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Abstrakt 

Kriser och allvarliga händelser sker på svenska företag varje år. Krisplanernas förekomst inom 

privata företag är låg jämfört med den offentliga sektorn, vilket kan medföra att krisberedskapen 

hos privata företag inte är så god som den skulle kunna vara. Syftet med denna studie är att fånga 

uppfattningen av hur man på olika nivåer i privata företag beskriver förekomst, användande och 

implementering av krisplaner. De roller som studien undersöker är chef, mellanchef samt 

medarbetare. Totalt har sju stycken kvalitativa intervjuer genomförts och analyserats utifrån 

innehållsanalys med meningsbärande enheter, koder och kategorier. Resultatet i studien visar att 

användning och framkomst av krisplaner skiljer sig mellan företagen. Den största skillnaden syns 

dock utifrån företagets storlek och antal anställda, då bland annat ekonomi och juridik styr 

prioritering av säkerhetsarbetet. Även företagets risknivåer påverkar inställningen till att arbeta 

med krisplaner, då vissa branscher ses som mer skadedrabbade än andra.  
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Abstract 
Crises and hazards affect Swedish companies every year. Crisis plans aren’t as common in the 

private sector as they are in the public sector. The preparedness for crises can therefore be worse 

in private companies compared to the public sector. The purpose with this study is to understand 

how people in different levels within the organization describe appearance, usage and 

implementation of the crisis plans in the private sector. The roles that the study examines are 

manager, mid-level manager and employees. Seven qualitative interviews have been made and a 

content analysis has been used to analyse the result with meaning units, codes and categories. The 

result of the study shows that usage and appearance of crisis plans in the private sector differs 

between the companies. The largest difference is seen in the company’s size and number of 

employees since economics and legislation is important factors to the security priorities. There 

are also differences between the risk levels of each company, as some sectors appear to be more 

affected than others. 

 

Keywords: Crisis plan, crisis management, legislation, risk levels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ....................................................................................................................................................... 3 
2.1 LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR ...................................................................................................... 3 

2.1.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ............................................................................................ 4 
2.1.2 Arbetsmiljölag (1977: 1160) ............................................................................................................... 4 
2.1.3 Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977: 1166) .................................................................................... 5 
2.1.4 AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd .................................................................................... 5 
2.1.5 AFS 2001:01 systematiskt arbetsmiljöarbete ................................................................................... 6 
2.1.6 Kvalitetsstandarder ............................................................................................................................. 7 

3. SYFTE ................................................................................................................................................................... 8 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................................ 8 
3.1.1 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................................... 8 

4. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................... 9 

5. TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................... 11 
5.1 CRISIS MANAGEMENT ................................................................................................................................ 11 
5.2 RISKPERCEPTION ........................................................................................................................................ 12 
5.3 BEGREPPSDEFINITIONER ......................................................................................................................... 13 

5.3.1 Krisplan ............................................................................................................................................... 13 
5.3.2 Krishanteringsförmåga ...................................................................................................................... 14 

6. METODIK ......................................................................................................................................................... 15 
6.1 URVAL ........................................................................................................................................................... 15 
6.2 DATAINSAMLINGSMETODER .................................................................................................................... 16 

6.2.1 Semi-strukturerade intervjuer .......................................................................................................... 16 
6.2.2 Bedömning ......................................................................................................................................... 16 

6.3 ANALYS ......................................................................................................................................................... 18 
6.4 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN ............................................................................................................. 19 

7. RESULTAT ........................................................................................................................................................ 20 
7.1 FÖRVIRRING KRING BEGREPPET ”KRISPLAN” ...................................................................................... 20 

7.1.1 Krisplanens innehåll .......................................................................................................................... 21 
7.1.2 Kunskap och utbildning ................................................................................................................... 21 
7.1.3 Verktyg ................................................................................................................................................ 22 

7.2 ERFARENHETER .......................................................................................................................................... 23 
7.3 FÖRETAGETS STORLEK OCH ANTAL ANSTÄLLDA HAR BETYDELSE .................................................. 23 

7.3.1 Värdet av en krisplan ........................................................................................................................ 24 
7.3.2 Kostnader ........................................................................................................................................... 25 

7.4       LAGSTIFTNING .......................................................................................................................................... 26 
7.5 DET SUNDA FÖRNUFTET .......................................................................................................................... 27 

8. DISKUSSION .................................................................................................................................................... 28 
8.1 METODIKDISKUSSION ............................................................................................................................... 30 

9. SLUTSATS .......................................................................................................................................................... 32 

10. VIDARE FORSKNING .................................................................................................................................... 32 

LITTERATURFÖRTECKNING .......................................................................................................................... 33 
BÖCKER .................................................................................................................................................................. 33 
ARTIKLAR OCH RAPPORTER ................................................................................................................................ 33 
MYNDIGHETSPUBLIKATIONER .......................................................................................................................... 34 
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ............................................................................................................................. 34 
ELEKTRONISKA KÄLLOR OCH DATABASER ..................................................................................................... 35 
FÖRELÄSNINGAR OCH PRESENTATIONER ....................................................................................................... 35 

APPENDIX I ............................................................................................................................................................. 36 

APPENDIX II ............................................................................................................................................................ 38 



 

 
Figurförteckning 
Fig.1- SAM-hjulet……………………………………………………………………………....6 
Fig.2- Modell som beskriver kategorier och underkategorier…………………………………...20 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1- Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningar samt koder…………..18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Förord 
Fältet samhällelig riskhantering inkluderar flera teorier, tillvägagångssätt och områden som gör 

det möjligt att studera många olika typer av fenomen. Jag har funderat mycket kring 

krisberedskap och krisberedskapsplaner under en längre tid och sökt svar på hur privata företag i 

Sverige tänker kring dessa frågor. Statliga myndigheter använder i regel krisplaner inom sina 

verksamheter, men andelen privata företag som gör det tenderar att vara färre. Jag undrar därför 

om det finns tillräcklig beredskap, om krisplaner existerar och hur mycket man resonerar kring 

förberedande insatser i de privata företagen. Dessa tankar har inspirerat mig att skriva denna 

uppsats och jag hoppas att Du som läsare blir lika inspirerad som jag. 

 

Jag vill tacka min handledare GullBritt Rahm för allt stöd och handledning som jag har fått under 

denna uppsats. Jag vill också passa på att tacka de informanter som ställt upp i studien och 

bidragit med sina egna berättelser, tankar och åsikter. Utan er hade detta inte varit möjligt.  
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1.     Inledning 

Varje år skadar sig ca 100 000 människor i arbetsplatsolyckor och ungefär 50 av dem är 

dödsolyckor. Detta innebär att det inträffar 1,3 dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor per  

100 000 sysselsatta (Arbetsmiljöverket, 2011). I de arbetsplatsolyckor med dödlig utgång som 

inträffade under första halvåret 2008, är privata företag och egenföretagare kraftigt 

överrepresenterade. Ett flertal bakomliggande faktorer har identifierats till varför just privata 

företag är de som drabbas av flest dödsolyckor, bland annat att många företagare saknar kunskap 

om arbetsmiljölagstiftning och säkerhetsarbete (Arbetsmiljöverket, 2008). 

 

En krissituation är en situation eller händelse som avviker eller stör den dagliga verksamheten 

och kan exempelvis vara en allvarlig arbetsplatsolycka, hot och våld på arbetsplatsen eller att en 

medarbetare begår självmord (Skoglund, 2002). Allvarliga händelser och krissituationer kan 

påverka många människor och stora delar av samhället, men den kan även drabba mindre 

grupper och enskilda företag genom exempelvis emotioner, strukturer, lagar, regler och ekonomi 

(Hammerskog, 2005). Krisplaner används som stöd vid dessa händelser och innehåller vanligen 

rutiner, strukturer och rollfördelningar för vem som gör vad vid en allvarlig händelse och syftar 

till att stärka företagets krisberedskap. Grundtanken med en krisplan är att den skall vara ett 

verktyg och ge stöd och vägledning både före, under och efter allvarliga situationer. Krisplanen 

syftar till att minska efterverkningarna och lindra omfattningen på skador för liv, hälsa och 

egendom (Hammerskog, 2005). 

 

Krissituationer och/eller allvarliga händelser har olika orsaker till varför de uppstår, vilket medför 

att svenska företag måste anpassa sitt arbete till att förebygga och ha beredskap för de situationer 

som kan tänkas uppstå inom verksamheten. En förutsättning för att detta skall vara 

genomförbart är att företag och organisationer aktivt arbetar med sin krisberedskap och är 

beredda när det värsta händer(Arbetsmiljöverket, 2012). Alla företag i Sverige, oavsett antal 

anställda och bransch, skall enligt Arbetsmiljöverket ha beredskap och utrustning för första 

hjälpen och krisstöd. De företag som har minst en person anställd skall även ha befintliga rutiner 

för krishantering vid akut sjukdom och olycksfall. Rutinerna skall bland annat reglera vem som 

gör vad i krishanteringsarbetet, hur information skall spridas samt hur man fattar beslut kring 

specialinsatser(Arbetsmiljöverket, 2012). 
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Det borde ligga i företagens intresse att investera i krisplaner för att förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen, eftersom det handlar om företagets och medarbetarnas säkerhet och 

välmående. Chefer på svenska företag har idag huvudansvaret (Arbetsmiljölag 1977: 1160) 

när det gäller krishantering, både i chefskapet och i lagens mening (AFS 1999:7), eftersom det är 

arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder som förebygger att ohälsa och olycksfall inträffar 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att beskriva samt ge en bakgrund till rådande lagstiftning och 

styrdokument på området. Dessa styrdokument och lagar utgör grunden för hur svenska företag 

skall arbeta med krishantering inom sina organisationer och reglerar bland annat omfattning av 

säkerhetsarbetet samt dokumentationskrav. Inom området är det främst Arbetsmiljölagen som 

reglerar krishanteringsarbetet på våra arbetsplatser och som kompletteras med Arbetsmiljöverkets 

författningssamlingar (AFS: er) och Arbetsmiljöförordningen. Även lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor reglerar detta område. 

 

Generellt sett ligger Sverige i framkant när det gäller säkerhet, krishantering och krisplaner i 

jämförelse med andra länder runt om i världen. Sverige har en stark lagstiftning som sätter krav 

på både företag, myndigheter och privatpersoner för att vi tillsammans skall verka för att 

minimera skador på liv, hälsa och egendom (Arbetsmiljöverket, 2012). Det svenska 

krishanteringssystemet är uppbyggt på tre stycken grundprinciper: ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen samt närhetsprincipen (MSB, 2010). Principerna innebär att ”den eller de som har 

ansvar för en verksamhet under normala förhållandet även skall ha det under en kris”, ”att en verksamhets 

lokalisering och organisation så långt som möjligt skall vara densamma under fredstid som under kris eller krig” 

samt ”att kriser skall hanteras där de inträffar och av dem som är närmast berörda” (MSB, 2010). 

