar 

krissituationen till allmänheten och företaget är beroende av vad som skrivs här. Tyvärr går 

det inte att påverka vad media skriver enligt Jörgen Haglind. Däremot är det viktigt att vara 

uppriktig. Öppenhet i attityden gentemot media är det allra viktigaste. 

 

Att skicka en pressrelease för att därefter sammankalla en presskonferens är enligt Jörgen 

Haglind det mest effektiva sättet att nå ut till alla medier samtidigt, detta för att alla ska få 

samma information.   

 

 

4.9 Övergripande analys av empirikapitlet 
 

Ovan nämnda empiri har visat oss att Alfa Laval, enligt respondenterna, arbetar med Crisis 

Management på ett effektivt sätt. Efter att vi har intervjuat nyckelpersoner inom Crisis 

Management på Alfa Laval har vi uppfattat små avvikelser i Alfa Lavals Crisis Management-

arbete, i jämförelse med vad teoriförfattarna (Podolak, 2002; Regester, 1987) förespråkar, 

vilka kan vara beroende på sociala, kulturella och politiska skillnader.  

 

Vi bedömer att överrensstämmelsen mellan teori och empiri, i huvudsak är hög. Detta visas 

tydligast genom att Alfa Laval och teoriförfattarna använder sig av samma begrepp samt 

strukturerar Crisis Management-arbetet på likartat sätt. Vi bedömer därför att Alfa Laval är 

väl rustade inför eventuella krissituationer så till vida att det teorietiska materialet beskriver 

den optimala Crisis Management-processen. 

 

Vid bearbetningen av empirin är det, enligt oss, viktigt att hålla i åtanke att de intervjuade 

nyckelpersonernas huvudsakliga avsikt är att måla upp en positiv och samstämmig bild av 

Alfa Lavals Crisis Management-arbete. Huruvida företagets Crisis Management-arbete 

fungerar i en verklig situation är omöjlig för oss att bedöma. Dock menar vi att det finns goda 

förutsättningar för att Alfa Laval ska lyckas lösa en eventuell kris på bästa sätt. 
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5 Analys 
 

 

I analyskapitlet har vi för avsikt att, utifrån vår insamlade teori och empiri, analysera vilken 

innebörd Crisis Management har i ett svenskt företag. Vi avser att genomföra en systematisk 

beskrivning av de faktorer som vi anser kan inverka på Crisis Managements innebörd i ett 

svenskt företag. Detta för att i det avslutande kapitlet kunna dra relevanta slutsatser. 

 

 

 

5.1 Inledning 

 

Långt ifrån alla av de svenska börsnoterade företagen arbetar med Crisis Management, vilket 

framgår av Svensk Krislednings tidigare nämnda undersökning. Vi anser att fallet fortfarande 

är sådant, att en för liten del av organisationer har förstått den systematiska natur som Crisis 

Management har. Majoriteten av de organisationer, vilka använder sig av Crisis Management, 

har endast en fragmenterad och ofullständig struktur av Crisis Management. På grund av detta 

drar vi konklusionen att det endast är ett fåtal organisationer som förstår vikten av att utveckla 

omfattande Crisis Management-planer. 

 

I diskussionen nedan utgår vi huvudsakligen från lagerna i Mitroffs (2001) ”the Onion 

Model” (Mitroff & Anagnos, 2001) för att diskutera aktörernas och aktiviteternas inverkan på 

Crisis Management. På detta sätt kan vi klargöra vilken innebörd Crisis Management kan ha i 

ett svenskt företag, utifrån våra intervjuer med nyckelpersonerna i Alfa Lavals Core Incident 

Team. Vi har genom studier av teorin (Albrecht, 1996; Mitroff & Anagnos, 2001) och utifrån 

vår tolkade empiri, kunnat urskönja ett flertal faktorer vilka vi anser inverkar på Crisis 

Managements innebörd i ett svenskt företag. Crisis Managements innebörd beror på ett flertal 

faktorer, exempelvis strukturella, kulturella samt humana faktorer med flera. Nedan kommer 

vi att belysa de viktigaste faktorerna som vi anser har en inverkan på Crisis Managements 

innebörd i ett företag.  
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5.2 Interna faktorer och dess inverkan på Crisis Management  

 

Förklaringen till varför båda de företagen, Alfa Laval och Tetra Pak, vars Crisis Management-

arbete vi har valt att undersöka, arbetar med Crisis Management kan bero på flera faktorer. De 

främsta faktorerna är enligt oss, efter tolkningar av respondenternas svar, att de mellan 1991 

och 2001 ingick i samma ägarsfär, varefter vi kan anta att Alfa Lavals ledning tog med sig 

lärdomar från den tidigare ägaren, för att i sin tur kunna utveckla ett effektivt Crisis 

Management i Alfa Lavals organisation. En annan faktor tror vi är, att båda företagen är stora 

med betydande utlandsverksamhet, där de kulturella och politiska skillnaderna inom 

koncernerna är tydliga. 

 

Vi anser, efter vår teoretiska samt empiriska studie, att en avgörande faktor som påverkar 

Crisis Managements innebörd är ett företags organisationsstruktur. Olika organisationer 

kräver olika Crisis Management-processer för att kunna arbeta med kriser på effektivast sätt. 

Det är viktigt för alla typer av organisationer att Crisis Management-arbetet når ut i alla delar 

av organisationen, även till de minsta cellerna i denna. Är det någon del som förbises kan 

detta få förödande konsekvenser för organisationen i helhet, vid händelse av en kris. 

 

För att Crisis Management ska fungera inom ett företag måste företaget vara uppbyggt på 

systematiska processer så att Crisis Management-arbetet når ut i hela organisationen. För att 

involvera alla medarbetare i denna process krävs det kommunikation och en kultur som är 

präglad av att företag ska vara lärande organisationer.  

