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Abstract 
 
The purpose of this paper is to investigate how organisations can keep their crisis 
preparedness alert although crises do not occur often. A crisis organisation will lay dormant 
within a larger organisation for long periods of time. This may cause a problem when a crisis 
does occur if the preparedness has not been kept alive. 
 
From previous researchers that we have studied within this field we have identified two 
distinct methods to do this. The first focuses on the importance of detailed crisis plans, while 
the other method suggests that it is more essential to develop specific competencies with the 
employees. We also find that keeping knowledge within an organisation is a matter of 
organisational learning and memory which we therefore discuss and analyse. 
 
We have performed an interview study at E.ON in Örebro, and we have also had the 
opportunity to read E.ON’s crisis plan. The conclusion we reached is that E.ON uses both 
detailed crisis plans and development of competencies to keep their crisis organisation alive. 
We also found that E.ON uses several other methods besides these two. 
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1. Om undersökningen 
 
Vår undersökning handlar om hur organisationer i allmänhet, och E.ON i Örebro i synnerhet, 
upprätthåller krisberedskap över lång tid trots att kriser inte inträffar med regelbundenhet  
deras verksamhet. 
 
 

1.1 Inledning 
 
I slutet av augusti 2005 drog den kraftiga orkanen Katrina in över New Orleans och flera 
amerikanska stater. Förstörelsen blev stor och amerikanska myndigheter var inte förberedda. 
Det var däremot detaljhandelsjätten Wal-Mart som hade 126 av sina många butiker i det 
drabbade området. De hade erfarenhet från tidigare år av vad som händer efter en stor orkan 
och de hade en plan att arbeta efter. Wal-Mart kunde inte bara öppna de flesta av sina butiker 
igen inom 18 dagar, utan de kunde även hjälpa drabbade människor med nödvändiga 
förnödenheter omedelbart efter att orkanen slagit till. Det kunde företaget göra tack vare god 
planering och beredskap. 
(Leonard, 2005) 
 
Att planera för vad som händer vid en naturkatastrof kan vara en del av en organisations 
krisberedskap. Men ibland är hoten inte lika påtagliga och synliga. Faran kan till och med bo i 
vårt eget sätt att tänka. 2003 var sjukdomen SARS stora nyheter. Den ansågs hos många vara 
förknippad med asiater. Sjukdomen blev aldrig en katastrofal pandemi men den ändrade 
människors beteende. För att bemöta situationen fick myndigheter och stater försöka 
kommunicera med och lugna allmänheten. Ett exempel på hur denna kommunikation gick till 
var när borgmästaren i New York åt mat i Chinatown för att visa hur ofarligt det var, och när 
det goda ryktet hos WHO (World Health Organisation) nyttjades för att skicka ut trovärdiga 
meddelanden. Retorik och kommunikation var en viktig del av krishanteringen. 
(Chong & Lee, 2009) 
 
SARS och Katrina var stora händelser som väckte en enorm global uppmärksamhet. En kris 
behöver inte vara så spektakulär. De allra flesta kriser är antagligen betydligt mindre än så. I 
Örebro skedde en olycka på företaget E.ON. Två anställda vid en saneringsfirma råkade ut för 
en explosion. Lyckligtvis blev det bara mindre allvarliga personskador, men händelsen utlöste 
ändå företagets krisplan. Både den egna personalen på E.ON, den inhyrda personalen och en 
av brandmännen som medverkat behövde stöd efter händelsen. För detta var E.ON förberedda 
och kunde senare konstatera att allt fungerat väl i krishanteringen. Denna händelse beskriver 
vi i vår empiri där vi undersökt just E.ON. Att ta hand om människorna i krissituationen var 
centralt för företaget. 
 
E.ON i Örebro är i fokus i denna undersökning. Olyckshändelsen med två skadade arbetare är 
ett exempel på när den krisorganisation som här undersöks aktiverades. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Av exemplen i inledningen ser vi att kriser kräver beredskap och kompetens hos 
organisationen som ska hantera den. En krisorganisation utgör en del av en större organisation 
och skapas för att hantera kriser som uppstår. Den består av utvalda delar av den större 
organisationen och ligger vilande då verksamheten fungerar som vanligt, men när en 
krissituation uppstår aktiveras den. Eftersom kriser är relativt sällsynta händelser inom många 
organisationer så kan det gå långa tidsperioder mellan tillfällena då krisorganisationen 
aktiveras. Hur kan en organisation och dess medlemmar veta vad de ska göra vid en 
krissituation då krisorganisationen sällan eller aldrig används? 
 
Vikten av att ha en beredskap tydliggörs enkelt genom att skrapa på ytan av kostnaderna. 
Kriser kostar nämligen samhället och organisationer stora summor pengar varje år. 
Försäkringsbolaget Swiss Re har bedömt enbart den globala försäkringskostnaden för kriser 
och katastrofer till mellan 10 och 60 miljarder dollar årligen 1987 till 2001 (Coleman, 2004). 
Krishantering och krisorganisation är trots det ett relativt nytt forskningsfält och därmed finns 
mycket att lära ännu (Wang, 2008). Det är alltså väl motiverat att vi lär oss mer om hur denna 
del av organisationer fungerar. 
 
Vidare drabbar inte kriser endast några få. Alla organisationer bör förutsätta att kriser kan 
drabba även dem, men många organisationer hanterar kriser bristfälligt till stor del på grund 
av bristande krisberedskap. Det råder ganska stor enighet inom forskningen om att någon 
slags beredskap är nödvändig för att bättre hantera krissituationer (Pearson & Clair, 1998. 
Paraskevas, 2006. Carmeli & Schaubroeck, 2008.). Även om händelserna kan variera mycket 
i storlek, omfattning och typ av kris är detta frågor viktiga att arbeta med för alla 
organisationer, stora som små och i alla branscher. 
 
Verksamheten i ett energibolag är riskfylld och kan drabbas av olika typer av krissituationer. 
E.ONs produktion av el, gas och värme är nödvändig för att samhället ska fungera och stora 
problem kan uppstå om produktionen störs av t.ex. en storm. Stormen Gudrun orsakade stora 
störningar i södra Sverige och i och med denna aktiverades E.ONs krisorganisation. Dessutom 
finns det en risk att de anställda i produktion kan råka ut för arbetsplatsolyckor vilket inte 
minst illustreras i den intervju vi utfört hos E.ON. När en olycka skedde vid E.ON i Örebro 
visade det sig genom en utvärdering av händelseförloppet att krisorganisationen hade hanterat 
situationen mycket bra. E.ON hade alltså lyckats hålla sin krisorganisation levande så att den 
kunde fungera tillfredställande när en kris drabbade företaget. Vi vill här undersöka hur E.ON 
lyckas med att bibehålla krisberedskapen. 
 
Ämnet vi rör oss inom innehåller många begrepp som vi kommer att behöva reda ut – kris, 
krisorganisation, krisberedskap, krisplanering för att nämna några. Allt detta omfattas på ett 
eller annat sätt av ämnet vi arbetar inom. I uppsatsen samlas detta ämne under engelskans 
crisis management som övergripande term. 
 
Tidigare forskning inom crisis management har delvis motsägande syn på vad som är 
väsentligt för att hålla en god krisberedskap. Det går att särskilja ett synsätt som förespråkar 
att krisorganisationer utformar detaljerade handlingsplaner (exempelvis Pearson, 2002) och 
ett annat perspektiv som menar att det är viktigare att utveckla förmågor hos de berörda 
anställda som främjar krishanteringsarbetet (exempelvis Czarniawska, 2007). Vidare är 
organisatoriskt lärande och minne väsentligt när det gäller att hålla rutiner aktuella (Paoli & 
Prencipe, 2003) Vi tar med oss ovanstående som frågor vi ställer oss när vi undersöker E.ON. 
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1.3 Problemformulering 
 
Då krisberedskap är av vikt för organisationer, och det tycks oklart hur denna beredskap bäst 
upprätthålls, behöver vi veta mer om det arbetet. Vi har förslag från den akademiska världen 
på att krisberedskap ska upprätthållas med handlingsplaner (Pearson, 2002), eller med hjälp 
av kompetensutveckling (Czarniawska, 2007). Organisatoriskt minne och organisatoriskt 
lärande kan även det ses som en viktig metod (Paoli & Prencip, 2003). 
 
Vi vill veta om det är dessa tre metoder eller något helt annat som används i ett praktiskt 
exempel som E.ON. 
 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
 
Vårt syfte är att genom E.ON beskriva ett exempel, som även utgör ett förslag, på hur 
krisberedskap ska hållas aktiv och aktuell i organisationer där den sällan eller aldrig aktiveras. 
 
Vi har ställt upp följande frågeställning: 
 
- Vilka metoder har E.ON för att bibehålla en god krisberedskap under perioder då inga 

kriser sker i organisationen? 
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2. Teori 
 
Kriser syns ofta i media vilket leder till att allmänheten matas med uppfattningar därifrån om 
hur organisationer arbetar med kriser. Kriser är helt enkelt bra kommersiella nyheter vilket är 
uppenbart för vem som än öppnar en valfri kvällstidning och läser med den frågan framför 
sig. Vi förutsätter därför att varje läsare genom media och andra källor har fått sin egen 
förförståelse och uppfattning om ämnet. Vi söker inledningsvis definiera några centrala 
begrepp ur ett forskningsperspektiv i kapitel 2.1. 
 
Viktiga frågor i vår undersökning är om god krisberedskap uppnås genom 
kompetensutveckling eller genom krisplaner, och vilken roll som det organisatoriska lärandet 
spelar. För att kunna besvara detta måste vi först ta en närmare titt på dessa områden under 
2.2 respektive 2.3. 
 
 

2.1 Terminologi 
 
För att kunna diskutera krisorganisationer på gemensam grund finns det vissa begrepp vi 
måste ha med oss betydelsen av. Vi börjar med kris, krishantering och krisorganisation som 
hänger samman inom begreppet crisis management. Även krisberedskap kräver en förklaring 
liksom handlingsplan eller, som E.ON kallar det, nödlägesplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figur 2.1) 
 
Inträffar en kris för organisationen kommer krisorganisationen att arbeta med den genom 
krishantering. För att kunna göra det krävs en krisberedskap. Krisorganisation och 
krishantering är intill förväxling sammankopplade vilket här visas av en dubbel pil. 
 
Deras nära släktskap understryks av termen crisis management, där ordet management kan 
översättas med både företagsledning och handhavande. 
(Svensén, 1983) 
 
 
 
 
 

Begrepp inom Crisis 
Management 

Kris Krishantering 

Krisorganisation 
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2.1.1 Vad är kris? 
 
Nationalencyklopedin ger inte mindre än tre relevanta definitioner av samma ord, vilket 
understryker svårigheten i att avgöra vad en kris är: 
1. ”kris, psykologisk kris, svår situation, reaktion på en livssituation där individens tidigare 
erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon ska kunna bemästra situationen utan betydande 
psykiskt lidande.” 
2. ”kris, vändpunkten i ett sjukdomsförlopp, tidpunkten då allt vänder till det bättre.” 
3. ”kris, mycket svår situation, ofta ekonomiskt eller politiskt, t.ex. en djup lågkonjunktur.” 
(www.ne.se/kris 2009-12-29) 
 
Även om dessa tre tillsammans ger oss en uppfattning om hur kris kan betyda många olika 
saker i dagligt tal är det inte tillräckligt för att beskriva vad en krisorganisation arbetar med. 
En klart avgränsad och tydlig definition levereras av ett par tongivande forskare inom crisis 
management de senaste decennierna: 
”An organizational crisis is a low-probability, high-impact situation that threatens the viability 
of the organization and is characterized by ambiguity of cause, effect, and means of 
resolution, as well as by a belief that decisions must be made swiftly.” 
(Pearson & Clair, 1998, s. 60) 
 
Men detta är inte tillräckligt för att beskriva vad kriser är för organisationer. Orkanen Katrina 
hotade inte butikskedjan Wal-Mart´s överlevnad utan enbart en region av många. Ändå 
aktiverades företagets krisorganisation (Leonard, 2005). Och i vår empiriska undersökning 
berättar E.ON om en händelse med två skadade personer som gjorde att de aktiverade sin 
krisorganisation, men händelsen hotade inte hela verksamheten. Här saknas en aspekt på 
krishantering kallad ”stakeholder” eller intressent (vår översättning). Alpaslan, Green och 
Mitroff (2009) föreslår att ”stakeholders”, intressenter, ska räknas in i krisorganisationens 
arbete. De hävdar inte bara att detta hjälper krisorganisationen att bättre hantera kriser, utan 
även att en aspekt på kriser är att de allvarligt kan skada intressenterna. Intressenter är en 
medarbetare, kunder, närliggande samhällen, omgivande natur med mera (Alpaslan et al., 
2009). Med det tillägget stämmer definitionen från Pearson och Clair (1998) bättre med vad vi 
sett hos Wal-Mart och E.ON. 
 
En kris ur ett organisationsperspektiv är alltså en händelse med låg sannolikhet att inträffa, 
men som när den inträffar innebär ett svårbedömt läge och har stor negativ inverkan på 
organisationens eller dess intressenters förmåga att fungera eller överleva, samt att ett tryck 
om snabba beslut följer av situationen. 
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2.1.2 Krishantering i organisationer 
 
Efter att ha tagit reda på vad en kris är faller det sig naturligt att fortsätta med hur 
organisationer hanterar dessa. Metoden som används kallas krishantering, vilket vi förklarar i 
detta avsnitt. 
 