 

De offentliga verksamheterna ställer krav på näringslivet för att vi tillsammans skall få en 

helhetssyn i arbetet med krisberedskap och krishantering, vilket innebär att det krävs 

gemensamma kunskaper om risker, sårbarheter och hot (MSB, 2010). Det är många av de 

samhällsviktiga verksamheterna som drivs och ägs av näringslivet och privata företag, bland annat 

infrastruktur, elförsörjning samt telekommunikation och det är därför viktigt att krisberedskap 

och krishantering fungerar. Företagen måste själva se till att de är informerade om risker och hot 

som kan påverka säkerheten, men det offentliga har ett huvudansvar vad gäller den övergripande 

samhällssäkerheten (MSB, 2010). 

 

2.1 Lagstiftning och förordningar 

Det finns ett antal lagstiftningar som reglerar hur svenska företag skall arbeta med krishantering. 

Lagstiftningarna kompletteras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) som även de gäller för 

samtliga företag i Sverige. Det finns ingen lag som säger att företag skall ha en krisplan, men 

bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete har 

dokumentationskrav på ett antal punkter samt AFS 1997:7 innehåller krav om första hjälpen och 

krisstöd. 
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Om ett företag bryter mot Arbetsmiljölagen eller någon av de AFS: er som gäller för 

verksamheten, kan Arbetsmiljöverket som kontrollmyndighet utfärda: 

 

1) Inspektionsmeddelanden – meddelandet uppmanar företaget att vidta åtgärder inom en 

bestämd tid. 

2) Föreläggande eller förbud – om företaget struntar i att vidta åtgärderna kan 

Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller ett förbud. Detta kan förenas med ett vite, 

ett belopp som arbetsgivaren får betala om beslutet inte följs. 

3) Böter eller fängelse – om företaget fortsätter att ignorera åtgärderna kan de skyddsansvariga 

dömas till böter eller fängelser i upp till ett år. Straffen döms ut av vanliga domstolar. Har en 

människa dödats i arbetet, döms straffet enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, kap 3, 7-10 §). 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

2.1.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Lag om skydd mot olyckor syftar till att skydda människors liv, hälsa och egendom mot olyckor 

och ansvaret fördelas mellan stat, kommun och enskilda företag. Lagen innehåller krav på 

brandskydd av byggnader, brandsyn och sotning. Den innehåller även krav på förebyggande 

åtgärder för att förhindra olyckor och skador, och för att uppfylla kraven skall ett systematiskt 

brandskyddsarbete bedrivas av de som äger och nyttjar byggnader och anläggningar (Prevent, 

2013, s.42). Svenska företag måste således på egen hand vidta och bekosta åtgärder som 

förhindrar brand och begränsar de skador som kan uppkomma till följd av brand och därmed 

ansvara för att skydda liv och egendom och inte orsaka olyckor. Företag förväntas därmed att ta 

ansvar för hela brandskyddet, förutom den del som genomförs av kommunens räddningstjänst. 

Företagen skall även ha rutiner för vad som ska göras, vem som gör det samt hur det skall göras 

när olyckan är framme (Notisum, 2013-05-03). 

2.1.2 Arbetsmiljölag (1977: 1160) 

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som syftar till att skapa en helhetssyn för arbetsmiljön och 

tar hänsyn till fysiska, psykiska och sociala faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön. Att 

lagen är en ramlag innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och allmänna krav och 

att den därmed inte ger några detaljerade regler om ansvarsfördelning, ansvar med mera. Lagens 

utgångspunkt är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att utveckla en god arbetsmiljö 

även i övriga avseenden. Arbetsmiljön skall således vara tillfredsställande och följa den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället och både arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö (Notisum, 2013-05-03). 
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2.1.3 Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977: 1166) 

Som komplement till Arbetsmiljölagen finns Arbetsmiljöförordningen, som reglerar 

bestämmelser om bland annat skyddskommittéer (som måste finnas i företag med fler än 50 

anställda), skyddsombud, skyldighet till anmälan av arbetsskador och tillbud, skyldighet att 

dokumentera vissa typer av dokument etc. (Notisum, 2013-05-03). 

2.1.4 AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd 

Föreskriften är även den ett komplement till AML handlar om hjälpåtgärder vid akut sjukdom 

och olycksfall för att upprätthålla och återställa livsnödvändiga kroppsfunktioner. Föreskriften 

gäller således för all verksamhet som omfattas av AML, undantaget den som ensam eller 

tillsammans med familjemedlem driver företag utan anställd, då endast bestämmelserna 8-10§§ 

gäller. Föreskriftens syfte är att reglera att det finns beredskap ute på arbetsplatserna som kan 

tillgodose både första hjälpen vid olyckor och psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår 

efter akuta kriser, allvarlig sjukdom eller olyckor. Näringsidkare och företagare är skyldiga att 

planera första hjälpen och krisstöd samt ordna och följa upp detta med utgångspunkt från den 

riskbedömning som skall genomföras. När det gäller beredskap gäller följande för företagen: 

 

”… på varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art, omfattning och särskilda risker… Det skall säkerställas att arbetsplatstagarna känner till hur första 

hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller” 

(AFS 1997:7 5§). 

 

Stor vikt läggs på chefers och arbetsledares kunskaper om krisstöd där föreskriften anger att 

dessa skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att ”på egen hand kunna planera och ordna detta på 

ett lämpligt sätt” (AFS 1997:7 7§). Om företaget på egen hand inte har den kunskap som krävs för 

att organisera krisstödet skall de kontakta företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig för att 

få hjälp med detta (AFS 1997:7 kommentar till 7§). 
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2.1.5 AFS 2001:01 systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gäller alla arbetsgivare, även de som hyr in arbetskraft, 

och bygger på fyra olika steg, vilka illustreras genom nedanstående figur: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SAM-hjulet 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet brukar vanligtvis symboliseras genom det s.k. ”SAM-hjulet”, 

vilket syftar på systematiken i säkerhetsarbetet och att arbetet skall vara kontinuerligt och inte 

genomföras som punktinsatser. Hjulet ses således som en förbättringsprocess som aldrig tar slut, 

utan snarare fortsätter när företaget gått varvet runt. De fyra stegen som är grunden i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bygger på att arbetsgivaren kontinuerligt undersöker arbetsmiljön 

genom exempelvis skyddsronder, genomför riskbedömningar av uppkomna eller möjliga risker., att 

man åtgärda de risker som identifierats samt kontrollerar och ser till att åtgärderna genomförts och 

vad detta har lett till (AFS 2001:1). 

 

Grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete är att arbetssättet skall hjälpa företag att arbeta 

förebyggande med arbetsmiljön och på så sätt förebygga och i största möjliga mån förhindra att 

olycksfall och ohälsa sker i arbetet. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret när 

det gäller arbetsmiljön men för att åstadkomma en funktionell samverkan inom SAM krävs 

samarbete med skyddsombud och övriga anställda inom verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 

skall omfatta samtliga fysiska, psykiska och sociala faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön 

(AFS 2001:1 3§). Föreskriften fastställer att det är arbetsgivarens ansvar att fördela uppgifterna 

inom verksamheten så att anställda får möjlighet att verka för att risker i arbetet förebyggs, samt 

att se till att anställda har tillräckliga kunskaper kring: 

 

• Regler som har betydelse för arbetsmiljön 

• Fysiska, psykiska och sociala faktorer som innebär risker för ohälsa och olycksfall 

• Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1 6§). 
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Samtliga företag skall dokumentera riskbedömningar, handlingsplaner, sammanställning av skador 

och tillbud samt skriftliga instruktioner för allvarliga risker. De företag eller organisationer som 

har fler än 10 anställda skall även dokumentera: arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning samt 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). 

2.1.6 Kvalitetsstandarder 

Det finns ett antal internationella standarder och certifieringar som företag kan välja att investera 

i för att säkerställa kvaliteten på sitt arbete med risk- och krishantering. En av dessa standarder är 

ISO 31000 (SIS, 2013-05-03) som är en internationell standard som innehåller generella riktlinjer 

för riskhantering. Denna standard kan användas av både privata och offentliga verksamheter och 

kan tillämpas under ett företags hela livslängd på flertalet olika aktiviteter (exempelvis processer, 

produkter, tjänster etc.)(SIS, 2013-05-03). 

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang ställer jag mig frågande till om och hur svenska företag 

använder sig av krisplaner. Anser företagen själva att krisplanen är en prioriterad fråga och 

används som ett verktyg, engagerar hela företaget och leder till utveckling, eller är det något som 

man gjort som en punktinsats och sedan ställt i bokhyllan? Jag ser ett behov av att undersöka och 

skapa djupare förståelse för hur privata företag i olika sociala kontexter arbetar med krisplaner, 

hur väl lagstiftningen följs och hur man på ett adekvat sätt arbetar med krisplanen som ett 

verktyg för att förebygga och hantera kriser och olyckor.  
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3. Syfte  

Syftet med studien är att fånga uppfattningen kring hur man på olika nivåer i privata företag 

beskriver förekomst, användande och implementering av krisplaner. 

3.1 Frågeställningar 

Studien kommer således att undersöka hur chefer, mellanchefer och medarbetare ser på arbetet 

med krisplaner ute på sina arbetsplatser. Även hur detta påverkas av ansvar och erfarenheter 

kommer att belysas. Syftet har konkretiserats till följande frågeställningar: 

 

• I vilken utsträckning används krisplaner som ett verktyg för utveckling av 

säkerhetsarbetet? 

• Vilken betydelse har rådande lagstiftning för arbetet med krisplaner? 

• Hur påverkar ansvar och erfarenheter människornas förståelse och inställning att arbeta 

med krisplaner? 

• På vilket sätt skiljer sig krisplanerna åt mellan de olika företagen? 

 

3.1.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas till krisplaner inom tre stycken privata företag som är verksamma i olika 

branscher med 1- 70 anställda. Studien är avgränsad till krisplaner och likvärdiga dokument, och 

exkluderar därmed övriga styrdokument. Det är endast krisplaner med innehåll och åtgärder för 

liv, hälsa och egendom som kommer att vara med i studien. Krisplaner för finansiella åtgärder, 

IT-system med mera kommer således inte att behandlas. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanfattas ett urval av den tidigare forskningen på området. Forskning kring 

krisplaner i privata företag är inte ett av de mest förekommande områdena och de studier som 

gjorts tidigare har fokuserat på privata storföretag i form av transportföretag, energibolag, banker 

samt på kriskommunikation.  