 

Caroline Runéus säger i empirikapitlet att Alfa Lavals förvandling från att vara ett 

decentraliserat företag, med knapp kommunikation mellan divisionerna, till att ha blivit ett 

mer centraliserat företag där integrationen mellan divisionerna har blivit tydligare, har 

underlättat implementeringen och därmed påverkat Crisis Managements innebörd på Alfa 

Laval (Caroline Runéus). Ett företag av Alfa Lavals storlek, med stor utlandsverksamhet och 

fabriker på många orter är i högsta grad beroende av välfungerande kommunikationskanaler. 

Rustan Svensson säger att det inte går att implementera en Crisis Management-kultur i ett 

företag, denna måste skapas inifrån företaget (Rustan Svensson). Vi anser att såvida 

organisationskulturen innehåller Crisis Management kan detta skapa en trygghetskänsla för de 
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anställda, då företaget visar ett engagemang genom Crisis Management-arbetet, där de 

anställdas säkerhet och välfärd sätts i fokus vid en eventuell krissituation. Även 

nyckelpersoner på Alfa Laval, gav under intervjuerna intrycket av att Crisis Management kan 

leda till trygghet för de anställda, vilket kan utläsas i empirikapitlet ovan. Vår uppfattning är 

att Crisis Management är ett utmärkt management-verktyg om det arbetas kontinuerligt med 

det och om det finns en vilja att arbeta med det på ett systematiskt sätt vilket inkorporerar hela 

organisationen. 

 

Organisationens uppbyggnad, med de subsystem som existerar inom denna, präglar ett 

företags Crisis Management-arbete. Inom Crisis Management utgör, enligt vår tolkning av 

respondenternas svar, det urval av interna aktörer, vilka bildar Crisis Management-teamet, det 

viktigaste subsystemet. Genom att använda sig av Crisis Management-team medför detta att 

organisationsstrukturen skapar incitament för implementeringen av Crisis Management. Även 

de temporära, lokala teamen, vilka både Alfa Laval och Tetra Pak använder sig av, bör ses 

som subsystem verksamma inom organisationen. Den Crisis Management-plan som utvecklas 

är beroende av hur organisationsstrukturen ser ut. Detta leder till att Alfa Lavals Crisis 

Management-plan baseras på att de temporära, lokala teamen ska lösa de flesta kriser. Alfa 

Lavals Core Incident Team ska delegera uppgifter samt fungera som ett stöd, enligt 

respondenterna.  

 

Ett effektivt Crisis Management-arbete kräver att alla aktörer i organisationsstrukturen är 

inkorporerad i denna process. Ett exempel på dålig förankring i verksamheten, som Jörgen 

Haglind på Tetra Pak nämnde under vår intervju med honom, är då företag vid en 

krissituation bortser från att informera interna aktörer nedanför ledningsnivå. Om en kris 

uppstår bör till exempel även receptionister och telefonister meddelas, så att de kan svara på 

ett, för företaget, fördelaktigt sätt då media kontaktar företaget. En oinformerad receptionist 

eller telefonist kan ge media intrycket att det råder oordning och kaos i företaget (Jörgen 

Haglind). 

 

De interna aktörerna inom ett företag besitter den kunskap om Crisis Management som ett 

företag sammanlagt förfogar över, de bildar dess humankapital. Denna kunskap är tvungen att 

lagras inom företaget, så att processer inte behöver startas på nytt, om nyckelpersoner slutar i 

företaget och denna kunskap på så sätt går förlorad. Till denna kunskap räknas de anställdas 

ackumulerade kunskap, inklusive tidigare erfarenheter av Crisis Management. Detta styrks i 
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teorin av Jacobsen och Thorsvik (1998) som poängterar vikten av att individer delar med sig 

av sina erfarenheter till andra organisationsmedlemmar.  

 

Vi anser att ytterligare en faktor som inverkar på Crisis Management i en organisation är den 

teknologiska utveckling som har försett företag med datorer, Internet samt intranät. Dessa 

innovationer skapar nya förutsättningar för organisationsstrukturen, kommunikationen samt 

det strategiska Crisis Management-arbetet. Den ökade mobiliteten och de effektivare 

kommunikationsvägarna underlättar implementeringen av Crisis Management-planerna. Trots 

att Caroline Runéus påstår att Alfa Laval saknar optimala, snabba kanaler för kommunikation, 

tror vi att det har blivit enklare att kommunicera i och med informationssamhällets framväxt 

och möjligheterna har blivit fler. 

 

 

5.3 Övriga faktorer och dess inverkan på Crisis Management  

 

En viktig faktor, anser vi, som påverkar Crisis Managements innebörd i ett företag är 

företagets branschtillhörighet. Branschen kan i stor utsträckning avgöra i vilken omfattning 

ett företag bör arbeta med Crisis Management.  

 

Olika branscher kan vara den främsta orsaken till att det finns skillnader i företags löpande 

Crisis Management-arbete. Då ett produktfel skulle uppstå i ett företag som arbetar direkt mot 

slutkonsumenter, som i Tetra Paks fall, skulle detta kunna bli väldigt allvarligt och få 

förödande konsekvenser för ett stort antal slutkonsumenter. För företag i dessa branscher är 

det av stor vikt att utgå från värsta scenario-principen och arbeta utifrån denna, så att de 

potentiella krissituationerna redan på förhand har behandlats och att det finns svar att 

tillhandahålla media och de drabbade direkt.  

 

Att utgå från värsta scenario-principen, menar litteraturen (Mitroff, 2001; Regester, 1987; 

Skoglund, 2002) är fundamentalt för alla typer av organisationer oavsett på vilken marknad de 

verkar, dock menar vi att det är viktigast för de företag som vänder sig mot slutkonsumenter, 

då deras intressen bevakas i större utsträckning av media. Bilbranschen är eventuellt det 

tydligaste exemplet på en bransch som arbetar utifrån värsta scenario-principen. Trots att 
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endast ett fåtal bilar är behäftade med fel som kan leda till allvarlig skada, väljer bilföretagen 

oftast att återkalla hela produktionsserier.  