Den engelska termen för krishantering, crisis management, för tankarna till ledarskap och kan 
ur ett organisationsperspektiv beskrivas så här: 
”Organizational crisis management is a systematic attempt by organizational members with 
external stakeholders to avert crises or to effectively manage those that do occur.” 
(Clair & Pearson, 1998, s. 61) 
Här noterar vi att termen ”stakeholder” omfattas av definitionen vilket ytterligare stöder att 
intressenter ska räknas in i arbetet med crisis management och definitioner kring temat kris 
för organisationer. 
 
Att arbeta med krishantering handlar alltså om att systematiskt arbeta med att motverka kriser 
eller mildra effekterna av en kris. Det kan innebära såväl att förbereda sig för kommande 
kriser som att hantera kriser som aktualiserats, eller att lära sig av kriser som redan har varit. 
Sammantaget ger detta oss en inblick i vad krishantering är för en krisorganisation. 
 
 
2.1.3 Krisorganisation - organisation för kriser 
 
Att arbeta systematiskt med krishantering kräver en struktur och organisation som har det 
uppdraget. Det är de utvalda delar av en större organisation, eller en moderorganisation, som 
företrädesvis tar hand om det uppdraget som vi kallar för en krisorganisation. Som vi 
använder ordet ingår hela eller delar av en större organisation samt ibland externa aktörer. 
 
Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) har definierat organisationer med att de: 
1) Har inrättats för att uppnå ett mål. 
2) Är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner. 
3) Är medvetet strukturerade och noga koordinerade. 
4) Existerar som en del av en större social omgivning. 
 
Vidare förklarar de att en organisation består av komponenterna mål, struktur, aktivitet, 
människor och en kultur. Strukturen en organisation har innehåller bland annat 
auktoritetsfördelning, arbetsfördelning, specialisering och formalisering. Det innebär att i en 
organisation finns en eller flera ledare med formell eller informell makt att leda. 
Medlemmarna har en arbetsfördelning av olika arbetsuppgifter. Specialiseringen kan bestå av 
att medlemmarna har olika expertis, olika nivåer i hierarkin eller olika placering geografiskt. 
Det kommer även att i en organisation finnas olika regler, rutiner eller procedurer som styr 
arbetet genom formalisering. 
(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005) 
 
Ett sätt att beskriva hur en krishanteringsgrupp fungerar som en organisation är att förklara 
hur den kan innehålla de moment och komponenter (kursiverat) som en organisation består av 
enligt Abrahamsson och Aarum Andersen (2005). En krisorganisation har som mål att uppnå 
minskade följder av pågående, nyligen inträffade eller möjliga framtida kriser, eller helt 
undvika att de utvecklas till en kris. Detta arbete är dess aktivitet. Organisationen består av 
människor som är placerade i samverkande positioner utifrån vad krisorganisationen har för 
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behov. Dessa personer måste samarbeta och därmed krävs att de är strukturerade och 
koordinerade inom ramarna för den moderorganisation de existerar i. Moderorganisationen 
samt samhället de agerar i utgör krisorganisationens sociala omgivning varifrån den även 
lånar delar av sin kultur. Den struktur som krisorganisationen byggs upp med innehåller 
auktoritets- och arbetsfördelning och följer formella regler eller rutiner. Arbetet är 
formaliserat genom uppdrag från moderorganisationen. Organisationens medlemmar är 
specialiserade inom sina egna områden. Detta utgör en beskrivning på hur vi kan förvänta oss 
att en krisorganisation ser ut. 
 
 
2.1.4 Orden krisberedskap och nödlägesplan 
 
Krisberedskap definieras som aktiviteter och processer som utvecklas av en organisation 
innan en krissituation för att bättre kunna förebygga, hantera och återhämta sig efter en kris. 
(Kovoor-Misra, Zammuto & Mitroff, 2000). Beredskapsarbetet består till exempel av 
resursmobilisering, upprättande av krisplaner och uppbyggnad av strukturer samt nätverk 
(Czarniawska, 2007). Detta är en del av krisorganisationens aktiviteter. 
 
När vi talar om krisberedskap ligger begreppen krisplanering och nödlägesplan förvillande 
nära. Vi ser krisplanering som den del av krisberedskapen som består av handlingsplaner, 
planer för hur alla ska agera vid en kris (Czarniawska, 2007). 
 
E.ON som undersöks i denna uppsats använder ett annat ord för handlingsplan - nödlägesplan. 
Handlingsplaner eller nödlägesplaner är alltså en del i att ha en krisberedskap. 
 
 

2.2 Att upprätthålla krisberedskap 
 
Det finns forskare som menar att organisationer för att upprätthålla god krisberedskap bör 
utforma detaljerade handlingsplaner (exempelvis Pearson 2002) medan andra menar att det är 
bättre att utveckla förmågor hos de berörda anställda som främjar krishanteringsarbetet 
(exempelvis Czarniawska 2007). Här beskriver vi först något om hur organisationer enligt den 
normativa krishanteringslitteraturen bör hantera kriser, sedan kommer vi in på hur 
organisationer kan lära och minnas. Därefter tar vi upp några aspekter av att ha krisberedskap 
genom handlingsplaner och att ha krisberedskap genom kompetens. 
 
Forskarna Kovoor-Misra et al. (2000) sammanfattar den normativa krishanteringslitteraturen 
med följande tre krishanteringsåtgärder: 
 
1) Organisationer bör proaktivt bemöta de underliggande systematiska orsakerna till 
potentiella kriser. Litteraturen beskriver krisers orsak som en kombination av misslyckanden 
och fel i organisationens subsystem. Därför kan alltså organisationer minska sannolikheten att 
drabbas av en kris genom att försöka minska felen i organisationens tekniska, humana, 
organisatoriska och externa subsystem. Exempel på tänkbara åtgärder i subsystemen är 
skapande av öppna kommunikationskanaler, upprättande av säkerhetsrutiner i tillverkningen 
och påverkande av värderingar i företagskulturen (Pearson & Mitroff 1993 & Shrivastava 
1987 se Koovor-Misra et al., 2000). 
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2) Organisationer bör införliva ”signal detection systems”. Detta för att kunna upptäcka de 
tidiga signaler som kriser ofta ger upphov till. Om möjligt kan man då undvika att krisen når 
full styrka. Exempel på ”signal detection systems” är undersökningar, grundliga granskningar 
och problemhanteringskommittéer. 
 
3) Organisationer bör kontinuerligt lära sig och lära om (unlearn) (Kovoor-Misra et al., 2000).  
Carmeli och Schaubroeck (2008) menar att avlärandet av beteendemönster som inte är 
lämpliga för organisationen är en stor faktor när det gäller att hantera och förebygga kriser. 
Vanor och tänkesätt som tidigare varit till fördel kan vid en kommande kris vara förödande 
för organisationen. Om man skapar en kultur som främjar lärande av misstag menar 
författarna att organisationen kommer bli bättre på att upptäcka tidiga signaler och aktivt 
bemöta dessa signaler. 
 
Kovoor-Misra et al., (2000) identifierade i en studie avvikelser mellan den normativa 
krishanteringslitteraturen och organisationers faktiska krisberedskap. Organisationerna följde 
litteraturens rekommendationer till viss del men den normativa litteraturen kan inte helt och 
fullt förklara organisationers beteende vid beredskapsarbete. För att förstå varför en 
organisation skapar en viss krisberedskap krävs att man tar hänsyn till det sammanhang 
organisationen skapar sin beredskap i. Författarna menar att fem organisatoriska faktorer 
avgör vilka kriser som förbereds för och i vilken form beredskapen sker. Dessa faktorer är 
teknologi, ledningens utbildningsbakgrund, olika avdelningars relativa inflytande/makt, 
tidigare erfarenheter av kriser och organisationsstruktur. Organisationer som använder 
avancerad teknologi visade sig förbereda sig för potentiella kriser relaterade till de tekniska 
systemen. Andra typer av kriser planerades för i betydligt lägre utsträckning. Detta kan bero 
på att just en teknisk kris allvarligt kan störa den högteknologiska organisationens verksamhet 
och därmed kan få stora konsekvenser. Vidare skapades störst beredskap för sådana kriser 
som drabbar kärnverksamheten, medan mer perifera delar av verksamheten inte fick samma 
uppmärksamhet. 
 
 
2.2.1 Organisatoriskt lärande och minne 
 
Kunskap är en viktig resurs för organisationer. Organisatoriskt lärande omtalas på två nivåer, 
den individuella nivån och den kollektiva nivån. Den organisatoriska kunskapen skapas 
genom individerna på olika sätt t.ex. genom instruktioner eller doktriner (Curado, 2006). 
Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) menar att organisatorisk kunskap är den kunskap 
som anställda har formulerat i form av regler, rutiner, procedurer och arbetsmetoder.  För att 
kunskapen ska kunna omvandlas till framgångsrik handling vid utförandet av rutinen krävs att 
de anställda har en gemensam uppfattning om innebörden av rutinen. Det föreligger ett 
dynamiskt samspel mellan den generella rutinen och den specifika händelsen (t.ex. den 
aktuella krissituationen). De anställda måste ha god kännedom om de generella rutinerna för 
att kunna lösa den specifika situationen (Abrahamsson & Aarum Anderson, 2005). Vidare 
betraktar de flesta forskare organisatoriskt lärande som produkten av medlemmarnas 
deltagande i interaktion och delande av erfarenheter och kunskaper. Den här gemensamma 
delade kunskapen betraktas som större än individernas sammanlagda enskilda 
lärandekapacitet. Det enskilda lärandet är en nödvändig kognitiv process medan det 
organisatoriska lärandet främst är en social process (Curado, 2006). 
 
 
 



 12

Man kan enligt Dibella, Nevis & Gould (1996) särskilja tre steg i det organisatoriska lärandet. 
1) Inhämta kunskapen, det vill säga utveckla förmågor och relationer med mera. 
2) Dela med sig av kunskapen inom organisationen. 
3) Göra kunskapen tillgänglig samt generaliserbar till nya situationer. 
 
Även organisationer och inte enbart individer anses ha ett minne. Organisationer har kvar 
minnen av det förflutna trots att nyckelpersoner lämnar organisationen. Individer och 
organisationer agerar utifrån sin specifika förståelse av omvärlden som byggts upp genom 
tidigare erfarenheter, kallat kunskapsstrukturer. Dessa mentala modeller påverkar både tankar, 
perception och handlingar. Relationen mellan kunskapsstrukturer och beteende kan beskrivas 
genom begreppen single-loop lärande och double-loop lärande (Paoli & Prencipe, 2003). 
Single-loop lärande innebär att man har fått en erfarenhet utan att lära sig av den. Denna form 
av lärande löser inte de bakomliggande orsakerna till att problem uppkommer. Single-loop 
lärande åstadkommer endast en förändring inom befintliga kunskapsstrukturer. Double-loop 
lärande däremot får till stånd en förändring av befintliga kunskapsstrukturer. Detta lärande 
kräver reflektion och innebär att man drar slutsatser och lär sig av erfarenheter (Argyris 1993, 
se Granberg 2008). Vid single-loop lärande så påverkar inte organisationens beteende de 
mentala modellerna. Vid double-loop lärande ifrågasätts, omvärderas och eventuellt 
modifieras de mentala modellerna utifrån aktuella beslut och handlingar (Paoli & Prencipe, 
2003). 
 
Organisationer kommer ihåg rutiner genom att utföra dem. Detta medför att om organisationer 
inte håller minnet vid liv och upprätthåller koordinationen genom kontinuerliga övningar så 
kan långa perioder mellan utförandet av rutiner medföra ”minnesförlust”. Organisationens 
minne kan påverkas negativt om en anställd med betydande kunskaper om den aktuella 
rutinen lämnar organisationen, särskilt om det sker hastigt så att den kunskap som den 
anställda besitter inte hinner överföras genom upplärning. Dock bör man inte se 
organisationens minne som summan av individernas enskilda minnen. Det finns ett stort värde 
i kopplingen mellan de olika individernas minnen genom tidigare delade erfarenheter. Dessa 
delade erfarenheter har etablerat detaljerade och specifika kommunikationssystem som ligger 
till grund för verkställandet av rutinen (Paoli & Prencipe, 2003). 
 
Översätter vi organisatoriskt lärande till en krisorganisations lärande finner vi ett förslag på 
arbetsmetod hos James och Wooten (2006). De listar fem steg i krishanteringen. Om vi tar 
dessa fem steg och ritar dem i en cirkel blir det ungefär som nedanstående figur: 
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(Figur 2.2.1) 
 
Kärnan med eller idén i figurens cirkelrörelse är att om en organisation kan uppfatta signaler 
om att en kris är i antågande så går det att vidta åtgärder mot den. Om krisen ändå skulle 
uppstå handlar crisis management istället om att begränsa skadorna av krisen och att hjälpa 
organisationen att återgå till det normala. Men det viktiga med modellen för just det 
organisatoriska lärandet är att det alltid finns en lärandefas i slutet av varje cykel. I denna fas 
är organisatoriskt lärande viktigt. 
 
