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Sammanfattning  

 
Det finns risken att varje företag drabbas av någon typ av kris någon gång och i samband med 

denna kris kan verksamheten påverkas i form av minskning av företagets affärsmässiga 

handlingsutrymme. Kris definieras som ”en händelse som utgör ett hot mot människor, 

materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra 

situationen” (Skoglund & Olsson 1995, s. 14). När en kris uppkommer i ett företag drabbas både 

enskilda och grupper i företaget. Kriser innebär omfattande förändringar för många som oftast är 

svåra att hantera. Denna oförväntade händelse som kallas för kris kräver oftast en planering i 

förväg. Krishantering för de flesta företag är ett av de största och mer komplicerade områdena 

som ständigt behöver bevakning och uppdatering.  

 

Denna uppsats behandlar hur detaljhandelsföretag planerar för att hantera rånkris genom 

krishanteringsplan och utbildning av deras personal samt hur dessa planer förankras i praktiken. 

Företaget som undersöks närmare i denna uppsats är IKEA-Barkarby. Uppsatsen kommer 

närmare att behandla den typ av kris som uppkommer när en olycka har inträffats i företaget, och 

i detta fall rånkris. Grunden till denna typ av kris är ett antal mönster i företagets stil som har 

gjort olyckan oundviklig.  

 

Undersökningen utgår ifrån några utvalda teorier i form av tidigare forskningsartiklar samt 

kurslitteraturer som är relaterade till ämnet. Den empiriska undersökningen är baserad på två 

djupintervjuer samt en enkätundersökning.  

 

I resultatet och diskussionen kommer författarna fram till att IKEA-Barkarby har en välfungerad 

krisplan när det gäller rån. Krisplanet framställs av krisgruppen som består av olika 

avdelningschefer samt säkerhetschefen i varuhuset. När det gäller utbildningen till personalen för 

hanteringen av rån ser IKEA inget direkt syfte med detta och främst ser till att ledningen som 

ingår i krisgruppen är delaktiga i olika utbildningar som avser denna typ av kris. 
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Abstract 

 
There is a chance that every company sometimes will be struck by a crisis and in conjunction 

with it, the operation is affected and as a result decreased in its businesslike transaction abilities.  

Crisis is defines as “an event that constitutes a threat toward people, material or immaterial 

values and measures above average that has to be taken to master the situation” (Skoglund & 

Olsson 1995, page 14). When a crisis occurs in a company, both individuals and groups are 

affected. Crises involve extensive changes for many and often too hard to handle. This 

unexpected event called crisis often demands a plan in advance. Crisis management for most 

companies is one of the most important and complicated areas in need of constant watch and 

updates. 

 

This paper deals with how retail trade companies plan to handle a robbery crisis through a crisis 

management plan and the training of their personnel and how these plans are anchored in reality. 

The company being described in detail in this paper is IKEA-Barkarby. The paper will also takes 

a close look at the type of crisis that arises when an accident takes place in the company and in 

this case robbery crisis. The foundation for this type of crisis is a number of patterns in the style 

of the company that has made the crisis unavoidable.  

 

The investigation assumes a few chosen theories based on former research articles and course 

literature related to the subject. The empirical investigation is based on two interviews and a poll- 

investigation.  

 

In the result and the discussion the authors realize that IKEA-Barkarby has a well-functioning 

crisis plan about robbery. The crisis plan is manufactured by the crisis group consisting of 

different department managers and the security director in the warehouse. When it comes to the 

training of the personnel for handling the robbery, IKEA sees no purpose. IKEA makes sure the 

management involved in the crisis management group partakes in different trainings regarding 

this type of crisis. 
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1. Inledning 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrundsbeskrivning av huvudämnet samt formulera det 

problem som uppsatsen vill undersöka. Här beskrivs även uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Kris i företag har alltid funnits och kommer alltid att vara en av företagens största negativa och 

plötsliga upplevelser som de kan råka ut för. Det som oftast brukar påverka företaget i samband 

med kris är minskning av företagets affärsmässiga handlingsutrymme (Skoglund & Olsson 1995, 

s. 11). Kriser uppkommer när individens resurser inte längre står i relation till det som krävs av 

honom eller henne. När kriser händer i ett företag drabbas både enskilda och grupper i företaget 

och kriser innebär omfattande förändringar för många som oftast är svåra att hantera (Kjell R. 

Nilzon 2004, s. 6). Företagen hamnar i en situation där alternativen för att kunna agera minskar. 

Uppkomsten av kris i ett företag kan medföra en del konsekvenser som kan leda till sämre 

resultat.  

 

Skoglund & Olsson (1995, s. 12-14) i sin bok listar tre olika typer av kriser som ett företag kan 

drabbas av. Den ena uppstår när ett företag slagit in på en ny väg och vill fullfölja en stark 

förändring. Varningssignalerna i en sådan kris är tydliga i form av brist på engagemang från 

medarbetarnas sida, anställda lämnar företaget, misstro sker mot företagets ledning. Den andra 

typen av kris uppkommer när en olycka har skett i företaget. Olyckan inträffar snabbt och är 

dramatiskt laddad. Om man studerar företaget som har drabbats av olyckan närmare kommer man 

fram till att det fanns ett mönster i företagets stil som till sist gjorde olyckan oundviklig. 

Symtomen i denna typ av kris är på sätt och vis lik symtomen som finns i företaget i förändring. 

Den tredje formen av kris som kallas för förtroendekris är oftast relaterad till konsekvenserna av 

en annan händelse i företaget. Denna typ av kris kan även vara en följd av någonting som är fel 

inom företaget. Ett exempel på denna typ av kris är rykt spridning via media. 

I dagsläget som media spelar stor roll i samhället kan kriser snabbt bli till officiella kriser. Detta 

innebär att företaget senare kan värderas av allmänheten utifrån reaktionen inför hanteringen 

(Skoglund & Olsson 1995, s. 18). 
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1.1.1 Vad är kris? 
 

För en lättare förståelse av vad det kan innebära för ett företag att hamna i kris har Skoglund sin 

egen definition av ordet kris för läsaren: 

 

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där 

åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen” (Skoglund & Olsson 1995, s. 14). 

 

Oftast förklaras kris som ett tillstånd av ordlöshet som är orsakad av en oförväntad händelse 

(Birkehorn R 1998, s. 7). Regester & Larkin (1997, s. 159) utvecklar detta med att denna 

händelse har orsakat att företaget blivit utsatt för utbredd möjlighet för ovänlig uppmärksamhet 

för nationella och internationella medier och andra grupper så som kunder, aktieägare, anställda, 

politiker, fackföreningsmedlemmar och miljöaktivistgrupper som på grund av en eller flera 

orsaker har ett lagstadgat intresse i aktiviteterna i en organisation.  

 

Utifrån Skoglunds definition av kris kan kris vara i form av hot mot människor, materiella och 

immateriella värden. Vad gäller ett företag kan materiella värden vara en affär som av olika 

orsaker inte blir av. Detta kan leda fram till att förmågan att driva verksamheten kraftigt försvåras 

och detta i sin tur kan skapa intern kris som om den inte bearbetas rätt, kan leda till extern kris. 

En kris i ett företag framkallas i form av hot mot företagets verksamhet som förorsakar någon typ 

av kaos och osäkerhet inom organisationen som i sin tur kan påverka alla individer som är 

involverade i verksamheten. Viktiga värden i företaget blir hotade påstår Sundelius, Stern & 

Bynander (2004, s. 45) och de förstärker detta med att de beskriver att faktumet med kris är märkt 

med osäkerhet i affärsmöjligheterna. Vad det gäller hot har Dahlström& Flodin (1998:21, s. 24) 

samma kriterier: 

 

”En kris kännetecknas av att det är en situation som avviker från det normala, uppstår relativt 

hastigt, har betydelse för samhället, hotar grundläggande värden och kräver snabba åtgärder.” 

 

Burson-Marsteller, en av värdens största kommunikationsföretag hävdar att en kris kan ha 

förödande effekter på företagets lönsamhet och förtroendekapital. Utifrån deras undersökning om 

kris har detta visat sig att ett företag som hamnar i kris behöver minst tre år för att återvinna 
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trovärdigheten hos allmänheten (http://www.netservey.se). 

 

Kjell R. Nilzon (2004, s. 8) karakteriserar en kris enligt några egenskaper som består av: 

 

� En kortvarig situation av kaos och desorganisation. 

� Ett tillstånd som betraktas av människornas oförmåga att behandla situationen som 

uppstår. 

� Ett tillfälle då uppstår flera problem som ska lösas. 

� Ett tillfälle som framkallar en positiv eller negativ resultat.  

 

I och med att de flesta detaljhandelsföretag ägnar sina resurser åt att erbjuda service till sina 

kunder, kan de också vara utsatta för olika typer av kriser. Rånkris är en av de kriser som ställer 

företagen inför kaos och problem inom deras verksamhet. Här påverkas organisationens 

tillgångar både i form av materiella och immateriella värden. Materiella värden så som pengar 

kan forsvinna från företaget när ett rån inträffar. Även immateriella värden forsvinner i form av 

försvagandet av de anställdas tillstånd och förmågan som båda leder till ett negativt resultat inom 

organisationen.  

 

1.1.2 Krishantering   
 

Beroende på det som sagts i föregående avsnitt måste varje företag som vill kunna fortsätta sin 

verksamhet i en längre period försäkra sig inför de oförväntade händelserna.  I och med att en 

kris oftast brukar uppkomma helt plötsligt, finns det inga stora möjligheter att planera just vid 

händelsen utan man ska ha planerat krishanteringen i förväg.  

Krishantering för ett företag är ett av de största och mer komplicerade områdena som ständigt 

behöver bevakning och uppdatering, för att lättare kunna uppnå ett bättre resultat vid hantering av 

olika kriser. En av orsakerna till att en kris ger upphov till andra kriser är saknaden av 

krisberedskap i företaget. Oftast vet ledningen inte hur man ska hantera en kris när en negativ 

händelse drabbar företaget. Ökandet av intresse för företaget kan göra att kriser som kan drabba 

ett företag också ökar. Att skapa sig planer på förhand för att hantera kris och stora värden i 

företaget blir ett behov för att överleva (Skoglund & Olsson 1995). 
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Att världen har blivit en mer och mer osäker ställe att leva på, under de senaste åren har gjort till 

att krishantering har fått sin ökande fas inom företagen. Även om man inte kan ha en fullkomlig 

planering som alltid kan på förhand rädda företaget, som t ex den osannolika katastrofen på den 

11 september, men man kan skapa en väl hanterad kris som kan rädda stora värden för företaget 

ändå (Ericson, p. Affärsvärlden 030319) 

 

Att kunna hantera krisen är ett av de viktigaste områdena i företaget. Detta innebär att ett företag 

som har hamnat i kris kan bli bedömt utifrån hur krisen är bemöt och hanterad. Företaget för att 

kunna lättare hantera krisen ser affärsmässigt på krishanteringen och skaffar sig förebyggande 

krisarbete (Skoglund & Olsson 1995). Fill (2002, s.639) beskriver i sin bok att en tillväxtpunkt 

och viktig del av ett arbete inom ett företag är krishantering. Han påpekar att man ska verkställa 

och forma en krisplan som med vars hjälp man ska ställa den i olika situationer för att senare veta 

vilken verkar bäst i just det tillfälle och på detta sätt skapa en snabbt och positiv förändring.  