 

Tidigare undersökningar gällande krishantering (Ogrizek & GuiUery, 1999; Hamner & Hanborg, 

2013) har visat att krissituationer förekommer allt oftare idag än tidigare, vilket lett till ökad 

uppmärksamhet bland akademiker och forskare. När det gäller förekomsten av krisplaner inom 

privat sektor har en undersökning (Hamner & Hanborg, 2013) genomförts där man undersökte 

hur stor andel av de svenska privata företagen som hade krisplaner jämfört med den offentliga 

sektorn. Studien visade att den privata sektorn i större utsträckning saknar krisplaner (41 %) 

jämfört med den offentliga sektorn (71 %) (Hamner & Hanborg, 2013).   En liknande studie 

(Burson- Marsteller, 2009) undersökte krisberedskap i näringslivet. Resultatet visade att endast 53 

procent av de privata företagen hade en krisplan på plats, även fast ”företagsledarna var eniga om att 

kriser utgör ett avgörande hot för företagets rykte och förtroendekapital” (Burson- Marsteller, 2009). Studien 

visade även att krisberedskapen direkt påverkade företagens resultat och att 94 % av de företag 

som hade krisplaner hade sparat pengar. Ytterligare en aspekt var att de företag som hade en 

krisplan återhämtade sig snabbare efter krisen jämfört med de som saknade krisplaner. Totalt 59 % 

av de företag som hade krisplaner an hade återhämtat sig från krisen inom sex månader jämfört 

med endast 42 % av de som saknade krisplaner (Burson-Marsteller, 2009). I studien är 

informanterna indelade i tre olika segment: väl förberedda, sårbara och utsatta. I segmentet för väl 

förberedda hade 1/3 en aktuell krisplan och 72 % ansåg att krisplanen är mycket viktig. Dessutom 

uppdaterade detta kundsegment sina krisplaner var sjätte månad eller mindre.  Segmentet sårbara 

hade 2/3 en aktuell krisplan och 35 % ansåg att krisplanen är mycket viktig, vilket alltså är färre 

än segmentet väl förberedda. Planerna i detta segment är däremot mindre sofistikerade och de 

uppdaterar inte sina särskilt ofta (36 % hade uppdaterat sina planer inom sex månader) och hela 

70 % ansåg att det fortfarande fanns ”hål” i deras krisplaner. Det sista segmentet, de sårbara, hade 

ingen krisplan alls och endast 14 % ansåg att krisplanen är mycket viktig (Burson-Marsteller, 

2009). En av slutsatserna i undersökningen är således att företag utan befintliga krisplaner bör 

räkna med att drabbas hårdare vad gäller intäktsbortfall och nedskärningar jämfört med företag 

som är väl förberedda (Burson- Marsteller, 2009). 

 

Seeger (2006) skriver i sin artikel om kriskommunikation att krisplanering och olika typer av 

förberedande strategier och ramverk för att hantera krissituationer även kan bidra till att 
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effektivisera och underlätta beslutsfattande i krisskedet. Om företaget således arbetar med 

krisplanering och har en aktuell krisplan kan detta leda till ökad uppmärksamhet om risker inom 

verksamheten hos de anställda, samt att det kan fungera som en påminnelse om eventuella 

problem som identifieras (Seeger, 2006). Seeger fastslår vidare att många krisplaner är utvecklade 

efter generella strukturer istället för steg-för-steg, där den generella strukturen är mer 

anpassningsbar på ett flertal situationer medan det senare tillvägagångssättet tenderar att bli alltför 

begränsande och vilseledande (Seeger, 2006). 

 

Ett vanligt antagande när det gäller krishantering är att krisplaner behöver proaktiv planering för 

att undvika felsteg när det gäller hantering av olyckor(Fearn-Banks, 2007; Arbetsmiljöverket, 

2012). Schoenberg (2005) menar att det kan diskuteras att förberedelse inte nödvändigtvis är 

nyckeln till att hantera en kris på ett professionellt sätt, utan att det kan bero på att företag istället 

fokuserar på att utveckla ledarskapsförmågan. Om företag dessutom identifierar vilka individer på 

arbetsplatsen som är bäst lämpade för att leda i en krissituation kan dessa få en plats i 

organisationens krisledning, istället för att fokusera på att endast ha chefer och enhetsansvariga 

med i gruppen. Den viktigaste frågan som vi måste fråga oss själva enligt Schoenberg är: är 

framgången i krishantering beroende av förberedelse eller ledarskap? Om tankesättet kring hur 

krishantering blir som mest effektivt inte bara fokuserar på planeringen utan istället hittar 

lösningar genom exempelvis ledarskapsmodeller, så skulle fler människor förstå hur man skall 

välja rätt ledare som kan leda i tider av osäkerhet och kaos(Schoenberg, 2005). Fler forskare 

(James & Wooten, 2005;2008) anser att ledarskap är en av de grundläggande faktorerna inom 

crisis management och att detta har fått för litet utrymme i litteraturen. James & Wooten (2005; 

2008) anser att organisationer och företag måste fokusera på den enskilde individens beteende 

och handlade under respektive fas i en krissituation. Om företaget gör på detta sätt kan de samla 

in information som på sikt kan användas som förbättringsunderlag för krisplanering och 

ledarskapsträning (James & Wooten, 2005; 2008). 

 

Fältet krishantering är i kontinuerlig förändring i både kvantitativa- och kvalitativa termer (Robert 

& Lajtha, 2002). Robert & Lajtha (2002) skriver i sin artikel att de traditionella krisplanerna och 

utbildningsmetoderna är ineffektiva och att ett nytt tillvägagångssätt inom krishantering är 

nödvändigt. Eftersom det finns alltför många konceptuella svarta hål i de tekniker som används 

inom krishantering och de traditionella krisplanerna inte innehåller rätt typ av information så 

faller huvudsyftet. Robert & Lajtha förespråkar därför att företag skall öka sitt fokus på relevanta 

delar i det förebyggande arbetet och lägga mer resurser på krisplaneringen (så att inte en 

välutarbetad plan hamnar i bokhyllan) och funktionellt beredskapsarbete (Robert & Lajtha, 2002).  
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Argumenten om att traditionella krisplaner är ineffektiva baseras på följande antaganden: 

• Riskanalyser är inte användbara som diagnostisk metodologi för krissituationer. 

• Krisplaner är sällan uppdaterade, reviderade samt skrivna i olämpliga format. 

• Krisplanerna följer inte med och omarbetas i enlighet med organisationens och 

omgivningens utveckling. 

• Krisplanerna är inte förankrade hos de personer som skall hantera kriserna. 

• Övningar tas inte på allvar och genererar inte värdefulla resultat som kan användas inom 

organisationen. De medarbetare som skall hantera kriserna deltar inte heller i övningarna. 

• Krisgrupper får inte den träning som krävs för att hantera rädslor, stress och utmattning 

som ofta uppstår i samband med krissituationer. 

• Medieträning inkluderas inte som en del i krisstrategin (Robert & Lajtha, 2002). 

5. Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt redogör jag kring den teoretiska referensramen och de teorier som är viktiga 

för studien: crisis management (se punkt 5.1) och riskperception (se punkt 5.2).  Jag kommer 

även att ta upp begreppsdefinitioner för begreppen krisplan och krishanteringsförmåga samt vad 

dessa inkluderar. För att förstå hur informanterna arbetar med krisplaner på sina arbetsplatser 

krävs redogörelser för begreppen och anknytning till teoretiska modeller, vilka redovisas här. 

 

5.1 Crisis management 

Crisis management är ett samlingsbegrepp för den planering och det arbete som ett företag eller 

en organisation genomför i förberedande syfte för en krissituation. Fältet kallas i akademiska 

termer för crisis management och utgår från två stycken perspektiv: krisplanering avseende planering 

för framtida kriser samt krishantering, vilket är själva hanteringen av krisen är ett faktum.  

Begreppet inkluderar förberedelser inför, bemötande under samt hantering av krissituationen. 

Det huvudsakliga syftet med att använda crisis management är att minska de negativa 

konsekvenser som uppkommer på grund av en kris. Crisis management delas in i två delar: 

 

• Krisplanering i prekrisstadiet- förberedelse och planering innan en kris har ägt rum. 

• Krishantering i krisstadiet- när krisen är ett faktum och organisationen utsätts för en 

krisartad händelse och det arbete genomförs (González-Herrero & Pratt, 1996). 

 

González-Herrero och Pratt (1996) skriver i sin artikel om effektiv krishantering att alla kriser har 

en egen livscykel och i grunden kan beskrivas som en biologisk modell av en organism, eftersom 
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både krisen och organismen genomgår olika faser under dess livstid. De faser som krisen går 

igenom är födelse, utveckling, tillväxt, mognad och död/avtagande och varje enskild fas innebär 

olika konsekvenser för en organisation. Detta medför att kriserna måste hanteras utifrån vilken 

fas den befinner sig i, och att man inte kan använda samma tillvägagångssätt på olika typer av 

händelser. Om företag och organisationer ser på kriserna utifrån detta perspektiv kan de på 

förhand förutse potentiella risker och kriser inom verksamheten och på ett tidigt stadium bemöta 

dem och applicera lämpliga åtgärder utifrån konsekvens och utfall (González-Herrero & Pratt, 

1996). Robert & Lajtha (2002) menar att crisis management huvudsakligen fokuserar på 

krishantering och att det används som ett instrument under krisstadiet. Dock anser författarna att 

det ofta är för sent att starta ett förebyggande eller avvärjande arbete när krisen är ett faktum, 

utan att man snarare skall koncentrera insatserna på förebyggande arbete (Robert & Lajtha, 2002). 

 

5.2 Riskperception 

Risker i den moderna världen konfronteras hela tiden och tas itu med på olika sätt. Risk som 

känsla kan relateras till våra snabba, instinktiva och intuitiva reaktioner för fara och härledas 

tillbaka långt i tiden. När man applicerar modern riskanalys till detta så skapar man 

förutsättningar för logik, orsak och vetenskaplig överläggning för att hantera olika typer av faror 

(Slovic, 2010). De fem grundläggande teman som finns för riskperceptionsforskning är 1) 

människors förmåga att bedöma risker 2) upplevelse av olika riskkällor 3) gruppskillnader 4) 

riskupplevelse, känslor och oro samt 5) risk i social eller samhällelig kontext. Utifrån dessa teman 

finns ett antal faktorer som påverkar människors upplevelser av olika typer av riskkällor. 

Exempelvis om man känner att risken är frivillig, vanlig, känd eller kontrollerbar så minskar 

känslan av den upplevda risken, medan känslor som ofrivillighet, okänd, ny eller onaturlig snarare 

ökar upplevelsen av risken (Enander & Börjesson, 2013). 

 

Risker tenderar att underskattas och vanliga argument i sammanhanget är ”såhär har jag alltid 

gjort” eller ”det händer inte mig”.  Orsaken till att vi underskattar riskerna beror till viss del på 

olika dämpningsmekanismer som gör att vi ser risken som mindre för oss själva jämfört med 

andra, men också på avsaknad av kunskap, erfarenhet eller bristande medvetenhet (Enander & 

Börjesson, 2013). 
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5.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan redogörs de olika begreppen som används i studien. 

5.3.1 Krisplan 
Enligt Fearn-Banks (2007) bör krisplanen vara relativt detaljerad och på så sätt reglera hur 

krishanteringen skall utföras. Fearn-Banks menar vidare att krishantering måste ske genom någon 

form av strategisk stomme och ramverk för att resultatet med krisplanen skall uppnås (Fearn-

Banks, 2007, s. 307). 