 
2.2.2 Kompetenser 
 
En skola om att upprätthålla krisberedskap riktar in sig på att organisationen måste utveckla 
rätt kompetens. Czarniawska (2007) menar att i syfte att upprätthålla en god krisberedskap 
bör organisationen utveckla förmågor hos anställda som främjar krishanteringsarbetet. Kriser 
blir allt mer komplexa, gränsöverskridande och sammanlänkade. Följaktligen bör man inte 
förlita sig på rationella förväntningar utan istället inneha kunskap att hantera nya situationer 
(Paraskevas, 2006).  Robert and Lajtha (2002) menar att man istället för att skapa detaljerade 
krishanteringsplaner bör skapa strukturerade och kontinuerliga lärande processer som 
förebereder chefer och ledare för att hantera plötsliga och oväntade händelser. Czarniawska 
(2007) anser att fokus inte får hamna endast på planer, struktur och ansvarsfördelning. 
Organisationer borde i sitt beredningsarbete fokusera på att i förväg ta reda på vilka 
handlingar som kan komma att behövas i en krissituation och träna på att ad-hoc koppla dessa 
sinsemellan. Organisatoriska planer och strukturer skapar en ökad känsla av säkerhet, men det 
som verkligen krävs vid krissituationer är förmågan att handla i situationer av osäkerhet. Det 
finns enligt Czarniawska (2007) ingen allmängiltig lösning på hur man ska hantera kriser, 
men en väl inövad improvisationsförmåga underlättar. 

 1. Detektera 
och uppfatta 

signaler om att 
en kris kan vara 

på väg. 
 

4. 
Återhämtning, 
återgå till det 

normala. 
 

5. Lära sig av 
kriser. 

 

2. Förbereda för 
en kommande 
kris eller vidta 
åtgärder så att 

den kan 
undvikas. 

3. Begränsa 
skadorna av en 

kris. 
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Kovoor-Misra et al. (2000) menar att intressenter som kan komma att påverkas av en kris bör 
inkluderas redan i krisplaneringsprocessen. För att hantera kriser förespråkar en del forskare 
att tvärfunktionella krishanteringsteam skapas (Shrivastava 1987 se Koovor-Misra et al., 
2000). Dessa team underlättar koordinationen vid krishanteringen och förebygger känslan av 
meningslöshet som kan uppstå vid krissituationer. Den tvärfunktionella gruppen skapar 
ytterligare en fördel då flera individer med olika kunskap, utbildning och erfarenhet skapar en 
större perceptuell förmåga (Weick 1988 se Koovor-Misra et al., 2000). Det kan vara en god 
idé att medlemmarna tränas med hjälp av tekniker såsom rollspel, beteendemodifiering och 
scenario-träning. Praktisk träning bidrar till att de inblandade känner mindre oro vid en 
verklig krissituation, samt kan det underlätta förståelsen för medlemmarnas olika roller och 
ansvar (Weick 1993, Kovoor-Misra, et al., 2000) 
 
Vi har plockat ut två kompetensområden en organisation kan behöva i en kris, och alltså bör 
utveckla. Krisorganisationen behöver bland annat förmåga att hantera kommunikationen både 
internt och med media. Detta exemplifieras av hur myndigheter hanterade ryktesspridningen 
kring SARS-epidemin (Chong & Lee, 2009). Dessutom är det av vikt att kunna hjälpa 
individer som drabbas och mår dåligt efter en kris. Det exemplifieras i vår egen undersökning 
av E.ON. 
 
Under en krissituation är den interna kommunikationen mellan de parter som tvingas hantera 
kriser väsentlig. Enligt James Barker (2006) måste alla inblandade värdera samarbete högt. 
För att få till stånd en bra interaktion bör ledaren visa att han/hon uppskattar alla sorters 
tankar och idéer. Kommunikation med media är ytterligare en viktig aspekt vid hanteringen 
av en krissituation. Vid kriskommunikation är det väsentligt att kommunikationen framstår 
som äkta och tillförlitlig (Greyser, 2009). Organisationens kommunikation spelar en stor roll 
även innan en kris uppstår då den kan fungera som ett verktyg för att bygga upp 
organisationens identitet och rykte. Vid en kris kan då företagets goda rykte fungera som en 
buffert som lindrar negativa effekter (Greyser, 2009). Kommunikation utgör därmed ett eget 
område som krisorganisationen bör kunna hantera. 
 
En kris för inblandade individer kan enligt psykologin leda till att den drabbade går igenom 
faserna chock, reaktion, reparation och nyorientering (Hammarlund, 2001). Att hantera en 
sådan kris eller ta hand om skadade är att hantera människors reaktioner i dessa faser. 
Hammarlund (2001) presenterar några nycklar som att ge information för att undvika 
förvirring och missförstånd, att visa omsorg, ta sig tid att lyssna och att lugna, och att ge stöd. 
Det finns utarbetade metoder för att arbeta systematiskt med kamratstöd, stödsamtal och 
debriefing och att upptäcka behov av psykologisk omvårdnad. Allt detta omfattas av arbetet 
med krishantering hos en krisorganisation och kräver kompetens. 
 
 
2.2.3 Krisplanering och handlingsplaner 
 
Carmeli och Schaubroeck (2008) anser att organisationer i förväg bör ha analyserat vilka 
tänkbara kriser som kan drabba företaget samt hur dessa potentiella kriser ska hanteras. En väl 
förberedd organisation kan minska både kostnader och lidande betydligt. En vanlig syn vid 
krisplanering är att man ser en kris som en isolerad händelse som kan analyseras utifrån fyra 
aspekter, nämligen orsaker (förhållanden som orsakade krisens uppkomst), konsekvenser 
(omedelbara och långsiktiga följder av krisen), förebyggande åtgärder (ingrepp för att 
förhindra eller mildra konsekvenserna av potentiella kriser) och coping (åtgärder för att 
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hantera en kris som redan har inträffat) (Paraskevas, 2006). Enligt detta perspektiv bör 
organisationen upprätta en krishanteringsplan som består av tydliga processer och steg som 
bör följas för att hantera kriser. Planen utformas genom analyser av potentiella krisers möjliga 
händelseförlopp och bygger därmed på rationella förväntningar om krisens förlopp och 
organisationens beteende (Paraskevas, 2006). 
 
Kovoor-Misra et al., (2000) menar att beredskapen bör utformas så att en krishanteringsplan 
utformas med hänsyn till olika kategorier av krissituationer. Exempel på olika kriskategorier 
är tekniska kriser, ekonomiska kriser, rättsliga kriser, offentliga kriser, sociala kriser osv. 
Utgångspunkten är att kriser inom samma kategori delar vissa egenskaper som skiljer dem åt 
från andra kategorier. Litteraturen rekommenderar att man förebereder sig för åtminstone en 
kris i varje kategori. På detta vis bör organisationen kunna hantera de kriser de förberett sig 
för men organisationen kan även överföra de erfarenheter och strukturer de utarbetat för att 
hantera andra kriser inom samma kategori (Kovoor-Misra et al., 2000). 
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3. Metod 
 
Undersökningen har genomförts med tre huvudmoment – litteratursökning, en intervju och en 
granskning av E.ONs nödlägesplan. Därefter har vi med utgångspunkt i litteraturen vi funnit 
tagit fram analysverktyg att använda för att titta närmare på intervjun och nödlägesplanen. 
 
 

3.1 Undersökningens genomförande 
 
För att få fram en akademisk grund inom crisis management har vi har valt att studera 
litteratur i form av böcker och artiklar. Litteraturen har vi dels hittat genom att använda 
sökfraserna 
1) ”crisis management”, 
2) ”crisis planning”, 
3) “crisis preparedness” , 
4) “organizational learning” och 
5) “organizational memory” i databasen Elin. 
Dels har vi gjort det genom att söka efter litteratur inom 
1) ”crisis management” eller 
2) ”krishantering” via Örebro universitets bibliotek och en kommersiell internetbokhandel. 
 
Litteratur och artiklar vi funnit med dessa sökträffar har av tidsskäl sållats utifrån första 
intryck och därmed har materialet grovsorterats utifrån uppskattad relevans. Våra kriterier för 
att litteraturen ska vara relevant har varit att den ska 
1) vara vetenskapligt utformad med referenser, 
2) inte vara äldre än 10 år och 
3) ha någonting inom området crisis management som huvudämne. 
Med de kriterierna begränsas litteraturen till huvudsakligen aktuell och vetenskapligt 
förankrad forskning inom området. Vi har även i enstaka fall följt hänvisningar från artiklar vi 
funnit till äldre och för ämnet tongivande litteratur, bland annat till Pearson och Clair (1998). 
 
Vi har läst ett femtiotal artiklar och en handfull böcker som handlar om olika aspekter på 
crisis management. De flesta undersökningar vi funnit som behandlar ämnet gör det via 
media, endast sällan genom primärdata direkt från berörda organisationer. Metoden att 
använda media ger en bred information om vad som skett och hur olika kriser har hanterats. 
Men vi anser att det saknas en bild av kriser och krisorganisationer med information direkt 
från källan för att nå ett djup i beskrivningen och för att få veta mer än vad allmänheten redan 
känner till. Informationen tycks svårtillgänglig, kanske på grund av att den är känslig. Därför 
har vi ansträngt oss att få förstahandsinformation om krisplanering och krisorganisation från 
den organisation vi tittat närmare på, E.ON i Örebro. 
 
Utöver att studera tidigare forskning har företaget E.ONs avdelning i Örebro låtit oss få insyn 
i deras krisorganisation. Att hitta detta företag har varit en betydande del av arbetet. De allra 
flesta organisationer tycks ovilliga att släppa in utomstående för att göra undersökningar inom 
det här området. Men slutligen fick vi med hjälp av en kontakt möjlighet att studera 
krisberedskapen hos E.ON i Örebro. Ett antal andra företag (ICA, Kronfågel, Axfood och dess 
dotterföretag Willy´s, samt Liseberg) kontaktades inledningsvis men efter tvekan och efter en 
lång bearbetningsprocess visade de sig ovilliga att medverka, i ett av fallen uttalat på grund av 
sekretess kring det känsliga ämnet. 
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E.ON har låtit oss få tillgång till dokument som beskriver deras krisplanering och 
krisberedskap. Vi har även fått genomföra en intervju med en anställd som deltar i 
krisorganisationen hos E.ON (se bilaga). Vi utformade en semistrukturerad intervju med 
förberedda frågor men med fokus på så mycket fritt berättande som möjligt. Genom intervjun 
ville vi besvara frågor såsom hur krisorganisationen byggts upp, fungerar och är tänkt att 
fungera i en krissituation vilket har styrt valet av frågor. Med en muntlig intervju och fritt 
berättande hoppades vi på att få en tydligare bild över företagets krisorganisation och 
krisplaneringsarbete. Med den informationen försöker vi bedöma hur E.ON arbetar för att 
upprätthålla krisberedskapen över tid. Vi har spelat in intervjun och transkriberat den, och 
bifogar den i vårt arbete. Vid en transkribering blir intervjun skriven i talspråk vilket kan ge 
ett underligt intryck av intervjupersonen. Vi vill därför understryka att talspråket är medvetet 
valt i texten för att ge en så målande bild som möjlig av den faktiska intervjun. Innan besöket 
hos E.ON inhämtade vi även information om företaget via internet, dels via deras egna 
hemsidor och dels genom en internetsökning på företagsnamnet kombinerat med sökorden 
”kris” och ”Örebro” på svenskspråkiga internetsidor. 
 
Frågorna i intervjun är ursprungligen formulerade för ett något annorlunda syfte än det vi 
senare kommit att använda materialet till. Allt eftersom vi fokuserat vårt syfte till ett smalare 
område har intervjun alltså kommit att bli delvis riktad mot fel ämne. Men efter en noga 
genomgång av det transkriberade materialet har vi sett att den information vi behövde 
fortfarande framgick tydligt. 
 
Kontaktpersonen som hjälpte oss in på E.ON var krishanteringskonsult Ola Stålnacke, 
prästvigd och sedan många år samarbetspartner åt E.ONs krisorganisation. Ola har även hjälpt 
oss med vår egen grundförståelse för arbetet med krishantering, främst avseende hur 
människorna i kris bör tas om hand. Han var konsult åt E.ON när olyckan skedde som nämns i 
empirin och i inledningen. 
 
I vårt arbete har vi undersökt befintlig och tidigare forskning för att skapa oss en förståelse av 
crisis management, vilken återges huvudsakligen i kapitel 2. Detta har varit en stor del av vårt 
arbete, men nödvändigt eftersom crisis management varit ett relativt nytt område för oss. 
Sedan har vi undersökt krisorganisationen hos E.ON vilket återges huvudsakligen i kapitel 4 
samt analysen. Detta är ett exempel på en kvalitativ metod som den beskrivs av Holme och 
Solvang (1986) och gör alltså inte anspråk på att beskriva en allmängiltig sanning. Istället 
riktar vi in oss på att förstå det avgränsade område som bearbetas och beskriva hur vårt 
utvalda studieobjekt ser ut. Vi närmar oss det undersökta objektet genom egen förståelse och 
presenterar deskriptivt vad som iakttagits. 
 