 

Det kan vara svårt att på förhand veta hur man ska agera i en krissituation. Därför är det mycket 

viktigt att i förväg gå igenom vad som bör göras om det värsta inträffar. Varje arbetsplats måste 

ha en handlingsplan för olika typer av kriser så som rån, brand och sjukdom, etc. 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se).  

 

Att vara förberedd i vilken situation som helst innebär att företaget kan lättare agera rätt och 

komma på lösningar i olika krissituationer. Det som kan göra situationen lättare när en kris 

uppkommer i ett företag kan vara en krisplan som kanske borde finnas i varje företag. Per Ericson 

(Affärsvärlden 030319) beskriver i en av sina artiklar att de bolag vars ledningar kan klara av att 

hantera krisen på ett bra sätt kan inte lika stor drabbas av kraftiga nedgångar i sina affärer. Detta 

kan man sammanfatta i att det är allt lättare för de företag som har en krisplan att hantera 

oförväntade förändringar än för de företag som saknar ett krisplan. Kjell R. Nilzon (2004, s. 32) 

påstår att hur man lyckas i ett krisarbete beror inte bara på ledningens insatser utan också på det 

unika samspel som utvecklas i gruppen. Det ska finnas en ömsesidig växelverkan mellan alla 

deltagare i gruppen. Det ska finnas handledning från ledningens sida i form av motivation, 

medvetenhet och ökande av resurser, och samarbete och inverkan från medarbetarnas sida. 
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I figuren nedan sammanfattas olika faktorer som behövs för att krishanteringen ska fungera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Författarnas egenkomponerade modell av olika variabler som behövs för en effektiv krishantering. Variablerna i 

modellen är plockade utifrån texten ovan och är markerade med kursiv.  

 

Ett bra exempel på hur man kan agera när en kris uppkommer är SAS-planet som kraschade 

utanför Milano i slutet av 2001 i vilket minst 118 människor omkom. Ett SAS-plan på väg att 

lyfta mot Köpenhamn kolliderade med ett litet passagerarplan som kom in på startbanan från en 

taxibana. Företaget SAS tog våren 2000 en ny krisplan som gjorde att SAS var förberedd när 

kraschen utanför Milano hände och de hade möjlighet att agera väldigt snabbt. Deras snabba 

agerande och en bra kontroll på situationen var ett resultat av dels deras effektiva krisplan och 

dels berodde på att de var mycket väl förberedda, och de använde de förberedelserna de gjort när 

krisen drabbade dem. Alla som var delaktiga i hanteringen visste vad som skulle göras och av vem 

(Hammerskog, P. 2005, s. 67).  
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1.2 Problembakgrund 

Varje företag och organisation behöver en effektiv planering för vilka åtgärder som behövs när en 

krissituation uppstår (Kjell R. Nilzon 2004, s. 47). Utifrån det som författarna i tidigare avsnitt 

har beskrivit kommer resultatet fram till att även kunskapen om kris har ökat i olika typer av 

organisationer i samhället. Det finns ändå många som inte kan se hur allvarlig detta kan vara för 

deras verksamhet. Det som ofta händer när det gäller kriser är att man bara ser det som ett 

problem som händer bara med andra (Hammerskog P. 2005, s. 11). Detta gör att företag bortser 

ifrån kriser och glömmer bort hur viktig det är att ha ett krishanteringsarbete som kan hjälpa till 

med att reagera när det oförväntade plötsligt händer.  

 

Bland de olika typer av kriser som Skogslund har presenterat i sin bok finns den en typ av kris 

som uppkommer när en olycka har skett i företaget. Olyckan inträffar snabbt och är dramatiskt 

laddad (Skoglund & Olsson 1995, s. 13). Ett bra exempel på en sådan kris är rån som i dagsläget 

har inträffat ganska många gånger. Denna typ av kris kan medföra ekonomiska och psykologiska 

konsekvenser för företaget och de anställda. Har inte företaget några tidigtgjorda planer finns det 

risken att återhämtningen kan bli omöjligt. Saknaden av krishanteringsplan är inte någonting som 

företaget ska räkna med i en krissituation utan man ska vara vaken och planera innan, det vill 

säga försäkra sig tidigt inför det osäkra. Företag inom detaljhandeln måste ha ett krisplan som 

hjälper deras verksamhet att lättare förhindra de ekonomiska och psykologiska konsekvenserna. 

Man kunde bara tänka sig hur illa det kunde bli för ett stort företag att sakna krishanteringsplan. I 

detta fall var återhämtningen nästan omöjlig.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur detaljhandelsföretag planerar för att hantera rånkris 

genom krishanteringsplan och utbildning av deras personal samt hur dessa planer förankras i 

praktiken. 
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1.4 Uppläggning/disposition 

 

Bakgrund & Inledning 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av bakgrund inom det valda huvudämnet samt 

upplysningar om olika problem inom detta område vilka senare framställer uppsatsens syfte. 

 

Metod 

I detta kapitel presenteras vilka olika metoder som använts vid uppbyggandet av denna uppsats, 

hur metoden har tillämpats samt varför författarna har valt de. 

 

Teori 

I detta avsnitt föreställas ett antal olika vetenskapliga artiklar samt teorier från tidigare forskning 

som tar upp olika sätt att hantera de kriser som kan inträffa ett företag. De utvalda teorier som 

författarna använder sig av inom denna forskning lägger grunden till analysen av uppsatsen.  

 

Empiri 

I detta kapitel redogörs för det data som har samlats in genom intervju med företagets ledning. 

Här presenteras även en sammanställning av enkätundersökningen som är gjord bland 

kassapersonalen.  

 

Analys 

I detta avsnitt behandlas en jämförelse av likheter och skillnader mellan den presenterade teorin 

och empirin. 

 

Resultat 

I detta kapitel presenteras svaret på syftet det vill säga en introduktion till det resultat som 

författarna har kommit fram till.  

 

Diskussion & Slutsats 

I detta avsnitt tas upp författarnas egna reflektioner kring uppsatsens resultat. Här ges även 

förslag till vidare forskning kring ämnet. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras vilka olika metoder som använts vid uppbyggandet av denna uppsats, 

hur metoden har tillämpats samt varför författarna har valt de. 

 

2.1 Angreppssätt 

Uppsatsen är baserad både på en kvalitativ och kvantitativ metod. Anledningen till varför 

författarna valde att kombinera dessa två angreppssätt var för att få svar på syftet som sen 

analyseras. Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte och medför en mindre grad 

av formalisering. Inom denna metod kan forskarna samla in information genom olika sätt. Dels 

för att få en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras och dels för att beskriva 

helheten av det sammanhang som detta inryms i (Holm & Solvang 1996, s.14). I författarnas fall 

är den kvalitativa metoden i form av personliga intervjuer med kassachefen och säkerhetschefen 

på IKEA-Barkarby. 

 

Anledningen till varför författarna väljer att göra djupintervjuer med dessa två personer är för att 

de ingår i krisgruppen och har en hög position i denna grupp. Med hjälp av djupintervjuer 

kommer författarna att få intern och djupare information som leder till relevant data om hur 

företagets rånhantering ser ut och hur den fungerar i verkligheten. Detta är ett verktyg för att i 

fortsättningen kunna analysera de framlagda data. Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket 

innebär att frågorna är fastställda innan intervjun har skett men att svaren är öppna. Författarna 

valde denna metod för att få så relevant information som möjligt. Denna metod är användbar för 

att med hjälp av öppna svar kan det uppstå ytterligare fortsättningsfrågor, vilka ger en mer 

helhetsbild av företagets handlingar kring ämnesområdet. Ett intervjuunderlag skickas till 

respondenterna för förberedelse inför intervjun. Intervjun genomförs på respektive företag och 

där noterar författarna svaren samt spelar in alla intervjuer. 

 

Den kvantitativa metoden är mer strukturerade och formaliserade. Inom denna metod tar 

forskaren i större utsträckning kontrollen i sina händer genom att definiera vilka förhållanden 

som är av särskilt intresse. Här väljer forskaren frågeställningen samt avgör vilka svar som är 
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tänkbara (Holm & Solvang 1996, s.14). Den kvantitativa metoden består av en 

enkätundersökning med totalt 40 stycken informanter och med nio kryssfrågor samt en 

öppenfråga till kassapersonalen på IKEA-Barkarby. De utvalda frågorna i enkäten är baserad på 

de olika punkter som tas upp i varje teori. Kassan på IKEA-Barkarby består av cirka sextio 

anställda som var och en har någon typ av anställning i kassan. Anledningen till varför författarna 

väljer kassapersonalen är att det är där rån kan inträffa samt att författarna är intresserad av 

kassapersonalens synpunkter om företagets planeringar och utbildningar. Dessutom önskade 

författarna komma fram till medarbetarnas medvetenhet om företagets tillvägagångssätt för att 

bearbeta och hantera rånkris inom deras verksamhet. Enkätfrågorna kommer att bland annat vara 

nio strukturerade frågor, det vill säga fasta frågor med fasta svar som författarna själva 

framställer innan undersökningen sker (Johannessen & Tufte 2003, s.262). Författarna valde 

strukturerade frågor för att lättare kunna tolka svaren samt att det inte ska finnas någon möjlighet 

för misstolkning. Vidare ska det finnas en öppen fråga där respondenterna själva väljer att berätta 

lite mer om sina åsikter om företagets beredskap. 

2.2 Fallstudier 

Fallstudier innebär att författaren samlar in så mycket data som möjlig om ett fall (fenomen) som 

ska undersökas. I denna uppsats består den utvalda fallstudien av en enkelfallstudie vilket innebär 

att man undersöker ett enstaka fall (Johannessen & Tufte 2003, s. 56). Det utvalda företaget som 

författarna vill studera och analysera i denna uppsats är storsäljaren av hemmamöbler, företaget 

IKEA med placering i Barkarby utanför Stockholm. Undersökningen baserades på att granska hur 

hanteringen av rånkris är planerad inom ett av de stora företagen inom detaljhandeln. 

Anledningen till att författarna valde handelsföretaget IKEA är för att de anser att företaget är en 

stor möbelkedja som bör ha en krishanteringsgrupp. Dessutom är författarna intresserad av att 

studera hur hanteringen kring rån fungerar om en rånkris uppstår. Eftersom IKEA är ett välkänt 

företag inom detaljhandeln kommer undersökningen bli baserad på en av företagets kedjor. 

Därför väljer författarna att undersöka IKEA-Barkarby på grund av positionen som en stärk aktör 

i den ekonomiska marknaden i Stockholm. Valet Forskarna valde att bara studera ett stort företag 

inom detaljhandeln med anledning att skaffa sig djupare kunskaper inom det valda företaget. 