 

I uppsatsens inledning kunde vi se att Johnson & Johnson var framgångsrika, och minimerade 

biverkningarna av Tylenol-krisen, då de utgick från värsta scenario-principen. Hade Johnson 

& Johnson arbetat med ett strukturerat Crisis Management-arbete, med hjälp av dessa ovan 

nämnda principer, redan innan krisen, hade effekterna antagligen blivit ännu mindre. Detta 

bekräftar vikten av att alla företag bör använda sig av Crisis Management på ett systematiskt 

och strukturerat sätt för att kunna hantera kriser. Som vi har skrivit tidigare så anses Tylenol-

krisen vara startpunkten för Crisis Management som ämne, detta styrks av att det sedan 1980-

talet finns konsultbyråer som endast arbetar med Crisis Management.  

 

En annan orsak till varför Crisis Management kan ha olika innebörd för olika företag, anser vi 

är beroende på hur ägarstrukturen ser ut. Skillnaden mellan privata företag och börsnoterade 

företag är att börsnoterade har informationsplikt på allt som kan vara kursdrivande. Befinner 

sig ett börsnoterat företag i en kris ska företaget formellt informera om detta. Ett börsnoterat 

företag får inte lämna ut information internt först, utan måste i samtliga fall, informera de 

interna och externa aktörerna samtidigt (Peter Torstensson).  

 

En ytterligare skillnad mellan privata och börsnoterade företag är, enligt David Ford, att 

börsnoterade företag får avsevärt större publicitet i media än privatägda. Media är mer 

fokuserade på börsnoterade företag, detta på grund av aktieägarnas intresse. Detta leder till att 

börsnoterade företag granskas noggrannare, vilket resulterar i att utfallet av deras 

krishantering får större genomslagskraft i media. 

 

Vi bedömer att skillnaderna mellan olika länder också är avgörande för innebörden av Crisis 

Management i olika företag. Till exempel kan nämnas att företag i Sverige fortfarande ligger 

efter amerikanska företag på flera områden, vad gäller Crisis Management (Svensk 

Krisledning, 2003). I USA har Crisis Management fått ett kraftigt genombrott, detta bevisas 

av att 86 av Fortune 100 företagen43 anlitar tidigare nämnda Control Risks Group som konsult 

i krishanteringsfrågor (Control Risks Group). Skillnaderna mellan hur företag i de båda 

länderna arbetar med Crisis Mangement anser vi beror på politiska och kulturella faktorer. Då 

litteraturen i huvudsak är amerikansk är det av vikt att reflektera över hur detta påverkar ett 
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svenskt företag. Vi har tidigare konstaterat att teorin och empirin stämmer överens, dock 

undrar vi om de svenska företagen har anpassat sig efter teorierna direkt istället för att först 

reflektera över de rådande omständigheterna i Sverige. Dock är våra fallföretag 

multinationella  och inte endast fokuserade på svenska förhållanden.  

 

 

5.4 Ledningen och dess inverkan på Crisis Management  

 

Den interna aktör som har det övergripande ansvaret, samt i uppgift att se helhetsbilden, för 

Crisis Management, är ledningen. Ledningens beslut och prioriteringar sätter sin prägel på 

hela företaget. I teorikapitlet konstaterade vi att det är här som det ursprungliga Crisis 

Management-arbetet bör starta. I Alfa Lavals fall är företagsledningen inkorporerad i Core 

Incident Team genom att två av nyckelpersonerna i teamet även är medlemmar i 

koncernledningen. I Tetra Pak är fallet sådant att Crisis Management Teamet enbart består 

utav koncernledningsmedlemmar.    

 

Teoriförfattarna (Fink, 2002; Regester, 1987) menar att det bör vara ledningen som är högst 

ansvarig för Crisis Management-arbetet i organisationen. Dock anser vi att, då det alltid är 

styrelsen som besitter det yttersta ansvaret i en organisation, bör Crisis Management 

implementeras ytterligare ett steg högre i företagshierarkin än vad litteraturen föreskriver. 

Tidigare i teorikapitlet har vi skrivit att ”om ett explicit stöd från ledningen uteblir finns 

risken att de anställda och de berörda enheterna inte tar Crisis Management-planen på allvar”. 

För att ytterligare förstärka vikten av Crisis Management, anser vi, bör Crisis Management-

arbetet starta på styrelsenivå och därefter implementeras nedåt i en organisation. Styrelsen bör 

kräva rapporter av organisationens Crisis Management-team på regelbunden basis för att på så 

sätt visa på vikten av Crisis Management.  

 

Vidare menar vi att styrelsen skulle kunna använda ovan nämnda rapporter, till att 

komplettera företagets årsredovisning med en Crisis Management-del, på det sätt som de 

flesta företag idag kompletterar sin årsredovisning med en miljöredovisning. På så sätt skulle 

de externa aktörerna få inblick i företagets beredskapsarbete för kriser. Beredskapen kan ses 

som en del i ett företags samhällsansvar. En potentiell Crisis Management-redovisning skulle 

                                                                                                                                                                                     
43 I vår använda källa nämns inte vilket år som detta var fallet.  
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sätta press på ledning och styrelse. Om Crisis Management-rapporten blir ett vedertaget 

komplement till den traditionella årsredovisning anser vi att företag, vilka inte har anammat 

denna aktivitet, kommer att uppleva en närgångnare granskning av media och samhället vid 

händelse av kris. Ett företag, som vid en händelse av kris gjort sitt yttersta för att lösa 

situationen till det bästa, har lättare att vinna allmänhetens sympati än ett företag som har 

hanterat krisen på ett ostrukturerat och osystematiskt sätt. 

 

Crisis Managements innebörd i ett företag är till stor del beroende av ledningens inställning. 

En motvillig ledning försvårar implementeringen av Crisis Management i organisationen. Om 

ledningen däremot stödjer processen, känner personalen att företaget tar ansvar för att skydda 

företagets affär, personal och image. 

