
n stor del av forskningen som rör 

företagsvärlden beskriver hur företag 

agerar under normala förhållanden när det 

dagliga arbetet följer relativt förväntade 

mönster. Men vad händer när det normala 

tillståndet omkullkastas och ersätts av en 

situation företaget aldrig ställts inför 

tidigare? Undersökningar visar att dessa 

typer av krissituationer förekommer mer 

frekvent idag än någonsin tidigare (Ogrizek 

& GuiUery, 1999; Perrow, 1984), detta har i 

sin tur medfört att ämnet fått större 

uppmärksamhet bland akademiker. Den 

vetenskapliga världen kallar området för 

crisis management och angriper detta fält 

från en rad olika perspektiv; allt från 

planering för kriser till hantering av 

densamma undersöks från ett teoretiskt plan. 

Mycket av forskningen inom crisis 

management är dock gjort ur ett amerikanskt 

perspektiv och har utgångspunkt i terrorist-

attackerna 2001 och de naturkatastrofer som 

avlöst varandra under de senaste 

decennierna. Betydligt mindre är forskat om 

svenska företag och hur de bemöter och 

planerar för liknade situationer. Detta även 

fast flera stora företag som SJ, Scandia, ICA 

(förtroendekriser), Skanska, LKAB 

(arbetsplatsolyckor) med flera, samtliga har 

ställts inför allvarliga situationer av olika 
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karaktär på 2000-talet vilka prövat deras 

kristålighet.  

Med bakgrund i ovanstående resonemang 

ställer vi oss frågan hur svenska företag idag 

förbereder sig för kriser. Är krisplanering en 

prioriterad fråga på organisationers 

dagordning som engagerar hela företaget 

och ständigt utvecklas, eller är det något 

som görs i ett tidigt stadium av ett fåtal 

involverade för att sedan glömmas bort i 

någon bokhylla? För att undersöka detta har 

vi valt att genomföra en fallbeskrivning av 

Upplands Lokaltrafik AB (UL), ett 

kommunägt bussbolag som verkar i en 

bransch där olika former av kriser är vanligt 

förekommande, dessa i form av olyckor, 

väderrelaterade kriser samt andra former av 

krissituationer som kan uppkomma när stora 

mängder människor hanteras i det dagliga 

arbetet. 

Syftet med uppsatsen är således att,  genom 

att analysera ett svenskt företag inom 

transportbranschen, beskriva hur företag 

som är verksamma i en bransch med 

återkommande krissituationer arbetar med 

krisplanering. Detta leder fram till följande 

frågeställning: 

Hur ser krisplaneringen ut i ett svenskt 

företag som ställs inför återkommande 

krissituationer?

Teoretisk referensram
Vad är en kris? 
Idag råder det delade meningar mellan 

forskare om en enhetlig definition av en 

organisationskris. Anledningen till detta är 

främst att teorin består av bidrag från 

forskare inom olika discipliner, där kriser 

har angripits och studerats utifrån ett, för 

varje disciplin, specifikt perspektiv. Forskare 

inom statsvetenskap anser till exempel att en 

kris är: 

”En brytpunkt mellan krig och fred mellan 

en stat och någon annan internationell 

aktör” (Brecher & Wilkenfeld, 1982, s. 

382-383). 

Medan det inom sjukvården ses på en kris 

som: 

"En övergång till det bättre eller sämre 

under en sjukdom, ofta indikerat av en 

markant förändring i intensitet och 

symptom" (Anderson et al., 1998, s. 2371). 

I litteraturen går det även att antyda vissa 

delade meningar om vad en kris är och trots 

ovan nämnda motsättningar har det gjorts 

framsteg mot en enhetlig definition av 

organisationskriser. Christine Pearson och 

Judith Clair presenterade i slutet på 90-talet 

följande definition, vilket är den definition 

vi utgår ifrån i denna studie:
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”En organisationskris är en händelse av låg 

sannolikhet samtidigt som den riskerar att 

ha betydelsefull inverkan på organisationen. 

En händelse som kännetecknas av 

tvetydighet i hur den uppstår, dess effekter 

och hur den ska hanteras, men som ändå 

hotar en organisations existens i en sådan 

grad att den kräver omedelbar 

respons” (Pearson & Clair, 1998, s. 60).

Fördelen med denna definition är att den 

fångar upp och adresserar de ovan nämnda 

perspektivens uppfattning om hur en kris 

uppstår samt dess effekter och 

konsekvenser. En nackdel är det faktum att 

organisationskriser blir allt vanligare vilket 

gör att antagandet om låg sannolikhet kan 

ifrågasättas. Ytterligare en nackdel är att 

definitionen inte belyser de positiva effekter 

en organisationskris kan ha på en 

organisation.

Crisis Management
Crisis management är ett begrepp som 

behandlar den planering och det arbete som 

en organisation utför för att förbereda sig 

inför, bemöta och hantera en krissituation. 

Målet med crisis management är att 

minimera negativa konsekvenser av en kris. 

Gonzalez-Herrero och Pratt (1996) anser att 

alla kriser i grunden kan liknas med en 

biologisk modell av en organism. En kris 

går på samma sätt som en organism igenom 

olika faser under sin livstid, dessa faser är: 

födelse, utveckling/tillväxt, mognad och 

avtagande eller död. Varje fas innebär 

specifika konsekvenser för en organisation, 

en kris måste därför hanteras på olika sätt 

beroende på vilken fas den befinner sig i. 

Genom att se på en kris utifrån detta 

perspektiv kan en organisation förutse och 

bemöta, för de olika faserna, förväntade 

konsekvenser och utfall (González-Herrero 

& Pratt, 1996). Med detta som grund kan 

crisis management delas in i två delar:

• Krisplanering i  prekrisstadiet - 

Planering och förberedelse i perioden 

innan en kris uppstår.

• Krishantering i krisstadiet - Arbetet i 

den period när organisationen utsätts för 

en krissituation, det vill säga hela krisens 

livscykel.

Robert och Lajtha (2002) menar att crisis 

management vanligtvis fokuserar på 

krishanteringen och på så sätt uppfattas som 

ett instrument med en viktig funktion främst 

under krisstadiet, trots att det i detta skede 

ofta är för sent att avvärja och/eller 

minimera konsekvenserna av krisen. De 

förespråkar därför ett ökat fokus på det 

förebyggande arbetet i form av krisplanering 

och beredskapsarbete (Robert & Lajtha, 

2002). 

För att ge en klar bild, och därmed 

underlätta för läsaren att överblicka den 
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teoretiska referensramen vi presenterar och 

behandlar i denna uppsats, har vi konstruerat 

en schematisk bild (figur 1) över vår 

tolkning av forskarvärldens syn på crisis 

management. För att belysa de teoretiska 

samband som behandlas i studien har dessa 

markerats med svarta streck och pilar. Det 

grönmarkerade området visar kris-

planeringen vilket är den aspekt inom crisis 

management som vi i denna uppsats ämnar 

beskriva och analysera. Vi kommer att 

presentera både traditionell kris-

planeringsteori och kompletterande aspekter 

till denna. De grå pilarna avser att visa att 

krisplaneringen övergår i krishantering när 

organisationen utsätts för en kris. Den svarta 

pilen mellan krishantering och krisplanering 

belyser det lärande organisationen tar med 

sig i form av erfarenheter från en 

krissituation till planeringen för 

nästkommande kriser. 

Traditionell Krisplanering
Fördelarna med att planera och förbereda sig 

inför kriser är många. Även om det är 

omöjligt att förutse och avvärja alla 

potentiella kriser underlättar krisplaneringen 

en organisations hantering av krissituationer, 

detta samtidigt som potentiella riskområden 

kan identifieras i ett så pass tidigt stadium 

att de antingen kan åtgärdas eller åtminstone 

minimeras (Hayes et al., 2005). 

Krisplanering och förberedande av strategier 

för att hantera olika typer av krissituationer 

kan även bidra till att effektivisera och 

underlätta beslutsfattande i krisstadiet. Att 

medvetet arbeta med krisplanering och 

faktiskt ha en krisplan på plats kan dessutom 

fungera som en påminnelse om potentiella 

problem och bidra till en ökad 

uppmärksamhet om eventuella risker hos de 

anställda (Seeger, 2006). 

Lika länge som organisationer har utsatts för 

krissituationer har det funnits forskare som 
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har studerat organisationers krisplanering. 