 



 
15 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet handlar om att mäta om den information som har samlats in under 

uppsatsens gång verkligen har mätt det författarna ville mäta och hur pålitlig informationen är. 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggranna författarna är vid 

bearbetningen av informationen. När det gäller validitet kan konstateras att informationen i 

princip ska undersökas så att pålitligheten av den ska kontrolleras. Validiteten är beroende av vad 

författarna mäter och om det granskas i frågeställningen (Holm & Solvang 1996, s. 94 och 163). 

 

I denna uppsats väljer författarna att använda olika metoder för att försäkra så hög grad av 

reliabilitet och validitet som möjligt. Enkäterna skickas till respondenterna i förväg för att 

underlätta förberedelserna inför intervjuerna. Intervjuerna spelas in för att inte förbise viktig 

information som kan ge högre reliabilitet och validitet till uppsatsen. Efter att intervjuerna 

genomförs skickar författarna resultatet av de till respondenterna för att de i sin tur ska ha 

möjlighet att korrigera misstolkningar som kan ha uppkomma från författarnas sida. Författarna 

väljer fasta frågor med fasta svar på enkätundersökningen för att misstolkningar av frågorna inte 

ska uppstå eller i annat fall bortfall. För att minska antalet bortfall inom enkätundersökningen 

kommer författarna att skicka påminnelse i form av e-mail till kassapersonalen. 

2.4 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata innefattar den information som inte har existerat tidigare och sekundärdata är den 

information som redan är befintlig och kan till exempel vara i form av böcker och 

tidskriftsartiklar (Holme & Solvang 1996, s.130-137). 

 

I denna uppsats använder sig författarna av både primärdata och sekundärdata. Primärdata består 

av personliga intervjuer och en enkätundersökning (Holme & Solvang 1996, s.130-137). 

Anledningen till den valda metoden är att samla in relevant och viktig data till empiriavsnittet för 

en senare bearbetning av dem. Sekundärdata som insamlingsmetod används även för att få mer 

information om det utvalda ämnesområdet. Sekundärdata består av böcker och forskningsartiklar 

för att samla in information till det studerade ämnet (Holme & Solvang 1996, s.130-137). Med 

hjälp av detta tillvägagångssätt samlas in data för bakgrunden, problemdiskussion och 

teoriavsnitten. Författarna väljer att kombinera de två olika metoderna för att samla in data för att 
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få ett helhetsperspektiv av det utvalda undersökningsområdet. 

2.5 Induktiv och deduktiv ansats 

För att kunna se hur ett vetenskapligt resultat kan uppkomma brukar det talas om två olika 

angreppssätt, deduktiv respektive induktiv ansats. I den induktiva ansatsen drar man generella 

teoretiska teorier utifrån empirin. I den deduktiva ansatsen som är mest formaliserad lägger teorin 

grunden till den empiriska undersökningen som sedan kan stärka eller försvaga tilliten till teorin 

(Holm & Solvang 1996, s. 51). 

 

I denna uppsats är enkätundersökningen baserad på ett teoretiskt perspektiv med existerande 

teorier som applicerades i ett konkret sammanhang. Data till teoriavsnittet utgår från ett deduktivt 

perspektiv. Författarna samlar in teorierna med hjälp av befintliga vetenskapliga artiklar samt 

teorier som redan är framställda av olika forskare. Denna metod är vald för att senare kunna 

skriva analysavsnittet där teori jämförs mot empiri. Detta är största orsaken till att författarna 

valde en deduktiv ansats. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Här presenteras olika vetenskapliga artiklar samt Skoglund och Olssons teori som båda kommer 

att användas senare i analysen för jämförelse med empirin. 

3.1 Inledning 

 
I detta kapitel redogörs för de teorier som författarna har valt att använda för att skapa en lättare 

förståelse för koncepten kris och krishantering inom företag. Detta avsnitt inleds med 

vetenskapliga artiklar som förklarar vad en kris inom ett företag kan känneteckna samt hur 

hanteringen av den kan ske i olika steg. Vidare tas upp Skoglunds teorier som hjälper till att 

skapa en krisplan för företag. Teorierna som tas upp här är generella för olika typer av kriser och 

de kommer att relateras till behandlingen av rånkris i de senare avsnitten. 

3.2 Vetenskapliga artiklar 

De databaser som författarna använder sig av för att hitta relevanta forskningsartiklar består bland 

annat av JSTOR, Affärsdata, SourceOECD och Business Source Elite. Artiklarna är framtagna 

från Södertörns högskolas bibliotekshemsida och består av olika forskningsartiklar som 

Communication World, Journal of Business Strategy, Leadership & Organization Development 

Journal, Electric Perspectives, HR Magazine. De sökord som används för att hitta fram artiklarna 

är orden crisis management och kris.    

 

3.2.1 Crisis management in International business 

 (Krishantering i internationell affärsverksamhet) 

Här nedan presenteras faktorer som organisationer bör tänka på när det gäller hantering av kriser: 

 

Krishantering 

Kris i ett företag är inte samma sak som misskötsel utan det beror oftast på olämplig eller felaktig 

planering. Det kan även bero på frånvaro av självständighetsplanering. Företaget skall skapa 

regelbunden reaktion mot krissituationer (Darling, j 1994, s. 3-8). 
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Om det inte finns en ordningsprioritering kan ledningen av firman inte veta vilken situation som 

behöver omedelbar uppmärksamhet eller vilken som inte behöver det. Resultatet av det är att de 

blir odugliga att fortsätta fungera i samma krissituationer och detta kan kallas för misskötsel. 

 

Krishanteringsgrupp är inte endast separata operativa enheter utan det är konglomerat, operativa 

grupper som är samlade tillsammans för att behandla speciella situationer (Darling, j 1994, s. 3-

8). 

 

Identifiering av Kris 

Stora utmaningen med kris är inte bara att känna igen krisen utan att identifiera den när den är 

fortfarande är läglig och bedöma vad de framställer. Viktiga aspekter som Darling tar upp i sin 

artikel är att alla företag tidigt måste ta hänsyn till de varningssignaler företaget upplever för att 

senare kunna analysera och återgärda de möjliga framtida kriserna i god tid. Att identifiera en 

kris är inte det viktigaste utan att lägga fokusen på komplexa faktorer är viktigare och det är på så 

sätt att individer kan förstå och ordna riktningsfokus på det nödvändiga i situationen (Darling, j 

1994, s. 3-8). 

 
3.2.2 Sex steps to better crisis management  

(Sex steg för att förbättra krishanteringen) 

Det som är viktigt för dagens företag är att ledningen i företaget måste förbereda sig inför det 

osäkra. Kriser kan vara negativa olyckor som kan ödelägga hela organisationens verksamhet. De 

ledare som inte erkänner de risker som finns i deras företag och inte gör en krishanteringsplan 

kommer att befinna sig i en extrem svår situation när kriserna attackerar (Chong, j 2003, s. 43-

46). 

 

Krishantering inom ett företag är en viktig del av den moderna välplanerade ledningsstrategin. 

Detta är en grundläggande försäkring för företagets stabilitet och livskraft för att kunna fortsätta 

sin existens för längre period. En effektiv krishantering kräver ett systematiskt och disciplinerat 

synsätt baserad på verksamheten och en bra förståelse för hur viktig en god planering och 

beredskap kan vara. Denna artikel hävdar att sex olika nyckelfrågor måste tas hänsyn till för att 

förbättra krisberedskapen inom ett företag (Chong, j 2003, s. 43-46). 
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• Steg 1 ���� Att handskas med krisen 

Vissa företag har redan utvecklat en krishanteringsplan vilken tillåter ledningen att gensvara 

ordentligt och handskas bättre med krisen. De som inte redan har gjort detta kan drabbas mer av 

krisen och detta pga. att deras ledning inte har några krishanteringsplaner att lita på för 

gensvarande handling. De företagsledare som saknar fördelen med krishanteringsplanen riskerar 

lättare större utmaning när det gäller att handskas med krisen. Detta betyder inte att en 

krishanteringsplan kommer att lösa alla problemen. I de flesta fall kommer åtminstone stressen 

med krishantering bli lättare att bära med en krishanteringsplan (Chong, j 2003, s. 43-46). 

 

• Steg 2 ���� Tänka om 

Efter att krisen är löst med hjälp av att handskas med den förtjänar ledningen en paus för att 

kunna återhämta sig från stressen. Efter den pausen som inte bör vara lång måste det som hänt 

reflekteras och bearbetas. I samband med detta bör situationen medföra ärliga svara på en del 

frågor som tar upp vad orsaken för händelsen var. Att tänka om från lärandets ståndpunkt handlar 

egentligen om förståelse bortom misstagen och kontinuerligt leta efter en bättre väg att skydda 

sig mot att upprepa dem i framtiden. Att tänka om betyder även att göra en grundlig och ordenlig 

kontroll på krishanteringsplanen och undersöka dess lämplighet och effektivitet (Chong, j 2003, 

s. 43-46). 

 

• Steg 3 ���� Nystart 

Krishanteringsplanen behöver uppdateras och alla ändringar måste snabbt kommuniceras till alla 

anställda i företagets krishanteringsprogram. Nystart kräver av företagsledare och deras kollegor 

som delar principen av fortsatt förbättring att spela förändringsmästare (Chong, j 2003, s. 43-46). 

 

• Steg 4 ���� Känna efter 

Den primära avsikten med att känna efter är att fånga tidiga varningssignaler för potentiella 

kriser. De typiska styrkor, svagheter, möjlighet och hot (SWOT) kommer att hjälpa den generella 

miljöskanningen och identifieringen av alarmerande trender och utvecklingar som kan hota 

företaget (Chong, j 2003, s. 43-46). 
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• Steg 5 ���� Inblandning 

Signalupptäckt genom ”att känna efter” kan leda företagsledare att inblanda sig när de tidiga 

varningssignalerna är så tydliga att de inte kan ha råd med att inte agera. Det är viktigt att 

företagsledare dubbelkollar dessa signaler, rådfrågar experter och utvärderar alla relevanta 

riskfaktorer för att vara säkra på att de inte överreagerar. Om inte kriser läggs i karantän eller 

neutraliseras när de fortfarande är i utformande stegen har kriser en tendens att förstoras, att 

snabbt förökas och ändra form till någonting ännu mer dödligt och okontrollerbart (Chong, j 

2003, s. 43-46). 

 

• Steg 6 ���� Att hålla tillbaka 

En viktig faktor är att hålla tillbaka när företaget behöver beskydd och bevaras mot en exploderad 

kris som visar alla tecken på en tydlig och närvarande fara. Det finns ingen tid för att noga 

överväga och vänta (Chong, j 2003, s. 43-46). 