 

 

5.5 Crisis Management-team och dess inverkan på Crisis 

Management  

 

Vi tolkar, utifrån vår insamlade teori och empiri, att den aktör i Crisis Management-

processen, som har till uppgift att implementera samt att genomföra det strategiska och 

praktiska arbetet i en organisation, är Crisis Management-teamet. Crisis Management-teamet 

utgör därmed den centrala aktören i Crisis Management-arbetet. För att kunna åstadkomma ett 

effektivt Crisis Management-arbete anser vi att det är viktigt att betona vikten av 

välfungerande team som sköter det övergripande Crisis Management-arbetet. I teorikapitlet 

har vi tidigare skrivit att Regester (1987) hävdar att ett Crisis Management-team som utför ett 

effektivt arbete kommer att reducera riskerna för att en eventuell kris ska uppstå, samt att 

mildra effekterna ifall en kris inträffar.  

 

Det Crisis Management-team som sammansätts blir till stor del präglat och beroende av de 

individer som verkar inom företaget. Enligt teorin (King, 2002) arbetar heterogena team mer 

effektivt än homogena team, som exempel på ett heterogent team kan Alfa Lavals Core 

Incident Team nämnas. Inom teamet uppfattar vi att det finns minst två åsikter om hur Crisis 

Management-arbetet bör struktureras, bland annat angående hur dokumentationen under de 

olika faserna, bör bedrivas. Exempelvis en av respondenterna, förordar mer dokumentation än 

vad hittills har gjorts. Meningsskiljaktigheter kan generera kreativitet och främja teamets 
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utveckling ifall de båda åsikterna representeras och på så sätt sätter sin prägel på Alfa Lavals 

Crisis Management-arbetet.  

 

I Crisis Management-litteraturen (Booth, 1993; Fink, 2002; Mitroff,  Pearson & Harrington, 

1996; Regester, 1987) nämns inte fördelen av att inkludera en internkommunikatör i teamet, 

detta anser vi vara en föredömlig handling utav Alfa Laval, då en internkommunikatör 

avsevärt kan underlätta implementeringen och kommunikationsflödet nedåt i organisationen. 

Detta har vi noterat då det i litteraturen (Booth, 1993; Fink, 2002; Mitroff & Pearson & 

Harrington, 1996; Regester, 1987) ständigt saknas en diskussion kring hur Crisis Management 

faktiskt bör implementeras rent praktiskt i organisationen. Detta ser vi som en brist i den 

befintliga Crisis Management-teorin och vi anser att Crisis Management, som teoretiskt ämne, 

hade gynnats av en mer handgriplig beskrivning av implementeringsprocessen. Även 

sammansättningen av teamet skiljer sig något mellan teori (Albrecht, 1996; Podolak, 2002) 

och empiri. Empirin väljer, till skillnad från litteraturen, (Albrecht, 1996; Booth, 1993; Fink, 

2002; Mitroff & Pearson & Harrington, 1996; Podolak, 2002) att utesluta en jurist ur teamet, 

detta tror vi kan bero på de skillnader som råder mellan svenska och amerikanska företag. 

Vad gäller VD:s medverkan i teamet råder överensstämmelse mellan teorin och empirin, båda 

har uteslutit VD då denna person, under en krissituation, måste kunna koncentrera sig på den 

löpande verksamheten.  

 

Alfa Laval och Tetra Pak har båda valt att arbeta med ett stationärt, centralt team och 

temporära, lokala team för att hantera kriser, vilket vi har nämnt ovan. Denna möjlighet till 

organisatorisk uppdelning av Crisis Management-arbetet bidrar enligt oss, efter att ha tolkat 

respondenternas svar, till en snabb och effektiv lösning av lokala krissituationer, vilka inte 

fordrar centrala åtgärder. Denna uppdelning saknar vi i den studerade litteraturen (Albrecht, 

1996; Booth, 1993; Fink, 2002; Mitroff,  Pearson & Harrington, 1996; Regester, 1987).  Vi 

anser att detta är ett effektivt sätt, vilket teorierna bör framhäva, att hantera en kris på, då 

möjligheten att delegera leder till effektivt Crisis Management.  

 

Att Alfa Lavals Core Incident Team inte har genomgått några kriser tillsammans som ett 

team, vilket diskuteras i empirin, innebär att teamets precrisis-arbete inte är testat i 

verkligheten. Huruvida den Crisis Management-process som Alfa Lavals Core Incident Team 

har implementerat i organisationen är effektiv kan endast visa sig efter att de har managerat en 

verklig kris. I empirin skriver vi att David Ford säger ”jag tror att man utvecklar kompetens 
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först när man har managerat ett par kriser och då kan gapet mellan att över- och underreagera 

balanseras” (David Ford). Innan dess anser vi att det är svårt att veta huruvida teamet och 

Crisis Management-processen fungerar i praktiken. 

 

Vi bedömer att de interna aktörerna till stor del påverkar ett företags Crisis Management-

arbete genom sin inställning, sin struktur och sin kunskap. Ett Crisis Management-team som 

har kunskap och de rätta förutsättningar, har möjlighet att skapa en effektiv Crisis 

Management-process. Kompetenta interna aktörer innebär att Crisis Management-arbetet 

inom ett företag har goda möjligheter att lösa krissituationer på ett optimalt sätt, så som 

litteraturen (Albrecht, 1996; Regester & Larkin, 2002) föreskriver. 

 

 

5.6 Aktiviteter och dess inverkan på Crisis Management  

 

För att ett Crisis Management-team ska kunna lösa en kris på ett optimalt sätt, använder ett 

team sig av en rad aktiviteter. Vi tolkar att aktiviteterna i Crisis Management-arbetet, vilka 

beskrivs i den tidigare diskuterade APTRA-modellen (Albrecht, 1996), utgörs av  

bindningarna och interaktionen mellan samtliga lager i ”the Onion Model” (Mitroff & 

Anagnos, 2001). Dessa fem lager beskriver en organisation som ett system utifrån ett 

”lagerperspektiv”. För att uppnå ett effektivt Crisis Management-arbete måste, enligt oss, 

samtliga lager interagera med varandra, för att åstadkomma en organisation där Crisis 

Management är en naturlig del av organisationsstrukturen i samtliga nivåer av företaget. 