Detta har lett till att det har presenterats ett 

flertal ramverk med strategier för hur en 

organisation ska utforma sin krisplanering 

och förberedelse inför kriser. Simola (2005) 

har gjort en sammanställning av de 

grundläggande strategiska punkterna i den 

traditionella krishanteringsteorin som en 

organisation bör behandla och involvera i 

krisplaneringen:

• Etablera en krishanteringsgrupp och ett 

krishanteringscenter

• Genomföra organisatorisk riskbedömning

• Planera, förbereda och dokumentera 

krisplaner för:

 - Olika krissituationer

- Återhämtningsarbetet efter kris-

situationer

- Kommunikation med media och 

intressenter i en krissituation
• Träningsövningar och simulerade 

krissituationer

Robert och Lajtha (2002) har identifierat ett 
flertal vanligt förekommande fallgropar i 

organisationers krisplanering och krisplaner. 
Om inte organisationer hanterar dessa 

fallgropar på rätt sätt riskerar 
krisplaneringen få motsatt effekt och snarare 

försvåra krishanteringen. Författarna anser 
att de vanligast förekommande fallgroparna 

i organisationers krisplanering och 
krisplaner är att:

• Krisplanerna inte uppdateras och 

omarbetas i förhållande till organisationen 

och omgivningens utveckling.

• Krisplanerna når inte ut till de personer 

som har till uppgift att hantera kriser.

• Ledare och personal som har till uppgift 

att hantera kriser deltar inte i de övningar 

och simulerade krissituationer som 

anordnas, vilket riskerar leda till 

orealistiska resultat.

• Övningarna genomförs utan att resultatet 

utvärderas på ett tillfredsställande sätt och 

leder därför inte till att krisplanerna 

utvecklas och omarbetas.

• Krisgrupper får inte nödvändig träning i 

att hantera den stress, rädsla och 

utmattning som ofta infinner sig vid 

krissituationer.

Kategorisering vid planering

Som definitionen av en kris understryker 

kan dessa komma i många olika skepnader, 

vilka kräver olika typ av planering och 

hantering. För att få en effektiv och 

funktionell krisplanering bör organisationer 

därför enligt många forskare dela in olika 

typer av kriser i kategorier eller grupper. 

Coombs (2004) understryker ovanstående 

resonemang och urskiljer tre huvudgrupper 

som är vanligt förekommande i 

organisationers krisplanering: 

• Naturkatastrofer och illgärningar – 

Inom denna grupp placerar Coombs kriser 
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som uppkommit genom individers 

missgärningar eller naturens påverkan. 

• Oavsiktliga kriser – Denna kategori 

inkluderar kriser som uppkommer genom 

oavsiktliga händelser.

• Avsiktliga kriser  -  Behandlar kriser som 

uppkommer på grund av misskötsel från 

ledningens sida, samt misstag på grund av 

oaktsamhet.

Genom att kategorisera olika scenarion/
kriser på detta sett kan planer skapas för 

dessa grupper istället för att planera för 
varje individuell krissituation (Mitroff, 

1988; Mitroff & Anagnos, 2001; Mitroff, 
Harrington & Gai, 1996; Tybout & Roehm 

2009). Även Seeger (2006) understryker 
vikten av att krisplaneringen angrips och 

utarbetas på rätt sätt. Som beskrivits ovan 
finns det olika typer av krissituationer vilka 

kräver olika typ av hantering och planering. 
Detta i kombination med att en kris per 

definition kännetecknas av tvetydighet i hur 
den uppstår, dess effekter och hur den ska 

hanteras gör att det är svårt om inte omöjligt 
för en organisation att arbeta fram exakta 

krisplaner för varje tänkbar kris. Seeger 
anser därför att det i många fall är bättre att i 

krisplaneringen fokusera på att arbeta fram 
krisplaner som fungerar som allmänna 

riktlinjer snarare än exakta instruktioner för 
vad som ska göras steg-för-steg. Detta på 

grund av att planer som fungerar som 

allmänna riktlinjer är lättare att anpassa efter 

den specifika situationen medan exakta 

instruktioner riskerar att låsa in 

organisationen  i att fokusera mer på den i 

förväg utarbetade planen snarare än den 

specifika krisen den står inför (Ibid).

Komplement till den traditionella 

krisplaneringen
I takt med att organisationskriser blivit allt 

vanligare och organisationer ställts inför nya 

typer av krissituationer har det vuxit fram 

teorier som ämnar komplettera den 

traditionella krisplaneringen. Anledningen 

till detta är att flertalet forskare anser att den 

traditionella krisplaneringen inte längre är 

tillräcklig för att en organisation ska kunna 

planera och förbereda sig inför kriser i 

dagens samhälle. Nedan presenterar vi dessa 

områden i punktform för att ge en överblick, 

varje punkt har sedan fått en egen 

underrubrik där vi utförligt redogör för varje 

aspekt:

• Riskbedömning vid krisplanering

• Ledarskap vid krisplanering

• Lärande vid krisplanering 

Riskbedömning

Mitroff och Alpaslan (2003) är två 

amerikanska forskare som har undersökt 

krisplaneringen hos Fortune 500-företag i 

USA. De kom i sin studie fram till att 

organisationer arbetar med krisplanering på 

två olika sätt, antingen är organisationer 
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pro-aktiv eller re-aktiv i sin planering och 

majoriteten av de företag som undersöktes 

var re-aktiva. En re-aktiv krisplanering 

innebär att en organisation endast fokuserar 

på att vara förberedd för kriser som de har 

ställts inför tidigare. Till grund för denna typ 

av planering ligger ett antagande om att 

konsekvenserna och kostnaderna av en kris 

går att förutse, i motsats till definitionen av 

en kris, och organisationen väljer därför att 

planera inför kriser så länge kostnaden för 

planeringen är lägre än kostnaden som 

krisen kan komma att åsamka 

organisationen (Ibid).

En pro-aktiv krisplanering innebär att en 

organisation analyserar omgivningen för 

potentiella kriser som dem kan komma att 

ställas inför i framtiden. På så sätt arbetar 

organisationen inte bara fram planer för att 

möta ett vidare spektrum av kriser än de 

dem har ställts inför tidigare, en stor del av 

krisplaneringen hos dessa organisationer går 

även ut på att planera för att undvika 

potentiella kriser. De organisationer som 

arbetar på detta sätt med sin krisplanering 

anser att det är omöjligt att förutse, dels 

exakt vilka kriser organisationen kommer att 

ställas inför samt vilka konsekvenser och 

kostnader dessa kriser kommer att åsamka 

organisationen (Ibid).

Mitroff och Alpaslan anser vidare att en pro-

aktiv krisplanering är avgörande för att en 

organisation ska kunna hantera en kris på ett 

effektivt och framgångsrikt sätt. Detta på 

grund av att en organisationskris kris 

kännetecknas av tvetydighet i hur den 

uppstår, dess effekter och hur den ska 

hanteras. Men även därför att organisationer 

ställs inför krissituationer allt oftare i dagens 

samhälle. I sin studie finner de även bevis 

för att pro-aktiva organisationer inte bara 

har större chanser att överleva en svår 

situation, de visar dessutom bättre 

finansiella resultat efter krisen än re-aktiva 

organisationer (Ibid).

Ledarskap

Majoriteten av forskarna inom crisis 

management belyser ledarskap som en vital 

del inom en organisation, dock behandlas 

detta ämne främst i form av ledarskap vid 

krishanteringen. James och Wooten (2005; 

2008) är två av de få forskare som 

argumenterar för att ledarskap är en aspekt 

som fått för lite utrymme i litteraturen som 

behandlar planering inför kriser. De anser att 

en organisation, när de analyserar sin 

krishantering, utöver att undersöka resultatet  

bör fokusera på individers handlande och 

beteende under varje fas av krisen. Genom 

att göra detta får företaget information som 

kan användas för att förbättra och utveckla 

ledarskapsträningen som en del av 

krisplaneringen.
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Även Schoenberg (2005) anser att ledarskap 

i krissituationer är grundläggande och bör 

vara en tydlig del av planeringen, så till vida 

att organisationer och individer inblandade i 

krisplanering bör lägga ner resurser på 

ledarskapsträning: 

”För att effektivisera krishanteringen bör 

varje person som har en ledande roll i detta 

arbete genomgå träning i att hantera media 

samt  interna och externa intres-

senter” (Ibid, s. 4). 