 

3.2.3 Internal communication during a crisis pays dividends  

(Intern kommunikation medan en kris uppstår) 

Intern kommunikation inom ett företag som genomgår någon form av krissituation är en viktig 

faktor och bidrar till ett effektivare resultat och utdelning på lång sikt. Att hålla personalen 

informerad genom att vara öppen och rak under förutsättningen att vara noggrann. Ständig 

information är grunden till en praktisk och väl fungerande kommunikation. Om alla medlemmar i 

ett företag oberoende på vilken position man har kunde bli informerade om en dålig nyhet inom 

verksamheten först, det vill säga överföra informationen innan media kommer i bilden, hjälper de 

att lättare förstå situationens omfattning. Ju mer informerade personalen är om problemet 

dessutom lämpligare kan de hantera situationen (Cagle, J 2006, s 22-23). 

 

Tidigare studier som olika forskare har gjort runt om världen under år 2005 har visat att bland de 

organisationer som upplevde någon typ av kris, har de organisationer som har haft en 

krishanteringsplan klarat sig betydligt bättre. Dessa organisationer har på ett överväldigande sätt 

märkt att planen har hjälpt deras verksamhet att behandla krisen och reagera verksam. Allt detta 

är ett positivt resultat och främjar för företaget i dagsläget att bidra verksamheten med alltmer 

disciplin och intern kommunikation mellan sina medlemmar. Det är kris inom organisationen 
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som levererar möjligheter till medlemmar inom verksamheten för att uppvisa deras skicklighet i 

planering (Cagle, J 2006, s 22-23). 

 

3.2.4 Crisis management in today’s business environment 

 (Krishantering i dagens affärsmiljö) 

Dagens affärsverksamhet kräver stark entreprenörsplan (enterprise-wide) för att hitta oförväntade 

kriser. Krishantering handlar om att utveckla en organisationskapacitet att reagera (react flexibly) 

och att hitta det som har framkallat problemet för att senare fatta nödvändiga beslut om 

situationen. Om ett företag förbereder sig i förväg till det värsta så kan de hantera kris bättre än 

att inte vara förberedd. Viktiga framgångsfaktorer i krishantering är samarbete mellan alla som 

jobbar i företaget och repetition av övningar (utbildningar). Det är också viktigt att det ska finnas 

strategisk krishanteringsplan, en grupp som tar hand om krisen (krisgrupp), 

kriskommunikationskanal (en avdelning som tar hand om kommunikation) och träning av 

anställda. Det är viktigt att allt ska ske under prioritering av anställdas säkerhet (Lockwood & 

Nancy, R 2005, s 1-10). 

 

3.2.5 Top ten crisis management turnaround strategies  

(Tio krishanteringsstrategier för hanteringen av kris) 

Utifrån tidigare undersökningar enligt Burston-Marsteller Market (ett amerikanskt konsult 

företag) som är gjorda på cirka 685 olika företag kom aktörerna fram till att det finns tio olika 

steg som är viktiga för att kunna hantera krisen på ett effektivt sätt i företaget. Här nämns bara de 

relevanta stegen som författarna kommer att senare bearbeta i analysen. 

Att snabbt ta reda på orsaken av skandalen för att senare kunna göra en prognos på väg till en 

tydlig återhämtning. Även analysera vad som har gått fel någonstans, att få de anställda att vara 

delaktiga i förbättringen av problemet, hyr in en utomstående granskare vid behov, vara försiktig 

men etnisk politisk och sist ska ledningen fatta högsta beslutet (By Burson-Marsteller Market 

Research 2006, s 16-16). 
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3.3 Skoglund (krisplan) 

 

Företagskultur 

Skoglund menar att ledare som har bra kommunaktion med sina anställda har lättare att 

identifiera kriskällan. Öppenhet och ärlighet är viktiga aspekter. För att ett företag skall kunna 

lösa kriser bör företaget ha väl fungerade intern och extern kommunikation (Skoglund & Olsson, 

1995, s. 164). 

Ledarskapet 

Ledaren sätts på prov när en krissituation uppstår. När kris inträffar i företaget bör ledaren visa 

medkänsla, ansvar, empati samt ha en förmåga att kunna lyssna. I förändringsprocessen i företag 

måste ledaren vara delaktig, synlig och han eller hon måste visa att man är intresserad av vad 

medarbetarna gör eller vill. Ledaren måste även ha en stark övertygelse om det förslag de har 

kommit fram till för att lösa krisen dvs. att åtgärderna är riktiga (Skoglund & Olsson, 1995, s. 

164). 

 

Krisberedskap 

Krisberedskap handlar om tre olika faktorer vilka är följande:  

 

� Identifiering - av potentiella risker. 

� Träning - simulering av olika situationer i krisgrupp och företagsledning. 

� Dokumentation hur företaget ska agera i en viss situation. 

(Skoglund & Olsson, 1995, s. 164). 

 

Krisplan 

Krisplanen ska vara lättillgänglig i skriftligt format, den måste även vara enkel att begripa. 

Krisplanen skall vara vägledande för krisgruppen när kriser uppstår. Krisplanen handlar om hur 

aktören ska agera när en kris inträffar, samt vilka personer man ska kontakta och vilka återgärder 

som skall göras. I en krisplan ska det ingå hur man ska bistå de drabbade (Skoglund & Olsson, 

1995, s. 165). 
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Intressenter 

Företaget intressenter delas in i primärintressenter (kunder, anställda, journalister och politiker) 

och sekundärintressenter (företag som dem inte har direkt kontakt med) 

(Skoglund & Olsson, 1995, s. 165). 

 

Journalisterna 

Media har på senare tid fått en stor roll, media skapar en bild av företaget som de sedan förmedlar 

till allmänheten och till företagets intressenter om hur företaget har handskats med kriser eller 

tänker göra. Och det är därför viktigt att företaget har en strategi som innehåller hur relationen till 

media ska vara. Företaget bör förmedla till media när kriser inträffar samt när det går bra för 

företaget (Skoglund & Olsson, 1995, s. 166). 

 

Krisgrupp 

Krisgruppen samlas när kriser inträffar eller hot uttalas mot företaget. Det är viktigt att 

krisgruppen är sammansatt och att de har kompetens för att få ett helhetsperspektiv på företaget 

och omvärlden. Det ska finnas en kommunikatör som ansvarar för den interna och externa 

informationen. Det ska även finnas en person som sorterar den inkommande informationen för att 

sedan föra vidare detta till gruppens ledare (Skoglund & Olsson, 1995, s. 167). 

 

Informatörer 

Informatörer ska informera om händelser både internt och externt. Internt bland anställda och 

drabbade och externt till omvärlden. Informationen ska vara förkortad, förenklad och förtydligad 

(Skoglund & Olsson, 1995, s. 168). 
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3.4 Teoretisk syntes 

 
I detta avsnitt går det att läsa om de olika variablerna från teoriavsnittet som författarna tycker 

viktiga för att ställa frågorna till respondenterna samt för att skapa en bättre bild för läsaren 

kring huvudämnet i empirin och vidare forskning i analysen. Modellen i figur 2 visar kopplingen 

mellan de utvalda teorierna och presenterar de olika variabler av teoriavsnittet som författarna 

tycker är relevanta att använda sig av till det utvalda undersökningsområdet.    

 
När ett företag jobbar för att skapa förberedelser inför kriser som hotar deras verksamhet måste 

de ta hänsyn till ett antal olika variabler som är viktiga för överlevnaden. Det ska finnas en ledare 

eller en krishanteringsgrupp som måste vara verksam för att upptäcka varningssignaler som varje 

situation skapar. En ledare som visar medkänsla, ansvar och empati samt har förmågan att lyssna. 

Krishanteringsgruppen måste utifrån deras erfarenheter samt med hjälp av regelbundna övningar 

frambringa förberedelser. De här övningarna kan rikta sig mot medarbetarna inom respektive 

organisation.  

Att planera inför det oförutsedda ska vara som en obligatorisk uppgift i varje företag som vill 

försäkra sin verksamhet mot kriser som hotar dem. Genom att skapa en krishanteringsplan kan ett 

företag gardera sig mot kriser, med vars hjälp kan aktörer agera när en kris inträffar. För att 

kunna nå detta mål måste det finnas någon form av samarbete mellan anställda i form av 

regelbunden kommunikation mellan varandra. Här talas om intern kommunikation mellan 

medarbetarna, att hålla alla som är delaktiga i organisationen informerade. När informationen 

sprider sig till alla, hjälper detta till att, hand i hand, förhindra liknade händelser i framtiden. 

Företaget måste även beakta deras intressenter som oftast befinner sig utanför företaget. Dessa 

intressenter består bland annat av kunder, aktörer och media (journalisterna). Dessa intressenter 

spelar stor roll inom verksamhetens sysselsättning särskild median som skapar en bild som senare 

förmedlas till allmänheten och andra intressenter. Därför ska den externa kommunikationen 

också hålla sig ständig för att rätt information ska komma ut till allmänheten.  

 

När en kris inträder i ett företag måste verksamheten lägga alla sina resurser för att hantera den på 

ett effektivt sätt. Att agera snabbt vid händelsens kollision samt att ta reda på orsaken av 

skandalen för att senare kunna göra en prognos på väg till en tydlig återhämtning. Här kan man 

hyra in experts hjälp vid behov. 
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Figur 2. Författarnas egenkomponerade modell av olika variabler som är viktiga inom hanteringen av kris. 
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4. Empirisk undersökning 

 
I detta kapitel redogörs för det data som författarna har samlat in genom intervjuer och en 

enkätundersökning. Detta avsnitt delas till tre olika delar varv två första delarna består av 

presentation av intervjuer med kassachefen samt säkerhetschefen på IKEA-Barkarby. I den tredje 

delen framförs resultatet på enkätundersökningen som består av personalens syn på 

ämnesområdet. 

4.1 Företagspresentation 

 
IKEA, Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, är grundad av Ingvar Kamprad under 1943 

(www.st.nu). Företagets affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt få råd att köpa dem 

(www.ikea.com). Koncernen består av 90 000 anställda i 44 länder runt om i världen. I Sverige 

finns 14 varuhus varav 2 i Stockholm. Ett av de näst största varuhusen ligger i den stora 

handelsplatsen, Barkarby (www.st.nu). Företaget har även affärsidén att svara ett motsvarande 

behov av alla hems inredning över hela världen (www.ikea.com).  

 

4.2 Intervjuavsnitt  

I detta avsnitt kommer författarna att sammanställa svaren på intervjufrågorna som är gjorda på 

respektive företag (IKEA). För en lättare förståelse av texten kan läsaren gå igenom frågorna 

som hittas i bilaga nummer ett.   

 
4.2.1 Intervju med Tobias Lalinder, kassachef, IKEA-Barkarby  

Krishantering och krishanteringsplan inom IKEA handlar mest om att hantera olika risker som 

företaget kan bli utsatt för. De här riskerna består av till exempel brand i varuhuset eller rån inom 

kassalinjen och kassakontoret. IKEA har ett krishanteringsplan och krisgrupp som tar hand om 

olika situationer när en kris uppkommer. I fall någonting händer kallas gruppen på plats och det 

är väldigt viktigt för gruppen att agera snabbt och effektivt. Om vardagarna befinner sig de flesta 

som ingår i krisgruppen på plats annars kallar de in medarbetarna för att tillsammans kunna 
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hantera situationen på det bästa möjliga sätt. Denna grupp består av säkerhetschefen på varuhuset 

och underchefer från andra avdelningar på IKEA. Denna grupp har stor betydelse för 

organisationens verksamhet och har regelmässiga övningar gällande olika typer av kris. 