 

3.2 Relevans och tillförlitlighet 
 
Vi har riktat in oss på hur krisorganisationer upprätthåller en god krisberedskap trots att kriser 
av sin natur inte händer särskilt ofta. Främst vill vi genom vår empiri se hur den undersökta 
organisationen E.ON i Örebro går till väga. I den litteratur och de artiklar vi läst finns olika 
svar. Ett empiriskt exempel kan med hjälp av bakomliggande teori bidra till att svara på våra 
frågor. 
 
Vi tror att en kvalitativ metod för att besvara våra frågor är mest lämplig eftersom vi vill 
beskriva en för oss inte känd del av organisationers verksamhet. För det krävs att vi lär oss 
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förstå organisationen. Med ökad kunskap förbättras sedan förutsättningarna för att använda 
andra metoder som enkäter eller statistik. Med mer tid hade vi kanske kunnat se detta som en 
förstudie till en större undersökning och genomfört den större studien med annan metod. Men 
först måste vi skaffa oss kunskaper som hjälper till, för att i en eventuell senare studie kunna 
ställa rätt frågor till ett större antal organisationer. 
 
Den empiriska kunskap vi kan samla in lider av möjliga felkällor. Dels är det inte säkert att 
den information vi får stämmer med verkligheten. Intervjupersonen och de dokument vi tar 
del av behöver inte visa samma bild av krisorganisationen som dess verkliga utseende och 
funktion. Detta kommer vi inte runt eftersom vi inte haft möjlighet att själva observera 
krisorganisationens arbete. Dels finns en risk att stora delar av det vi undersöker är känsligt 
för organisationen vi undersöker, och att den information vi får från dem därför är 
tillrättalagd. Vi anser inte att någon av dessa möjliga felkällor är så pass allvarlig att resultaten 
som vi hoppas uppnå inte skulle vara relevanta. Däremot måste dessa begränsningar beaktas 
under arbetets gång så att vi kan ta bort viss information vi bedömer vara allt för opålitlig. 
 
Det kan finnas avvikande åsikter om våra definitioner. Exempelvis har kris definierats av 
Pearson och Clair (1998) som något livshotande för en organisation, vilket vi med viss 
modifikation anammat. Men de kriser som forskarna i våra källor undersökt har ofta inte alls 
varit livshotande för organisationen, eller ens haft potential att bli det. Orkanen Katrina 
drabbade till exempel inte Wal-Mart´s hela organisationen utan endast 126 butiker i ett av 
världens största företag (Leonard, 2005). Det finns alltså en viss osäkerhet i de definitioner 
som krävs för förståelsen av ämnet. Eftersom detta uppenbarligen inte hindrar andras 
forskning att fortlöpa finner vi det inte vara vår sak att reda ut begreppen slutgiltigt. 
 
 

3.3 Analysmetod 
 
Vi har noterat flera inriktningar i hur tidigare forskning ansett att krisberedskap ska 
upprätthållas inom organisationer och krisorganisationer. Den ena handlar om att utveckla 
kompetenser (exempelvis Pearson 2002), den andra går ut på att upprätta krisplaner 
(exempelvis Czarniawska 2007). Dessutom är det organisatoriska lärandet av vikt för att 
bibehålla en aktiv och aktuell krisorganisation (exempelvis Paoli & Prencipe). Vi analyserar 
E.ONs arbete genom att söka efter tecken på att dessa tre metoder används, men även genom 
att leta efter helt andra metoder som framgår av vår empiri men inte av vår teoretiska grund. 
 
Analysen har genomförts i tre steg. Först har vi definierat de metoder vi hittat genom tidigare 
forskning kring crisis management. Dessa har vi delat upp i de metoder som främst lutar åt 
kompetensinriktning, handlingsplaner samt organisatoriskt lärande. Dessa har vi konkretiserat 
i handfasta arbetssätt möjliga att identifiera ur vår empiri. Vi har även i ett tidigt skede av 
analysen insett att detta kan vara otillräckligt och berett väg för att det kan finnas ytterligare 
metoder. 
 
Sedan har vi åter studerat vår empiri, både intervjun vi genomfört och E.ONs nödlägesplan, 
för att finna svaren på de frågor vi ställt oss. Som extra fråga utöver det vill vi alltså veta om 
andra faktorer än de vi sökt efter står att finna. 
 
Slutligen har vi sammanställt dessa för att få en överskådlighet och kunna urskilja svaren på 
våra frågor. Överskådligheten gör analysen tydligare inför slutsatsen. 
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De båda metoderna krisberedskap genom kompetensutveckling och genom handlingsplaner 
kan till exempel genomföras med övningar eller med i förväg bestämd arbetsfördelning. Vi 
har listat tre konkreta arbetssätt för varje metod. 
Arbetssätt med kompetensinriktning            Arbetssätt med planeringsinriktning 
Övningar som rollspel och 
scenariogenomgångar används 
regelbundet 

J/N Det finns detaljerade planer för hur 
krishantering ska gå till 

J/N 

Kompetens för kriskommunikation 
säkerställs medvetet inom 
organisationen 

J/N Olika kategorier av kriser finns 
skissade inklusive åtgärdsplaner 

J/N 

Kompetens att ta hand om individer i 
kris säkerställs medvetet inom 
organisationen 

J/N Det finns auktoritets- och 
arbetsfördelning förberedd inför 
kommande kriser 

J/N 

 
Organisatoriskt minne och organisatoriskt lärande har flera beröringspunkter både med 
kompetensinriktningen och med planeringsinriktningen. Men vi har utifrån teorin identifierat 
tre konkreta arbetsmetoder även här som skiljer sig från de två första metoderna. Vi kan 
urskilja följande metoder. 
 
Arbetssätt med inriktning organisatoriskt lärande 
De anställda har formulerat sina 
kunskaper i form av regler, rutiner, 
procedurer och arbetsmetoder 

J/N 

De anställda interagerar med varandra, 
och delar med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper. 

J/N 

Kontinuerliga övningar utförs, vilket 
bidrar till att hålla minnet av rutinen 
vid liv 

J/N 

 
För att analysera om/hur E.ON arbetar med det organisatoriska lärandet utgick vi även från de 
tre stegen i det organisatoriska lärandet som Dibella et al. (1996) ställt upp. 
 
De tre stegen i det organisatoriska lärandet: 
1) Inhämta kunskapen, det vill säga utveckla förmågor och relationer med mera. 
2) Dela med sig av kunskapen inom organisationen. 
3) Göra kunskapen tillgänglig samt generaliserbar till nya situationer. 
 
Svaren på dessa frågor tar oss en god bit på väg för att besvara frågan kring hur E.ON går till 
väga för att upprätthålla en god krisberedskap över tid. Men här måste även lämnas utrymme 
för ytterligare tolkning eftersom E.ON kan använda andra metoder än kompetensutveckling, 
handlingsplaner och organisatoriskt lärande. Vi har därför sökt igenom det empiriska 
materialet för att se om vi finner faktorer utöver dessa, och som kan antas bidra till att 
upprätthålla en god krisberedskap över lång tid. Den delen av arbetet måste nödvändigtvis ske 
rent subjektivt då vi inte haft någon teoretisk grund att stå på. Men med den kvalitativa metod 
vi valt anser vi det finnas visst utrymme för en sådan subjektiv bedömning. 
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4. E.ON 
 
E.ON är med 93 500 anställda en internationell jätte på sin marknad och det största privatägda 
energibolaget. De två stora huvudområdena är kraft- och elproduktion samt gas. Företagets 
värdeord är integritet, öppenhet, tillit och ömsesidig respekt, mod, samt socialt ansvar (vår 
översättning). Företaget är uppdelat i ett tiotal divisioner med koncerncentrum E.ON AG i 
Düsseldorf. 
(www.eon.com 2009-12-29) 
 
I Sverige har koncernen 6000 anställda inom E.ON Sverige, och består av över 20 juridiska 
företag inklusive bland annat SAKAB och kärnkraftverk. I Örebro finns ca 200 anställda. Det 
nuvarande bolaget bildades år 2000, men koncernen har över 100-åriga anor i Sverige och 
Norden genom äldre bolagsformer. 
(www.eon.se 2009-12-29) 
 
Innan vi besökt E.ON för en intervju har vi sökt via internet om kriser och krishantering i 
samband med företaget. På så vis har vi fått veta att E.ON så sent som vintern 2008 
förberedde sig på hårda stormar som kunde drabba företagets kunder hårt 
(http://www.eon.se/templates/Eon2PressPage.aspx?id=56698&epslanguage=SV 2009-12-29). 
Efter stormen ”Per” 2007 menade Energimyndigheten 2008 på att branschen klarat 
krishanteringen bättre än efter stormen ”Gudrun” (http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-
oss/Var-verksamhet/Trygg-energiforsorjning/Elforsorjning/Lardomar-fran-intraffade-
elavbrott/Stormen-Per-/ 2009-12-29). 
 
 

4.1. Intervju med E.ON 
 
En intervju genomfördes med personalchefen på E.ON i Örebro. Han är även en del av 
krisorganisationen, och en del av HR-avdelningen (Human Resources). Vi kommer här att 
sammanfatta intervjun. Vi har även citat (kursiv stil) som ger en känsla för hur vi kunnat 
utläsa information ur intervjun. 
 
Personalchefen har arbetat med krishantering på E.ON i 6-7 år, och har både ekonomisk 
bakgrund samt utbildning inom personalområdet. Han var först i E.ON Sverige med att starta 
upp en krisgrupp tillsammans med dåvarande säkerhetschefen och en extern konsult. 
”Krisgruppen var ju till för att om du får en sån här nödsituation i företaget, att det händer 
någonting dramatiskt som påverkar medarbetarna då ska ju krisgruppen kunna gå in och 
stötta och avlasta cheferna och agera…” 
Tanken med krisgruppen var att de skulle kunna gå in och stötta berörda parter samt avlasta 
chefer vid en nödsituation. Stor vikt lades vid att ingen medarbetare skulle behöva gå hem 
från jobbet efter en dramatisk händelse utan att ha fått en chans att gå igenom vad som 
faktiskt hänt och hur de själva mår efteråt. Krisgruppens primära uppgift var alltså att stötta i 
en krissituation, avlasta chefer och ha avlastningssamtal. 
 
Personalchefen berättar under intervjun att E.ON har en så kallad nödlägesorganisation, vilket 
innebär att om det uppstår en krissituation så kallar de ihop ledningsgruppen, kommun och 
krisgruppen. Dessa aktörer, krisledningens stab, har ett antal viktiga områden de måste se till 
att ha kontroll över bland annat kontakter med media, brandkår, polis och ambulans. 
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”För det är ett antal frågor som man måste hantera, man måste liksom ha den här staben utav 
då krisledning kan man säga då, som sköter kontakterna utåt mot press och allt sånt här då. 
Och sen de andra som jobbar de ska ju jobba aktivt med kanske brandkår, poliser, ambulans 
osv.” 
Det måste även säkerställas att inget mer riskerar att hända. Personalchefen påpekar att E.ON 
har en ganska riskfylld verksamhet. Det är ju inte alltid krisgruppen behöver kallas in men om 
det händer till exempel en personskada då ska krisgruppen finnas till hands. Fokus då ligger 
på att ta hand om den personal som är nära och som har berörts av händelsen.  
 
Under intervjun framkommer att HR-avdelningen har det huvudsakliga ansvaretet för 
krishanteringsarbetet. Säkerhetschefen är ledare för krisorganisationen, och därmed den som 
bestämmer om krisorganisationen ska startas igång. Men lämpliga personer plockas även från 
olika enheter.  Grundtanken har varit att försöka ha någon från driften, distributionssidan och 
anläggningssidan också. Det går inte att veta i förväg var det kan hända saker så då måste det 
finnas personal från olika avdelningar. Alla kan inte vara ifrån samma ställe utan måste kunna 
stötta varandra. Men det gäller att få tag på personer som kan fungera bra i möten. Men det 
har fungerat bra menar Personalchefen. 
 
E.ON har en krisplan eller, som de kallar den, en nödlägesplan. Vid en kris så har E.ON alltså 
ett visst upplägg som de följer men beroende på krisen allvarlighetsgrad anpassas planen efter 
situationen. De genomför inte alla steg i alla situationer. Säkerhetschefen har haft ansvaret för 
att utforma nödlägesplanen. Även delar av ledningsgruppen har medverkat. Men de har även 
jobbat mycket tillsammans med exempelvis brandkåren. Personalchefen berättar att 
Länsstyrelsen har en allmän krisorganisation som samhället kan bistå med om det är något 
stort som händer. 
 
Idag har E.ON inte regelbundna krisplaneringsmöten. Dock försöker de lägga in åtminstone 
en övning per år. Då blir det med automatik egentligen att de går igenom om de har full 
besättning, om alla är pålästa, om någon har för avsikt att hoppa av, om det kommer in någon 
ny i gruppen och så vidare. De tränar också väldigt mycket tillsammans med framförallt 
räddningstjänsten, brandkåren och ambulans. Det har visat sig att E.ON har ett väldigt gott 
samarbete med brandkåren. När E.ON har övningar är brandkåren med vilket resulterar i 
väldigt realistiska övningar. 
 
Personalchefen berättar att de inte budgeterar en viss summa pengar för krishantering för 
nästkommande år. Däremot finns det alltid medel om det skulle hända något samt att det finns 
pengar så att det räcker till så att rutinerna ska fungera. Bland annat sätts pengar av till övning 
och anställda som arbetar med krishantering. 
 