Robert och Lajtha understryker ovanstående 

resonemang och menar att träning inom 

ledarskap i krissituationer är något som 

uppmärksammas allt mer av företag:

”Många stora företag, som har direkt 

kontakt med sina konsumenter, har börjat 

inkludera utförd ledarskapsträning i att 

hantera krissituationer som ett 

kompetenskrav hos sina chefer” (2002, s. 

181).

Schoenberg anser vidare att ledarskapet inte 

nödvändigtvis behöver centreras runt den 

hierarkiska toppen av ett företag utan kan 

finnas på flera ställen i organisationen och 

att ansvarsområden bör distribueras efter 

kompetens (2005).

Lärande

Ett flertal av forskarna på ämnet belyser hur 

erfarenheter av föregående kriser är ett 

viktigt element inom krisplanering. Genom 

att analysera dessa situationer och använda 

sig av dem i förberedelserna för 

efterföljande kriser kan en organisation 

lindra de negativa effekterna av dessa 

(James & Wooten, 2005; Mitroff & 

Alpaslan, 2003; Pearson & Clair, 1998). 

James och Wooten (2005) menar att 

organisationer ofta har en reaktiv och 

defensiv strategi för att hantera kriser och att 

detta förhindrar lärande. Författarna 

förespråkar istället en ”lärande ansats”  där 

företagets ledning djupgåenade analyserar 

de organisatoriska faktorer som möjliggjort 

krissituationen som uppstått och använder 

den kunskapen till att förbättra företaget. 

Ytterligare sätt att använda lärande i 

planering beskrivs av Luecke (2004). Han 

förespråkar en metod där alla som varit 

inblandad i hanteringen av en kris får 

komma till tals efter slutförandet, för att 

säkerställa att ingen viktig erfarenhet går 

förlorad. Denna information skall därefter 

arkiveras systematiskt och lättillgängligt så 

att informationen är användbar i planerings-

fasen och att den kan nås av rätt personer 

vid behov. Även Cohen och Sproull (1996) 

pekar på vikten av att dokumentera lärdomar 

dragna från kriser. Utan ett väl fungerande 

system för dokumentation av erfarenheter 

riskerar värdefull kunskap förvinna genom 

personalomsättning i organisationen.  

Luecke (2004) presenterar en modell (figur 

2) för att exemplifiera hur en organisation 
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kan gå till väga för att analysera och 

dokumentera sitt agerande vid en 

krissituation. Även Boin et al. (2005) 

beskriver vikten av att organisationer 

systematiskt utvärderar krissituationer. De 

anser att en väl fungerande lärande 

organisation bör kombinera tre typer av 

lärande:

• Erfarenhetsbaserat – Boin et al. 

(Ibid) understryker hur en lärande 

organisation tar till vara på 

erfarenheter från krissituationer och 

från individer som har varit 

inblandade i krissituationer. Denna typ 

av lärande är av naturliga skäl mest 

vanligt i organisationer som 

regelbundet utsätts för krissituationer. 

• Förklaringsbaserat – Denna form av 

lärande sker genom att personer med 

nyckelkompetenser undersöker 

bakomliggande kausala samband till 

krisen och fastställer dess validitet. 

Detta kan innebära att extern 

kompetens måste tillkallas. 

• Kunskap/skicklighetsbaserat - 

Denna typ av lärande beskriver hur en 

organisation bör ligga i framkant vad 

gäller kompetenser för att möta nya 

potentiella kriser. Även här kan extern 

expertis behöva kallas in för att få bäst 

resultat. 

Krisplaneringsmodell
Som avslutning på teorikapitlet presenteras 

en egenkonstruerad modell (figur 3) för att 

schematiskt sammanfatta och beskriva de 

olika aspekterna av krisplaneringen som i 

uppsatsen lyfts fram från tidigare forskning 

på ämnet. Anledningen till detta är att det i 

forskningen kring crisis management saknas 

en modell som behandlar och kopplar 

samman traditionell krisplanering och de 

kompletterande aspekterna som lyfts fram i 
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teorikapitlet. Avsikten med modellen  är att 

beskriva hur vi utifrån vår teoretiska 

referensram anser att krisplaneringen bör se 

ut i en organisation som ställs inför 

återkommande krissituationer. Basen i 

krisplaneringen bör utgöras av någon form 

av kategorisering av kriser tillsammans med 

de grundläggande strategiska punkterna från 

den traditionella krishanteringsteorin som 

Simola (2005) lyfter fram, i modellen 

benämner vi dessa traditionell krisplanering. 

Utöver detta bör organisationen arbeta pro-

aktivt i sin riskbedömning. Vikten av 

ledarskap i krishanteringen illustrerar vi 

genom att ledarskapsträning bör ingå i 

krisplaneringen. Dessa aspekter bör 

tillsammans utgöra den krisplanering som 

organisationen tar med sig och använder sig 

av när en krissituation uppstår, vilket pilen 

mellan krisplanering och krishantering 

illustrerar. Vi anser vidare att en lärande 

organisation bör  ta till sig erfarenheter  från 

en krissituationen, vilket markeras av pilen 

mellan krishantering och krisplanering. 

Lärandet ska därefter genomsyra och 

utveckla de övriga delarna av 

krisplaneringen inför nästa kris, vilket 

belyses av den vågräta pilen mellan lärande 

och de övriga aspekterna i krisplaneringen. 

Krishantering är endast en del av modellen 

för att belysa att planering övergår i 

hantering samt att lärdomar från hanteringen 

ska ingå i efterföljande planering. Utöver 

detta kommer inte krishantering att hanteras 

ytterligare i denna uppsats.
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Metod
Vår ansats till denna uppsats har utgått från 

vår problemformulering, vi har därefter 

undersökt vilken tidigare forskning och teori 

som funnits tillgänglig för att senare 

applicera den på vår empiriska studie. Kritik 

mot denna typ av undersökningsmetodik är 

att forskaren riskerar ”hitta endast det han/

hon letar efter”  med denna metod och att det 

på grund av detta är svårt att finna nya 

företeelser i samhället (Svensson & Teorell, 

2007). Trots detta anser vi att denna typ av 

ansats är lämplig då vi på förhand hade 

begränsad kunskap inom ämnet 

krisplanering och att det därav föll sig 

naturligt att en teoretisk studie av ämnet fick 

föregå den empiriska. 

Vi har valt att utföra en fallbeskrivning av 

UL eftersom syftet med uppsatsen kräver att 

vi uppnår en djup förståelse för hur detta 

arbete går till (Saunders et al., 2009). För att 

besvara vår frågeställning har vi valt att 

utföra en kvalitativ undersökning där 

datainsamlingen gjorts genom en 

semistrukturerad intervju. Den information 

vi fått genom intervjun utgör primärdatan i 

vår undersökning. Vi har även fått ta del av 

”Krishanteringsplan för UL 2011”  (KPUL), 

som finns i dokumenterad form, vilket utgör 

sekundärdatan.

Anledningen till att vi valt att utföra en 

semistrukturerad intervju är att vi på så sätt 

får möjlighet att sätta ramen för intervjun 

samtidigt som vi med hjälp av följdfrågor 

fritt kan diskutera krisplaneringsarbetet med 

respondenten och skapa oss en djupare 

förståelse för hur detta arbete går till (Kvale, 

1997). Grunden till att vi valde en 

semistrukturerad intervju istället för en helt 

ostrukturerad intervju är för att vi genom att 

studera KPUL innan intervjun hade skaffat 

oss förkunskaper om företagets 

krisplanering. KPUL har även i efterhand 

utgjort ett bra komplement till intervjun då 

denna ger oss en djupare förståelse för hur 

organisationens utarbetade krisplaner 

faktiskt ser ut.

Vi har gjort ett aktivt val att undersöka UL 

eftersom vi anser att det är intressant att 

studera utifrån vårt syfte. Detta då de verkar 

i en bransch  där de återkommande riskerar 

ställas inför krissituationer. De har även 

drabbats av krissituationer tidigare vilket 

även det är viktigt för vår undersökning då 

detta är ytterligare en aspekt som vi 

behandlar i teorin. Vi har medvetet undvikit 

att undersöka en organisation som per dags 

dato befinner sig i någon form av 

organisationskris, då vi anser att detta är en 

störande variabel som endast skulle försvåra 

åtkomsten av data utan att det på något sätt 

är nödvändigt för vår undersökning att 
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organisationen som undersöks befinner sig i 

en sådan situation (Esaiasson et al., 2007). 