Övningarna sker bland ledningarna och krisgruppen men inte bland personalen. Det finns 

utbildningar inom företaget gällande krishantering som riktar sig främst till cheferna och 

krisgruppen. 

 

Tobias Lalinder som är verksamhetschef i kassan på Barkarby berättar att brand är en av de 

största kriser som kan uppkomma på IKEA. I och med att han inte har jobbat särskilt länge på 

IKEA har han inga erfarenheter av rånkriser som har drabbat företaget men han påstår att 

organisationen har fullständigt koll på olika risker och är tillräckligt förebredd inför det osäkra. 

När det gäller frågan om personalens kännedom om företagets krisplan svarar han att personalen 

får information om vilka kriser som kan drabba dem men personalen kanske inte vet om de i 

detaljer. Detta på grund av att krishanteringsgruppen tar hand om frågor gällande kris och det är 

deras ansvar att behandla dem i detalj.   

 

Varje anställd på IKEA har fått utbildning innan de har börjat sitt jobb där. Under en del av 

utbildningen som kallas för introduktionsdagen på IKEA går säkerhetschefen under en timme 

igenom vad som bör tänkas på vad det gäller olika kriser. Där säkerhetschefen informerar 

anställda om hur de i sin tur kan samarbeta när en kris uppkommer. När det gäller kassörer måste 

de veta hur de ska reagera om rån inträffar inom deras område. Exempelvis måste de göra precis 

som rånaren säger (men inte ta livet av sig om rånare begär det, detta lägger till Tobias Lalinder 

med lite skämt och ironi) och försöka inte göra några stora åtgärder som kan försämra 

situationen. Man ska aldrig larma eller springa efter hjälp i en sådan situation och här har 

personalen i stort sätt inget ansvar än att lyssna på rånaren . Här har pengarna ingen betydelse för 

IKEA utan personalens och andras säkerhet kommer i första hand. När det gäller frågan om den 

drabbade personalen har IKEA en stödgrupp som krisgruppen har bildat och är utbildade i olika 

kretsar för att ta hand om dem. De tar hand om den drabbade personen och detta sker oavsett 

personen är i behov av hjälp eller inte. 

 

Det väldigt viktig att informera personalen om en händelse och dess åtgärder, att sprida ut det 
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bland medarbetarna på olika sätt så att alla är medvetna om krisen. De som redan befinner sig på 

plats får informationen direkt men de som inte jobbar just då eller arbetat extra måste också 

informeras. Varje avdelningschef har till uppgift att nå ut med informationen till sin personal när 

en händelse inträffat. Detta kan exempelvis ske genom veckoinformation som skrivs av chefarna 

till sina medarbetare. Allt detta på grund av att den interna kommunikationen mellan ledningen 

och personalen har stor betydelse för IKEAs organisation. Alla ska känna sig delaktiga i olika 

processer inom verksamheten och kunna lära sig av det som redan har hänt.  

 

Medias syn på deras verksamhet och den bild som de sprider ut till allmänheten är viktig för 

företaget och därför finns det en grupp som har kontakt med media och ser till att rätt information 

kommer ut till deras kunder. 

 

Tobias Lalinder anser att han har stort ansvar när ett rån inträffar. Han måste alltid observera att 

personalen är förberedda och han ska se till att rätt informationen sprider sig och når ut till alla 

medarbetarna. 

 
4.2.2 Intervju med Björn Snellman, säkerhetschef, IKEA-Barkarby 

Under mötet med Björn Snellman, säkerhetschefen på IKEA-Barkarby, förklarades en del 

information om hur verksamheten arbetar för att förhindra olika risker och däribland rån. Utifrån 

hans definition är kris alla oväntade händelser som hotar personalen, varumärken och kunderna 

samt skadar personer och egendom. För IKEA kan uppkomma olika situationer som kan 

framkalla kris inom verksamheten till exempel brand, strejk eller rån av värdetransporten (om 

värdetransporten stoppas från arbetsmiljöverket innebär denna kris för IKEA i form av brist på 

växel). 

 

IKEA-Barkarby har inte upplevt rån tidigare direkt mot IKEA men har varit med om när 

värdetransporten blev rånad två gånger. Det har varit att pengarna i kassalådan hos en kassör blev 

tagen av rånarna som senare sprang i väg. Säkerhetschefen ser inte detta som rån utan som grovt 

stöld.  

 

Företaget IKEA har två olika krishanteringsplan och de kallas för generella och speciella och 
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rånkris ingår i det generella krishanteringsplanen. Dessa planer har funnits sedan många år 

tillbaka men säkerhetschefen har ingen aning om exakt hur länge de har haft dem i bruk. Inom 

varje varuhus finns sig en krisgrupp som har till uppgift att bearbeta krissituationer samt en 

nationell krisgrupp i Helsingborg. Dessa olika krisgrupper inom det nationella träffas inte utan de 

brukar ha mötte via telefonen där de bland annat diskuterar och delar med sig av sina kunskaper. 

Krisgruppen i IKEA-Barkarby används inte så ofta men vid behov befinner de sig på banan inom 

tretio minuter. Deras allra viktigaste uppgift är att dokumentera olika händelser samt utreda 

situationer. De måste definiera vad man har för åsikt om situationen och komma på vad vi kan 

lära oss av den.  

 

För att kunna hantera en kris som rån på IKEA brukar de sammankalla krisgruppen och se till att 

medlemmarna kommer i kontakt med varandra så fort som möjligt. Krisgruppen försöker att vara 

förberedd inför det oförväntade men man kan aldrig känna sig hundra procent förberedd i 

verkligheten, menar säkerhetschefen. Meningen är att vara trygg på sin plan på förhand för att 

kunna agera lämpligt när en krissituation uppkommer.  

 

När det gäller frågan om personalens kännedom om företagets krisplan svarar Björn Snellman att 

personalen inte har kännedom om det och han påstår att det inte finns något direkt syfte med det. 

Speciella uppgifter som berör kris ligger hos krisgruppen och i andra fall är varuhusjouren som är 

känd bland personalen och har till uppgift att hantera olika situation dagligen. Verksamheten 

jobbar på att utbilda kassörer så att medvetenheten ska vara tillräckligt om vad som kan finnas för 

risker när det gäller rån.  IKEA ställer krav på kassaorganisationen att hålla två utbildningar för 

kassörer och lär de om vad man ska tänka på när det gäller säkerheten i kassan och meningen är 

att upprepa dem häremellan. Historisk har verksamheten haft utbildningar gällande personalen 

kring rånkris men har slutat med detta på grund av kassörernas olika uppfattningar om problemet.  

 

Övningar i krishantering riktar sig mot krisgruppen som består av verksamhetschefen, 

personalchefen och administrativchefen men det finns inga speciella övningar gällande rån.  

 

Det är svårt att säga på förhand vad som kommer att hända men det är viktigt att informera 

personalen om olika händelser och dess åtgärder. I fall det händer någonting försöker 
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verksamheten att nå ut med informationen till personalen så fort som möjligt helst inom en 

timme. Representanter från olika avdelningar kommer att informeras först och senare har de till 

uppgift att föra informationen vidare till andra anställda. Detta kan ske i form av personlig 

kontakt mellan ledning och personal eller genom att sätta meddelande på strategiska platser som 

till exempel personaléntren. När det gäller kris har den interna kommunikationen mellan 

ledningen och medarbetarna stor betydelse för organisationen, det är mycket viktigt att hålla den 

gående. Personalen måste få den hjälp de behöver och krisgruppen ska begränsa skadorna och ta 

hand om drabbade medarbetarna. Den hjälp som behövs är främst utifrån det psykologiska 

perspektivet, att man är rädd att detta ska hända igen. Därför finns det en stödgrupp som består av 

utbildade personal inom personalavdelningen samt i Järfälla församling och i större krets kallar 

man på hjälp hos myndigheterna. 

 

Enligt säkerhetschefen ställs inget juridiskt och formellt ansvar på personalen gällande rån utan 

deras ansvar är att inte bli utsätta för risk i onödan. Personalens säkerhet kommer i första hand 

och detta är viktigast av allt inom säkerhetsområdet. Verksamheten är beroende av personalen 

och jobbet ska vara en trygg arbetsmiljö att vistas i, i annat fall kan motivation och prestation 

minska bland personalen.  

 

Medias syn har stor betydelse för IKEAs verksamhet och detta beror i första hand på att media 

har stor roll inom förmedlingen av information till allmänheten och kunderna. De har stark 

betydelse för skapandet av positiva allmänna inställningar till deras varumärke och därför har 

företaget en avdelning som har kontakt med median så att rätt information når till allmänheten. 

 

Som ledare har Björn Snellman, ett stort ansvar inom organisationen och med arbetet med 

krishantering. Han måste se till att arbetarna i utsatt position har förutsättningen att få utbildning 

och deras avdelningschef ger dem den information de behöver. Han måste säkerställa 

arbetsmiljön för medlemmarna samt se till att folk får den hjälp de behöver. 

4.3 Resultat av enkätundersökning  

Här nedan presenteras resultat av enkätundersökningen som är gjord bland kassapersonalen på 

respektive företag. Enkätundersökningen är sammanställd av författarna för att veta personalens 
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åsikter inom undersökningsområdet. Vilket senare kan i resultatavsnittet komplitteras med 

jämförelse mellan ledningens svar och personalens åsikter inom samma område. Detta avsnitt 

blandas med text och diagram som visar resultatet av svaren av olika frågor i enkäten som finns i 

bilaga nummer två.  

 

Fråga nummer 1. 

Sammanlagt delades ut fyrtio enkäter bland kassapersonalen på IKEA-Barkarby av vilka svarade 

34 personer och 6 stycken kom som bortfall. Totalt 19 kassörer som svarade på undersökningen 

har jobbat på IKEA mellan 1-4 år, 6 av respondenterna har jobbat mellan 5-10 år, 7 stycken av de 

som svarade har jobbat mindre än 1 år och resten har jobbat på företaget mer än 10år. I denna 

fråga har alla respondenter svarat på frågeställningen det vill säga inge bortfall förekom här.  

 

 

 

Fråga nummer 2.  

När det gäller anställdas kännedom om att det finns något krishanteringsplan i kassan har 22 av 

34 respondenter svarat ja på frågan medan resterande, 12stycken, har svarat nej. 
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Fråga nummer 3. 

I denna fråga väljer författarna att svaret ska ligga på en skala från 1-5 så att respondenterna kan 

välja den skala som ligger närmast deras uppfattning av frågan. Utifrån svaren på frågan 

uppfattas att de flesta respondenter tycker att företagets krishanteringsplan gällande rån är 

tillräcklig bra. Totalt 8 stycken hade ingen uppfattning kring frågan, 6 stycken tyckte att 

företagets rånhanteringsplan är mer än tillräcklig bra. Det var bara 2 person som svarat att 

företagets hanteringsplan gällande rån är ej tillräcklig. 