Mellan dessa lager förekommer bindningar, som karaktäriserar den interaktion som 

förekommer. En aktivitet som stärker bindningarna, anser vi efter att ha studerat litteraturen, 

är kommunikation mellan de olika aktörerna. En organisationsstruktur bör, enligt oss, främja 

tvåvägskommunikation, för att stärka bindningarna mellan de olika lagren.  

 

Huruvida ovan nämnda aktiviteter, som beskrivs i APTRA-modellen samt i det övriga 

teorikapitlet, är nya eller har tillämpats tidigare, innan Crisis Management-begreppets 

uppkomst, är en intressant diskussion. Möjligheten finns att krisförebyggande och 

krishanterande aktiviteter har tillämpats långt tidigare, på ett mer ostrukturerat sätt. Vi anser 

att alla organisationer rimligtvis utsätts för en kris i någon form, dock är det, som vi har sett 

ovan i Svensk Krislednings undersökning, endast cirka hälften av de börsnoterade svenska 
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företagen som arbetar aktivt med Crisis Management. Är det så att den andra hälften av 

företagen använder sig av liknande aktiviteter, trots att de inte använder Crisis Management 

som ett samlingsbegrepp för dessa aktiviteter? Vi tror, om fallet är sådant, att aktiviteterna i 

själva krisfasen är snarlika men att de företag som inte arbetar systematiskt med Crisis 

Management inte fokuserar i lika stor utsträckning på pre- och postcrisis-faserna, vilket 

innebär att effektiviteten vid en eventuell krissituation försämras.  

 

Den ökade insikten och fokuseringen kring implementeringen av Crisis Management-

aktiviteterna i en organisation, har vi kunnat urskönja både i den teoretiska samt i den 

empiriska studien som vi har utfört. Vi anser att ett företag som arbetar med Crisis 

Management i alla tre krisfaser, är förberedda på en eventuell krissituation och kan behandla 

denna på ett effektivt och strukturerat sätt. Både pre- och postcrisis-faserna bidrar till att 

företag som arbetar med Crisis Management kan göra tids- och kostnadsbesparingar vid en 

eventuell krissituation. 

 

För att ett företag ska kunna implementera rätt aktiviteter vid en krissituation är det viktigt att 

företaget har kartlagt dessa i precrisis-fasen. Dessa aktiviteter bör vara samlade i manualer 

och checklistor. I teorikapitlet skriver vi att Mitroff (2001) säger att ”de som tänkt igenom de 

värsta scenarion som ett företag kan drabbas av och utarbetat planer för dessa, kommer inte 

att bli paralyserade när företaget hamnar i oväntade problem” (Mitroff & Anagnos, 2001).   

 

I en organisation utgör det proaktiva arbetet, vilket förekommer i precrisis-fasen, det mest 

fundamentala i Crisis Management-arbetet. Det krävs en tydligt utarbetad Crisis 

Management-plan för att organisationen, på effektivast sätt, ska kunna bemöta en eventuell 

krissituation. Enligt Mitroff (2001) måste företag vara proaktiva och tänka igenom möjliga 

hot, samt konkretisera förslag i form av Crisis Management-planer för att inte riskera att få 

stora problem med att lösa en potentiell kris.  

 

Det finns, enligt oss, klara fördelar med att göra skriftlig dokumentation, med tillhörande 

checklistor och manualer, som har till uppgift att styra företagets förfarande vid en eventuell 

krissituation. Dock finns samtidigt risken för att detta blir dokument, vilka endast utgör 

trygghet i och med sin existens och inte något som företaget arbetar kontinuerligt med. Detta 

kan resultera i att implementeringen nedåt i organisationen eftersätts och processen Crisis 

Management stannar på ledningsnivå och stöd i organisationen uteblir. De organisationer som 
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inte arbetar med manualer och checklistor kan besitta fördelen att medarbetarna i 

organisationen gemensamt känner till Crisis Management genom den kultur som råder i 

företaget. Alfa Lavals Core Incident Team strävar, som vi tolkar respondenternas svar, efter 

att Crisis Management ska inkorporeras i företagets kultur. 

 

Endast Tetra Pak, av våra två fallföretag, dokumenterar krisen i de olika faserna så som 

Watkin (2001), i vårt teorikapitel, föreskriver. I Alfa Lavals fall finns det en risk att 

avsaknaden av dokumentation kan leda till att fel åtgärder sätts in samt att värdefull tid går 

förlorad. I de fall då Core Incident Teams medlemmar inte är tillgängliga, kanske en mindre 

erfaren medarbetare måste managera krisen, vilket kan vara svårt utan stöd i form av skrivna 

dokument. Planen måste även vara baserad på en bred krisportfölj (Mitroff & Anagnos, 

2001). 

 

Vi anser att om det saknas manualer i organisationen blir kunskapsöverföring mellan 

individer en viktig del i organisationens arbete. Detta för att inte förlora det humankapital som 

organisationen besitter. 

 

Enligt vår bedömning har litteraturen (Mitroff & Anagnos, 2001; Regester & Larkin, 2002)  

en förmåga att måla upp den omvärld, vilken företagen verkar i, som något förenklad. Detta 

leder till ett Crisis Management-arbete av statisk karaktär där manualerna, vilka är utarbetade 

i förväg, sägs kunna hantera alla typer av kriser. Företags Crisis Management-arbete bör 

kännetecknas av en mer flexibel inställning. Detta vidimeras av respondenterna i 

empirikapitlet, där bland annat Caroline Runéus säger att det gäller att ha ”fingerspitz-gefühl” 

i alla lägen. 