Vi har gjort ett strategiskt val i att intervjua 

Sture Jonsson. Detta på grund av att vi är ute 

efter specifik företagsinformation vilken vår 

valda respondent har bäst kunskap om på 

UL. Sture Jonsson har som informationschef 

i organisationen ansvar för krisplaneringen 

och besitter därför stor kunskap och 

kännedom om detta arbete. Kritik mot att 

enbart intervjua en person på det valda 

företaget är att informationen riskerar bli 

ensidig och partisk då han som ansvarig för 

krisplanering inom UL kan tänkas vilja 

framhäva sitt eget arbete. För att gardera oss 

mot detta har vi kompletterat den 

information vi fått från  intervjun med Sture 

Jonsson med den information som finns i 

KPUL, vars innehåll granskats och godkänts 

av UL:s ledningsgrupp. Det kan dessutom 

anses vara bättre att intervjua fler personer 

för att få en tydligare helhetsbild av 

krisplaneringen i organisationen. Vi anser 

dock att eftersom alla aspekter av 

krisplaneringen på UL hanteras av Sture 

Jonsson så skulle inte en ytterligare intervju 

ge en tydligare bild av hur detta arbete ser ut 

i företaget. 

På grund av att vi gör denna typ av urval i 

valet av företag kommer vi inte kunna dra 

slutsatser om företag i alla branscher. Vi 

argumenterar däremot för att 

krisplaneringen i UL är ett typiskt fall för 

företag i transportbranschen, vilket kan 

hjälpa oss att dra slutsatser om hur 

krisplaneringen kan se ut i andra svenska 

företag inom samma bransch (Esaiasson et 

al., 2007).

Från teoretisk referensram till 

empiriska resultat 
Vissa av de begrepp som behandlas i teorin 

har samma betydelse när de används i UL:s 

krisplanering. Efter att ha läst KPUL anses 

dessa begrepp vara av sådan karaktär att de 

kan behandlas i den empiriska under-

sökningen och analysen utan att de kräver 

översättning. Exempel på dessa är de 

grundläggande strategiska punkterna i den 

traditionella krishanteringsteorin.  I ett tidigt 

stadium insåg vi dock att ett par av de 

teoretiska begreppen som behandlas i denna 

uppsats innehåller flera dimensioner som 

gör att de måste definieras och översättas för 

att kunna tolkas likvärdigt. Begreppen 

ledarskap och lärande används flitigt inom 

företagsekonomin och i många fall med en 

annan betydelse än den vi syftar till i denna 

uppsats. Därför anser vi att dessa måste 

brytas ner för att göras tolkningsbara. 

Tolkning av begreppen ledarskap och 

lärande

För att undersöka och analysera om och i 

vilken grad lärande är en förekommande del 
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av krisplaneringsarbetet i UL har vi brutit 

ner  begreppet i mindre delar. Bojin et al. 

(2005) anser att lärande i organisationer kan 

brytas ner i tre typer av lärande: 

• Erfarenhetsbaserat lärande - Detta 

ämnar vi identifiera genom att undersöka 

huruvida och på vilket sätt UL utvärderar 

och dokumenterar erfarenheter från 

tidigare kriser.

• Förklaringsbaserat lärande - Detta 

ämnar vi identifiera genom att undersöka 

om och hur UL arbetar med att fastställa 

bakomliggande orsaker till krissituationer.

• Kunskap/skicklighetsbaserat lärande - 

Detta ämnar vi identifiera genom att 

undersöka hur UL arbetar för att bemöta 

nya typer av kriser.

För att undersöka och analysera huruvida 

ledarskap är en del i UL:s krisplanerings-

arbete har vi brutit ner begreppet på så sätt 

att vi endast fokuserar på om och på vilket 

sätt ledarskapsträning i att hantera 

krissituationer är en del av krisplaneringen.

Undersökningens genomförande
Att utföra en semistrukturerad intervju 

innebär att de som intervjuar utgår från en 

intervjuguide med fastställda huvudfrågor 

med öppna svarsalternativ vilket ger en 

möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor 

beroende på respondentens svar (Kvale, 

1997). I utformningen av frågorna i  

intervjuguiden (bilaga 2) utgick vi från den 

traditionella krisplaneringen och de 

kompletterande aspekterna som återfinns i 

den teoretiska referensramen. Under 

intervjun utgick vi från denna intervjuguide 

och stämde av svaren löpande, dock följde  

inte frågorna exakt den ordningsföljd som är 

uppgiven i guiden. 

Innan intervjun ägde rum skickade vi ett 

mail till intervjupersonen med information 

om vad uppsatsen handlar om i stora drag. 

Detta gjordes för att han skulle ha möjlighet 

att vara förberedd vid intervjun. Intervjun 

tog 50 minuter och utfördes på UL:s 

huvudkontor, där respondenten utför sitt 

dagliga arbete. Valet av plats motiveras av 

att vi ville att denne skulle känna sig trygg i 

omgivningen samt slippa transportera sig 

någonstans och förlora så lite arbetstid som 

möjligt. Intervjun inleddes med att vi 

presenterade oss själva och syftet med vår 

studie samt varför vi valt att kontakta UL 

och respondenten. Vidare frågade vi om vi 

fick nämna honom vid namn och titel samt 

använda KPUL i uppsatsen, av vilka 

samtliga godtogs. Vi förklarade även att han 

när som helst kunde välja att avbryta 

samtalet för att förtydliga att intervjun var 

frivillig. Vid intervjun fördes 

stödanteckningar samtidigt som hela 

samtalet bandades, vilket hade godkänts av 

intervjupersonen i förväg. Beslutet att banda 

intervjun och endast föra stödanteckningar 
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gjordes för att vi ville minimera risken att 

tappa fokus på samtalet och missa viktig 

information (Bryman et al., 2005). Vi 

underströk att intervjumaterialet inte 

kommer att användas i andra avseenden än i 

samband med denna uppsats och erbjöd 

även intervjupersonen att ta del av de 

anteckningar som fördes under intervjun 

(Kvale, 1997). Respondenten erbjöds 

därefter att ta del av den slutliga uppsatsen 

för att säkerställa att vi uppfattat och tolkat 

hans intervjusvar på ett korrekt sätt.

Bearbetning och analys av insamlad data

Efter intervjun med Sture Jonsson på UL 

gick vi först noggrant igenom det bandade 

materialet samtidigt som vi endast noterade 

vars i inspelningen det enligt oss fanns 

viktig och relevant information. Vi lyssnade 

därefter på den inspelade intervjun 

ytterligare två gånger, samtidigt som vi 

förde mer grundläggande anteckningar över 

de avsnitt som vi ansåg var relevanta. Vi 

jämförde sedan våra anteckningar för att 

säkerställa att vi inte misstolkat och/eller 

missförstått materialet. För att få struktur 

och en klar överblick över materialet 

grupperade vi sedan in dessa anteckningar i 

traditionell krisplanering och de 

kompletterande aspekterna som återfinns i 

den teoretiska referensramen. 

För att analysera datan från sekundärkällan 

användes samma tillvägagångssätt. 

Materialet lästes igenom en första gång då 

endast noteringar gjordes för att få en klar 

bild över innehållet. Därefter lästes 

materialet igenom ytterligare tre gånger 

under vilka vi båda förde egna anteckningar 

och noter över intressanta och relevanta 

avsnitt. Dessa anteckningar och avsnitt 

jämförde vi sedan mot varandra för att sedan 

gruppera de utefter ovan nämnda teman på 

samma sätt som datan från intervjun. 

För att förklara hur krisplaneringen går till i 

UL har vi i empirin valt att presentera datan 

i form av en beskrivande berättelse där de 

citat som används kommer från intervjun 

med Sture Jonsson. För att underlätta för 

läsaren är datan indelad i rubrikerna 

traditionell krisplanering och komplement 

till den traditionella krisplaneringen som 

även återfinns i den teoretiska 

referensramen.

Krisplanering på Upplands 
Lokaltrafik
Upplands Lokaltrafik AB bildades 1978 och 

är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i 

Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av 

Landstinget i Uppsala län och länets 

kommuner. Under 2010 använde UL cirka 

270 bussar för att genomföra de 12,3 

miljoner resor som registrerats under året i 

den regionala busstrafiken (UL 

årsredovisning, 2010). 
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Sture Jonsson arbetar som informationschef 

på UL och är den person som har det 

övergripande ansvaret för krisplaneringen 

och krishanteringen. Nedan följer en kort 

sammanfattning över några av de 

krissituationer som UL har ställts inför på 

2000-talet. 