 

Begreppet krisplan kommer i denna uppsats avses som ett eller flera dokument, vilka beskriver 

hur företagen/företaget arbetar i händelse av en olycka, kris eller katastrof. Krisplanen ses således 

som ett styrdokument som innehåller rutiner, strukturer och planering för eventuella scenarion 

(exempelvis vid dödsfall, akut sjukdom, hot eller rån) med rollfördelningar som klargör vem som 

gör vad vid en krissituation. Krisplanen är det dokument som klargör företagets krisstrategi och 

är grunden i företagets krishantering. Krisplanen skall vara instrumentell och tillgänglig i form 

och språk för att samtliga på företaget skall kunna använda sig av den. På företag där det finns 

krisledningsgrupper eller skyddskommittéer är det vanligt att ha två stycken krisplaner: en som är 

generell för hela företaget och en som är mer detaljerad och används av krisledningsgruppen. De 

krisplaner som används av krisledningsgruppen innehåller speciella checklistor, instruktioner och 

rutiner och fungerar som stöd för krisgruppens arbete under en krissituation (Skoglund, 2002; 

Arbetsmiljöverket, 2012, AFS 1999:7; AFS 2001:1).  

 

Den klassiska krisplanen kan se ut och ha följande innehåll (Fearn-Banks, 2007): 

 

• Framsida: Klargör vilken dokument som behandlas, datum för revidering etc. 

• Inledning: Inledning till vad planen handlar om. Om VD eller chef skriver detta avsnitt 

ökar möjligheterna för att arbetet med krisplanen ges högre prioritet på alla nivåer inom 

organisationen. 

• Löst blad för retur som visar att planen är läst 

• Övningar: Under detta avsnitt visas när den senaste övningen genomfördes. Fliken skall 

vara daterad och klargöra vilken typ av kris/händelse som har övats. 

• Rollfördelning: Här framgår vem som är ansvarig för vilka delar samt hur man på bästa sätt 

når dem i krissituationer. Det kan också framgå hur krisstaben/krisledningen 

sammankallas och i vilka lägen som krisorganisationen bör aktiveras. 
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• Krisstab/krisgrupp: Information och kontaktuppgifter till samtliga som ingår i 

krisstaben/krisgruppen. Information om expert och kompetensområden samt 

uppgiftsfördelning. 

• Externa kontakter: Sammanställning över andra viktiga kontakter såsom räddningstjänst, 

investerare, leverantörer och massmedier som har samröre eller berörs av verksamheten. 

• Riskanalys: Underlag efter senast genomförda riskanalys inom verksamheten. Resultaten 

skall visa vilka risker respektive kriser som kan inträffa inom verksamheten och det skall 

finnas handlingsplaner för de olika scenarier som framkom i riskanalysen. 

• Krisdokumentation: händelser i samband med en kris skall dokumenteras antingen via ett 

löst dokument som byts varje dag eller i en loggbok  

• Strategisk kommunikation: hur företaget skall kommunicera med media eller enskilda 

målgrupper och vem som är talesperson. 

• Respons från omgivningen: i de fall som kommentarer kommer från omgivningen avseende 

organisationens åtgärder och kommunikation, finns utrymme för att dokumentera dessa 

här. 

• Plan för återupptagande av ordinarie verksamhet: denna separata plan skall hjälpa 

organisationen att återuppta sina dagliga aktiviteter. Planen används om företaget varit 

med om en omfattande kris som lett till stora omställningar medfört störningar inom 

verksamheten. 

• Kriscenter: var krisarbetet skall lokaliseras fysiskt. 

• Utvärdering och lärdomar av krisen: här kan det finnas rekommendationer för hur 

erfarenhetsinsamling skall ske samt rutiner för utvärdering(Fearn-Banks, 2007, s. 307-

310). 

5.3.2 Krishanteringsförmåga 
Företagets krishanteringsförmåga innebär hur väl företaget kan hantera en allvarlig händelse eller 

kris inom verksamheten. Krishanteringsförmågan är ett mått på hur mycket företaget klarar av att 

hantera och hur god beredskap företaget har (MSB, 2010). Ett företag som har eller skapar sig en 

god krishanteringsförmåga belönas i längden, eftersom bidragande till ett starkt samhälle också 

genererar en god marknad att verka på. Belöningen för en god krishanteringsförmåga kan också 

komma i uttryck genom goda relationer med myndigheter och allmänhet vilket i sin tur kan 

generera ett starkt varumärke med gott rykte (MSB, 2010). 

 

Det är också så att organisationens krishanteringsförmåga återspeglas rent ekonomiskt. För 

företag som investerar i krisplaner och krisberedskap finns ekonomiska vinster i form av färre 

sjukskrivningar, färre arbetsplatsolyckor, färre tillbud, minskat antal fall av utmattningssyndrom 
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och stress. Med andra ord kan rätt krishanteringsinsatser generera ökad tillväxt, effektivitet och 

lönsamhet (Prevent, 2013, s. 62-68). 

6. Metodik 

För att besvara de aktuella frågeställningarna i denna magisteruppsats har jag använt mig av en 

forskningsdesign bestående av kvalitativ metod med utgångspunkt i semi-strukturerad intervju (se 

appendix II) samt dokumentanalys för att skapa mig en bild av krisplanerna och hur man 

implementerar dem på arbetsplatserna.  

6.1 Urval 

För att nå de informanter som deltog i min studie har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011), då jag redan hade etablerade kontakter i Östersunds kommun som visat intresse 

för att delta i studien. I mars 2013 hade jag första kontakten med de berörda företagen, då jag 

dels hade samtal via telefon med kontaktpersonerna på företagen och dels genom att jag skickade 

ut ett informationsbrev om studien (se appendix I).  Urvalet för intervjuerna gick till på följande 

vis att jag skickade ett brev till de berörda företagen där jag presenterade mig själv och min studie. 

I brevet förklarade jag studiens syfte och tillvägagångssätt samt att de kunde kontakta mig vid 

intresse för deltagande eller frågor. Det var sedan upp till företagen själva att utse en medarbetare 

(förutom chef och eventuell mellanchef) som ville medverka i studien och sedan återkoppla till 

mig för tidsbokning. 

 

Urvalet består av informanter från olika nivåer i företagen som representerar olika branscher med 

olika typer av risknivåer. Exempel på spridning av risknivåer som angavs var att köra bil till ett 

uppdrag, arbete med riskfyllda verktyg och arbete på hög höjd. 

 

Urvalet för chef, mellanchef och medarbetare blev följande: tre (3) stycken chefer, en (1) 

mellanchef samt tre (3) stycken medarbetare. Samtliga företag är lokaliserade inom Östersunds 

kommun och har olika geografisk spridning i förhållande till stadskärnan.  Företagens 

organisationer är mycket olika och tillhör vitt skilda branscher: bygg, konsultverksamhet samt 

turism. Två av dem har sina kontor belägna i små lokaler med privata arbetsrum medan det sista 

har ett stort kontor med mycket personal i byggnaden. Alla företagen är registrerade aktiebolag. 

Företaget som sysslar med konsultverksamhet är inriktade på organisation/utveckling har fem 

stycken anställda. Byggföretaget är en del av en nationell koncern som lokalt har ca 70 anställda. 

Turismföretaget har en heltidsanställd och en timanställd. 
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På grund av organisationernas storlek och antalet anställda skiljer de sig från varandra. 

Informanternas bakgrunder, kön (två kvinnor och fem män) och branscher skiljer sig åt. Några av 

informanterna är relativt nya på sina arbetsplatser medan andra har arbetat i över trettio år. 

Gemensamt för alla tre företagen är att samtliga chefer är män och att de har arbetat i sin bransch 

längre än femton år. Rent organisatoriskt skiljer företagen sig mycket åt från varandra, då två av 

företagen har relativt platta organisationer med ständiga samtal mellan chef och medarbetare 

medan det tredje har betydligt längre beslutsvägar. Företaget med flest anställda har störst 

variation på arbetsplatsen vad gäller etnicitet, språk och kön jämfört med de andra två som 

uteslutande har svensktalande män på sina arbetsplatser. Genomgående för samtliga företag är att 

majoriteten av medarbetarna är mellan 45-65 år. 

 

6.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen till denna studie har bestått av semi-strukturerade intervjuer (se appendix II) i 

informanternas arbetsmiljö. Jag har även läst in mig på flera olika typer av dokument för att 

skaffa mig bakgrundskunskap som är av relevans för studien. I kommande avsnitt presenterar jag 

de olika förfaringssätten mer ingående. 

6.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på plats hos de aktuella företagen vid tre separata tillfällen i deras 

ordinarie arbetsmiljöer och styrdes utifrån min intervjuguide (se appendix II). De samtal som 

fördes tillsammans med informanterna var vardagliga och spontana och gav dem stort utrymme 

att berätta om sina egna tankar och erfarenheter, eftersom intervjuguiden endast hade fastställda 

teman och inga specifika frågor (Bryman, 2001). Bland annat fick informanterna berätta om deras 

uppfattning om vad en krisplan är och hur de såg på arbetet med en sådan. När det gäller lagar, 

regler och ansvar fick informanterna berätta om deras syn på detta och vem som, enligt dem, bär 

ansvar för vilka delar.  Intervjuerna tog ca 60 minuter och spelades in med diktafon. 

6.2.2 Bedömning 

Vid de tillfällen som man skall genomföra en dokumentanalys kan det material som skall 

behandlas inkludera allt ifrån officiella rapporter från statliga myndigheter till sekretessbelagd 

information. I vissa fall kan det vara svårt att få ta del av vissa dokument om du själv inte är en 

del av organisationen (Bryman, 2001, s. 363). 

 

Vad som avses som dokumentation i denna studie är det material och underlag som har relevans 

för studien och som kan läsas, men som inte har skapats i studiens syfte. De dokument som har 

använts är endast officiella dokument och vetenskapliga artiklar, såsom myndighetsrapporter, 
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lagstiftning, Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, företagens egna krisplaner samt 

undersökningar på området. Anledningen till att dessa dokument använts som underlag är på 

grund av att en stor del av krisplaneringen vilar på dessa dokument och regleras av dem. Med 

dessa som stöd kan jag undersöka vilken betydelse generella lagar och bestämmelser har för 

arbetet med krisplaner, samt vilka andra riktlinjer och övrig information av vikt från myndigheter 

som finns inom området. 