 

Litteraturförfattarna (Booth, 1993; Mitroff & Anagnos, 2001) påpekar vikten av att 

kategorisera de kriser som kan drabba ett företag. I precrisis-fasen bör företag träna på minst 

en kris i varje kriskategori. Det är dock vår uppfattning, att våra empiriföretag arbetar med 

alla kriser på samma tillvägagångssätt och någon kategorisering förekommer inte. Vi ställer 

oss tveksamma till om det är möjligt att hantera till synes olika kriser med samma 

tillvägagångssätt, då kriser är väldigt olika i sitt förfarande och kräver olika strategier.  

 

Alfa Laval och Tetra Pak är, enligt respondenterna, medvetna om att de inte tränar tillräckligt 

frekvent. Dock fick vi intrycket av att företagen, trots detta, inte känner ett behov i dagsläget 
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av träning i den omfattning som litteraturen (Fink, 2002; Regester, 1987) beskriver. Vi anser 

att det är omöjligt att träna i den utsträckning som teorin förespråkar, då företag har 

begränsade resurser vad gäller tids- och kostnadsaspekten. Teorin menar vidare att företag ska 

förbereda sig minutiöst på varje tänkbar krissituation, genom att förbereda färdiga och 

generella manualer och checklistor. Vi anser att det är intressant att belysa Alfa Lavals 

flödesschema som ett exempel på en manual, vilken kan bli problematisk att följa i samtliga 

krissituationer. Vår uppfattning är att Alfa Lavals flödesschema har vissa brister och kan vara 

vilseledande för personer som inte ingår i Core Incident Teamet. Flödesschemat bör 

kompletteras med förklaringar och exempel, annars kan det leda till missuppfattningar 

rörande ansvar och fördelning av arbetsuppgifter.  

 

Att arbeta med manualer, bedömer vi, bidrar till att Crisis Management-arbetet blir mer 

strukturerat samt att processen blir systematiserad. Skrivna stöd i form av checklistor och 

manualer bidrar också till en ökad trygghetskänsla hos personalen samt gör krishanteringen 

tids- och kostnadseffektivare, dock bör dessa manualer hanteras med en flexibel inställning. 

 

 

5.7 Omvärlden och dess inverkan på Crisis Management  

 

Vi anser att de nya förutsättningarna i omvärlden, vilka diskuteras i uppsatsens inledning, 

kräver att företag arbetar med Crisis Management på ett strukturerat sätt för att skydda 

verksamhetens materiella samt immateriella tillgångar. Världen idag präglas av en pågående 

dynamik, där ett företags struktur och tillgångar kan försvinna plötsligt. 

 

Vi menar att det är viktigt att företag frågar sig var hoten kan komma ifrån och vad som 

riskerar att hota företagets tillgångar. Genom att definiera hotbilden och arbeta med 

scenariobyggande kan ett företag förbereda sig inför alla de kriser, vilka kan drabba företaget. 

Det är även av betydelse att kartlägga de aktörer i omvärlden som kan vara till hjälp för 

företag då potentiella kriser ska identifieras. För att kunna göra heltäckande analyser av 

potentiella krissituationer, anser vi att företag bör tillsätta externa grupper, där forskare och 

externa experter med flera, får resonera kring potentiella krisscenarion utifrån sina egna 

perspektiv och upplevelser. Detta för att företaget ska få en, ur företagets perspektiv, 

oberoende bild, över hur omvärlden uppfattar företaget och dess produkter. 
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För att kunna åstadkomma ett effektivt Crisis Management-arbete utifrån ett, enligt oss, 

heltäckande perspektiv, krävs det att de ursprungliga fem faktorerna i ”the Onion Model” 

(Mitroff & Anagnos, 2001) utökas med ytterligare en faktor, ”omvärlden”. Detta tycker vi 

leder till en mer korrekt och övergripande bild av den organisationsstruktur som krävs för ett 

effektivt Crisis Management-arbete. I omvärlden verkar de externa aktörer, vilka ständigt 

integrerar med en organisation och bildar dess nätverk. Ett företag bör ta hjälp av de externa 

aktörerna som ingår i deras nätverk, ifall de är starkt sammanbundna, vid en krissituation. 

Detta medför att ett företag inte står ensamt i krishanteringsprocessen. ”Omvärldslagret” 

krävs för att förstå en organisations hela struktur, då organisationen i hög grad påverkas av 

den kontext vilken den verkar i. De övriga fem faktorerna interagerar med, och påverkas av, 

omvärldslagret i någon form.  

 

I omvärldslagret befinner sig, enligt oss, de externa aktörer som påverkar organisationen och 

den kontext, i vilken företaget verkar. Det krävs omvärldsanalyser för att identifiera vilka 

aktörer som agerar i detta lager. Dock varierar dessa aktörer i varje krissituation, på grund av 

att alla kriser är unika och det inte går att göra generaliseringar. De externa aktörer, vilka 

måste definieras, är de, vilka på ett direkt sätt, påverkar en organisation och på så sätt kan 

orsaka krissituationer i organisationen. Dessa externa aktörer är till exempel de som 

vidarebefordrar och styr information om krissituationen till en vidare publik.  

 

I teorikapitlet poängterar vi att media är den viktigaste externa aktören utifrån ett Crisis 

Management-perspektiv, detta då media genom sin rapportering, påverkar de aktörer, vilka är 

avgörande för företagets fortlevnad. Media kan inte enbart förvärra bilden av krisen utan även 

skapa nya kriser, genom sitt sätt att förmedla krisen på till omvärlden. Genom att appellera till 

folks rädsla och nyfikenhet misstänker vi att media hoppas kunna sälja fler enheter av sin 

produkt. Media tjänar på om en kris eskalerar i omfattning, då detta ökar allmänhetens 

nyfikenhet. Enligt Peter Torstensson på Alfa Laval, har även den svenska affärspressen, på 

senare år, allt mer börjat att ägna sig åt sensationsjournalistik, där media medvetet fokuserar 

på potentiella skandaler (Peter Torstensson).  