• I februari 2007 kolliderade två UL bussar 

vid möte på länsväg 288 mellan Uppsala 

och Östhammar/Öregrund. Vid olyckan 

omkom sex personer och samtliga 56 

övriga åkande ådrog sig någon form av 

fysisk skada (Statens Haverikommission, 

2008, Rapport RO 2008:01).

• I juni 2010 kolliderade en av UL:s bussar 

med en grävmaskin vid centralstationen i 

Uppsala.  Jonsson förklarar att ett antal 

passagerare chockades av händelsen men 

ingen passagerare ådrog sig fysiska 

skador. Bussen skadades dock i sådan 

utsträckning att den tillfälligt togs ur drift 

(Intervju, 2011-11-25).

• I november 2011 vandaliserades UL 

centret vid centralstationen i Uppsala och 

de anställda som var på plats chockades av 

händelsen. Jonsson berättar att en 

gärningsman gick bärsärkagång och slog 

sönder en väldigt stor del av utrustningen 

inne i butiken. Detta ledde till omfattande 

skador på utrustningen och butiken hölls 

stängd i fyra dagar (Ibid).

Traditionell krisplanering
I KPUL belyses vikten av att utförligt 

planera för krissituationer och hur 

krisplaneringen är vital för företagets 

agerande i en krissituation, vilket i sin tur är 

avgörande för externa intressenters 

förtroende och syn på företaget (2011). 

Jonsson berättar att en god krisplanering är 

grundläggande för UL:s verksamhet. De 

arbetar i en bransch där olyckor är vanligt 

förekommande och vädrets makter har stor 

inverkan på verksamhetens utförande: ”För 

oss handlar det om när, inte om, nästa kris 

inträffar”. Jonsson beskriver vidare hur UL 

bedömer att en kris uppstått:

”Är det en olycka med omfattande 

personskador, då drar vi igång vårt 

krisarbete. Men det kan även gälla en 

förtroendekris eller varumärkeskris, då är 

det en annan typ av situation, men som vi 

hanterar på ett liknande sätt”. 

Jonsson berättar att han som ansvarig för 

krishanteringen är den som utformar 

krisplaneringen på UL, han är även den som 

ansvarar för de regelbundna uppdateringarna 

av rutinerna vid en kris. De reviderings- och 

uppdateringsförslag som Jonsson arbetar 

fram diskuteras sedan under möten i 

ledningsgruppen (bilaga 3) innan slutgiltiga 

beslut fattas. På dessa möten finns även 
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möjlighet för andra i ledningsgruppen att 

komma med förslag till förändringar: 

”Det är jag som hanterar och uppdaterar 

dessa planer, men är det förändringar av 

principiell karaktär tar jag upp det med 

ledningsgruppen. (…) Vi försöker göra den 

så bra som möjligt med flera ögon som ser”.

Via UL:s intranät kan personalen på 

företaget ta del av företagets krisplanering 

och personalen informeras via samma 

intranät om det sker uppdateringar av 

planen. KPUL finns även tillgänglig på 

Jonssons arbetsrum på huvudkontoret. 

Jonsson berättar att ledningen uppmanar all 

personal att ta del av krisplanen och att det 

är viktigt att alla vet var den finns 

tillgänglig. 

UL har utifrån ledningsgruppen skapat två 
centrala grupper för bemötandet av en kris, 

en krisgrupp samt en press- och 
kontaktjoursgrupp. I KPUL (2011) finns en 

tydlig översikt över vilka som sitter i  
lednings-, kris-, samt press- och 

konatktjoursgruppen, denna översikt har vi 
presenterat i bilaga 3. Sammanfattningsvis 

berättar Jonsson att ledningsgruppen består 
av tillförordnad VD, informations-, 

marknads-, administrations-, drift- och 
infrastrukturs-, försäljnings-, planerings- 

och trafikchefen samt projektledaren. I 
krisgruppen ingår samtliga från 

ledningsgruppen med undantag för 

administrationschefen. Jonsson förklarar 

vidare att de i krisgruppen, med undantag 

för tillförordnad VD och drift- och 

infrastrukturschefen, utgör press- och 

kontaktjoursgruppen: 

”Denna sammansättning innebär att vi 

täcker ett ganska brett spektrum av de 

frågor som vi har att hantera. Vi har satt 

upp de kriterierna för den här pressjouren 

att det ska vara någon i ledningsgruppen så 

att den personen känner ett visst mandat att 

fatta beslut och det ska vara någon som har 

jobbat här tillräckligt länge för att ha den 

erfarenheten och kunskapen om 

verksamheten”.

De som ingår i press- och kontaktjours-

gruppen har jour en vecka i taget och deras 

huvuduppgift är att dels underlätta för press 

och entreprenörer att komma i kontakt med 

UL efter kontorstid samt att bedöma om det 

rör sig om en krissituation när en händelse 

uppstår (KPUL, 2011). Om så är fallet ska 

de skapa en inledande strategi för att bemöta 

frågor från media, samt sammankalla 

krisgruppen. När krisgruppen har samlats 

ska de inledningsvis avgöra om 

krissituationen är utlyst på rätt grunder samt 

bedöma vilken typ av krissituation det rör 

sig om (KPUL, 2011). De avgör även om 

rätt kompetenser finns inom krisgruppen 

eller om ytterligare individer måste 
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involveras. På så sätt är det denna grupp 

som med hjälp av KPUL bedömer hur krisen 

ska hanteras och vilka personer som ska 

involveras (KPUL, 2011). 

Enligt Jonsson har UL intern kristräning vart 

annat år där samtliga ledningsfunktioner 

som ingår i kris-hanteringen får träning och 

coachas av externa konsulter. Övningarna är 

dels av scenariokaraktär där konsultgruppen 

har förberett verklighetstrogna 

krissituationer, dels även av gruppsamtal där 

olika situationer diskuteras. Samtliga 

personer i krisgruppen blir även 

mediatränade av konsultgruppen för att på 

ett bättre sätt kunna bemöta frågor från 

journalister: 

”Vi får ett scenario och sen har vi externa 

konsulter som hela tiden kommer med nya 

inspel, detta kombinerat med media-

träning”.

Efter genomförd kristräning utvärderas 

resultaten, dels av konsultgruppen och dels 

av UL själva, varpå förbättringar och 

uppdateringar tillförs företagets kris-

planering. 

UL deltar även i extern kristräning med 

andra samhällsfunktioner för situationer när 

deras bussar kan behövas i evakueringssyfte, 

exempelvis kärnkraftsolyckor och 

nödsituationer till följd av naturens krafter.  

UL har en övergripande kategorisering där 

de delar in krissituationer i olika typer; 

olyckshändelser, förtroendekriser och 

interna kriser. Jonsson förklarar att den 

bransch UL verkar inom medför att olyckor 

är den mest frekventa typen av 

krissituationer de ställs inför. Därför baseras 

planeringen på hantering av kriser som 

uppkommit på grund av olyckshändelser, 

dessa kategoriseras efter omfattning och 

utfall, något som beskrivs tydligt i KPUL 

(2011):

• Katastrof – Mycket allvarlig händelse 

med flera omkomna och många 

skadade.

• Allvarlig händelse – Olycka med 

omkomna och flera skadade. Annan 

händelse som kan få allvarliga följder 

för UL som företag. 

• Olycka – Personskador eller 

omfattande materiella skador. 

Jonsson beskriver att det som främst skiljer 

planering för de olika typerna av kriser är 

hur kommunikationen ska genomföras. Vid 

olyckor ligger fokus på att snabbt få ut 

information till de drabbade och deras 

anhöriga, samt att svara på frågor från 

media. Vid hanteringen av förtroendekriser 

läggs större fokus på den externa 

kommunikationen och informationen som 

går ut till media.  Medan det vid interna 

kriser endast handlar om intern kom-

17



munikation. Även om kommunikationen 

skiljer sig åt mellan de olika typerna av 

kriser är den inledande hanteringen i princip 

densamma och Jonsson beskriver hur UL i 

sina förberedelser därför utgår från 

trafikolyckor men att krisplanerna är 

utformade på ett sådant sätt att de ska kunna 

användas även i de övriga kategorierna av 

kriser: 

”Grundplaneringen är för olyckshändelser, 

men vi har planerat så vi kan använda 

samma grund till andra typer av kriser. Det 

är samma roller som vi behöver bemanna 

även om det kan se annorlunda ut”.