 

Jag har tagit hänsyn till vilken kvalitet och validitet dokumenten har eftersom jag vill förvissa mig 

om att informationen är korrekt och relevant. För att kunna genomföra detta på ett 

kvalitetssäkert sätt har jag granskat dokumenten mot följande kriterier: 

 

1. Trovärdighet: Publicering, författare, vilken typ av skrift. Är materialet korrekt? 

2. Autencitet: Är materialet äkta? 

3. Representativitet: Är materialet typiskt för det område den tillhör? 

4. Meningsfullhet: Är materialet tydligt? (Bryman, 2001, s. 357) 

 

Granskningen går till genom att forskaren ställer det aktuella dokumentet mot ovanstående fyra 

kriterier och besvarar var och en av frågorna. Tanken är att forskaren skall skaffa sig en 

uppfattning om materialets validitet och äkthet i syfte om att använda sig av material som inte är 

partiskt, missvisande eller felaktigt. Det är en fördel om granskningen går till på detta sätt, 

eftersom trovärdighet och representativitet kan ifrågasättas om organisationen beskriver sin egen 

verksamhet (Bryman, 2001, s. 357-363). 
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6.3 Analys 

I denna studie har innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003) använts som ram vid 

analys av intervjuerna som används i studien.  Jag började med att läsa igenom intervjuerna och 

tog ut ett antal meningsbärande enheter som hade relevans för syfte och frågeställningar. Efter att 

jag hade valt ut ett antal enheter, använde jag ursprungliga meningsbärande enheter och 

kondenserade dem till ett antal nyckelord eller begrepp som flöt samman till en ny kondenserad 

mening. Den kondenserade meningen blev således kort, koncis och enkel. När kondenseringen 

var färdig tog jag fram koder som grupperades utifrån likheter och skillnader. Utifrån dessa 

enheter växte det sedan fram ett antal kategorier. Vissa kategorier kan visa sig ha en röd tråd och 

fungera som underkategorier till en kategori.  

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningar samt koder 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Krisplan, 

handlingsplan eller 

arbetsmiljöplan. 

Det är ju ingen 

skillnad. 

Styrdokument 

som inte går 

att särskilja 

Förvirring 

begrepp 

krisplan 

• Krisplanens innehåll 

• Kunskap och 

utbildning 

• Verktyg 

Förvirring kring 

begreppet krisplan 

Jag har varken tid 

eller råd att skriva 

ett dokument som 

jag kanske aldrig 

kommer att 

behöva använda. 

Ej tid och råd 

för dokument 

som ej 

används 

Kostnader, tid, 

styrdokument 

• Värdet av en krisplan 

• Kostnader 

Företagets storlek 

och anställda har 

betydelse 
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6.4 Etiska ställningstaganden 

I samband med att man genomför intervjuer finns en del etiska aspekter och riktlinjer som man 

bör vara medveten om som forskare. Detta för att inte skapa obehag eller besvär för den eller de 

personer som medverkar i studien.  Vetenskapsrådet har tagit fram ett antal riktlinjer som man 

som forskare skall hålla sig efter (Vetenskapsrådet, 2011): 1) tala sanning om din forskning 2) 

medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för din studie 3) öppet redovisa metoder och 

resultat 4) öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 5) inte stjäla 

forskningsresultat från andra 6) hålla god ordning i forskningen, bl.a. genom arkivering och 

dokumentation 7)sträva efter att bedriva forskningen utan att skada människor, djur eller miljö 

samt 8) vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån 

ovanstående riktlinjer håller studien god forskningssed, genom att informera tydligt både skriftligt 

och muntligt om studien och att studien bygger på informanternas frivillighet (se appendix I). 

Eftersom studien baseras på frivillighet blev de informerade om att de fick avsluta sin medverkan 

när de ville. Utifrån detta har jag säkrat informanternas konfidentialitet genom att dölja den 

information som kan härledas tillbaka till intervjupersonen och dess företag. Intervjuerna 

spelades in med diktafon och innehållet raderades efter att transkriberingen var färdig för att 

säkerställa informanternas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Förvirring kring 
begreppet krisplan 

Krisplanens 
innehåll 

Kunskap 
och 

utbildning 

Verktyg 

Erfarenheter 
Företagens storlek 
och antal anställda 

har betydelse 

Värdet av en 
krisplan 

Kostnader 

Lagstiftning Det sunda 
förnuftet 

7. Resultat 

Fem stycken kategorier och fem stycken underkategorier växte fram utifrån analysen. 

Huvudkategorierna namngavs ”förvirring kring begreppet krisplan”, ”erfarenheter”, ”företagets 

storlek och antal anställda har betydelse” ”lagstiftning” samt ”det sunda förnuftet”. Några av 

kategorierna har byggts upp av underkategorier vilka presenteras i modellen nedan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 Modell som beskriver kategorier och underkategorier 

  

7.1 Förvirring kring begreppet ”krisplan” 

Det tycks råda smärre förvirring kring vad just en krisplan är vilket utgör den första kategorin i 

analysmodellen (se fig. 2). Till denna kategori hör tre stycken underkategorier: krisplanens 

innehåll, kunskap och utbildning samt verktyg. Då informanterna själva fick tala om vad en 

krisplan är, framgick att flera hade olika inställning till bland annat vilka händelser som hörde 

hemma i krisplanen. Några tyckte att elavbrott, allvarliga personskador och dödsfall var sådana 

saker som hörde hemma i planen, medan andra resonerade mer kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och att det kunde kallas för en krisplan. Innebörden av själva begreppet skiljer 

sig även markant åt, liksom användningsområde och innehåll. Enligt informanterna kan en 

handlingsplan eller en arbetsmiljöplan vara samma sak som en krisplan och att det är vanligt att 

man ser dem som samma sak.  

 

”Jag vet inte om vi har en krisplan, har aldrig sett någon i alla fall. Jag tror att vi har någon pärm med 

papper som handlar om arbetsmiljö eller något sådant, men någon krisplan har jag aldrig hört talas om”. 

Intervju nr. 6. 
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7.1.1 Krisplanens innehåll 

Denna underkategori fick namnet ”krisplanens innehåll” eftersom företagen har en vid spridning 

av risknivåer. I och med att spridningen är så pass stor, resonerar de även olika kring vad 

krisplanen bör innehålla. Några är inne på att olyckor, kriser och skador på människor alltid skall 

finnas med och att det skall finnas utarbetade rutiner för hur man skall arbeta när det inträffar. 

Den gräns som sätts för vad som anses som ”tillräckligt allvarligt” för att få vara med i krisplanen 

är att det skall handla om allvarliga olyckor där människor blir svårt skadade, allvarligt sjuka eller 

dör på arbetsplatsen. Ytterst få ansåg att det var nödvändigt att ta med anhörigas dödsfall, 

sjukdom eller skador inom familjen, produktionsavbrott, mobbing eller psykisk ohälsa i 

krisplanen.  

 

”Det vore ju bra om det fanns med vad man ska göra om någon blir svårt skadad, det är väl egentligen då 

man behöver en sådan vad jag kan förstå”. 

Intervju nr. 7. 

 

Utifrån informanternas svar och resonemang blev det totalt fyra huvudsakliga punkter som 

ansågs skulle finnas med i krisplanen: vad och vem som gör vad vid allvarliga olyckor, scenarion 

för allvarlig skada och dödsfall på arbetsplatsen, vem man skall ringa till/kontakta vid händelse av 

en olycka samt rutiner för hur åtgärder och efterarbete skall ske. 

 

7.1.2  Kunskap och utbildning 

Följande underkategori handlar om kunskap och utbildning inom området eftersom kunskap 

tycks vara en bristvara när det gäller just krisarbete. Detta eftersom man inte känner till vad som 

händer med människor, företaget och omgivningen runtomkring när något allvarligt inträffar. 

Detta medför att flertalet inte vet vad som förväntas av dem eller vilken funktion krisplanen får 

när den träder i kraft.  

 

”Nuförtiden ska man ha körkort för precis allting. Jag höll på att smälla av när jag hörde att både jag och de 

grabbar jag tar in på sommaren måste ha utbildning för att få köra motorsågen, det är förjävligt rent utsagt. 

Jag vet att jag egentligen ska skriva en massa dokument och annat enligt diverse lagar och regler men jag har 

varken tid eller lust att lägga tid och energi på att skriva några papper ingen någonsin kommer att använda”.  

Intervju nr. 2. 

 

Eftersom det inte finns kännedom om att extraordinära och allvarliga händelser sätter extrema 

krav på organisationens funktionalitet så är det inte heller något som bekymrar informanterna. 
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Investering i form av utbildning förekommer mycket sällan och endast ett fåtal av medarbetarna 

har kunskaper i säkerhetsarbete och livräddande åtgärder. 

 

7.1.3 Verktyg 

Underkategorin ”verktyg” syftar till att informanterna har olika syn, inställning och förståelse när 

det gäller krisplaner och hur man arbetar med dem. Skillnaden är främst att vissa företag arbetar 

systematiskt och kontinuerligt med sin krisplan och använder den som ett verktyg för att undvika 

att allvarliga händelser inträffar, medan de andra mer ser det som ett dokument som kommer att 

hamna i bokhyllan utan användning. När respondenten talar om verktyg i denna bemärkelse 

innebär det att respondenten och dess företag arbetar ständigt med innehållet i sin krisplan, 

anpassar scenarion, riskbedömningar och annat för att snabbt kunna hitta lösningar för att 

förhindra eller förebygga att en viss typ av olycka uppstår. Krisplanen i detta fall är även ett 

verktyg i den bemärkelse att respondenten har tydliga instruktioner för vad denne skall göra vid 

fall av en olycka eller skada. 

 

De risker som finns inom verksamheterna är av olika risknivåer, där vissa typer av risker anses 

svårare att handskas med än andra och därmed svårare att ha beredskap för i sin krisplan. Ett 

exempel på en sådan risknivå är arbete på hög höjd med risk för fallskador där det ansågs som 

svårt att förebygga och sätta in rätt åtgärder för att minimera risken för detta. En av orsakerna till 

detta är på grund av att det är en rörig arbetsmiljö med många arbetsmoment som sammantaget 

kan leda till skador. Vidare ansågs det att inte spelar någon roll hur mycket man investerar i 

skyddsutrustning och utbildning, eftersom vissa av medarbetarna ändå slarvar med att använda 

den utrustning som finns att tillgå. 

 

”Vi arbetar mycket med att förebygga fallolyckor, det händer ju varje år att det är någon som ramlar ner och 

slår sig. Men det spelar inte så stor roll hur mycket vi gör eftersom medarbetarna själva slarvar med att 

använda säkerhetsutrustningen som finns på plats”. 

Intervju nr. 4. 

 

Där man arbetar kontinuerligt med sin krisplan använder man sig av den som ett verktyg där 

varje chef och mellanchef har tre ansvarsområden var, och är det enda som chefen behöver hålla 

reda på i fall av en allvarlig händelse. I övrigt finns rutiner, mallar för tillbud, råd och vägledning 

vid kriskommunikation med media och andra aktörer samt råd för krisstöd med i krisplanen. 
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7.2 Erfarenheter 

Erfarenheter verkar vara ett viktigt inslag till hur man ser och uppfattar krisplanernas betydelse, 

vilket har fått namnge denna kategori. I den organisation som använt krisplaner har det upplevts 

som viktigt att det fanns stöd i skarpt läge. I de fall som en krisplan har använts anses den som en 

nödvändighet för att organisationen ska klara av att fortsätta leverera även fast det är störningar i 

den ordinarie verksamheten. När krisplanen blivit ett fast dokument och som används inom 

organisationen har man också höga krav på att cheferna själva ska ha utbildning som 

överensstämmer med krisplanen. Man ska alltså veta vilka ansvarsområden man har, vem man 

ska ringa, hur man talar med media, vilka rutiner som finns etc. Något som understryks är vikten 

av att ha funktionella tillbudsrapporter som faktiskt fylls i, skickas in och som det sedan förs 

statistik på. 