 

 

 

 

Fråga nummer 4. 

Majoritet av respondenterna, det vill säga 24 stycken har svarat ja på denna fråga och 10 stycken 

har svarat nej. 
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Fråga nummer 5. 

Majoritet av respondenterna, det vill säga 20 stycken har svarat nej på denna fråga och 14 stycken 

har svarat ja. 

 

 

 

Fråga nummer 6.  

I denna fråga väljer också författarna att svaret ska ligga på en skala från 1-5 så att 

respondenterna kan välja den skala som ligger närmast deras uppfattning av frågan. Som det går 

att se på diagrammet nedan tycker de flesta, det vill säga 19 stycken under skala 3-4 att de har på 

något sätt förmågan att hantera situationen om ett rån inträffar. Medan 5 stycken kan hantera väl 

och resten ligger under skala 2 vilket innebär att de inte vet hur de ska hantera om rån inträffar. 

 

 

 

Fråga nummer 7.  

Majoritet av respondenterna, det vill säga 29 stycken har svarat ja på denna fråga och 5 stycken 

har svarat nej. 
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Fråga nummer 8.  

Majoritet av respondenterna, det vill säga 17 stycken har svarat nej på denna fråga och 13 stycken 

har svarat ja.  I denna fråga förekommer 4 stycken bortfall, det vill säga 4 stycken av 

respondenterna har antingen glömt bort eller inte ville svara på frågan. 

 

 

 

 

Fråga nummer 9. 

Majoritet av respondenterna, det vill säga 17 stycken har svarat ja på denna fråga och 12 stycken 

har svarat nej. Även här förekommer 5 stycken bortfall.  
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Fråga nummer 10.  
 
När det gäller den öppna frågan ”Vad tycker du om IKEAs krishanteringsberedskap när det gäller 

rån?” tycker de flesta kassörer att IKEA är bra på hantering av rånkris och de känner sig trygga 

inom detta område. Eftersom företaget inte har tidigare upplevt direkt rån har vissa av 

respondenterna påpekat om svårigheten med att kommentera beredskapen. Minoriteten tycker att 

de har på sin egen hand försökt att samla in information inom detta område vilket de tycker är 

dåligt. Samt förklarar de att företaget borde informera de mer i en sådant viktigt område. En del 

har ingen uppfattning alls kring denna fråga.   
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5. Analys 

Detta kapitel behandlar och jämför likheter, skillnader samt det befintliga sambandet mellan den 

presenterade teorin och empirin. 

5.1 Inledning  

I detta avsnitt kommer att redogöras för analysen av hur krishanteringen sker på IKEA-Barkarby. 

Dels utifrån ledningens berättelser och dels enkätundersökningen med rådande personalens bild 

av företagets krishanteringsplan. Analysavsnittet kommer att utredas utifrån de olika variabler 

som författarna har tagit upp i teoretisk syntes och de jämförs med empiriavsnittet (intervjuer och 

enkätundersökningen).  

5.2 IKEAs rånkrishantering (en analys av de valda artiklarna) 

 
Crisis management in International business  

(Krishantering i internationell affärsverksamhet) 

IKEA-Barkarby har en krishanteringsplan och krisgrupp när det gäller att hantera olika 

krissituationer. Eftersom företaget inte har upplevt någon direkt rånkris har inte företaget en 

regelbunden reaktion mot rånsituationer utan de bearbetar andra händelser som är då aktuella för 

stunden. 

 

Det som tas upp i artikeln ”Crisis management in International business” är att företagsledningen 

tidigt måste ta hänsyn till de varningssignaler de upplever och i detta fall rån mot Securitas är en 

varningssignal som IKEA-Barkarby borde ta på allvar för att förebygga att en likadan händelse 

inte skall inträffa. Det författarna upptäckte utifrån intervju med ledningar var att IKEA-Barkarby 

inte hade tagit händelsen som en varningssignal utan de ansåg att det inte berörde dem. Här kan 

konstateras att ett hot inte alltid behöver vara direkt, men företaget måste ändå ta det som en 

varningssignal och bygga upp strategier för likadana händelser. 
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Crises management in today’s business environment 

(Krishantering i dagens affärsmiljö) 

IKEA-Barkarby är ett väletablerat och framgångsrikt företag där varje varuhus har en krisplan 

och en krisgrupp som tar hand om personalen då kriser inträffar. Under intervjun har författarna 

fått information om att företagets utbildningar och övningar dessvärre endast är riktad till ledning 

och krisgrupp. Detta innebär då att kassapersonalen inte får del av detaljerade utbildningar och 

övningar om hantering av krissituationer, vilket motsäger teorin. Alla som är involverade i 

företaget skall vara förebredda för det värsta samt skall det finnas utbildningar för att förebygga 

händelser och minska riskerna, vilket inte finns i detta fall. IKEA-Barkarby har ett välfungerade 

internt samarbete mellan ledningen och medarbetarna. Men vad gäller övningar och utbildningar 

tillsammans mellan krisgrupp och medarbete råder en stor brist, i andra ordalag förekom det 

aldrig.  

 

Avdelningscheferna har ansvaret att hålla den interna kommunikationen samt att säkerställa att 

anställdas säkerhet prioriteras. I detta fall har företaget en bra kommunikationsavdelning som 

förmedlar det inträffade till media och deras andra intressenter. De anställda som inte befinner sig 

på plats när händelse inträffat informeras via deras avdelningschef. Avdelningscheferna är 

ansvariga att se till att alla medarbetare som är berörda av kriser på IKEA-Barkarby får rätt hjälp, 

detta gäller främst utifrån det psykologiska perspektivet. 

 

Top ten crisis management turnaround strategies 

(Tio krishanteringsstrategier för hanteringen av kris) 

Enligt teorin måste företaget agera snabb, ta reda på vad som har orsakat problemet samt 

analysera händelsen. Företaget har en krisgrupp som har till uppgift att agera snabb samt att 

analysera händelser för att senare ge konkreta återgärder. Det som även tas upp i teorin är att få 

anställda att vara delaktiga i förbättringen av problemet. Inom detta område tycker inte ledningen 

på IKEA-Barkarby att medarbetarna (kassapersonalen) skall vara inblandade, utan detta anses 

endast beröra ledning och krisgrupp och det är deras uppgift att behandla problemet. Företaget 

har ännu inte haft behov av att hyra in utomstående experter eftersom de inte har upplevt någon 

direkt kris tidigare. Dessutom tycker de att de har tillräckligt kunnig personal som kan hantera 

olika händelser, såsom rån. 
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Sex steps to better crisis management 

(Sex steg för att förbättra krishanteringen)  

Som tidigare har påpekats är IKEA en av de största detaljhandelsföretag i Sverige. Utifrån 

information som har samlats in genom intervjuerna kan konstateras att IKEA-Barkarby har tänkt 

igenom olika konsekvenser av rånkris. Detta bevisas genom att de har börjat använda sig av de 

som kallas generella och speciella planer långt innan. Rånkris placeras under de generella 

krishanteringsplan. Deras välplanerade krishanteringsplan används till för att så gott som möjligt 

förhindra rån samt identifiera olika varningssignaler som hotar deras verksamhet. Här kan påstås 

om att IKEA-Barkarby har lyckat med att förebygga dramatiska händelser i stor utsträckning på 

grund av att de aldrig har upplevt detta. Företaget försöker med hjälp av deras krisgrupp och 

krishanteringsplan förbättra sina förberedelser och hanteringar inför en rånkris. Detta sker genom 

att de inom den nationella krisgruppen håller kontakt med varandra och diskutera samt delar med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter.   

 

Uppdateringar av krishanteringsplanen inom verksamheten förekommer i form av utredning av 

olika krissituationer med vars hjälp ändringarna till följd av förbättringar kan ske. Dessa 

uppdateringar sker i avsikten att kontrollera konsekvenserna av krisen och förhindra den så att 

den inte blir något dödligt eller okontrollerbart i framtiden.  

 

Internal communication during a crisis pays dividends 

(Intern kommunikation medan en kris uppstår) 

När det gäller den interna kommunikationen när en rånkris uppkommer hävdar ledningen inom 

IKEA-Barkarby att det är svårt att på förhand förutse vad som kommer att hända men det är 

väldigt viktigt att informera medarbetarna om en händelse och dess åtgärd. Snabbheten har stor 

betydelse för deras verksamhet och händer någonting som berör hela varuhuset måste 

informationen nå ut till alla som är på plats så fort som möjligt, helst inom en timme. En 

välfungerande intern kommunikation mellan ledning och personal har stor betydelse för 

organisationen. Det är viktigt att alla ska känna sig delaktig i olika processer som berör 

verksamhetens överlevnad. 

 

Om det finns behov av hjälp bland den drabbade personalen har IKEA-Barkarby tänkt igenom 
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detta innan. De som ingår i krishanteringsgruppen har till uppgift att se till att alla får den hjälp de 

behöver samt begränsa skadorna och ta hand om drabbade medarbetare. I de flesta fall behövs 

hjälp utifrån det psykologiska perspektivet, för att personen i fråga är rädd att detta ska hända 

igen. Vid större behov av stöd finns stödgrupper som består av utbildade personal inom 

personalavdelningen samt i Järfälla församling och myndigheterna. Därför är den interna 

kommunikationen av stor betydelse inom organisationen. Allt detta är till för att förhindra kris 

eller förbättra situationen efter att händelsen har inträffats.   

 

Skoglund 

 

Krisberedskap 

På företaget är man medveten om de potentiella risker men som författarna tidigare nämnt har 

företaget inte upplevt något direkt rån och på grund av detta har de inte lagt mycket tid och 

resurser på detta område. Företaget har övningar för ledningen och krisgruppen och dessa 

övningar är generella träningar. Vad gäller resterande anställda får de inte tillräckligt med 

utbildning och övningar som berör rånkrishantering vilken kan uppfattas som en nackdel. 

Gällande företagets nedskrivna dokumentation om hur personalen ska agera vid en händelse har 

IKEA-Barkarby en plan där det står vem som ska kontaktas med även hur man ska agera i en viss 

situation. Företagets krisgrupp dokumenterar även olika händelser för att senare kunna gå tillbaka 

ifall det behövs vidare forskning inom samma område.   

 

Intressenter & Journalister 

När det gäller primära intressenter, det vill säga anställda, kunder och journalister är IKEA-

Barkarby mån om dessa intressenter för att de är viktiga för företaget. Till exempel när det gäller 

anställda har företaget en stödgrupp för de drabbade anställda. 

 

Företaget har en grupp inom personalavdelningen som har kontakt med journalister och media. 

Detta på grund av att det är viktig att kunderna får en bra bild av företaget samt att rätt 

information når ut till kunderna. Avdelning förmedlar till media både fördelar och nackdelar även 

olika åtgärder som kommer att ske ifall någon rånkris uppstår. För IKEA-Barkarby är det viktigt 

att kunderna ska känna sig trygga att befinna sig i varuhuset. 
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Informatörer 

Företaget har informatörer som har till uppgift att informera om händelser och åtgärder som tas 

både internt (anställda) och externt (omvärlden). Detta är en egen avdelning inom organisationen. 