Vidare beskriver Jonsson att UL har 

dokumenterade mallar för hur media skall 

bemötas och vad som måste tänkas på i 

kontakt med journalister:

”Inom pressjoursgruppen har vi bud-

skapsmallar anpassade för olika situationer, 

dessa uppdateras fortlöpande”.

Dessa mallar beskriver vad som ska göras i 

det inledande arbetet vid en krissituation, 

vad den som ansvarar för kommunikationen 

ska tänka på och förbereda innan samtal 

med media samt hur och vilken information 

som ska ges internt och till entreprenörer 

(KPUL, 2011).

Vad gäller förtroendekriser och situationer 

som påverkar UL:s varumärke, vars 

omfattning det av naturen är svårare att 

bedöma omfattningen av, säger Jonsson att 

de har som grundplan att alltid utgå från det 

värsta:

”Vi utgår alltid från worst-case scenario, 

(…) det är alltid lättare att skala ner än att 

skala upp”. 

Förutom ovan nämnda kriser är UL:s planer 

även utformade för att hantera 

krissituationer som inte berör allmänheten 

utan endast berör de anställda:

”Krisplanerna används även för interna 

händelser, såsom dödsfall inom 

personalen”.

I och med att UL är ett offentligägt företag 

förväntas de ställa sina resurser till 

förfogande vid samhällskriser som inte har 

sitt ursprung i deras verksamhet. Jonsson 

beskriver hur UL så sent som veckan innan 

intervjun ägde rum medverkade i en övning 

med ett scenario där en kärnkraftsolycka 

hade inträffat:

”Även detta är något vi måste kunna 

hantera då det är något som skulle påverka 

vår möjlighet att utföra verksamheten”.

Utöver att delta i dessa typer av övningar är 

detta inte något som UL hanterar i dess 

krisplanering.
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Komplement till den traditionella 

krisplaneringen
UL fokuserar på att analysera omgivningen 

för potentiella risker som kan komma att 

drabba företaget i framtiden. I dess arbete 

med riskbedömning ingår det självklart att 

dra lärdom av gamla kriser men de strävar 

efter att titta framåt. För att exemplifiera hur 

de arbetar med riskbedömning i företaget 

berättar Jonsson hur det gick till när de 

byggde upp UL-centret vid centralstationen 

i Uppsala. Han förklarar att 

försäljningsavdelningen, som ansvarar för 

UL-centret, har involverats väldigt mycket i 

riskbedömningen och ”säkerhetstänket”  för 

själva centret redan i uppbyggnadsfasen: 

”Det var ett rätt omfattande arbete just att 

försöka fundera ut vad som skulle kunna 

hända här (...) Vi gjorde en grundplanering 

för hur vi skulle hantera verksamheten om 

ett hot riktades mot just UL-centret eftersom 

i stort sett all vår busstrafik både för stan 

och regionen passerar där. Det är ett 

exempel på hur vi försöker göra planer för 

sådant som vi inte har varit med om”.

Jonsson förklarar vidare att risk-

bedömningen i företaget är något som varje 

avdelning är involverad i:

”Varje avdelningschef har ju ett ansvar att 

göra säkerhetsbedömningar för sin egen 

verksamhet, men givetvis tillsammans då 

med den som har mer expertis på området”.

Jonsson anser att ett fungerande ledarskap är 
viktigt i krissituationer på grund av att det 

ofta i en sådan situation är lite av den 
ordinarie verksamheten som fungerar: 

”När det inträffar en kris av något slag så 

är det ju inte bara krisgruppen som behöver 

jobba med det här, hela företaget är ju 

drabbat. En viktig del i ledarskapet är 

därför att både informera och engagera på 

det sätt som är möjligt”.

Han berättar att detta är något de har insett 

vikten av genom erfarenheter från både 
krisövningar och bussolyckan 20071. Vilket 

har lett till att ledarskapsträning har blivit en 
allt viktigare del i UL:s krisövningar.

På frågan om vilka som har 

ledarskapspositioner i en krissituation 
förklarar Jonsson att detta varierar beroende 

på vilken typ av kris det rör sig om, men att 
det i utgångspunkt är någon inom ledningen: 

”Det är samma personer som sköter 

kommunikationen med externa intressenter 

oavsett kris men vem inom ledningen som 

leder hanteringen av krisen beror på 

situationen, till exempel om det handlar om 

en trafikolycka eller förtroendekris”. 
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Han berättar dock att det förekommer 

situationer där andra personer än de som 

ingår i ledningen får framträdande roller i 

krishanteringen och att detta är speciellt 

vanligt i den mjukare delen av 

krishanteringen så som att hantera personal 

som utsatts för en traumatisk händelse i 

samband med en krissituation. I KPUL 

framgår det att den som har jour ansvarar för 

krishanteringen i det inledande skedet, det är 

även preciserat vem som ska leda kris-

gruppen samt vem som är kommunikations-

ansvarig (2011). Jonsson anser att ledarskap 

i den mjukare delen av krishanteringen är 

viktigt, men berättar att detta inte är något 

som hanteras vid krisövningar eller finns 

preciserat i KPUL.

Jonsson anser att lärande är en viktig del i 

krisplanering för UL och att en del av detta 
lärande handlar om att dra lärdom av 

tidigare händelser: 
”Vi har lärt oss från erfarenheter, att hur 

förberedd man än tror att man är så finns 

det saker att lära. Vi har lärt oss massa från 

bussolyckan 2007, vi trodde vi var 

förberedda men det visade sig att det var 

ganska mycket som vi hade kunnat 

förbereda på annat sätt”.

UL:s ledningsgrupp samlas ett par gånger 

per år för att gå igenom uppdateringar och 
förändringar i krisplanerna, under 

samlingarna förs protokoll som sedan 

dokumenteras. Vid dessa möten utvärderas 

företagets agerande både vid tidigare 

krissituationer och krisövningar, fokus 

ligger på att analysera huruvida situationen 

hanterades på ett bra  sätt samt  vad som 

måste göras för att förbättra hanteringen. 

Jonsson förklarar vidare att det inte är 

ovanligt att det vid dessa samlingar även 

diskuteras och utvärderas individuella 

erfarenheter från de som ingår i 

ledningsgruppen. Men företaget har inte 

någon utarbetad strategi för att analysera 

och dokumentera erfarenheter från övriga 

anställda. När det har gjorts uppdateringar 

och förändringar i krisplanerna meddelas de 

anställda om detta genom företagets 

intranät, för att säkerställa att alla hålls 

uppdaterade om företagets krisplanering. 

Det är även ledningsgruppen som analyserar 

krissituationer för att fastställa orsaken till 

dessa:

”Det försöker vi analysera efteråt och se 

vad vi ska göra för att det här inte ska 

hända igen”. 

På frågan hur de arbetar för att bemöta nya 

typer av kriser säger Jonsson att de försöker 

delta när branschen har tema- och 

utbildningsdagar på området för att de ska 

lära nya saker och kunna dra nytta av andras 

erfarenheter. Han berättar vidare:
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 ”Vi fokuserar mycket på att lära oss av 

egna erfarenheter i och med att vi har varit 

med om en del (...) vi har ju också följt 

händelser på andra håll i landet, hos våra 

kollegor runt om (...) även andra 

verksamheter och branscher, det är viktigt 

att ta tillvara på andras erfarenheter”. 

Analys
Vår analys har krisplaneringsmodellen (figur 

3) som utgångspunkt. I detta kapitel ämnar 

vi analysera huruvida UL:s krisplanering 

följer de steg som vi i vårt teoretiska kapitel 

och ovan nämnda modell visar på är viktiga 

i en organisations förberedelser för kris-

situationer. Det vill säga, vi vill analysera 

till vilken grad UL tar hänsyn till de 

traditionella delarna i sin krisplanering, om 

de har en pro-aktiv riskbedömning, om 

ledarskapträning är en del av deras planering 

samt huruvida UL har ett lärande som 

genomsyrar samtliga dessa delar.  Som 

tidigare nämnts avser vi inte behandla 

krishanteringen i denna uppsats.

Traditionell Krisplanering
Både Hayes et al. (2005) och Seeger (2006) 

beskriver krisplanering som ett verktyg för 

att identifiera kriser i ett tidigt stadium samt 

för att underlätta hanteringen av densamma 

då den bidrar till att effektivisera  och 

tydliggöra beslutsfattandet. I den empiriska 

undersökningen framgår att UL:s 

krisplanering har sin grund i att de anser sig 

verka i en bransch där kriser av olika slag 

kommer att drabba verksamheten förr eller 

senare. ”För oss handlar det om när, inte 

om, nästa kris inträffar” (s. 15).