 

”Tillbudsrapporterna ger oss en inblick i vilka typer av skador vi har på arbetsplatserna. Om vi då kan få 

våra gubbar att skriva i en rapport varje gång något händer, eller nästan händer, så ger det oss möjlighet att 

kunna hitta rätt åtgärder för att förebygga att en allvarlig olycka sker”.  

Intervju nr. 4. 

 

Tillförlitligheten på krisplanen är också högre när man själv har fått använda sig av den. Det tycks 

vara så att planerna inger trygghet och stöd när man vet hur de fungerar och att de inte ses som 

något besvärligt, utan snarare som en förutsättning för att företaget skall klara av att fortsätta 

leverera när något allvarligt inträffar. Det argument som läggs fram för att man bör arbeta med 

krisplanerna och använda dem är just att de är en checklista, ett stöd som hjälper till att se till att 

man gör det man ska göra, även fast man kanske är i chock eller på annat sätt påverkad av 

händelse. Den ger alltså råd och stöd vid situationer då man kan behöva hjälp för att sätta in rätt 

åtgärder vid rätt tillfällen. 

7.3 Företagets storlek och antal anställda har betydelse 

Att man arbetar olika med krisplanerna beroende på hur organisationen ser ut har fått namnge 

denna kategori. Till denna kategori hör även underkategorierna ”värdet av en krisplan” samt 

”kostnader”. I vissa sammanhang upplevs arbetet med krisplaner och krishantering som viktigt, 

främst när det handlar om större företag med fler än tio anställda. Inställningen till 

säkerhetsarbetet skiljer sig markant åt beroende på vilken storlek företaget har, antal anställda, 

bransch kopplat till risknivå samt hur organisationens beslutsvägar ser ut. En hierarkisk 

organisation med ständig korrespondens mellan ledning och chef tycks vara en god väg att gå för 

att nå ett gott säkerhetsarbete medan en platt organisation tenderar att inte prioritera frågorna lika 

mycket.  
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I de fall som hela personalstyrkan är involverad i säkerhetsarbetet och uppmanas att tillsammans 

arbeta för att säkerhetsarbetet och krisplanen hela tiden ska utvecklas så händer det mer inom 

organisationen. Då personalen känner att de har möjlighet att påverka beslut, sin egen 

arbetssituation samt val av utrustning blir fler engagerade och villiga att hjälpa till för att förbättra 

säkerhetsarbetet. Medarbetarna känner att de är viktiga för företaget och att ledningsgruppen bryr 

sig om sina anställda.  Utifrån ett annat perspektiv är det också så att de som arbetar praktiskt i 

verksamheten också är de som har den största insynen och vet vilka risker och problem som 

finns. På vissa platser har man därför regelbunden information främst kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och arbetar för att alla skall känna sig delaktiga. En del som ofta tas upp är att 

tillbudsrapporter måste prioriteras eftersom de fungerar som grund för att vidta åtgärder och att i 

tid ha möjlighet att förebygga eventuella risker som kan eskalera.  

 

”Det känns ju skönt att veta att ledningen bryr sig om oss som är ute och jobbar och att det finns någon 

som har tänkt ett steg till om någon av oss faktiskt skulle ramla ner och slå ihjäl oss”.  

Intervju nr. 3. 

7.3.1 Värdet av en krisplan 

Denna underkategori har fått namnet ”är det värt att ha en krisplan” utifrån den generella 

underliggande meningen att krisplanerna inte är särskilt högt prioriterade i verksamheterna. 

Orsaken till att man inte prioriterar att ha krisplaner är för att man inte anser att det finns 

tillräckliga skäl till varför de skall ha någon inom verksamheten. I vissa fall bedrivs inte någon 

form av säkerhetsarbete, varken förebyggande eller kontinuerligt och det upplevs inte som ett 

problem eftersom man inte har någon klar bild över potentiella eller inträffade olyckor. När det 

kommer till tillsyn och ansvar finns inte någon uttalad strategi för hur man handskas med 

eventuella olyckor för varken personal eller gäster/kunder. Den underliggande uppfattningen är 

att så länge det inte finns uppenbara brister så är det inte nödvändigt att vidta några särskilda 

åtgärder för att undanröja att något allvarligt inträffar. Det som dock lyfts upp och som skulle 

kunna ställa till det lite extra är att det ofta är dålig mottagning på de områden där de arbetar och 

att det skulle vara svårt för räddningspersonal att ta sig dit. Det nämns även att det kan bli 

problematiskt att få kontakt medarbetare emellan eftersom de ofta sprider ut sig på olika 

geografiska områden. 

 

Även fast man hittar brister inom verksamheterna har man inte vidtagit några särskilda åtgärder. 

De små företagen ser det som märkligt att de skall behöva arbeta med dessa frågor på samma sätt 

som företag som har betydligt fler anställda och som har mer risker i sin verksamhet. Krisplanen 

är därför ett dokument utan egentlig mening som inte symboliserar trygghet, utan snarare 

merarbete.  
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”Vi arbetar mest på kontor. Sannolikheten för att vi ska skada oss på jobbet jämfört med andra branscher är 

ju nästan obefintlig och varför ska vi då som storföretagen ha samma krav på oss att arbeta med sådana här 

saker?”.   

Intervju nr. 5. 

 

I de fall man har arbetat med krishanteringsfrågor, såsom åtgärder för att förebygga allvarliga 

arbetsplatsolyckor, fallskador och andra typer av olyckor, har det förebyggande arbetet 

huvudsakligen bestått av att implementera systematiskt arbetsmiljöarbete i hela organisationen, se 

till att tillbudsrapportering fungerar ute bland medarbetare, informera och utbilda om risker som 

finns kopplade till deras arbetsmiljö samt upprätta en krisplan för allvarliga händelser. I dessa fall 

har man en annan inställning till krisplanens förekomst och man anser att det finns en nytta med 

den eftersom den är en hjälp som finns där i de fall när ingenting annat fungerar.  

 

”Jag ser en nytta med att använda krisplaner, just för att de är en hjälp till mig när ingenting annat fungerar. 

I min krisplan står tre saker jag ska göra, vilket är fullt tillräckligt att hålla koll på. Om mitt företag inte 

skulle ha en krisplan och vi har en medarbetare som ramlar ner och dör till följd av sina skador skulle min 

arbetssituation bli betydligt krångligare”.  

Intervju nr. 1. 

 

När jag har besökt företagen har det varit olika inställningar och attityder till att tala om 

krisplanerna. På ett av företagen upplevde jag att en av informanterna försökte ”skjuta ifrån sig” 

svaren i intagen försvarsställning och menade att majoriteten av de problem som denne såg det, 

var på grund av gällande lagstiftning och regelverk.  

 

7.3.2 Kostnader 

Ett argument som lyfts fram är att det är kostsamt att arbeta med krisplaner, vilket har fått 

namnge denna underkategori. Uppfattningen är att det tar tid, tid som man inte har råd att avvara 

för att skriva de dokument som är nödvändiga. I detta inkluderar man även utbildning av 

personalgrupper, att erbjuda krisstöd till drabbade och att regelbundet följa upp säkerhetsarbetet. 

Kostnader i form av sjukskrivningar eller rehabilitering nämns inte, utan fokus när det handlar 

om kostnader avser själva arbetstiden det tar att ta fram en plan på egen hand. Man menar att 

man istället för att skriva dessa dokument, måste vara ute på marknaden och jobba för att kunna 

säkra sin överlevnad eftersom man ser det som ett ”antingen eller”-scenario. Det verkar även 

som att företagen anser att mängden dokument som skall finnas är betungande eftersom man 

drar sig för att genomföra uppgiften.  
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”Vi är ett ganska litet företag med sex stycken anställda. Vi är beroende av att leverera till våra kunder, 

dygnet runt om så behövs, och det finns helt enkelt varken tid eller pengar att lägga på säkerhetsarbete. Jag 

tror inte att det egentligen är någon småföretagare som tycker att det är viktigt att spendera tiotusentals 

kronor på något som kanske inte ens kommer att hända”.  

Intervju nr. 5. 

 

Arbetsmiljöverket kan utdöma viten i de fall som de anser att ett företag inte har följt 

lagstiftningen. Kostnadsaspekten från företagen i den här frågan är att informanterna ser det som 

att dra det till sin spets genom att en statlig myndighet kommer och inspekterar deras 

verksamheter, och att de sedan kan kräva en viss summa pengar för att man skall åtgärda de krav 

som finns. Vitet i sig självt avskräcker ändå inte från att inte arbeta med de frågor som rör 

lagstiftningen utan informanterna ser det istället som att det inte kommer hända dem, utan någon 

annan.  

7.4 Lagstiftning 
Lagstiftning har varit en central del utifrån intervjuerna och har därför fått namnge denna 

kategori. Lagstiftningen ses inte som något tvingande eller bidragande till att man prioriterar 

säkerhetsarbetet, utan snarare som något som tenderar att bli besvärligt eftersom det inbegriper 

alla företag runt om i landet. Några av informanterna menar att det ställs högre krav på större 

företag med många anställda eftersom de har fler ögon på sig som kontrollerar om de följer de 

lagar och regler som finns på området. Konsekvensen av en olycka kan på grund av risknivån bli 

mer omfattande jämfört med andra branscher eftersom man arbetar på höga höjder osv, och att 

det är därför det är viktigt för dem att arbeta med dessa frågor. 

 

”Vi har väl runt 55 AFS: er förutom Arbetsmiljölagen, byggförordningen och Miljöbalken vi måste ta 

hänsyn till när vi jobbar. Man måste nästan vara jurist för att kunna bygga ett hus idag”.  

Intervju nr. 1. 

 

Samtidigt som det upplevs att större företag har hårdare krav på sig, upplevs det även som 

felaktigt att små företag ska ha samma krav på sig som de större. Den generella inställningen är 

att små företag inte kan ha samma typ av lagkrav som ett större företag med fler anställda och 

som tillhör en annan risknivå eftersom det inte blir lika stora konsekvenser som i ett stort företag. 