De interna informatörer består av olika avdelningschefer som har till uppgift att informera deras 

anställda inom den egna avdelningen. De externa informatörerna består av en nationell grupp 

som befinner sig i Helsingborg. 

 

Företagskultur 

För att uppnå målet med att hålla en bra kommunikation mellan ledare och anställda, arbetar 

företaget ständigt i syftet med att förbättra sin interna kommunikation i första hand. Dessutom 

jobbar de på att utöka sin externa kommunikation med hjälp av öppenhet inför andra intressenter 

så som journalister och media. De olika typerna av kommunikationsmöjligheter har stor betydelse 

i organisationens verksamhet. Att hålla alla medarbetarna medvetna om vad som pågår i företaget 

för att senare kunna ha lättare med identifiering av kriskällan.   

 

Ledarskap 

Informanterna menar att de anställdas motivation och trygghet på jobbet leder till ett bättre 

resultat för verksamheten. De förklarar att deras ansvar inom organisationen är av stor betydelse 

inom verksamheten och hanteringen av olika kriser så som rån. De ansvarar för att personalen är 

förberedda för det oförutsedda, de ska även se till att alla har fått utbildning och information som 

behövs inför hantering av rånkris.  

 

Krisplan  

För att åstadkomma ett bättre resultat inom hanteringen av olika typer av kriser, däribland 

rånkriser, har IKEA-Barkarby en egen krisplan. Denna plan består av två typer av 

krishanteringsplan vilka kallas för generella och speciella. Rånkris ingår i den generella 

krishanteringsplanen. Planen har funnits under en lång period inom verksamheten och är 

tillgänglig för hantering av olika krissituationer. Planen har en vägledande roll inom företaget 

inför hantering av rånkris och används av dem som ingår i krisgruppen. 
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Krisgrupp 

En annan viktig del av arbetet med krishantering, enligt forskningsrön, är krisgruppen. Det ska 

finnas en krisgrupp som samlas vid rånkris eller vid uttalat hot mot företaget. Enligt 

informanterna finns det en krisgrupp inom företaget som består av vissa avdelningschefer samt en 

del ledare på personalavdelningen. De som ingår i krisgruppen har till uppgift att bearbeta olika 

krissituationer. De ska samlas vid behov men även då kriser inträffar för att diskutera om 

problemen samt vidare åtgärder som kan behövas. Krisgruppen på IKEA-Barkarby används inte 

ofta, detta kanske på grund av att de inte har upplevt direkt rån mot företaget. Men vid behov 

finns de på plats inom trettio minuter.  

5.3 Analys av enkätundersökningen  

 

Krishanteringsplan 

Utifrån de anställdas åsikter om IKEA-Barkarbys krishanteringsplan kan utläsas ett positivt 

resultat för företaget. De flesta vet att det finns en plan för krishantering, gällande rån i kassan. 

Detta är ett avgörande svar när det gäller personalens medvetenhet om verksamhetens 

sysselsättning gällande rån. Personalen anser att organisationen har en stor beredskap inför det 

oförutsedda. Detta skapar en positiv inställning hos personalen gällande deras säkerhet på jobbet. 

Det visar även att företaget erkänner de risker som finns i deras verksamhet och har beredskap att 

hantera dem. Respondenternas åsikt om vad de tycker om IKEA-Barkarbys hanteringsplan, visar 

att de anser att företagets hanteringsplan i de flesta fall är tillräcklig bra för hanteringen av rån. 

Det kan även tolkas att hanteringsplanen kan förbättras något i med att endast några få tycker att 

hanteringsplanen är mycket tillräcklig.   

 

Utbildning  

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i krishantering är att företaget skall förbereda sig för att 

kunna hantera krissituationen lättare. En form av förberedelse kan ske med hjälp av utbildning av 

personalen inom organisationen. Det som framkom av personalens svar är att de flesta har 

genomgått någon kortare utbildning kring rånhantering på IKEA-Barkarby. Vilket innebär att 

företaget hittills lyckats uppfylla en av de viktigaste framgångfaktorerna inom hanteringen av 

rånkris. Detta undersöktes närmare i frågan om vad personalen tycker om tillräckligheten av 
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utbildningar gällande rån. Här visar resultatet att även de flesta respondenter har fått någon 

utbildning kring rånhantering men att den inte är tillräcklig.  Inom samma område, det vill säga 

utbildningen av personal gällande rån tycker ledningen att utbildningen berör krisgruppen i första 

hand och inte övrig personal. Ledningen påstår att det inte finns något direkt syfte med detta, 

vilket inte överrensstämmer med vad teorierna menar, som särskild påpekar viktigheten med 

utbildning och träning av personalen. 

 

När det gäller frågan om hur väl kassörer kan hantera situationen om ett rån inträffar kan nästan 

alla förutom några få hantera situationen ganska bra och några kan hantera situationen mycket 

väl. Detta innebär att även kassörer inte har fått tillräcklig utbildning gällande hanteringen av rån 

men de har ändå förmågan om att hantera kriser. Här kan även konstateras att beredskapen består 

av en hög kvalité bland personalen i kassan.  

 

Stödgrupp  

För ett företags framgång i deras verksamhet är det väldigt viktigt att det ska finnas en ledare som 

visar medkänsla, ansvar och empati samt har förmågan att lyssna. I de flesta stora företag finns 

det en krisgrupp som tar hand om drabbad personal i olika krissituationer. Undersökningen bland 

kassapersonalen har visade att mer än hälften av anställda inte har någon aning om det finns en 

stödgrupp för de drabbade. Detta är ett tydligt tecken på att informationsflödet mellan ledningen 

och medarbetarna på IKEA-Barkarby inte fungerar som den ska. Denna punkt är något som 

företaget kan ta mer ansvar inom och informera medarbetarna för att även kunna öka tryggheten 

på jobbet. Detta med tanke på att stödgruppen finns på IKEA-Barkarby och de är till för att stödja 

och hjälpa de människorna som är i behov.  

 
Krishanteringsberedskap 

Att vara förberedd inför varje situation som kan leda till kris är en av de viktigaste delarna av de 

moderna och välplanerade organisationerna. Krishanteringsberedskap måste vara en av 

grundläggande försäkringar för företagets stabilitet och livskraft. I annat fall kan en rånkris vara 

så förödande att den kan göra slut på hela organisationen. I frågan om vad personalen tycker om 

IKEA-Barkarbys krishanteringsberedskap när det gäller rån svarar många av respondenterna att 

eftersom de inte har upplevt rån tidigare kan de inte kommentera hur organisationens beredskap 

fungerar i verkligheten. Det får inte givetvis glömmas bort att här finns även några kassörer som 
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tycker att företagets krishanteringsberedskap fungerar ganska oorganiserat. En annan viktig 

aspekt är att mer information leder till bättre beredskap samt bättre hantering av rånkrisen. 

Dessutom finns det ett samband mellan hur länge kassörerna har jobbat och kännedomen om 

företagets krishanteringsplan, det vill säga fråga 1 & 2. De som har jobbat längre har bättre 

kunskap om planen för krishantering i kassan. 
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6. Resultat  

Resultatet från den gjorda undersökningen har som ändamål att svara på uppsatsens 

formulerade syfte. 

 
Sammanfattningsvis har resultatet av undersökningen visat att alla företag behöver planering och 

förberedelse inför varje kris som sätter företagets affärsmöjligheter i fara. Rån är en av de kriser 

som utsätter ett företag inför negativa konsekvenser som ibland inte går att hantera om det inte 

finns några tidigare förberedelser. Planering för hanteringen av rånkris sker inom en grupp så 

kallad krisgrupp. Krisgruppen försöker att förbereda sig inför det osäkra men det går aldrig att 

vara hundra procent förbered.  Här kan planeringen orsaka företaget för att det kan agera lämpligt 

när en rånkrissituation uppkommer. En krishanteringsplan används som ett underlag för 

hanteringen av rånkris inom en organisation. Planen kan hjälpa medarbetarna att förbereda sig 

inför det osäkra samt hjälper de att vara medveten om vad som finns för risker när det gäller rån. 

Planeringen preciserar de tillvägagångssätten och möjligheter som ett företag kan hålla sig vid 

när krisen dyker upp. Det är även med hjälp av planeringen som företaget vet vem som ska 

kontakts när en kris uppstår. Resultatet av undersökningen visar att IKEA-Barkarby har en 

välfungerande krishanteringsplan gällande rån inom deras verksamhet, detta på grund av deras 

organiserade krisgrupp. Krishanteringsplanen fastställs av krisgruppen som har till uppgift att 

bearbeta krissituationer. Krisgruppen ser till att viktiga uppgifterna som berör en krissituation 

såsom rån dokumenteras för vidare behandling och åtgärder. Eftersom företaget inte har upplevt 

någon direkt rånkris har de inte någon erfarenhet om hur deras hanteringsplan gällande rån 

förankras i praktiken.  

Krisgruppen inom IKEA-Barkarby ser till att varje händelse inom företaget som leder till 

problem analyseras för vidare åtgärder. De kontrollerar att alla är delaktiga i förbättringen av 

olika problem. Detta sker med hjälp av kommunikation mellan ledningen och anställda. Det är 

väldigt viktigt att informationen når ut till alla inom företaget ifall någon typ av kris uppstår. 

När det gäller att utbilda samt träna personalen inom rånhantering ser IKEA-Barkarby ingen 

avsikt med detta på grund av de olika uppfattningar som kan framkomma från kassörernas sida. 

Företaget ger en säkerhetsutbildning under en timme i början av anställningen av personalen och 

där går man lite djupare igenom vilka risker som kan finnas gällande rån. Det finns dock ingen 

detaljerad utbildning att ges.  
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7. Kritisk granskning 

Detta avsnitt syftar till att redovisa författarnas egen kritik mot de förekommande brister som har 

uppkommit i denna uppsats under forskningens omgång. 

 

Undersökningen av enkäten i denna uppsats innehåller en del bortfall. Detta handlar om sex 

obesvarade enkät samt vissa frågor i de besvarade enkäterna. Det gör att resultatet kan bli lite 

snedfördelad ifall respondenterna har valt alternativt ”ingen uppfattning” bland svaren. För att 

kunna uppnå en säkrare statistisk data kan man välja ett större urval på enkäterna.  

7.1 Validitet & Reliabilitet 

Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är granskat i frågeställningen (Holm & 

Solvang 1996, s. 94 och 163). I denna uppsats var validiteten beroende av val av respondenter 

samt frågor. Dels av denna uppsats är baserad på en kvalitativundersökning vilket ger en högre 

grad av validitet på grund av att informationen utvecklades genom personliga intervjuer.  När det 

gäller enkäten kan konstateras att denna är påverkad av vissa faktorer som gör det svårt att 

komma fram till en mätbar och valid data. En av dessa faktorer är bortfall som uppkom i 

enkätresultatet.  