De menar att en god krisplanering är vital 

för hur de ska hantera dessa situationer 

vilket i sin tur är ett viktigt fundament i hur 

allmänheten ser på företaget.  

UL:s krisplanering dokumenteras i KPUL, i 

denna ingår planer och mallar med steg-för-

steg instruktioner för hur de ska bemöta och 

hantera krissituationer, samt hur 

kommunikationen med media, entreprenörer 

och personalen ska gå till. Precis som 

forskarna på området förespråkar 

kategoriserar UL olika typer av kriser för att 

effektivisera planeringen. Coombs (2004) 

menar att denna kategorisering bör ske 

utifrån typ av krissituation, vilket UL gör. 

De går dock ett steg längre i sin indelning då 

de inom kategorin olyckor även skiljer på 

situationer beroende på omfattning och 

utfall och de dokumenterade planerna är 

baserade på denna kategori och indelning. 

Anledningen till att krisplaneringen i 

grunden är inriktad mot olyckor är att detta 

är den vanligaste typen av krissituation som 

UL ställs inför, samt att UL anser att den 

inledande krishanteringen i stort är 

densamma för olika typer av kriser och att 

det främst är kommunikationen som skiljer 
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sig åt beroende på typ av kris.  Planerna är 

därför utformade på ett sådant sätt att de ska 

kunna användas vid samtliga typer av kriser 

och fungerar på så sätt som allmänna 

riktlinjer för hur kriser ska hanteras.

”Grundplaneringen är för olyckshändelser, 

men vi har planerat så vi kan använda 

samma grund till andra typer av kriser. Det 

är samma roller som vi behöver bemanna 

även om det kan se annorlunda ut” (s. 18).

Eftersom olika typer av kommunikation 

krävs vid olika typer av kriser är denna del 

av krisplaneringen utformad som 

situationsspecifika mallar med allmänna 

riktlinjer över hur kommunikationen ska gå 

till.

”Inom pressjoursgruppen har vi 

budskapsmallar anpassade för olika 

situationer, dessa uppdateras 

fortlöpande” (s. 18).

Enligt Robert och Lajtha (2002) är det 

viktigt att den dokumenterade 

krisplaneringen uppdateras och omarbetas 

samt att den når ut till de anställda som ska 

hantera krisen. I den empiriska 

undersökningen framgår det att UL har klara 

rutiner för när och hur detta arbete ska gå 

till, samt vem som är ansvarig för detta. 

KPUL finns även tillgänglig för samtliga 

anställda i företaget och så fort en 

uppdatering har gjorts informeras 

personalen via företagets intranät. 

Träningsövningar och simulerade 

krissituationer är enligt Simola (2005) en 

viktig aspekt i krisplaneringsarbetet för att 

utveckla och effektivisera framtida 

hantering av kriser. Robert och Lajtha 

(2002) belyser vikten av att ledare deltar i 

dessa samt att de utförs och utvärderas på ett 

realistiskt sätt. UL har vart annat år övningar 

av scenariokaraktär där de övar på att 

hantera specifika situationer. Dessa leds av 

externa konsulter dels för att alla ledare ska 

kunna delta, samt för att säkerställa att de är 

verklighetstrogna och realistiska så att de 

som medverkar får öva på att hantera de 

känslomässiga aspekterna av en 

krissituation. Under dessa övningar får de 

som ingår i krisgruppen även träning i att 

kommunicera med media. Resultaten 

utvärderas sedan både av UL och de externa 

konsulterna.  

Pro-aktiv riskbedömning
I den empiriska undersökningen framgår det 

att UL analyserar gamla kriser dels för att 

dra lärdom från dessa och dels för att 

minimera risken att drabbas av samma kris i 

framtiden. Fokus i riskbedömningen ligger 

dock på att titta framåt och analysera 

omgivningen för eventuella framtida risker. 

Varje avdelningschef har ansvar i detta 

arbete och målet är att krishanteringsplanen 
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ska fungera som en grund för alla tänkbara 

krissituationer. 

”Det var ett rätt omfattande arbete just att 

försöka fundera ut vad som skulle kunna 

hända här (...) Det är ett exempel på hur vi 

försöker göra planer för sådant som vi inte 

har varit med om” (s. 19).

Jonsson säger även att det är en fråga om 

när, inte om de ställs inför en kris. Detta sätt 

att se på kriser och krisplanering stämmer 

överens med vad Mitroff och Alpaslan 

(2003) benämner pro-aktiv krisplanering, 

något de menar är avgörande för att en 

organisation ska kunna hantera en kris på ett 

effektivt och framgångsrikt sätt. 

Ledarskapträning
Ledarskap är en del av krisplaneringen som 

inte fått så stor del i forskningen kring 

krisplanering, men några akademiker såsom 

Schoenberg (2005) samt James och Wooten 

(2005; 2008) har belyst den delen och menar 

att den bör vara central i planeringsstadiet. 

Schoenberg (2005) menar även att 

kontakten med media är en viktig del i 

ledarskapet och därmed något som bör 

läggas in i förberedelsearbetet. Detta är 

något som även UL tagit fasta på då de 

lägger stor vikt på ledarskapsträning i 

förberedelsefasen för kriser. Samtliga 

medlemmar i krisgruppen får dessutom 

mediaträning av externa konsulter i 

samband med krisövningar. 

Schoenberg (Ibid) menar vidare att 

ledarskap kan finnas på andra ställen än den 

hierarkiska toppen och att individer som inte 

har ledarpositioner i sitt dagliga arbete kan 

få det under en krissituation om denne 

besitter de rätta kompetenserna. Jonsson 

berättar att det oftast är någon  i 

ledningsgruppen som får de största 

ledaransvaret vad gäller operativa beslut i en 

kris, men  att personer utanför den gruppen 

ofta får ansvar vad gäller mjuka frågor 

såsom personalvård efter en traumatisk 

händelse. Detta är dock inget som UL 

hanterar i krisplaneringen eller vid 

krisövningar. 

Lärande
Ett flertal forskare inom crisis management 

understryker hur lärande är en vital del av 

krisplaneringen (James & Wooten, 2005; 

Mitroff & Alpaslan, 2003; Pearson & Clair, 

1998). James  och Wooten beskriver hur en 

organisation som på djupet analyserar de 

bakomliggande faktorerna till en kris har 

bättre utsikter att på ett bra sätt bemöta 

nästkommande kriser. Lärandet skall 

genomsyra alla delar av krisplaneringen för 

att få ett så friktionsfritt krishanteringsarbete 

som möjligt när en kris väl inträffar (2005). 

UL hanterar detta genom att samla 

ledningsgruppen ett par gånger per år för att 

diskutera och försöka dra lärdomar från 

krisövningar och de kriser som varit, dessa 

dokumenteras genom att protokoll förs på 
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mötena som sedermera arkiveras, vilket är i 

linje med vad Cohen och Sproull (1996) 

samt Luecke (2004) förordar. Detta är dock 

enbart erfarenheter från de individer som 

ingår i denna grupp, UL har ingen strategi 

för att ta lärdomar från annan personals 

upplevelser från kriser, något som Luecke   

anser viktigt. Han menar att alla som är 

inblandad i en kris bör få komma till tals på 

ett eller annat sätt för att alla perspektiv 

inom krissituationen skall belysas och 

utvärderas (Ibid). Boin et al. (2005) tar upp 

tre typer av lärande de anser grundläggande 

för en organisation. UL uppfyller det 

erfarenhetsbaserade lärandet till viss del i 

och med att de utvärderar ledningsgruppens 

erfarenheter, men Boin  et al. (Ibid) anser 

precis som Luecke (2004) att alla 

inblandade individers erfarenheter bör tas 

till vara, något som inte UL till fullo gör. 

Det förklaringsbaserade lärandet uppfylls 

även det till viss del av UL då de inom 

krisgruppen besitter många års erfarenhet 

och kompetenser och dessa gemensamt 

försöker fastställa kausala samband och 

bakomliggande orsaker till en kris. UL tar 

dock inte in externa experter för att 

analysera en krissituation om den egna 

kompetensen inte skulle räcka till, något 

som Boin et al. (2005) anser viktigt. Det 

kunskaps/skicklighetsbaserade lärandet är 

något som UL får anses delvis uppfylla då 

de i sin krisplanering lägger stor vikt vid att 

förbereda sig även för typer av kriser som de 

ännu inte utsatts för. Detta genom att 

analysera sin egen verksamhet men även 

sina kollegor i andra städer och närliggande 

branscher. Boin et al. (Ibid) anser dock att 

även denna typ av lärande kan effektiviseras 

genom att ta in externa experter och inte helt 

förlita sig på den interna kompetensen.