För ett par år sedan skedde en ganska allvarlig olycka på E.ON i Örebro. Det som orsakade 
krisen var ett stopp i en asksilon. En saneringsfirma kallades in för att åtgärda problemet men 
under arbetet så uppstod en explosion. Två killar som stod uppe på asksilon blev brända i 
explosionen. Som tur var klarade sig den ena väldigt bra, men den andra fick vissa 
brännskador. Direkt efter händelsen, innan det var klarlagt hur illa det var, blev det ett rejält 
pådrag. Arbetet skedde i skift så det var ett skiftgäng som skulle avlösa de drabbade 
personerna, och när de då kom till E.ON så möttes de av denna situation och blev då skärrade. 
E.ON satte in krisgruppen inklusive en inhyrd konsult i arbete och de gick in och arbetade 
mot tre håll. De som behövde stöd var medarbetarna från det inhyrda företaget, E.ONs 
personal och en av brandmännen. 
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”Men då gick vi in i krisgruppen och jobbade mot tre håll egentligen, dels så var det ju då de 
här medarbetarna från det här inhyrda företaget som de tog hand om, och sen så tog vi hand 
om vår egen personal… Och sen hade vi faktiskt en utav brandmännen som var här mådde 
jävligt dåligt därför att han hade själv liksom börjat belasta sig och tyckt att han skulle kunna 
ha sett eller kunna ha förhindrat det här på något sätt.” 
E.ONs egen driftpersonal var förbannade och skällde på chefer. De tyckte att hela situationen 
kunde ha undvikits om man hade utfört uppgiften på ett annat sätt och upplyst arbetarna 
bättre. De beskyllde både sig själva och företaget. Även brandmannen mådde dåligt eftersom 
han tänkte att han kanske borde ha kunnat förhindra situationen på något sätt. Efter händelsen 
startades utredningar, både interna och externa, och det konstaterads att krisorganisationen 
och framförallt krisgruppen hade fungerat väldigt bra. 
 
Krisgruppen består av sex personer som är utbildade för uppdraget. Men ibland tar E.ON även 
in en extern konsult. Företaget har krisgrupper utdelade på olika enheter. På så vis kan de ta 
hjälp av varandra. Personalchefen påpekar att det inte är bra om personer ur krisgruppen är 
med och stödjer den personal som de vanligtvis arbetar nära. I den aktuella krisen när asksilon 
exploderade var det en kille som var med i krisgruppen som arbetade ihop med den berörda 
driftspersonalen. I efterhand så visade det sig att han inte borde ha varit med i krisarbetet, han 
arbetade för nära. Personalchefen menar att det i den situationen hade varit bättre att kalla in 
någon från till exempel Norrköping. Om det skulle ske enormt stora händelser finns det även 
centralt inom koncernen en krisgrupp.  Det finns även resurser som är psykologutbildade. 
Under stormen Gudrun var dessa resurser ute och jobbade med både personal och kunder som 
mådde dåligt. 
 
Personalchefen berättar om en anställd som var på plats tillsammans med sin familj när 
tsunamin drabbade Thailand. Efter tsunamin levde han något dygn utan att veta vad som hade 
hänt med barnen. Det slutade dock lyckligt med att alla kom hem. Detta är också en 
krissituation som påverkar. Många av medarbetarna funderade och oroade sig.  Vid detta 
tillfälle tog E.ON återigen stöd utav den externa konsulten. Konsulten hade djupare samtal 
med medarbetare. Vid djupare samtal får man ofta ta till det som kallas debriefing. E.ON är 
ansluten till en försäkring via ett bolag och de har ett antal psykologer som man kan kalla in.  
De kommer efter ungefär två-tre dagar.  Enligt Personalchefen ska de inte heller komma in 
tidigare. 
 
(Fotnot: Första tiden efter en kris kan flera drabbade befinna sig i chock. Att i det tillståndet tvinga sig på dem 
med djupa samtal är inte meningsfullt, i västa fall skadligt. Debriefing och avlastningssamtal sköts de första 
dagarna utan att det behövs utbildade psykologer. Källa Hammarlund 2001.) 
 
Det skedde inte någon förändring av nödlägesplanen efter explosionen. Detta på grund utav 
att den faktiskt höll måttet. Det enda som ibland har varit lite problematiskt är hur personalen 
kallas in. De har försökt med att det ska gå via SOS, men ibland har inte det fungerat riktigt. 
Dock kom de fram till efter den aktuella krisen att när krisgruppen ska sätta igång och arbeta 
bör man inte kalla in en person som är väldigt nära de anställda som drabbats, för den 
personen mår inte bra och gör inget bra jobb. I övrigt så visade det sig att rutinerna höll rätt 
bra. Personalchefen tror att det beror delvis på att E.ON har haft ganska många övningar, men 
endast en inre krets av två-tre personer har planlagt någonting. 
 
E.ON har anordnat en grundläggande utbildning på två dagar som den externa konsulten 
håller i för medlemmarna i krisgruppen. Under utbildningen sker rollspel, detta för att 
personerna ska få öva på situationer där de sätter sig tillsammans med en medarbetare och 
hanterar ett samtal. E.ON skapar även autentiska händelser, för att skapa en bild av hur det 
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kan funka i en krissituation. Även någon form av reflektionskurs brukar organiseras en gång 
om året eller en gång vartannat år. 
 
Riktlinjerna angående kommunikationen med media går ut på att endast en person ska uttala 
sig. Detta ansvar ligger antingen på regionchefen eller på säkerhetschefen. De som arbetar ute 
krisgrupperna ska hela tiden hänvisa till den personen. Det är viktigt att inget annat läcker ut. 
 
Personalchefen menar att en krissituation kan uppstå successivt. Det behöver ju inte var någon 
direkt oönskad händelse som slår till plötsligt. E.ON menar att ett sätt att upptäcka tidiga 
signaler på en kris som används inom organisation är just att de har arbetat mycket med frågor 
kring att chefer och medarbetare ska bry sig om och se varandra. Då går det att upptäcka om 
något börjar se mindre bra ut, till exempel om någon har hamnat i missbruk, och då kan de ta 
tag i problematiken tidigt. Här kan krisgruppen vara ett stöd och gå in och stötta i dessa 
känsliga frågor, men ytterst hamnar ansvaret på HR. Människor kan ibland var väldigt 
förtegna och vill inte tala med vem som helst, och i sådana fall kan krisgruppen vara ett stöd. 
 
I intervjun tas flera exempel upp på kriser för individer där krisgruppen kan gå in och stötta. 
De som nämns är sjukdom i familjen, dödsfall och övertalighet. Vid övertalighet lever de 
drabbade i en ovisshet där man kanske räknat ut vilka det kan beröra, men ingen vet säkert 
förrän beskedet kommer. 
 
Krisorganisationen byggs av personal från flera olika håll. Både HR och säkerhet, en extern 
konsult och representanter från flera olika avdelningar kan påstås ingå. 
”HR har huvudansvaret men vi plockar ju lämpliga personer från olika enheter. Så 
grundkonceptet har ju varit att vi ska försöka ha någon från driften, distributionssidan 
anläggningssidan också.” 
 
Avslutningsvis berättar Personalchefen att han har blivit förvånad över vilken väldigt stor 
betydelse krishanteringsarbete faktiskt har. Personer har ibland kommit fram efteråt och sagt 
att detta har varit det bästa de varit med om. Att de har fått lätta sig och så vidare. Idag är den 
här individuella krishanteringen ganska beprövad, men för en 15-20 år sedan fanns det inte. 
Idag är det väldigt fokuserat på att om det händer något måste organisationen agera, vilket är 
jättebra. Men det gäller ändå att hela tiden jobba med kris. 
 
 

4.2 Nödlägesplan 
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera väsentliga delar av E.ONs nödlägesplan. På 
grund av materialets känsliga natur har vi inte möjlighet att bifoga planen i dess helhet. 
 
E.ONs nödlägesplan innehåller åtgärder för händelser utöver normalläge – Större störning, 
nödläge samt andra krissituationer som kan uppstå i samhället, t.ex. hot, intrång, sabotage, 
olycksfall, beredskap och krig, terrorhot mm. 
 
Av planen framgår att regional säkerhetssamordnare ansvarar för att rutiner och instruktioner 
hålls aktuella samt för att anställda utbildas och övas enligt denna plan. Verksamhetsansvariga 
ansvarar för att meddela förändringar i verksamheten som påverkar övergripande rutiner och 
instruktioner till regional säkerhetssamordnare. Samtliga anställda ansvarar för att känna till 
de rutiner för nödläge som gäller för den anläggning där man arbetar. 
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Vid nödläge etableras en nödlägesorganisation vilken består av en strategisk ledning och en 
operativ stab. Den strategiska ledningen ska göra strategiska avvägningar och ge inriktningar 
för verksamheten, följa läget och vara beredda att på förslag från operativa staben fatta beslut 
samt avlasta operativa staben med externa kontakter. Operativa staben ska arbeta 
minutoperativt och ge direktiv till verksamheten.  
  
Den strategiska ledningen består av sex personer. Personerna kommer ifrån olika avdelningar 
såsom HR, marknad, information, försäljning. Den operativa staben består av tio personer. 
Avdelningar representerade i den operativa staben är distribution, anläggning, marknad och 
försäljning, miljö och säkerhet, information. E.ON har i sin nödlägesplan detaljerade 
beskrivningar över vilka lokaler som ska utnyttjas av vilken grupp samt vilken utrustning som 
ska medtas. 
 
Detaljer kring olika säkerhetsaspekter för att förhindra brottslig verksamhet och sabotage har 
punktats upp bland annat rörande personsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. 
Det går även att utläsa att dokument som rör incidenten är företagshemliga. 
E.ON har ett eget larmnummer till SOS Alarm som använd vid nödläge där samhällsresurser 
behövs. SOS-alarm startar sedan larmkedjan och vidtar de åtgärder som behövs såsom att 
kalla in personal och informera internt och externt. Av nödlägesplanen framgår vilka personer 
som har rätt att kalla in nödlägesorganisationen.  
 
Eon utgår i sin nödlägesplanering att vid nödläge kan ett stort informationsbehov uppstå både 
internt och externt. För att mildra effekterna vid en sådan situation ställs stora krav på 
organisationens förmåga att leda och samordna incidenten samt kommunicera med aktuella 
intressenter. E.ONs riktlinjer angående kommunikation vid ett nödläge handlar om att 
kommunikationen ska baseras på öppenhet och fakta. Mediakontakter ska primärt hanteras av 
informationsansvarig eller person utsedd av denna. Den interna informationen ska samordnas 
med den externa och ges primärt via E.ONs intranät. Intressenter såsom Arbetsmiljöverket, 
Länsstyrelse och Kommunens ledning, kommunens tekniska kontor, miljökontor, E.ON 
koncernledning i Malmö ska utan dröjsmål informeras av informationsenheten eller den 
operativa ledningen.  
 
E.ON i Örebro har en krisstödsorganisation som har till uppgift att hjälpa drabbade personer 
så snabbt som möjligt. Gruppen ska direkt efter en psykiskt påfrestande händelse samla 
arbetsgruppen och informera, erbjuda avlastningssamtal, medverka i kontakt med anhöriga 
och anordna minnesstunder. Situationer där krisstödsorganisationen kan behöva erbjuda sin 
hjälp inkluderar arbetsolyckor, arbetskamraters död eller svåra sjukdom, våld och hot om 
våld, strukturförändringar och uppsägningar samt konflikter. 
 
Nödlägesplanen föreskriver att chefer och ledare på E.ON i region Örebro ska ha sådan 
krisstödskompetens att de kan se behov av insatser. Personalansvarig chef har alltid ansvaret 
att påkalla de olika insatserna i krisstödsarbetet. Vid nödläge övergår ansvaret för 
krisstödsarbetet till personalchef. Samtliga personer som ingår i krisstödsorganisationen är 
utbildade handledare i kamratstöd och avlastningssamtal.  
 
I planen finns kapitel angående försäkring, restvärdeskydd och extern samverkan. Det framgår 
att det varje år ska hållas en halvdags utbildning samt revision av nödlägesplan, för 
medlemmarna i nödlägesorganisationen. Var tredje år genomförs en större nödlägesövning. 
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5. Analys 
 
Analysmetoden antyder att vi kommer att finna fyra kategorier av metoder som påverkar hur 
E.ON upprätthåller sin krisberedskap: 
1) Metoder som pekar på krisberedskap genom organisationens kompetensutveckling, 
2) genom inriktning på handlingsplaner, 
3) genom inriktning på organisatoriskt lärande 
4) och genom övriga faktorer vi inte förutsett efter vår genomgång av litteratur i crisis 
management. 
 
Här undersöker vi dessa fyra metoder i vårt empiriska material i tur och ordning. 
 
 

5.1 Kompetensinriktningen 
 
Den ena av de två möjliga inriktningar inom krisberedskapen som vi i förväg pekat ut inför 
vår empiriska studie är kompetensinriktning, alltså att arbeta efter att utveckla medarbetarnas 
kompetens att hantera kriser (Czarniawska, 2007). Vi har ställt upp tre möjliga konkreta 
arbetssätt för att identifiera denna inriktning hos E.ON. 
 
1. Övningar som rollspel och scenarion används regelbundet. 
 