 

Reliabilitet handlar om hur den samlade informationen har mätt det författarna ville mäta och hur 

tillförlitlig data är. Detta innebär att det ska uppnås samma resultat om undersökningen görs vid 

ett annat tillfälle. I denna punkt finns det svårigheter att bevisa eftersom tidigare undersökning 

inte har behandlat de frågor som undersökningen tar up. 

7.2 Generalisering  

När det gäller generaliseringen av enkätundersökningen kan noteras att generaliseringen kan vara 

svårt.  Detta på grund av en del bortfall som förekom i kassapersonalens åsikt om ämnet.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsens ämne är intressant för eventuellt vidare forskning på grund av att ämnet är aktuellt i 

dagens samhälle. Det finns även andra variabler, som till exempel hur insatsen från ledaren kan 
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påverka krishanteringen, som tas upp i den teoretiska referensramen som kan vara intressant att 

utreda. Det går också titta närmare på anställdas åsikter om ämnet genom djupintervjuer med 

dem.  
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8. Diskussion  

Diskussionen syftar till att återge författarnas egna åsikter om ämnet som helhet.  

 

I stora drag har företaget en bra och välarbetad krishanteringsplan för bland annat rån. 

Organisationen har en planering som täcker upp alla risker som kan hota företagets 

affärsmöjligheter gällande rån. Det undersökta företaget har en speciell grupp som tar hand olika 

kriser, vilka ses som en fördel. Det som författarna anser kan förbättras i organisationen är 

samarbete mellan ledningen, krisgruppen och medarbetarna. Tidigare undersökningar som tas 

upp i teoriavsnittet beskriver att krishanteringsplanen ska vara tillgängligt för alla inom 

verksamheten. Dessutom ska alla medarbetarna vara delaktiga i hanteringen. Det som av 

undersökningen framkommer är att det är bara en del speciella personer som är delaktiga i 

bestämmelser och implementeringen av hanteringsplanen, vilket motsäger teorierna. Det som 

även författarna har upptäckt med hjälp av resultatet av enkätundersökningen samt intervjuerna är 

att det finns en brist när det gäller informationsflöden. Detta beror på att i en del av frågorna som 

handlar om förmedlingen av information tycker personalen att de inte har fått någon kunskap om 

ämnet medan ledningens uppfattning är annorlunda. Det som även framkom utifrån intervju med 

säkerhetschefen och kassachefen är att utbildningar för hur man ska hantera rån är mest 

fokuserad på krisgruppen men inte kassapersonalen. Här påstår författarna att företaget även kan 

ha utbildningar, i vilka personalen tränas för hur de ska kunna vara delaktiga i rånhantering. Här 

håller författarna med kassapersonalen att flera utbildningar kan utöka deras förberedelse inför 

något oförväntad. Personalen poängterar även att beredskapen inom hantering av rånkris är 

tillräckligt men detta kan inte förutsägas, tycker författarna på grund av att företaget aldrig har 

upplevt direkt rån tidigare. 

 

Det som författarna anser bör förbättras inom företagets verksamhet är den interna 

kommunikationen samt antalet utbildningar som riktar sig mot kassapersonalen. Enligt 

säkerhetschefen finns det en-timmesutbildningar gällande säkerhet för varje anställd men 

författarna tycker att det inte är tillräcklig. Detta kan bero på att företaget inte har upplevt något 

direkt rån och på grund av det lägger dem inte så mycket tid och resurser på det området.   
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Det får inte givetvis glömmas bort att en del kassörer tycker att företagets 

krishanteringsberedskap fungerar ganska oorganiserat. Detta kan dels bero på det dåliga 

informationsflödet mellan ledningen och anställda, dels på grund av saknaden av tillräcklig 

mängd av förberedandeutbildning. 

 

Det som även författarna ville få information om var hur detaljerad företaget IKEA har planerat 

inför en rånkris. Men på grund av att planeringen inte var tillgänglig för alla kunde skribenterna 

inte få någon information om detta.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

9. Källförteckning 

9.1 Tidskrifter 

 
Burson-Marsteller Market Research (2006), Electric Perspectives, Vol. 31, no. 5, s16-16. 

 

Cagle, J. (2006), “Internal Communication during a crises pays dividends”, Communication 

World, vol. 23, no. 2, s. 22-23. 

 

Chong, J. (2004),”Six steps to better crisis management”, Journal of Business Strategy, vol. 25, 

no. 2, s.43-46. 

 

Darling, J. (1994), “Crisis management in international business: keys to effective decision 

making”, Leadership & Organization Development Journal, vol. 15, no. 8, s. 3-8. 

 

Ericson, P. (2003), “Så hanterar du en kris”, affärsvärlden, Publicerad 030319, 14:40. 

  

 

Lockwood & Nancy, R. (2005), “Crisis Management in Today’s Business Environment: HR’s 

Strategic Role”, HR Magazine, Vol. 50 no. 12, s 1-10. 

 

9.2 Skrivna källor   

Birkehorn, R. (1998), ”krishantering i praktiken”, Meyers Information & Förlag AB, Gävle.  

 

Eriksson, L. T. & Wiederheim, P. (2001),”Att utreda, forska och rapportera”, Lagerblads 

Tryckeri AB, Karlshamn. 

 

Fill, C. (2002), “Marketing Communications – contexts, strategies and applications”; Prentice 

Hall (tredje upplagan). 

 



 
50 

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Liber 

AB, Malmö. 

 

Hammerskog, P. (2005), “100 sidor om effektiv krishantering I företag”, Bomastryck, Stockholm. 

 

Holme I. M. & Solvang B. K. (1996), ”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder”, Studentlitteratur, Lund. 

 

Nilzon, K. R. (2004), Krishantering, Bokförlaget Kommunlitteratur AB, Höganes. 

 

Palm, L. & Falkheimer, J. (2005), “Förtroendekriser, kommunikationsstrategier, före, under och 

efter”, Edita Förlag, Västerås. 

 

Regester, M. & Larkin, J. (2002), Risk Issues and Crisis Management – A Casebook of Best 

Practice, Kogan Page Limited, London. 

 

Skoglund, T. & Olsson, S. (1995), Att lösa kriser i företag, Ekerlids Förlag, Stockholm. 

 

Skoglund, T. (2002), Krishantering – Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids Förlag, 

Stockholm. 

 

Sundelius, B. (2004), “Crisis management: The Icelandic Way”, The Crisis Management Europe 

Research Program, vol 25. 

9.3 Internetkällor 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=828,(2007-02-11) 

kl 21:36,  

http://www.netsurvey.se/senastenytt.asp?PageNo=16&ID=1034&Read=y,(2007-02-28), kl 15.49 



 
51 

http://www.affarsvarlden.se/art/33679,(2007-03-04), kl 20:06 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html,(2007-05-18), kl 17:35. 

http://www.st.nu/nyheter/arbete.php?action=visa_artikel&id=550667,(2007-05-18), kl 17:17. 

http://www.oru.se/oruupload/Avdelningar/Ufo/Introduktion/Dokument/Uppsatsf%C3%B6rel%C

3%A4sning.pdf,(2007-05-27), kl 23:34 

9.4 Muntligakällor 

Björn Snellman, säkerhetschef, IKEA-Barkarby. (2007-04-12), kl. 10:00. 

Tobias Lalinder, kassaverksamhetschef, IKEA-Barkarby. (2007-04-10), kl. 13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
52 

Bilaga 1. 

 

Frågor till ledningen  

 

1. Finns det någon krishanteringsplan och krisgrupp inom er verksamhet? 

2. Hur länge har krisplanen och krisgruppen funnits? 

3. Finns det någon organisation inom IKEA som tar hand om frågorna när det gäller kris?  

4. Har Ni upplevt rån tidigare? 

5. Hur brukar Ni gå till väga när en krissituation uppkommer? 

6. Det är viktigt att agera snabbt när en kris uppkommer istället för att skjuta den till 

framtiden. Utifrån detta hur snabb har Ni agerat? 

7. Tycker Ni att Ni är tillräckligt förberedda inför det osäkra (rån)? 

8. Har personalen kännedom om företagets krisplan? 

9. Är personalen medvetna om vad som finns för risker när det gäller rån? 

10. Har Ni några utbildningar gällande personalen kring rånkris? 

11. Har Ni tillräckligt många övningar för att förhindra rån? 

12. Om ja, hur ofta sker dessa övningar? 

13. Inriktar sig övningarna på både ledningen och medarbetarna? 

14. Hur snabb informerar Ni personalen om händelsen och dess åtgärder? 

15. Hur viktigt är den interna kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna när det 

gäller kris (rån)? 

16. Hur pass viktig är personalens säkerhet för er? 

17. Vad har personalen för ansvar när ett rån inträffar? 

18. Finns det någon stödgrupp för de drabbade personalen? 

19. Vad har du som ledare för ansvar när rån sker? 

20. Hur pass viktigt är det för er vad media har för bild om er när en rånkris uppkommer? 
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Bilaga 2.  

 

Enkätfrågor till kassapersonalen 

 
 
Hej! 
 
Vi utför denna enkätundersökning för att undersöka hur väl personalens kunskap är om IKEAs 
krishantering när det gäller rån. Därför är vi tacksamma om ni svarar på följande frågor. 
 
Tack på förhand. 
 
  
1. Hur länge har du jobbat på IKEA?  
 

 Mindre än ett år. 
 Mellan 1-4 år. 
 Mellan 5-10 år. 
 Annat:       

 
 
2. Känner du till om det finns en plan för krishantering i kassan? 
 
  Ja   Nej 
 
 
3. Tycker du att IKEA har tillräckligt bra hanteringsplan när det gäller rån? Svara på en skalvärde 

från 1-5, där 1 är mycket otillräcklig och 5 är mycket tillräcklig. 
 
 
 
              1                  2                            3                  4                            5 
 
          
Ej tillräcklig                                                       Mycket tillräcklig 

 
 ingen uppfattning 

 
 

 
4. Har du genomgått någon utbildning kring rånhantering på IKEA? 
 

  Ja   Nej 
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(Om du har svarat nej på fråga 4, kan du hoppa till fråga 6) 

 
 
 

5. Tycker du att du har fått tillräcklig med utbildning gällande rån? 
 

 Ja   Nej 
 
 
 
6. Anser du att du kan hantera situationen om ett rån inträffar på IKEA? Svara på en skalvärde 
från  1-5, där 1 är ej hanterbar och 5 är god hanterbar. 

 
 

               1                       2                             3                    4                                    5 
                                         
Ej kan hantera                      Kan hantera väl 
  

 
 ingen uppfattning 

 
 
 

7. Vet du vad du ska göra om ett rån inträffar? (på IKEA) 
 

 Ja   Nej 
 
 
 

8. Vet du om IKEA har en stödgrupp för personalen när en kris uppstår?  
 

 Ja   Nej 
 

 
 
9. Är du tillräckligt medveten om vad det finns för risker när det gäller rån? 

 Ja   Nej 
 
 

 
10. Vad tycker du om IKEAs krishanteringsberedskap när det gäller rån?(Öppet svar) 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Sanam & Ayan 
 
 
 
 
 
 