Slutsats och 
rekommendationer
Precis som forskarna på området förespråkar 

kategoriserar UL olika typer av kriser för att 

effektivisera planeringen. Coombs (2004) 

menar att denna indelning bör ske utifrån 

typ av krissituation och att planer ska skapas 

utifrån dessa grupper. UL går dock ett steg 

längre i sin indelning då de inom kategorin 

olyckor även skiljer på situationer beroende 

på omfattning och utfall. UL:s planer 

baseras sedan enbart på gruppen 

olyckshändelser med fokus på händelsens 

omfattning, dessa planer utformas dock så 

att de är anpassningsbara och kan användas 

för att hantera övriga grupper av kriser. Vi 

avser inte att fastslå huruvida denna typ av 

kategorisering är bättre eller sämre än den 

som förespråkas i teorin. Vi tror dock att 

företag som verkar i en bransch där en 

specifik typ av kris är vanligast 

förekommande med fördel kan basera sin 

krisplanering på denna. Genom att göra 

detta har företaget en trygg utgångspunkt 
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även när andra typer av kriser uppkommer, 

samtidigt omarbetas och uppdateras 

krisplaneringen även för sällan 

förekommande kriser regelbundet i och med 

att denna är baserad på händelser som 

företaget ställs inför relativt ofta. Om ett 

företag väljer att utforma sin krisplanering 

på detta sätt är det dock viktigt att 

instruktionerna utformas som ett ramverk 

eller allmänna riktlinjer för vad som ska 

göras i en krissituation. Detta anser vi vara 

viktigt eftersom det, precis som Seeger 

(2006) belyser,  finns en risk att alltför 

exakta instruktioner riskerar att låsa in 

organisationen i att fokusera mer på den 

utarbetade planen än den specifika 

krissituationen. 

Även om lärande i sig inte är ett nytt 

fenomen inom crisis management visar vi i 

vår teoretiska referensram hur lärande 

organisationer bör gå till väga för att få en 

djupare förståelse till bakomliggande 

orsaker till kriser. Detta genom att med en 

väl utarbetad dokumentering av erfarenheter 

säkerställa att viktig information och 

lärdomar inte går förlorad vid 

personalomsättning. Vad gäller 

dokumentering av de erfarenheter 

organisationen dragit från tidigare 

krissituationer följer UL de riktlinjer som 

beskrivs av Luecke (2004) genom att föra 

protokoll på möten där de diskuterar 

lärdomar från tidigare kriser som de sedan 

arkiverar och använder för att omarbeta och 

uppdatera krisplanen. Denna del av det 

erfarenhetsbaserade lärandet hade dock 

kunnat tas ett steg längre genom att föra en 

tydligare dokumentation så som Luecke  

(Ibid) visar med ”ramverk för att 

effektivisera lärande”  (figur 2), beskriven 

ovan. I enlighet med Luecke (Ibid) belyser 

Boin et al. (2005) vikten av att 

organisationer tar till vara på erfarenheter 

från all personal som har varit inblandade i 

krissituationer.  Med detta som grund anser 

vi att UL bör införa rutiner för att utvärdera 

och dokumentera erfarenheter från övrig 

personal som varit inblandad i 

krissituationer och inte enbart de i 

ledningsgruppen. 

I forskningen kring crisis management 

framgår det att ledarskap är en viktig del i 

krishanteringen, trots detta är det en till stor 

del försummad aspekt i forskningen kring 

krisplanering (James & Wooten, 2005;2008; 

Shoenberg, 2005; Robert & Lajtha, 2002). 

Vår teoretiska undersökning visar att endast 

ett fåtal forskare argumenterar för  att 

ledarskap och ledarskapsövning bör vara en 

del av en organisations krisplaneringsarbete. 

På grund av detta är det intressant att se att 

ledarskap är en viktig del i UL:s 

krisplanering, detta i form av regelbundna 

ledarskapsövningar och mediaträning för 
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ledningsgruppen. I enlighet med Schoenberg 

(2005) beskriver vår respondent att det vid 

kriser förekommer situationer där 

ledarskapsansvar och ansvarsområden 

fördelas efter kompetens snarare än 

hierarkisk position i företaget. Detta är dock 

inte något som hanteras i UL:s krisplanering 

eller ingår i krisövningarna. För att 

effektivisera denna strategi anser vi att UL 

bör kartlägga kompetenser hos personalen 

som inte framgår genom deras yrkestitel och 

som kan komma att kvalificera dem till en 

ledarskapsroll vid en specifik krissituation.

I denna studie av UL framgår det att 
företaget anser att krisplanering är en 

fundamental del i verksamheten. Denna 
slutsats kan vi dra eftersom vi sett att UL 

behandlar alla övergripande delar som enligt 
forskarvärlden ska ingå i en organisations 

krisplanering, vi anser även att de på ett bra 
sätt bemöter de fallgropar som Robert och 

Lajtha (2002) beskriver. I den empiriska 
undersökningen framgår det att UL lägger 

stor vikt på lärande och ledarskapsträning i 
krisplaneringsarbetet. Då vikten av 

ledarskapsträning, utifrån vad vi har erfarit, 
endast behandlas av ett fåtal forskare på 

området anser vi att detta är en aspekt som 
bör undersökas vidare i framtida forskning. 

Om det visar sig att ledarskapsträning är en 
aspekt som anses viktig hos andra företag i 

transportbranschen och även hos företag i 

andra branscher anser vi att detta är något 

som bör behandlas ytterligare i teorin inom 

crisis management.
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Empiriskt material

Opublicerade verk

Upplands Lokaltrafik AB. (2011). Krishanteringsplan för UL. Opublicerat manuskript. 
Uppsala: Upplands Lokaltrafik AB
Intervju

Jonsson, S. Informationschef vid Upplands Lokaltrafik AB. Uppsala. (2011-11-25). Personlig 
intervju.
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Bilaga 2
Intervjuguide

Introduktion/Bakgrund

Förklara syftet med studien.

Förklara respondentens roll i studien.

Fråga om respondenten önskar vara anonym samt om vi kan nämna dennes titel?

Fråga om vi får banda intervjun?

Fråga på vilket sätt vi får använda den dokumenterade krisplanen i studien?

Inledande frågor

Hur länge har du arbetat vid UL?

Hur länge har du arbetat som informationsansvarig?

Har du någon tidigare erfarenhet som krissamordnare?

Traditionell krisplanering
Hur definierar ni en krissituation? 

Varför planerar ni inför krissituationer?

Planerar ni inför alla typer kriser?

 Även för immateriella kriser?

Kategoriserar ni olika typer av kriser?

 Vilken indelning?

 Varför denna indelning?

Vilka deltar i krisplaneringen? 

Vilka tar del av krisplaneringen?

Har ni någon form av krishanteringsgrupp?

 Vilka ingår i denna?

 Får dessa träning?

Har ni övningar och simulerade krissituationer?

 Hur ofta?

 Hur arbetar ni med att göra övningarna realistiska?

 Vilka deltar i dessa? Deltar även VD med flera?

 Hur utvärderas resultatet av övningarna?
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Har ni dokumenterade planer för hur ni ska kommunicera med media och andra intressenter i 

en krissituation?

Kompletterande aspekter

Riskbedömning

På vilka grunder baserar ni krisplaneringen?

 Hur arbetar ni med riskbedömning?

 Analyserar ni omgivningen för alla potentiella risker?

Ledarskapsträning

Är ledarskap en del av krisplaneringen? 

 På vilket sätt?

Vilka har ledarskapspositioner vid kriser?

 Varför dessa?

Övar ni ledarskap i krissituationer?

Lärande

Erfarenhetsbaserat lärande

Hur utvärderar ni krissituationer? 

Hur ofta utvärderar och uppdaterar ni krisplaneringen?

Utvärderar och dokumenterar ni erfarenheter från tidigare kriser? 

Utvärderar och dokumenterar ni individers erfarenheter från kriser?

Förklaringsbaserat lärande

Hur arbetar ni med att fastställa orsaken till kriser?

Kunskap/skicklighetsbaserat lärande

På vilka sätt arbetar ni för att bemöta nya typer av kriser?
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