 

Vi anser att det är av stor vikt för ett företag att tala sanning, för att media inte ska tappa 

förtroendet för företaget som primär informationskälla, detta förstärks av både vår insamlade 

teori och respondenternas svar. Att tala sanning innebär dock inte att ett företag behöver 

tillhandahålla all information som existerar internt i ett företag, så tillvida att den inte är 
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kursdrivande. Detta för att inte äventyra krishanteringsprocessen. Vid krissituationer bör alla 

journalister samlas vid ett tillfälle. På så sätt får de, vilka bör ta del av krisinformationen, 

samma information. 

 

 

5.8 Avslutning 

 

För att klargöra vår ståndpunkt angående Crisis Management vill vi betona att vi anser det 

vara fundamentalt för företag i dagsläget att arbeta aktivt med Crisis Management och att 

detta arbete måste implementeras och integreras i hela organisationen, vilket även styrks av 

teorin (Mitroff, & Anagnos, 2001; Regester, 1987). Det systematiska tillvägagångssättet bör 

genomsyra hela Crisis Management-processen oavsett hur organisationen är uppbyggd. Vi 

anser att en organisations struktur i allra högsta grad påverkar vilken innebörd Crisis 

Management får för en organisation, genom att den utgör de inre förutsättningarna för Crisis 

Management-processen. 

 

Genom att ett företag besitter de rätta faktorerna, vilka är nämnda ovan, för ett effektivt Crisis 

Management, medför detta att ett företag är kapabelt att kunna lösa en krissituation på ett 

optimalt sätt. De effekter och den innebörd ett aktivt Crisis Management har på ett svenskt 

företag, kan vara olika från företag till företag på grund av ovan nämnda faktorers inverkan. 

Dock anser vi att den huvudsakliga innebörden av Crisis Management är den psykologiska 

effekten, där ett företags olika aktörer känner trygghet i och med Crisis Managements 

existens.   
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6 Slutsatser  
 

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser, som vi har kommit fram till angående de faktorer 

som har inverkan på Crisis Managements innebörd i ett svenskt företag. Kapitlet kommer att 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

 

 

6.1 Slutsatser angående Crisis Management 

 

För att uppnå vårt syfte, det vill säga för att skapa ett djup och en förståelse kring begreppet 

Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt företag, har vi utifrån aktörs- och 

aktivitetsperspektivet, studerat teori och empiri, med hjälp av vår valda metod. Genom att 

använda den kvalitativa undersökningsmetoden, med intervjuer som huvudverktyg, har vi 

med hjälp av respondenternas svar och den teoretiska bas vår litteraturstudie har givit oss, 

kunnat göra reflektioner och tolkningar som har diskuterats i analysen. 

 

Vi har löpande under arbetsprocessen försökt att besvara den problemformulering, vilken vi 

formulerade i uppsatsens början, samt de problematiseringar som framkommit löpande i 

texten. De slutsatser, som vi har kommit fram till angående de faktorer som vi anser har 

inverkan på Crisis Managements innebörd i ett svenskt företag, presenteras nedan. Vi kommer 

även att lyfta fram de teoretiska samt de praktiska bidragen som vi anser att vi, genom vår 

studie, har genererat. 

 

Företagsinterna faktorer som inverkar på Crisis Managements innebörd i ett svenskt företag 

är; kulturella och strukturella, huruvida företaget arbetar efter systematiska processer, 

företagsledningens värderingar och prioriteringar, Crisis Management-teamets inställning och 

kunskap, företagets humankapital, att företaget utgår från värsta scenario-principen, huruvida 

företaget implementerar rätt aktiviteter vilka bör vara strukturerade samt systematiserade samt 

att företaget kännetecknas av en flexibel inställning. 
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Övriga faktorer som även inverkar på Crisis Managements innebörd är; företagets 

branschtillhörighet, företagets ägarstruktur, vilket land företaget är verksamt i samt hur 

företagets omvärld ser ut. Dessa faktorer har vi kommit fram till efter att ha studerat den 

rådande verkligheten och vi anser att teorin bör belysa även dessa. 

 

Vi anser att ovan nämnda faktorer bör kompletteras för att effektivisera Crisis Management-

arbetet. Följande, kompletterande, punkter kan även sägas vara vårt teoretiska bidrag, då 

dessa, enligt oss, skapar en mer fullständig, teoretisk bild av Crisis Management-området. 

Dessa punkter är inte nämnda i de befintliga teorierna utan är resultatet av vår teoretiska och 

praktiska studie. En brist i den befintliga Crisis Management-teorin, som utkristalliserades 

under vår empiriska studie av Alfa Laval, var att en internkommunikatör bör ingå i Crisis 

Management-teamet, då denna underlättar implementeringen och kommunikationen nedåt i 

organisationen. En internkommunikatör skulle, enligt oss, gynnat den mer handgripliga 

implementeringsprocessen i en organisation och bör därför ha en central roll i Crisis 

Management-arbetet samt i implementeringsprocessen. Vår uppfattning är att teorin fokuserar 

för lite på den interna kommunikationsaspekten och att detta hade underlättats om en 

internkommunikatör hade varit en del av Crisis Management-arbetet.  

 

Vi anser även att ytterliggare punkter bör utvecklas i teorin. För att underlätta det praktiska 

arbetet bör även ansvarsfrågan diskuteras i teorin. Vi anser att det yttersta ansvaret för Crisis 

Management bör hamna hos företagets styrelse och inte som i dagsläget hos ledningen. 

Genom att ansvaret hamnar hos styrelsen säkerställer företag att Crisis Management blir en 

integrerad del i organisationen då företaget på detta sätt visar på Crisis Managements 

betydelse. Företag bör komplettera sin årsredovisning, som de i nuläget gör med en 

miljöredovisning, med en Crisis Management-rapport för att visa omgivningen att företaget 

arbetar aktivt med krisstrategier och är väl rustade inför eventuella framtida kriser.  