Det underliggande resonemanget är således att de mindre företagen borde få lättnader för lagkrav 

som rör säkerhet och arbetsmiljö utifrån att de är mindre och inte själva klarar av att uppnå 

samma krav. Det argumenteras även för att tidsaspekten för att arbeta med detta är betydligt 

högre hos ett litet företag, eftersom det oftast är chefen själv som utför arbetet jämfört med stora 

företag där man kan ha en person anställd för att endast arbeta med denna typ av frågor. 
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7.5 Det sunda förnuftet 
En fras som dykt upp ett antal gånger under intervjuerna är ”det sunda förnuftet”, som fått ge 

namn åt den här kategorin.   Eftersom säkerhetsarbetet främst har fokuserats utifrån det 

lagstiftningen kräver finns ingen ”plan B” vid de tillfällen en kris eller allvarlig händelse inträffar. 

Den generella uppfattningen är att det inte kommer att hända något allvarligt så länge var och en 

tar ansvar för dennes handlingar och att man handlar utifrån det sunda förnuftet. Om det mot 

förmodan skulle ske så anser man att det är möjligt att ta itu med problemet när det uppstår.  

Förutsättningen för att inte utsätta sig för risker är att man utgår ifrån sitt eget, personliga sunda 

förnuft och på så sätt inte utsätter sig själv eller andra för fara eller risk. Att handla utifrån det 

sunda förnuftet kan innebära att en medarbetare använder bilbälte och kör enligt 

hastighetsbegränsningar vid transport till kund, att använda den säkerhetsutrustning som finns på 

plats, att släcka ljus, kokplattor eller annat som kan leda till skador och olyckor. Dessa olika 

risknivåer skiljer sig mellan de olika företagen och är mycket nära knutna till vilken bransch de 

tillhör. Dock finns ingen gemensam uppfattning om vad det sunda förnuftet är, utan alla 

informanter har sin egen uppfattning och inställning till vad som är farligt vid olika tillfällen och 

vilka åtgärder man ska vidta för att förebygga att det inträffar. När man talar om det sunda 

förnuftet i dessa sammanhang återkommer informanterna ofta till att individen själv skall besluta 

och uppskatta om saker som anses farliga, och om de gör det så skall man ta hjälp eller låta bli. 

 

”Vi har inte haft några olyckor eller tillbud sedan vi startade verksamheten för snart fem år sedan. Man kan 

slippa rätt mycket onödiga olyckor bara genom att använda det sunda förnuftet och vi brukar säga till 

grabbarna på kontoret att de ska ta det lugnt om de exempelvis ska köra till ett kundbesök med bilen”. 

Intervju nr. 7. 

 

I vissa fall finns tvivelaktigheter när det gäller hur säkerhetsrutiner upplevs och ser ut vid bland 

annat hantering av farlig utrustning och hur man ska agera vid fall av allvarliga olyckor. I viss mån 

har information gått ut till anställda om förekomst av krisplaner eller andra styrdokument, men 

generellt saknas det kunskap och information kring vilka krav medarbetarna har på sig vid en 

olycka. Detta kan försvåras av att visst arbete sker på egen hand långt ifrån kollegor eller andra 

människor, där kommunikationen även kan försvåras på grund av brist på mottagning i telefoner 

och lång väg för att transportera sig för att få hjälp. 

 

”Jag har ju hört någonstans att man ska ha någon form av körkort för att få köra motorsågen, och något 

sådant har inte jag. Man har väl funderat någon gång kring vad som skulle kunna hända när man är där ute i 

skogen men det har liksom inte blivit något mer än så. Min chef är inte den som prioriterar att lägga pengar 

på säkerhetsutrustning eller så, han tycker väl att man ska ta hand om sig själv antar jag”. 

Intervju nr. 2. 
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8. Diskussion 

Inledningsvis vill jag klargöra att jag inte gör skillnad mellan chef och anställda av etiska skäl. 

Diskussion av resultat kommer således att inkludera svar från samtliga informanter utan att kunna 

härledas till företag eller befattning. 

 

Det område jag har berört är ett relativt outforskat område, eftersom jag valt att undersöka 

krisplanernas existens bland privata företag i Sverige och försökt fånga uppfattningen om hur 

man på olika nivåer beskriver förekomsten, användandet och implementering av krisplanerna. 

Resultatet visar att företagen många gånger inte har den kunskap som krävs för att kunna arbeta 

med krisberedskap och ta fram egna krisplaner och att det råder förvirring kring begreppet 

krisplan. Enligt informanterna kan begreppet krisplan inkludera den handlingsplan som skall 

skrivas enligt systematiskt arbetsmiljöarbete för rollfördelning vid allvarliga risker, eller 

arbetsmiljöplanen. Här menar man alltså att handlingsplanen, arbetsmiljöplanen och krisplanen är 

samma sak. Problemet uppstår när det diskuteras om vilken plan som skall ändras, revideras eller 

granskas eftersom det kan råda förvirring kring vilket dokument man egentligen talar om.  

 

Sammantaget är det få som sätter något större värde på att ha en krisplan inom den egna 

organisationen, eftersom det anses vara ett större arbete att sätta ihop själva planen än nyttan 

med den. Det finns också tendenser till underliggande irritation gällande lagstiftning, då ett antal 

av informanterna anser att lagstiftningen sätter för hårda krav på mindre företag. Samtliga 

verksamheter lyder som sagt under arbetsmiljölagen med tillhörande författningar, vilket gör att 

alla har samma krav när det gäller krishantering. Lagkraven gör dock inte att alla företag arbetar 

mer seriöst med säkerhetsfrågorna, utan snarare att det större av dem känner sig mer tvingad att 

arbeta med dessa saker eftersom de har fler lagar som styr hur de skall bedriva sin verksamhet. 

Lagarna blir således inte tvingande i den bemärkelsen att man gör det för att slippa viten och så 

vidare, utan man struntar mer eller mindre i det för att man inte anser att det är en prioriterad 

fråga. Kunskapen är också bristfällig när det gäller hur man skall arbeta med krisplanen för att 

den skall bli funktionell i verksamheten och krisplanen ska innehålla. Detta kan också jämföras 

med Arbetsmiljöverkets undersökning (2008) om vilka företag som har högst andel skador, vilket 

var privata företag och egenföretagare där brist på kunskap och utbildning identifierats som en av 

de grundläggande faktorerna (Arbetsmiljöverket, 2008). Dessa faktorer bidrar sammantaget till att 

man bortprioriterar denna typ av frågor. Resonemanget styrks av Robert och Lajthas (2002) 

förklaring till att dåligt utformade planer ofta tenderar att hamna i bokhyllan utan att användas. 

En bidragande faktor till att ett antal informanter är restriktiva när det gäller just krisplaner är att 

de inte använt sig av en krisplan i skarpt läge och att de därmed inte kan göra någon form av 
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jämförelse om vilket som är bättre (hantering med eller utan krisplan). Erfarenhet tycks således 

också vara en viktig faktor i sammanhanget, eftersom de tillfällen man faktiskt använt sig av den 

krisplan kände sig mer trygg än om han inte hade haft tillgång till en krisplan. Detta skulle kunna 

tyda på att det finns ett ointresse av att arbeta med krisplaner och ha beredskap för att skydda liv, 

hälsa och egendom på arbetsplatserna. Detta stärker den forskning som Hamner & Hanborg 

(2013) redovisar att en låg andel (41 %) av privata företag har krisplaner i sina verksamheter. 

Informanterna beskriver stora skillnader för inställning och förståelse för krisplanens syfte och 

användningsområde utifrån vilken bransch företaget tillhör. Inställningen till arbetet med 

krisplaner beror delvis på vilken organisationsform företaget har (platt eller hierarkisk 

organisation) och vilket ansvar man har på sin arbetsplats. Vilken bransch det handlar om visar 

sig ha stor betydelse för hur man arbetar med krisplanen och vilken verkningsgrad den ger ute i 

organisationen, då typen av risker och möjlig konsekvens i vissa verksamheter är större än i 

andra. Risknivåer är alltså mycket viktigt för hur informanterna själva upplever säkerhetsaspekten 

inom sin verksamhet. Ett tydligt exempel på detta är informanterna som berättar om hur 

ledningen arbetar med sin krisplan och ser det som viktigt att alla medarbetare är en del av 

processen, medan andra informanter i stort sett förkastar allt som rör både krisplaner och 

lagstiftning. Detta styrker Seegers (2006) resonemang om att engagemang från ledningen och 

förekomst av en krisplan kan ge efterverkningar och involvera hela organisationen.  

 

Genomgående beskrev informanterna att ingen eller få tog ansvar för att ta fram krisplaner eller 

att implementera dem inom verksamheten. Schoenberg (2005) resonerar om att 

ledarskapsförmågan är en viktig del i krishanteringsarbetet kan det vara så att just det här 

företaget inte fått den handledning och information inom dessa områden som behövts. Viljan att 

åstadkomma förbättringar och motverka skador på liv, hälsa och egendom kan genom rätt person 

bli en drivkraft som får hela företaget att engagera sig, vilket innebär att det kanske vore en god 

idé att se över hur ledningspersonernas ledarskap utåt i dessa frågor fungerar. 

 

Inställningen till crisis management (González-Herrero & Pratt, 1996) skiljer sig mellan samtliga 

informanter, vilket kan tänkas vara ganska naturligt med tanke på de olika branscher företagen 

hör till, antalet anställda och deras juridiska krav.  Resultatet i studien visar att företagens storlek 

och hur många anställda man har påverkar inställningen till att arbeta med krisplaner. Detta 

påverkar företagets säkerhetsarbete, eftersom det kan finnas riktlinjer internt om hur 

säkerhetsarbete skall bedrivas, om och hur en krisplan skall finnas, roller etc. Det större företaget 

som tillhör en nationell koncern kan således ha krav på verksamheten att de skall hålla en viss 

nivå inom säkerhetsarbetet och därmed försäkra sig om att företaget arbetar på samma sätt 

oavsett geografisk placering. Koncernpåverkan i detta fall kan alltså påverka hur man arbetar med 
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risknivåer, medvetenhet och beredskap för olyckor och skador istället för att företaget på egen 

hand får fundera kring dessa frågor och inrätta rätt typ av åtgärder. Resultatet i den här studien 

visar också att i de fall man har en krisplan så är det inte alltid resterande delar av organisationen 

känner till detta. Detta tyder på brister i implementeringen hos företagen och att 

ledningsgrupperna (i vissa fall) själva skriver krisplanerna och endast för ut dem till övriga 

deltagare inom ledningsgruppen eller mellanchefer. Det är ett stort problem eftersom 

medarbetarna ofta är de som hamnar i händelserna eller situationerna och behöver redskap och 

kunskap för att veta hur man klarar av en allvarlig händelse. Om planerna stiftas på ledningsnivå 

och sedan ”fastnar” kommer inte resten av organisationen att ha någon användning av dem och 

det blir ett typiskt ”bokhylleexempel”- vilket inte är eftersträvansvärt. Vill företagen uppnå 

förändring och vidare utveckling med sitt krishanteringsarbete bör informationen föras ut till 

samtliga medarbetare så att man vet vilka rutiner, riktlinjer och policys som gäller.  