E.ON försöker hålla en kris-övning per år och vart tredje år ska enligt nödlägesplanen 
genomföras en större nödlägesövning. Metoder såsom rollspel och scenarion används vid 
utbildningsinsatser. Organisationen tränar mycket tillsammans med framförallt 
räddningstjänsten, brandkår och ambulans. E.ON har haft ganska många övningar då endast 
en inre krets av två-tre personer har deltagit i planeringen. Personalchefen menar att detta är 
en stor bidragande orsak till att krishanteringen har fungerat bra vid krissituationer. E.ON 
använder sig alltså regelbundet av kompetensutveckling i form av övningar såsom rollspel 
och scenarion. 
 
2. Kompetens för kriskommunikation säkerställs medvetet. 
 
Personalchefen berättar att riktlinjerna angående kommunikationen med media går ut på att 
egentligen endast en person ska uttala sig. Detta ansvar ligger antingen på regionchefen eller 
på säkerhetschefen. De som arbetar ute i krisgrupperna ska hela tiden hänvisa till den 
personen eftersom det är viktigt att inget annat läcker ut. Det kan utläsas av nödlägesplanen 
att ett stort informationsbehov kan uppstå vid en krissituation.  Vidare står det att det ställs 
stora krav på E.ONs förmåga att leda och samordna incidenten samt kommunicera med 
aktuella intressenter. Utifrån ovanstående drar vi slutsatsen att E.ON till stor del har fokuserat 
på kommunikationen ur ett planeringsperspektiv. De har en handlingsplan över hur 
kommunikationen ska skötas. Däremot har vi inte kunnat se att de lagt vikt vid övningar eller 
kompetensutveckling vad gäller kommunikation. 
 
3. Kompetens att ta hand om individer i kris säkerställs medvetet inom organisationen. 
 
Utifrån intervjun och nödlägesplanen kan utläsas att E.ON har lagt vikt vid att utveckla 
kompetenser för att stötta berörda anställda vid en krissituation. Kompetensen säkerställs 
genom skapandet av en krisgrupp/krisstödsorganisation, bestående av sex personer. 
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Personerna i krisgruppen utvecklar kompetensen delvis genom en utbildning på två dagar. 
Utbildningen består bland annat av rollspel. Även någon form av reflektionskurs brukar 
organiseras en gång om året eller en gång vartannat år. Krisgruppens primära uppgift är att 
stötta i en krissituation, avlasta chefer och ha avlastningssamtal. Efter den interna krisen då ett 
par personer skadades lindrigt i en explosion kom dessa kompetenser till nytta, och det visade 
sig att hela krishanteringen fungerat mycket bra. Dock tar E.ON emellanåt hjälp av en extern 
konsult när de känner att de har behov av ytterligare kompetens inom området.. Just 
kompetenser kring kamratstöd och avlastningssamtal tycks vara det mest prioriterade området 
för E.ON när det gäller kompetensutveckling i form av utbildning.  
 
 

5.2 Planeringsinriktningen 
 
Den andra inriktningen vi identifierat och nu söker finna hos E.ON är planeringsinriktningen, 
alltså att organisationen ägnar sig åt detaljerade handlingsplaner (Pearson 2002). Vi har 
fortsatt med samma metod och söker efter tecken på konkreta arbetssätt inom denna metod. 
 
1. Det finns detaljerade planer för hur krishantering ska gå till. 
 
E.ON har en tämligen detaljerad nödlägesplan. Vid en kris följs ett visst upplägg, men 
beroende på krisen allvarlighetsgrad anpassas planen efter situationen. Alla steg genomförs 
inte i alla situationer. Planen ger detaljerad vägvisning i hur genomgång, dokumentation, 
beslut, uppföljning och information ska ske. Ytterligare aspekter så som lokaler, utrustning, 
och säkerhet beskrivs detaljerat. 
 
2. Olika kategorier av kriser finns skissade inklusive åtgärdsplaner. 

 
E.ON förbereder inte krisplaner/nödlägesplaner för olika typer av kriser, så som 
planeringsperspektivet förmanar. De har en generell nödlägesplan som aktiveras vid alla 
sorters krissituationer. Dock anpassas planen efter att krisen har skett för att bäst kunna 
bemöta händelseförloppet. Det ingår alltså inte att det ska finnas en planering exakt anpassad 
efter situationen, utan den modifieringen av nödlägesplanen får krisorganisationen hantera 
utan föregående planering eller skriftligt utformade råd och instruktioner. 
 
3. Det finns auktoritets- och arbetsfördelning förberedd inför kommande kriser. 
 
Nödlägesplanen beskriver vem/vilka som är ansvariga, och vilka arbetsuppgifter som den 
strategiska ledningen respektive den operativa staben ska utföra. Det är även angett vilka som 
ska sammankalla och leda krisorganisationen. Med andra ord har krisorganisationen en tydlig 
auktoritets- och arbetsfördelning. 
 
 

5.3 Organisatoriskt lärande 
 
Den tredje inriktningen vi har arbetat med är organisatoriskt lärande som enligt exempelvis 
Paoli & Prencipe är av vikt för att upprätthålla krisberedskap. Även organisatoriskt lärande 
försöker vi känna igen genom tecken på konkreta arbetssätt i den riktningen. 
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1. De anställda har formulerat sina kunskaper i form av regler, rutiner, procedurer och 
arbetsmetoder. 
 
Rutiner har formulerats bland annat i form av en nödlägesplan. Säkerhetschefen och delar av 
ledningsgruppen i samverkan med brandkåren har haft ansvaret för att utforma 
nödlägesplanen. Alltså har dessa aktörers kunskaper formulerats ner till en handlingsplan. 
Men delar av de kunskaper och erfarenheter som erhållits genom tidigare händelser har aktivt 
valts bort från den handlingsplanen. En del av crisis management är att organisationer bör lära 
sig och lära om (Kovoor-Misra et al., 2000). I det ingår att lära sig av tidigare händelser. 
E.ON har uttryckt att de är nöjda med den nödlägesplanering de har, med motiveringen att 
den hållit måttet när den satts på prov. I en annan del av intervjun vi genomfört hos E.ON får 
vi veta att en brist hittades när en kris hände. En av de personer som arbetade med krisen stod 
för nära händelsen, och det hade varit bättre om den personen hållits utanför. Ändå ansåg 
företaget att det inte behövdes några korrigeringar i nödlägesplanen. 
 
Trots att kunskapen finns att de personer som arbetar med en kris inte ska stå för nära krisen 
uppger personalchefen att denna kunskap inte formaliserats, och riskerar alltså att tappas bort 
ur det organisatoriska minnet. 
 
2. De anställda interagerar med varandra, och delar med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper. 
 
Efter att en olycka skett hade krisorganisationen intern kommunikation, där de kom fram till 
vissa kunskaper. Men vi har inte funnit några tecken på att den kunskap var och en sitter inne 
med eller införskaffar på något regelbundet eller systematiskt sätt förs vidare till berörda 
medarbetare. Eftersom övningar utförs gemensamt måste en del kommunikation ändå ske den 
vägen. 
 
3. Kontinuerliga övningar utförs, vilket bidrar till att hålla minnet av rutinen vid liv. 
 
Som nämnts tidigare i analysen försöker E.ON hålla en krisövning per år och vart tredje år ska 
en större nödlägesövning genomföras. Organisationen tränar mycket tillsammans med 
räddningstjänsten, brandkår och ambulans. E.ON har haft ganska många övningar då endast 
en inre krets av två-tre personer har deltagit i planeringen. 
 
4. Följer E.ON det organisatoriska lärandets tre steg? 
 
E.ON tycks inhämta kunskap såväl internt som externt, bland annat genom utbildning, 
rekrytering och genom att anlita konsulter. De genomför även gemensamma övningar där de 
både lär känna varandra och möjliga krissituationer bättre. 
 
Den kunskap som inhämtas på olika sätt tycks dock huvudsakligen stanna hos den eller de 
som skaffat sig den. Det finns ingen plan för hur andra inom organisationen ska lära sig 
krishantering. Kunskaper görs inte tillgängliga genom utbildningar eller genom att uppdatera 
viktiga dokument. Den kommer inte organisationen till godo efter att individerna som skaffat 
kunskapen bytt arbetsuppgifter eller slutat. Det som lärts av en tidigare händelse kommer inte, 
enligt vad vi sett efter olyckan på E.ON i Örebro, leda till att andra än de direkt inblandade i 
krishanteringsarbetet lär sig att bättre hantera kommande händelser. 
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5.4 Andra metoder 
 
Vid en genomgång av det arbete E.ON berättat för oss om finner vi flera faktorer som 
påverkar krisberedskapen men som inte omfattas av kompetensutveckling eller 
handlingsplaner. Vi har identifierat tre arbetsmetoder E.ON har som går utöver vad vi väntat 
oss att finna: 
1) Extern kompetens binds till organisationen genom avtal och samarbeten. 
2) Att krisorganisationen inte slås ut garanteras genom att olika avdelningar medverkar. 
3) Andra avdelningar är involverade i krisorganisationen och håller arbetet levande. 
 
1. Externa samarbetspartnerspartners används för att upprätthålla en beredskap oberoende 
av vad som händer inom den egna organisationen. 
 
E.ON har kontakter med bland annat brandkåren som är med i en del av deras övningar. På så 
vis bör de båda organisationerna kunna lära av och om varandra och ett ömsesidigt arbete kan 
utvecklas. Bland annat har vi fått veta att när en brandman som deltagit i arbetet var i behov 
av krisstöd kom det via E.ON, vilket tyder på ett gott samarbete. 
 
Men det är bara ett sätt att använda extern kompetens för att upprätthålla en god beredskap. 
Samarbetet med den externa krishanteringskonsulten har funnits med länge. Det finns även ett 
avtal med SOS larmcentral om ett eget larmnummer för E.ON. Sker kompetensförluster inom 
E.ON med sämre krisberedskap som följd kommer de externa aktörerna att finnas kvar. 
 
Även om detta kan ses som en metod att upprätthålla hög kompetens så är det viss skillnad. 
Den kompetens som på detta sätt knyts till organisationen är extern. Det är inte en del av den 
egna kompetensutvecklingen. Och den fyller en funktion till utöver att bidra med kompetens, 
nämligen att bidra med stabilitet i tillgången till kompetens. 
 
2. Spridning av krisorganisationen inom olika delar av moderorganisationen gör den mindre 
sårbar mot kompetensförlust. 
 
De personer som medverkar i krisorganisationen kommer från flera olika avdelningar. Detta 
är uttalat en metod för E.ON att ha rätt kompetens tillgänglig oavsett om en eller flera 
avdelningar och deras personal inte fungerar normalt på grund av krisen. Vi ser det även som 
en metod att inte tappa all kompetens om en eller flera avdelningar flyttar, upphör eller gör 
nedskärningar. Vår intervjuperson berättar även att det finns en centralt placerad 
krisorganisation i koncernens svenska del. 
 
Detta är inte enbart en del av kompetensutvecklingen i organisationen. Utan det är även ett 
sätt att försäkra sig mot att den kompetens som finns tillgänglig blir obrukbar i en kris. 
 
3. Avdelningar som är involverade i krisorganisationen håller beredskapen levande. 
 
Den tredje metod vi identifierat och som inte ingick i vår ursprungliga problemformulering är 
nyttjandet av andra avdelningar. HR-avdelningen förväntas ha kompetens att ta hand om 
personal i svåra situationer. Avdelningen beskrivs av personalchefen som central för 
krisberedskapen. På så vis finns den kompetensen tillgänglig. Även säkerhetsavdelningen är 
en del av krisorganisationen. Inom säkerhetsavdelningen sker dessutom ett förebyggande 
arbete, exempelvis mot sabotage, som överlappar och ingår i nödplanen. 
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Genom att dessa avdelningar arbetar med krishantering överlappande med sina egna ordinarie 
arbetsuppgifter ligger inte krisberedskapen helt vilande, inte helt latent. Olika avdelningars 
ordinarie uppgifter och kompetenser bidrar till att upprätthålla god krisberedskap. Den dagliga 
driften innehåller alltså nycklar som går att använda även vid krishantering. 
 
Denna metod har alltså dubbla funktioner för krisberedskapen. Dels hålls handlingsplaner och 
dokument mer levande, då delar av krisberedskapen inkluderas i andra avdelningars dagliga 
arbete. Dels säkerställs kompetens genom att flera avdelningar i sitt dagliga arbete behöver 
liknande kompetenser som krisorganisationen behöver. 
 
 

5.5 Sammanställning av analysen 
 
Vi ställde upp några punkter att undersöka och som tillsammans ger en övergripande bild av 
hur E.ON verkligen arbetar för att upprätthålla sin krisberedskap. Vi är nu redo att 
sammanställa svaren på de frågor vi redan besvarat, men mer överskådligt för att ytterligare 
närma oss svaren på våra frågor. 
 
Kompetensinriktningen och planeringsinriktningen åskådliggörs enklast genom att från 
diskussionen ovan hämta svaren på de konkreta frågor vi ställde. 
 