 

Det är även vår bedömning att Crisis Management-arbetet hade effektiviserats och 

implementeringen hade underlättats om alla företag hade arbetat med ett centralt team och 

flera lokala, temporära team, då denna ansvarsfördelning skapar förutsättningar för ett mer 

flexibelt Crisis Management-arbete. Denna möjlighet nämns inte i litteraturen (Fink, 2002; 

Mitroff & Anagnos, 2001; Regester, 1987) vilket vi finner vara en brist, som kan försämra 

effekterna av Crisis Management i stora organisationer. 
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Även de aktiviteter som ett företag tillämpar i de olika krisfaserna inverkar på Crisis 

Managements innebörd. Dessa aktiviteter är beroende av krisens art och är avgörande för 

vilka interna och externa aktörer som bör inkorporeras i Crisis Management-arbetet, för att 

lösa en krissituation på ett optimalt sätt. Vi anser att företag som arbetar med Crisis 

Management i alla tre faser, pre-, during- samt postcrisis, arbetar på ett effektivare och mer 

strukturerat arbetsätt, vilket medför att ett företag vid en krissituation kan göra tids- och 

kostnadsbesparingar. 

 

För att förbättra den befintliga Crisis Management-teorin bidrar vi med en vidareutveckling 

av Mitroffs (2001) etablerade ”the Onion Model” som vi utförligt diskuterade i analyskapitlet. 

För att arbeta effektivt med Crisis Management vill vi betona att omvärlden är en mycket 

viktig aspekt som ständigt bör analyseras, på grund av dess dynamiska karaktär och att dagens 

företag är allt mer beroende av sina externa aktörer. För att få en heltäckande bild av ett 

företags situation anser vi att Mitroffs (2001) ”the Onion Model”, bör utökas med ytterligare 

ett lager, omvärldslagret. Detta lager krävs för att förstå hela organisationens situation och 

struktur, då ett företag ständigt påverkas av den omgivningen, vilken det verkar i. 

 

Diskussionen om omvärldsperspektivet och dess påverkan på företag saknas till stor del i den 

befintliga Crisis Management-teorin. Det är vår uppfattning att företag i vårt samhälle är 

beroende av omvärlden och att omvärldsperspektivet måste integreras i hela organisationen, 

framför allt i Crisis Management-arbetet, då exempelvis en kris påverkas av omvärlden i alla 

faser.   

 

I de fall då ovan nämnda förutsättningar är gynnsamma för ett företag, besitter detta optimala 

förutsättningar för ett effektivt Crisis Management-arbete. Det gemensamma och 

övergripande resultatet av ovan nämnda förutsättningar blir främst, enligt oss, att Crisis 

Mangement utgör en psykologisk effekt på företag och dess aktörer, då den trygghetskänsla, 

vilken Crisis Management genererar, föder en säkerhet hos företag. Denna psykologiska 

effekt anser vi vara en av Crisis Managements viktigaste innebörd i ett svenskt företag. Den 

psykologiska effekten är vår primära slutsats, vilken vi har kommit fram till genom att 

resonera kring resultatet av ovan nämnda förutsättningar.  

 

Crisis Management kan även ses som en friskrivningsklausul, vilken företag kan åberopa då 

en eventuell kris inte manageras på ett tillfredsställande sätt. Såvitt ett företag misslyckas med 
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krishanteringsprocessen kan ett företag hävda att de gjorde sitt yttersta och att de var väl 

förberedda för kriser genom att ha omfattande Crisis Management-planer. Dock kan ett 

företag inte styra och kontrollera alla omständigheter som påverkar ett krisförlopp, vilket kan 

leda till ett negativt slutresultat, trots ett effektivt och välstrukturerat Crisis Management-

arbete. 

 

Som vi skrev i uppsatsens inledning, präglas världen av en ständigt pågående dynamik vilken 

förstärker vikten av att arbeta med Crisis Management. Vi hoppas att vi genom vår uppsats 

har ökat förståelsen för begreppet Crisis Management genom att påvisa teoretiska svagheter 

och belyst förbättringar vilka vi anser skulle ha utvecklat Crisis Management-teorierna i en 

positiv riktning. Vår huvudsakliga avsikt har varit att ge en insikt om vad Crisis Management 

kan ha för innebörd i ett svenskt företag vilket vi har haft för avsikt att besvara löpande i 

uppsatsen.  

 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Då Alfa Laval inte har testat sitt centrala Crisis Management-arbete i verkligheten, är det 

omöjligt att veta om företagets plan fungerar i praktiken. Då vi endast har intervjuat 

nyckelpersoner och inte observerat själva Crisis Management-processen, är det omöjligt för 

oss att avgöra hur effektivt Alfa Lavals Crisis Management-arbete är i verkligheten. Vi anser 

att det hade varit intressant att studera hur väl de teoretiska modellerna och processerna 

fungerar i praktiken under en omfattande krissituation. 

 

En annan intressant aspekt att studera Crisis Management utifrån, är huruvida de teorier som 

omfattas av Crisis Management-begreppet är nya eller är de sedan tidigare använda 

krishanteringsaktiviteter som endast har samlats under ett gemensamt namn. Kan det även 

vara så att det i dagsläget, relativt stora antal företag som inte arbetar med Crisis Management 

använder sig av snarlika aktiviteter. Detta kan belysas genom en jämförelse av två svenska 

företag, ett som arbetar strukturerat med Crisis Management och ett som inte gör det.  

 

Det vore även av intresse att studera hur ett företag i USA arbetar med Crisis Management för 

att kunna göra en jämförelse med ett svenskt företag, då den litteratur vi studerat har varit 
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ämnad för amerikanska företag. Detta för att observera huruvida den amerikanska aspekten i 

Crisis Management-teorierna påverkar Crisis Management i ett svenskt företag. Vi ställer oss 

också frågande till huruvida det är möjligt att applicera de amerikanska teorierna på svenska 

företag och förhållanden utan anpassning. 
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