 

8.1 Metodikdiskussion 

Vetenskapliga resultat skall vara så trovärdiga som möjligt och varje enskild undersökning skall 

därför värderas utifrån de procedurer och tillvägagångssätt som används för att generera 

resultaten. Inom kvalitativa forskning använder man begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. För att förstärka trovärdigheten i denna studie har jag arbetat utifrån de processer 

som säkerställer analys att av data genomförts på ett korrekt sätt. Detta innebär att jag har 

analyserat materialet utifrån Graneheim och Lundmans (2003) modell för meningsbärande 

enheter, kondensering och kodning. Graneheim och Lundman (2003) menar att tillämpning av 

begrepp som är kopplade till den kvalitativa forskningstraditionen vid rapportering av resultat av 

studier med kvalitativ innehållsanalys påverkar studiens trovärdighet. Att andra forskare 

(Gonzales-Herrero & Pratt, 1996; Hamner & Hanborg, 2012; Burson-Marsteller, 2009) också har 

sett liknande resultat kan tyda på att mina resultat är överförbara och kan stämma överens på fler 

studier, men för att kunna säkerställa detta behövs mer forskning på området. Detta är viktigt 

eftersom begreppet trovärdighet även inkluderar frågan om överförbarhet och relateras till i 

vilken utsträckning som forskningsresultat kan överföras till andra grupper eller områden. Jag 

som författare till studien kan således ge förslag på överförbarhet men det är sedan upp till 

läsaren att avgöra om resultaten är överförbara till en annan kontext. För att underlätta 

överförbarheten och ge en klar bild för läsaren har jag gjort en tydlig beskrivning av urvalet, hur 

datainsamling gått till, respondenternas tillhörigheter och befattningar samt hur jag gjort för att 

analysera materialet. För att kunna påvisa empiri i studien har jag valt att använda citat, eftersom 

en utförlig presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat förbättrar överförbarheten 

och därmed tillförlitligheten av studien (Graneheim & Lundman, 2003).  
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Något som kan ha påverkat resultaten negativt är den informant som inte var särskilt 

samarbetsvillig vid intervjutillfället, då denne gav intryck om att ”skjuta ifrån sig” orsakerna till 

varför man inte arbetar med krisplaner på arbetsplatsen. Att det kan ha påverkat resultaten i 

studien är utifrån den aspekten att informanten möjligen inte berättade allt för mig och inte lät 

mig komma in på djupet. Dock var informantens berättelse mycket lik en annan informants 

berättelse från samma arbetsställe så jag fick ändå en någorlunda bild över hur man arbetar med 

krisplanerna. Ytterligare en aspekt som rör resultaten är proceduren för hur urvalet gick till. I och 

med att kontakten med de berörda företagen redan fanns innan studien genomfördes blev det 

naturligt för mig att använda ett bekvämlighetsurval. Dock fick företagen själva utse en 

medarbetare (utöver chef och mellanchef) som skulle delta i studien, vilket innebär att 

informantens identitet inte blev konfidentiell på företaget. Det hade varit bättre om 

informanterna själva tagit kontakt med mig istället för att en skulle utses på företaget, eftersom 

vetskapen internt om vilka som deltar i studien kan medföra att informanterna inte vågar berätta 

alla sina tankar och åsikter som berör ämnet. För att öka tillförlitligheten och konfidentialiteten i 

studien valde jag således att numrera citaten utifrån informanternas berättelse, så att det inte 

skulle gå att spåra citaten till vilken informant som sagt dem. 

 

När det handlar om reliabilitet och validitet för de dokument som använts som underlag i studien 

bör det nämnas att de två undersökningar som finns representerade (Hamner & Hanborg, 2012 

samt Burson-Marsteller, 2009) är framtagna och genomförda av två privata företag. De är alltså 

inte officiella undersökningar som gjorts på uppdrag av myndighet eller annat centralt organ, 

vilket kan ifrågasätta dess tyngd och reliabilitet i sammanhanget. Jag har ändå valt att ta med dessa 

studier i denna uppsats på grund av att det finns få liknande undersökningar som är gjorda av ett 

ackrediterat eller offentligt organ vilket begränsar urvalsmöjligheten att inkludera liknande studier. 

En annan källa som används i studien är boken ”Bättre arbetsmiljö”, utgiven av Prevent, som är en 

ideell förening inom arbetsmiljöområdet. Huvudmännen för föreningen är LO, PTK och Svenskt 

Näringsliv. Jag har valt att ha med Prevent som källa med anledning av att organisationen 

tillsammans med huvudmän inom näringslivet baserar sina utbildningar och dokumentation på 

gällande lagstiftning och regelverk. Den litteratur som ges ut är baserad på vetenskaplig forskning 

och föreningen arbetar för att sprida resultat från forskningen till arbetslivet. Detta gör 

tillförlitligheten hög och innehållet relevant.  Denna bok är framtagen för privata näringsidkare 

som skall börja arbeta med arbetsmiljöfrågor och anses relevant ur den aspekten. 
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9. Slutsats 

Den största skillnaden för hur företag i den privata sektorn arbetar med krisplaner och 

krishantering är att arbetet påverkas av företagets storlek och antalet anställda. Ju mindre 

företaget är, ju mindre arbetar man med säkerhetsfrågorna. Detta hänger även ihop med 

kostnader då större företag har större möjligheter att lägga pengar på exempelvis 

säkerhetsutrustning, utbildningar och tid för att ta fram en egen krisplan. Stora skillnader finns 

även när det gäller kunskap och utbildning mellan företagen och de som inte har några kunskaper 

är också de som tenderar att minst prioritera denna typ av frågor. Lagkraven ses inte som något 

tvingande och gör inte att företagen blir mer måna om att arbeta med säkerhetsfrågor, man blir 

inte heller avskräckt för eventuella vitesbelopp i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket. 

Risknivåerna spelar stor roll för hur man tänker och resonerar kring de olika skador och olyckor 

som kan uppstå inom verksamheten, vilket medför att man i vissa fall ser andra risknivåer som 

mer allvarliga än sin egen och att man på grund av detta inte anser det som nödvändigt att ha en 

egen krisplan. 

10. Vidare forskning 

Då den tidigare forskningen inom området huvudsakligen behandlar större företag med 

samhällsviktiga funktioner (såsom elbolag, telekommunikation m.fl.) ser jag ett intresse av att 

utöka forskningsområdet till små och mellanstora företag inom den privata sektorn. Med tanke 

på den lagstiftning som är aktuell för företagen i Sverige idag, vilken gäller samtliga företag 

oavsett storlek, skulle det vara intressant att undersöka vidare hur de mindre privata företagen 

arbetar för att uppnå en god säkerhet på sina arbetsplatser. Detta kan också vara ett steg på väg 

mot att minska antalet arbetsplatsolyckor, eftersom ämnet behöver lyftas upp och aktualiseras 

ytterligare. 
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Appendix I 

 

Hej! 

Jag som skriver heter Malin Burman och är en student som läser andra terminen på 

masterutbildningen Samhällelig riskhantering vid Karlstad Universitet. Jag kommer under våren 

att skriva min D-uppsats och det är med anledning av detta som du har fått detta brev. Din 

arbetsplats är ett av tre utvalda privata företag som kommer att vara underlag för denna studie. 

 

Studien kommer att handla om hur privata företag använder krisplaner inom sina verksamheter 

och på vilket sätt de används som verktyg för utveckling av säkerhetsarbetet. Även 

medarbetarnas roll kommer att belysas, samt hur erfarenheter och ansvar påverkar människors 

inställning och förståelse för att använda krisplaner. 

 

Vad menar jag med krisplan? 

En krisplan är ett eller flera dokument som anger vad företaget ska göra vid en allvarlig händelse. 

En allvarlig händelse kan exempel vara allvarlig sjukdom, arbetsplatsolyckor eller självmord. 

Krisplanen innehåller vanligen bland annat rutiner för vem som skall göra vad när en olycka har 

inträffat, på vilket sätt information ska spridas, dokumentationsunderlag samt handlingsplaner. 

 

Bakgrunden t i l l  s tudien 

Jag tycker området är intressant och vill gärna undersöka hur det privata näringslivet ställer sig till 

frågor som rör krisplaner och krisplanering. Olika företag inom olika branscher har olika risker 

och olika uppfattningar kring dem och jag tror att det kan vara till nytta att undersöka dem för att 

eventuellt utveckla arbetet med krisplaner inom er verksamhet. Det är viktigt för mig att 

understryka att studien inte syftar till att granska och fälla deltagarna utan snarare till att lyfta 

perspektiv och öka medvetenheten kring krisplaner och dess användning. 

 

Til lvägagångssätt  

Jag kommer att genomföra intervjuer tillsammans med chef, mellanchef samt en medarbetare. 

Intervjuerna genomförs på gemensamt bestämd plats och intervjuerna kommer att bygga på 

intervjupersonernas egna berättelser som de delar med sig av under intervjun. Intervjun kommer 

alltså att bli som ett vardagligt samtal mellan mig som intervjuare och respondenten. Intervjuerna 

kommer att ta max 60 minuter per person. 
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Ditt deltagande i studien är anonymt. Varken ditt namn eller företagets namn kommer på något 

sätt att publiceras i studien. Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon men kommer att 

raderas efter att jag har renskrivit och kodat intervjuerna. 

 

Om du vill delta i min studie eller har några frågor är du välkommen att kontakta mig antingen 

via telefon eller e-post. Jag hoppas att Ni tycker att detta låter intressant och tar er tid att delta. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Burman 

 

Telefon: 073-069 18 32 

E-post: burman.malin@gmail.com 
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Appendix II 

Intervjuguide 

Teman för intervjuer 

Krisplaner 

Medarbetare 

Implementering 

Ansvar 

Lagstiftning 

Erfarenheter 

Hjälpande intervjufrågor 

1. Skulle du kunna berätta vad en krisplan är/innebär för dig? 

2. Kan du berätta om hur du ser på krisplaner och dess funktion? 

3. Vilka delar i krisplanen anser du vara viktigast/minst viktig? 

4. Kan du berätta om hur du ser på din och andras möjlighet att påverka/delta i 

utvecklingen av krisplanen på din arbetsplats? 

5. Kan du berätta om hur ni har implementerat den krisplan som ni har idag i 

verksamheten? 

5.1 Vem har ansvaret för att krisplanen förankras med övriga medarbetare tycker du? 

6. Kan du berätta om hur du ser på ansvaret för att krisplanen skall tas fram och revideras? 

6.1 Vem har ansvaret för att se till att detta efterlevs tycker du? 

7. Kan du berätta om hur du ser på lagstiftningen inom detta område och hur du upplever 

att ni följer den på din arbetsplats? 

8. Har du några egna erfarenheter av arbetsplatsolyckor eller andra allvarliga händelser på 

din arbetsplats där du har använt en krisplan, som du skulle vilja beskriva för mig? 

8.1 Hur upplevde du användningen av krisplanen/krisplanens funktion? 

8.2 Var det något som du saknade i krisplanen och som du i efterhand hade velat ha 

med? 

Övrig information 

Ålder: 

Kön: 

Bransch: 

 
 