Arbetssätt med kompetensinriktning            Arbetssätt med planeringsinriktning 
Övningar som rollspel och 
scenariogenomgångar används 
regelbundet 

JA Det finns detaljerade planer för hur 
krishantering ska gå till 

JA 

Kompetens för kriskommunikation 
säkerställs medvetet inom 
organisationen 

NEJ Olika kategorier av kriser finns 
skissade inklusive åtgärdsplaner 

NEJ 

Kompetens att ta hand om individer i 
kris säkerställs medvetet inom 
organisationen 

JA Det finns auktoritets- och 
arbetsfördelning förberedd inför 
kommande kriser 

JA 

 
Båda områdena är aktuella i E.ONs krisberedskap, och dessutom tycks de samverka och 
påverka varandra. Övningar sker utifrån handlingsplanerna, planerna byggs med hjälp av den 
kompetens som finns tillgänglig. 
 
Vad gäller organisatoriskt lärande och minne har vi två sätt att se om det förekommer hos 
E.ON – en lista på möjliga arbetssätt och tre steg som ska vara uppfyllda. 
 
Arbetssätt med inriktning organisatoriskt lärande 
De anställda har formulerat sina 
kunskaper i form av regler, rutiner, 
procedurer och arbetsmetoder 

NEJ 

De anställda interagerar med varandra, 
och delar med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper. 

NEJ 

Kontinuerliga övningar utförs, vilket 
bidrar till att hålla minnet av rutinen 
vid liv 

JA 
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De tre stegen i det organisatoriska lärandet uppfylls inte. 
1) Inhämta kunskapen gör E.ON i stor utsträckning. 
2) Dela med sig av kunskapen inom organisationen sker inte systematiskt. 
3) Göra kunskapen tillgänglig samt generaliserbar till nya situationer verkar inte heller ske 
systematiskt. 
 
Vi kan även summera de metoder vi hittat utan att vi egentligen avsett att söka efter dem 
systematiskt. E.ON använder sig av: 
1) Extern kompetens. 
2) Samverkande avdelningar. 
3) Avdelningar som arbetar naturligt med till krishantering överlappande områden. 
 
Även här ser vi viss samverkan mellan de olika metoderna. Den externa kompetensen ligger 
inbäddad i handlingsplanen och deltar i den interna kompetensutvecklingen. Avdelningar som 
samverkar kan vara samma avdelningar som i sitt dagliga arbete bidrar till kompetens inom 
krishantering. 
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6. Slutsatser 
 
E.ON har inslag av både handlingsplaner och kompetensutveckling i arbetet med sin 
krisberedskap. Vi kan utifrån intervjun med personalchefen samt E.ONs nödlägesplan utläsa 
att de både satsar på kompetensutveckling i form av bland annat övningar och rollspel samt 
planering i form av planer, auktoritetsfördelning och arbetsfördelning för att hålla sin 
krisorganisation levande. Det finns även flera metoder att upprätthålla krisberedskap som inte 
omfattas av de två inriktningarna kompetensutveckling och handlingsplaner. 
 
Sammantaget innebär det att vi funnit fem metoder som E.ON använder för att upprätthålla 
sin krisberedskap: 
1) Handlingsplaner används för att vara väl förberedda på kommande kriser och ha tillgång 
till planer som berättar hur krisorganisationen ska agera. 
2) Kompetensutveckling används främst genom övningar och genom att upprätthålla 
kunskaper om att ta hand om individerna i en kris. 
3) Extern kompetens framstår som en metod att upprätthålla krisberedskap E.ON själva inte 
besitter internt. 
4) Samverkan mellan avdelningar fungerar som en kompletterande metod att säkerställa 
kompetens inom organisationen. 
5) Den dagliga driften blir hos E.ON en naturlig del av krisberedskapen genom att flera 
avdelningar har beröringspunkter med krisberedskap och krishantering. 
 
E.ON använder alltså både kompetensutveckling och handlingsplaner för att upprätthålla sin 
krisberedskap. Vi ser att det förekommer ett samspel mellan dessa områden, en integrering 
där de påverkar varandra. Eftersom endast två av de fem metoder vi funnit gick att förutse via 
litteraturen i crisis management svarar vi inte det ena eller det andra på om E.ON använder 
handlingsplaner eller kompetensutveckling för att upprätthålla krisberedskap.  
 
Slutsats 1: Handlingsplaner och kompetensutveckling är två samverkande delar av en god 
krisberedskap, inte två metoder varav krisorganisationer ska välja den ena. 
 
Exemplet E.ON behöver inte vara representativt för andra organisationer. Men det räcker 
egentligen med att en organisation visar att handlingsplaner och kompetensutveckling går att 
använda kompletterande snarare än konkurrerande för att det ska vara fullt möjligt även 
generellt. Exemplet E.ON styrker vår slutsats inte minst genom att de själva bevisat att deras 
krisorganisation fungerar. 
 
Slutsats 2: Det finns minst tre metoder till, troligen fler, som krisorganisationer kan använda 
för att upprätthålla en god krisberedskap över tid. 
 
De metoder vi identifierat är delvis överlappande med huvudinriktningarna 
kompetensutveckling och handlingsplaner för att upprätthålla god krisberedskap. Men de låter 
sig inte helt placeras under någon av de rubrikerna. Det finns utrymme för fler metoder som 
varken granskad litteratur eller E.ON presenterat. 
 
Däremot ser vi tecken på att organisatoriskt lärande är en metod som används bristfälligt hos 
E.ON. Erfarenheter tas delvis till vara genom att den diskuteras mellan krisorganisationens 
medlemmar och bidrog till deras kunskap. Men den fick inte plats i nödlägesplanen och har 
inte formaliserats. Det kan alltså mycket väl hända att ny (eller gammal) personal som ska 
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hantera kriser i framtiden följer nödlägesplanen exakt men ändå inte kan dra nytta av denna 
erfarenhet. 
 
Slutsats 3: Om organisatoriskt lärande är en metod som fungerar för att upprätthålla god 
krisberedskap skulle E.ON kunna nå fördelar genom att utveckla denna metod. 
 
Ett sätt att utveckla organisatoriskt lärande skulle kunna vara att använda mer av den 
krishanteringens cykel som presenterats av James och Wooten (2006). 
 

 
(Figur 2.2.1) 
 
Sista fasen är den vi inte finner hos E.ON, en förmåga och organisation för att lära av tidigare 
kriser. Om en sådan förmåga finns så är den inte klarlagd eller uttryckt så att vi kunnat se den 
i vår undersökning. Därmed blir det sannolikt svårt för E.ON att samla erfarenheter av 
tidigare kriser på ett sätt som organisationen kan ha nytta av fullt ut en längre tidsperiod än 
endast de enskilda medarbetarnas eget minne sträcker sig. 
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Bilaga 
 
Då vi valt att transkribera vår intervju så oförvanskat som vi kunnat innehåller den 
huvudsakligen talspråk. Med den metoden möjliggörs för var och en att själv skaffa sig en 
tydlig bild av vårt empiriska material. En nackdel är att respondentens svar kan framstå som 
osammanhängande eller otydliga även där så inte varit fallet och det ber vi därför om 
överseende med. 
 
 

Intervju med Per-Olof Rahm på E.ON 
 
Vi kom ju i kontakt med dig genom Ola Stålnacke. Ni har arbetat ihop? 
Ja vi har haft ett samarbete sen ganska många år tillbaka egentligen. Vi var först i Eon Sverige 
att skapa en krisgrupp, tillsammans med honom och en kille som, han är inte kvar längre, men 
han arbetade som säkerhetschef här. Så då vi var väldigt framgångsrika på det området. 
Krisgruppen var ju till för att om du får en sån här nödsituation i företaget, att det händer 
någonting dramatiskt som påverkar medarbetarna då ska ju krisgruppen kunna gå in och stötta 
och avlasta cheferna och agera så att säga och få ihop det här gänget så att ingen ska gå ifrån 
jobbet med mindre än att man har haft en samling och gått igenom vad var det som hände och 
hur mår man efter. Vår primära uppgift det var ju liksom att stötta i en krissituation och 
avlasta chefer och ha det här så kallade avlastningssamtalet, till skillnad mot debriefing, så är 
det här det första samtalet man har då. 
 
Hur länge har du arbetat med krishantering på Eon? 
Det är säkert en 6-7 år. 
 
Har du gått en PA-utbildning? 
Jag, ja. Egentligen inte en formell PA-utbildning, jag har ju läst, jag jobbade med ekonomi 
från början och sen har jag under mina år läst vid sidan om, så jag har ju läst in en 120 poäng 
eller vad det är, 130, och jag har väl skuggat PA-linjens, vad heter det, ja ämnen i princip. 
 
Kan du berätta fritt om er krisplanering och om hur er krisorganisation ser ut? 
Vi har en sån här nödlägesorganisation, har vi, och det innebär att om det skulle hända någon 
dramatisk händelse så kallar man ju ihop då ledningsgrupp och även då kommun och 
krisgruppen. För det är ett antal frågor som man måste hantera, man måste liksom ha den här 
staben utav då krisledning kan man säga då, som sköter kontakterna utåt mot press och allt 
sånt här då. Och sen de andra som jobbar de ska ju jobba aktivt med kanske brandkår, poliser, 
ambulans osv. Och att man också kan organisera så att man liksom kan säkerställa så att det 
inte händer något mer. För vi har ju en ganska riskfylld verksamhet. Och dessutom då om det 
är så att det behövs, det ska man komma ihåg att det är ju inte alltid att krisgruppen behöver 
komma in, utan det är ju först när det händer något kanske en personskada eller nåt annat åt 
det där hållet och då kallas vi in så att säga. Och då ska ju vi jobba fokuserat med att ta hand 
om den personal som är nära och som har berörts så att säga. Sen följer ju det här så att säga 
ett visst upplägg som vi har och vilka skeden som måste då gås igenom och säkerställas osv. 
och så blåser man ju av när det är slut på det. 
 
Ni har en krisplan ni följer då? 
Ja precis. 
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Har ni en krisplan eller har ni flera för olika situationer? 
Nej, vi har ju en men sen kan man ju liksom då beroende på graden behöver man ju inte göra 
alla steg. 
 
Har ni haft någon incident eller händelse där ni har fått använda planen? 
Ja det har vi haft. Vi hade en ganska allvarlig olycka för det är väl säkert ett par år sen, vi 
hade ju en ganska nyligen också men den låg liksom lite i utkanten, där var inte vi riktigt 
huvudmannen. Men vi hade en för ett par år sen här och det var en sådan här man matar ju ut 
askan som blir när man bränner den här fleece, och då matas den ut och så vattenbetäcks den 
så att den svalnar av och sen så skjuts den ut till en sån här asksil som det heter, matas in och 
ligger en viss tid och sen så tänds den och så körs den på deponi?. Då hade det blivit något 
slags stopp då i den här silen på grund av att det var väl för blöt aska och den var väl heller 
inte riktigt avsvalnad. Det hade liksom brunnit ihop i den där och då var det en saneringsfirma 
här som skulle fixa det där då och det slutade i alla fall med att de gjorde någon grej som 
naturligtvis inte var rätt eller som, så det blev en sån här explosion, askaexplosion. Då var det 
två killar som stod uppe på den här asksilen och höll på ner i den så att säga och det var väl 
det som var felet egentligen för helt plötsligt fick vi ingen luft där nere på nåt sätt så det blev 
en explosion. Så de här killarna blev ju brända och staplade ner från den här silen och ner på 
backen. Turligt nog så gick det jätte bra för den ena trots allt och den andra fick någon 
brännskada lite grann, gick väl upp mot ansiktet och framsidan. Men innan det här var 
klarlagt, hur illa det var och ambulans och alla kom hit osv., då blev det ett ganska rejält på 
pådrag. De här killarna jobbar ju skift så det var ett skiftgäng då som skulle avlösa de här, och 
de hade legat på hotell för den här firman hade kommit ner från Värmland nånstans, så de 
hade legat på hotell och var på väg ner och så möts de av det här och de blev ju också 
skärrade och så här. Men då gick vi in i krisgruppen och jobbade mot tre håll egentligen, dels 
så var det ju då de här medarbetarna från det här inhyrda företaget som de tog hand om, och 
sen så tog vi hand om vår egen personal, för den driftspersonalen som vi jobbade med där ute 
de hade ju liksom inte något ansvar i det här egentligen men de var ju delaktiga på ett sätt 
genom att de skulle styra och se till att de var där och det ena med det andra. De tog så jävla 
illa vid sig för de liksom beskyllde sig själva och företaget, att vi liksom från företagets sida 
inte hade kunnat….? Det var faktiskt en intressant upplevelse för den gruppen satt vi också 
med men de var så jävla förbannade och skällde på chefer och det ena med det andra, och 
tyckte att det här skulle aldrig ha behövt ha hänt om man hade gjort på ett annat sätt, och 
upplyst de här killarna. Det är ganska naturligt att det kommer såna här grejer. Och sen hade 
vi faktiskt en utav brandmännen som var här mådde jävligt dåligt därför att han hade själv 
liksom börjat belasta sig och tyckt att han skulle kunna ha sett eller kunna ha förhindrat det 
här på något sätt. Och så var det ytterligare några personer. Så det var tre grupper vi jobbade 
med helt plötsligt, och alla hade olika, vad ska man säga, känslomässiga yttringar.  Men då 
var Ola med också, för då kallade vi på honom för vi kände att vi behövde ha ytterligare stöd, 
för annars är vi sex stycken som är utbildade och kan jobba med det här, men det var väldigt 
värdefullt att han kom då. Och sen blev det ju utredningar och allting runt det här och det 
slutade i alla fall med att när man sen gjorde en genomgång på vad var det som hade hänt och 
man gör ju så att säga interna utredningar, arbetsmarknadsverket och polisen, så kunde man ju 
konstatera att våran organisation, krisorganisation framförallt krisgruppen hade fungerat 
oerhört bra. Vi fick väldigt mycket goda vitsord från det här företaget, ägare och medarbetare 
som hade drabbats, för de hade liksom ingen egen sådan här krisorganisation.  Sen var det 
väldigt intressant också för det företaget det visade sig också då var väldigt seriöst så att 
ägaren till det bolaget, han hade väldigt starkt fokus på det här med att grabbarna som jobbade 
då skulle ha det bästa och det senaste då vad gäller skyddsutrustning, och nu hade de 
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dessutom använt, för det kan ju ibland vara lite si och så med den biten, att de slarvar med det. 
Och det gjorde att de klarade sig oerhört mycket bättre än om de inte hade haft det så att säga. 
 
Ni tar in externa konsulter ibland i krisorganisationen? 
Ja den enda vi tar in om man säger så som är knuten och finns som back-up det är Ola. Annars 
så jobbar vi så att säga med den krisgrupp som vi har här, och vi har ju då krisgrupper 
utdelade på olika enheter så att vi kan ta hjälp av varandra. För det kan vara så ibland, vi hade 
ju här då just i den händelsen en kille som var med i krisgruppen som jobbade egentligen ihop 
i den här driften och alltihopa och då visade det sig att det var inte bra, han skulle aldrig ha 
varit med då, han jobbade för nära. Då hade det varit bättre att ropa på någon i Norrköping då. 
Sen finns det även centralt inom koncernen, den så kallade krisgrupp, krisorganisationen om 
det nu skulle bli sådana här enormt stora händelser så att säga.  Det finns också resurser som 
är utbildade mer psykologmässigt så att säga. De var bland annat inne och jobbade ganska 
mycket under stormen Gudrun då hände det mycket ute i, både bland medarbetare och även 
kunder som mådde dåligt. De jobbade ganska hårt med den biten. Så att i stora drag ser det ut 
på det sättet. Sen har vi ju också om det är så att vi har en olyckshändelse som gör att det här 
blir ganska tufft, kan ta som exempel, vi hade ju en medarbetare som var med där borta när 
det var den här tsunamin, och han var där med sin familj, fru och två barn. Och de kom ju isär 
där borta och han själv levde väl ungefär ett dygn utan att veta vart sina barn hade tagit vägen 
då. Och det är ju också en kris som påverkar, när han skulle komma tillbaks här då gick det ju 
lyckligt för dem då så de om tillbaks, men det fanns ju många här som funderade och oroades 
sig runt omkring. Då tog vi stöd utav Ola, han hade lite samtal, där var det ju så mycket 
djupare samtal då får man ofta ta till det här som kallas för debriefing. Det är vi anslutna till 
en försäkring via Skandia tror jag, kommer inte ihåg namnet på bolaget, men det finns ett 
bolag som har ett antal psykologer som man kan ropa av då efter men de kommer ofta inte in 
förrän efter ett par tre dagar eller nåt sånt där, de ska inte in tidigare heller, utan då får man 
börja jobba lite med. 
 
Du sa att det var mest HR-avdelningen som ingick i krisorganisationen? Inga andra 
avdelningar? 
HR har huvudansvaret men vi plockar ju lämpliga personer från olika enheter. Så 
grundkonceptet har ju varit att vi ska försöka ha någon från driften, distributionssidan 
anläggningssidan också. Vi vet ju aldrig var det kan hända saker utan då måste man ju vara 
några stycken. Och då kan ju inte alla vara ifrån samma ställe utan man ska ju kunna stötta 
varandra. Men det gäller ju att få tag på de här som man känner kan uppträda möten, men de 
har funkat rätt bra. 
 
Efter den här krisen eller incidenten, gjorde ni någon uppföljning? Skedde någon förändring 
av er krisplan eller ert arbetssätt? 
Faktiskt inte för det visade sig att den höll ju faktiskt måttet. Det enda som ibland har varit lite 
problematiskt det är just det här hur vi kallas, för vi har ju liksom försökt att det ska gå via 
SOS, men ibland har liksom inte det där funkat riktigt. Oftast har ju någon nåtts utav det, 
meddelandet, men det var väl en sådan grej. Och sen det här andra jag sa då, just det här med 
krisgruppen att man inte kallar in den person som är väldigt nära det här gänget som drabbats. 
För den mår inte bra, den gör inget bra jobb så att säga. I övrigt så visade det sig att våra 
rutiner höll rätt bra. Och det beror ju också på att vi har haft ganska många sådan här 
övningar, ”torgsim”? som vi kallar det för, där vi liksom helt plötsligt bara då en inre krets av 
två tre personer har planlagt någonting sen så smäller det bara till. 
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Har ni någon ledare för krisorganisationen? 
Ja det är vår säkerhetschef eller den som har hand om säkerheten som är högsta hönset kan 
man säga. 
 
Det är han som bestämmer om man ska starta igång krisorganisationen? 
Ja. 
 
Har ni någon utbildning eller träning för de som ingår i krishanteringsgruppen? 
Dels så har vi en grundläggande utbildning som är två dagar som Ola Stålnacke kör, där vi 
också har rollspel så att säga så att man får öva sig i den här situationen där man då sätter sig 
tillsammans med en medarbetare och hanterar ett sånt här samtal. Men sen har vi då, gör vi så 
att säga autentiska händelser, att det har hänt någonting, då får man se hur funkar det här. Och 
sen har vi ju då, försöker ha någon form av reflektionskurs en gång om året eller en gång 
vartannat år. 
 
Har ni riktlinjer för hur ni sköter kommunikationen med media? 
Ja det har vi. Den går helt enkelt ut på att det bara är en person egentligen som ska uttala sig.  
Så att vi som jobbar ute i de här grupperna vi ska hela tiden hänvisa till den personen. 
 
Blir det ledaren då, säkerhetschefen? 
Ja antingen, vi har ju haft, tidigare hade vi en person som jobbade just med information, men 
nu har vi inte det, så nu ligger det antingen på region chefen eller på säkerhetschefen. Men det 
är ju jäkligt viktigt alltså, det ska inte ut någonting. 
 
Har ni några metoder för att upptäcka tidiga signaler? Någon slags signal-detection? 
Krissituation kan ju också uppstå, det behöver ju inte var någon direkt oönskad händelse som 
slår till bara så, utan det kan ju vara att man hamnar i ett krisläge lite successivt med. Det är ju 
också en sådan där fråga, men där kan jag känna att vi är ju, det låter lite skrytsamt men vi har 
jobbat väldigt mycket med de här frågorna rent generellt, med att liksom chefer men även 
medarbetare ska bry sig och se, det gör man ju ganska lätt om man bara tar sig en lite 
medmänsklig roll, ser att det här börjar inte se bra ut, någon som börjar spåra ut med droger 
eller missbruk på något sätt, att man liksom hugger tag i den här ganska tidigt. Och det här 
kan ju också krisgruppen så att säga vara ett stöd, att man går in och stöttar i den här frågan, 
för det är väldigt känsligt. Ytterst hamnar ju det på HR egentligen att man ska stötta i det här, 
men krisgruppen kan också gå in och stötta. Ibland kan det vara så här att människor är ju 
väldigt förtegna, och väljer att dig kan jag prata med och den vill jag inte prata med och då 
kan det finnas möjlighet att stötta i sådana saker. Det kan ju hända saker bland medarbetarna, 
det kan ju vara något annat som händer, kan ju vara sjukdom i familjen eller vad som helst, 
dödsfall, men dödfall blir det är ju ofta mer dramatik. Men det blir ju lite mer på individnivå, 
det är ju sällan en hel enhet som börjar och krisa så att säga. 
 
Det blir mest individuella kriser då alltså? 
Ta det här skedet vi är inne nu där man då vet att det kommer att bli en övertalighet, en del 
har kunnat räknat ut att det kan drabba mig själv. Men man lever ju i en ovisshet ändå till 
beskedet kommer. Det blir ju också en form ut av kris. Man följer den här kriskurvan då, 
jobbar med den, förvirrar, slår ifrån sig och mår dåligt. Det är också en såhär, det har vi jobbat 
mycket nu med med cheferna, vi har haft en två dagars övning egentligen med vad man kan 
förvänta sig, hur vi ska hantera det, hur man ska jobba på ett bra sätt i en sådan här situation? 
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Hur är krisplanen utformad? Vilka har deltagit i utformandet? 
Det har ju legat på säkerhetschefen egentligen att utforma den delen. Men sen har man ju även 
haft, jobbat väldigt mycket tillsammans med exempelvis brandkåren. Länsstyrelsen har ju en 
allmän krisorganisation som samhället kan bistå med om det är något stort som händer. Man 
har de här kopplingarna och vet var gränserna går, gränssnittet finns vill säga. Mer internt har 
uppgiften legat på säkerhetschefen, sen så har delar av ledningsgruppen varit med så att säga. 
 
Har ni någon särskild budget som är avsatt just för krishanteringsfrågor? 
Det är ju det nödvändiga man har hela tiden, klart att det här ska funka, och det finns ju de 
som ska jobba med det, den är ju avlönad, pengar som avsätts för lite övning. Annars är det ju 
jätte svårt att ha någon, skulle det hända något har man ju alltid medlen, men det finns ju 
kanske inte budgeterat att man sätter ju inte av att för nästa år så kan det hända någon smäll 
på... det är ju jätte svårt. Men självklart finns det ju en budget på det sättet att man kan 
säkerställa att alla de här, den här rutinen funkar. 
 
Har ni regelbundna krisplaneringsmöten? 
Det har vi inte idag riktigt, det var som jag sa till dig tidigare, det är ju liksom det här att man 
har försökt att göra så att man lägger in åtminstone en övning varje år, då blir det med 
automatik egentligen att man går igenom har man full besättning, är alla liksom pålästa, har 
någon för avsikt att hoppa av, får vi in någon ny osv. Man drillar också väldigt mycket 
tillsammans med framförallt räddningstjänsten, brandkår och ambulans. Och det har ju visat 
sig att vi har ett väldigt gott samarbete med brandkåren då. De har ju tyckt att det har varit 
intressant. När vi har våra övningar har vi ju dem med, så det blir ju väldigt realistiska 
övningar. 
 
Det var nog alla mina frågor. Är det något mer du själv känner att du vill berätta? 
Det beror väl lite grann på vad man har för böjelser här i livet, eller hur man sak säga, men det 
är ett område som är jäkligt intressant, så jag har ju inte förnekat det på något sätt från början 
att jag tror att det har stor betydelse. Men att det har sådan stor betydelse som det har visat sig 
när vi har varit i skarpa lägen, vi har ju haft några gånger ytterligare då, vi har haft i 
Norrköping, jag har varit med också. Man blir förvånad när människor kommer efter och 
säger att det här är fan det bästa jag varit med om. De har fått lätta sig, de har kunnat varit 
förbannade och det ena med det andra. Det händer ju väldigt mycket. Det värsta som finns det 
är om någon går hem bara rakt av och mår dåligt. Man kanske har sett en kompis bli illa 
skadad och kommer hem och kanske inte ha någon att vända sig till hemma heller, så kanske 
de börjar delvis anklaga sig själva och tycka herre gud, det kan komma upp vad som helst. 
Det här, det har visat sig, det är ju ganska beprövat idag men det fanns ju inte för en 15-20 år 
sedan på det här sättet, idag är det väldigt fokuserat på händer det något då måste vi… det är 
jätte bra. Men det gäller ju liksom hela tiden ändå att jobba på med det. Sen tror jag att det får 
ju med sig det här också att som vi var inne på tidigare, överhuvudtaget den här synen, man 
behöver inte ha den här krisen, utan liksom ha koll på läget, jag tror man får upp ögonen lite 
mer för det överhuvudtaget. Hur mår vi, livet är inte såhär (spikrakt), det går lite hit och dit, 
man får kanske vaksamhet på ett annat sätt och vågar prata om det också, det tillåts på nåt 
sätt. Inom vissa branscher, jag jobbade ett tag inom ett bussföretag, och de var ju utsatta för 
väldigt mycket hot och sådana grejer och dessutom var de ute i trafiken… smäll nånstans. 
Men det var inte det första de ville erkänna att de mådde dåligt. Sen visade det sig, det kom ju 
sen. Det var likadant där då, man inrättade sådana här krisgrupper och helt plötsligt så var de 
någon i fikarummet eller avlösning, som väntade på att de skulle ut och köra igen som tidigare 
då aldrig skulle erkänt fy fan vad taskigt jag mår, som började berätta, då blev det mer 
legitimt, nämen ok man mår inte bra i alla lägen. Det här har Ola exempelvis berättat mycket 
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om, han började med det här när han utbildade sig till präst tror jag, jobbade på polisen, så han 
var ute väldigt mycket, sen hade han kontakt med brandkåren, så han hade börjat med det här 
att det någon behövs något stöd. Han har ju berättat hur det var i uppstarten. De var lite 
skeptiska poliserna i alla fall de manliga, det vände sen så när de kom hem från nåt ruskigt så 
var det liksom ”var är den där prästen”. 


