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SAMMANFATTNING 
Den 8-9 januari 2005 svepte en stor storm över Sydsverige som orsakade stora skador på bl.a. 

vår elförsörjning. Denna storm kom att innebära stora ekonomiska skador för hushållen och 

företagen. Sydkraft Nät AB drabbades väldigt hårt, och blev starkt kritiserade för hur de 

skötte denna kris.  

 

Vi valde att utgå från teorin om hur en krisplan bör se ut och innehålla, för att därefter se om 

Sydkrafts krisplan överensstämmer med denna. Efter att vi undersökt frågan, valde vi att gå 

vidare med att undersöka den mest intressanta frågan, nämligen om denna krisplan efterlevdes 

den 8-9 januari då stormen slog till. För att få fram svaret valde vi att intervjua tre personer 

inom Sydkraftkoncernen, Lars Jansson (underhållsingenjör), Claes Schlyter (säkerhetschef) 

och Ewa Grönwall (informationschef). Skulle det visa sig att den inte efterlevdes, kanske 

ledarskapet var en möjlig anledning till det, eller att människans naturliga instinkt kommer 

fram utan att man tänker på det. 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar måste man först klargöra vad en kris är för något. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, 

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

denna situation. Efter att vi tittat på krisplanen och jämfört denna med vår teori, fann vi att 

dessa överensstämde väldigt bra.  

 

Nästa steg i vårt arbete var att ta reda på om krisplanen efterlevdes i denna krissituation. Det 

vi fann var att detta skedde till viss del. Informationschefen var väldigt positivt inställd till 

planen och ansåg denna realistisk. Däremot fann underhållsingenjören och säkerhetschefen att 

den var bristfällig och inte helt realistisk. Informationshanteringen fungerade bra, men 

däremot inte helt enligt vad som stod skrivit i deras krisplan.  

 

Det vi har kunnat konstatera när vi genomfört denna undersökning är att den krissituation som 

uppstod i och med stormen 8-9 januari 2005 var en kris som var så stor att den inte kan 

omfattas av en ”normal” krisplan. Det var en hotbild som ingen kunde föreställa sig. Ingen 

trodde att detta kunde hända. Krisen var helt enkelt för stor för att hantera enligt ett  

förutbestämt.sätt. 
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DEL I 

1 Inledning 
Ett företag är en organisation som ska överleva och förhoppningsvis växa i en komplex och 

ständigt föränderlig omvärld. Att leda ett företag under dessa premisser kräver kunskap, 

kompetens och personlighet. En vanlig vardag för dessa organisationer kräver både chefskap 

och ledarskap men även samarbete, planering och omvärldsbevakning. Man försöker arbeta 

proaktivt och i förväg förbereda sig på vad som eventuellt kommer att hända men även 

försöka arbeta reaktivt, dvs. ledningen reagerar snabbt på situationer man inte kunde förutsäga 

skulle ske. 

 

Men vad händer när olyckan är framme? När något händer som inte ingår i den vardagliga 

arbetssituationen och som påverkar företaget kraftigt. Olyckor inträffar, misstag begås, regler 

överträds och naturen uppträder som den vill. Att blunda för detta kan stå företaget dyrt. Tas 

organisationen på sängen och yrvaken tappar företaget greppet om situationen kan det leda till 

oanade konsekvenser för företaget. 

 

1.1 Bakgrund 
Under helgen den 8-9 januari 2005 svepte en storm in över Syd- och Västsverige. Stormen 

(Gudrun) lamslog stora delar av Sverige och slog ut en stor del av elförsörjningen. Stormen 

har inneburit oerhörda skador, både ekonomiska och personliga för de som har drabbats. 

Jordbruket har drabbats hårt då elförsörjningen är oerhört viktig för djurens vattenförsörjning 

samt för att mjölkningsanläggningar och ventilationssystem ska fungera.1  

 

Krishantering handlar om hur företaget förbereder sig för en kris och hur man planerar att 

hantera den när (inte om) den inträffar. Det går inte att fixa och trixa, det måste finnas en 

planering. Denna planering har två syften; det ena är att röja undan orsaker till krisen och 

hjälpa de drabbade, det andra är att avvärja hotet mot företagets image.2 

 

Vid krishantering ställs företagets resurser och kompetens på sin spets. Om företaget inte 

lyckas, kan detta få förödande konsekvenser.  

                                                 
1 www.regeringen.sh/sb/d/5133/a/36703 (2005-02-13) 
2 Skoglund, Thomas, Krishantering, 2002, Sid 7 
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1.2 Problemformulering 
Hur väl är företag, organisationer och myndigheter förberedda på olika krissituationer? Finns 

det krisplaner ute på företag? Hur hanteras krissituationer och hur reagerar och agerar ledarna 

i dessa organisationer för att hantera och lösa situationen? Agerar man inom företaget enligt 

den krisplan som är framtagen av ledningen? Vad händer med ledarskapet i en krissituation?  

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att studera hur företag fungerar i en krissituation. Har företag en utarbetad 

krisplan? Följer man denna krisplan i en krissituation? Hur agerar ledarna? Handlar de i 

enlighet med fastställda planer och processer eller tar de mänskliga reaktionerna över i en 

krissituation? Ledare/chefer är också människor.  

 

Som medel för att uppnå vårt syfte kommer vi att studera ett enskilt företag i en specifik 

krissituation. Vi har valt att studera Sydkraft Nät AB under den krissituation som företaget 

befann sig i efter stormen (Gudrun) som drabbade Sydsverige i januari 2005.  

 

 Har Sydkraftkoncernen en krisplan? Hur ser krisplanen ut?  

 Om vi jämför Sydkraftkoncernens krisplan med teori, har företaget en bra krisplan 

enligt teorierna?  

 Har man inom företaget följt sin krisplan i den aktuella krissituationen?  

 Om ja, har det fungerat tillfredsställande?  

 Om nej, varför har man inte följt krisplanen?  

 Klarar inte ledarna att agera professionellt eller tar de mänskliga reaktionerna över i en 

krissituation? 

 

1.4 Problemprecisering 
Vår frågeställning är hur företaget hanterade en specifik krissituation, den situation som 

orsakades av stormen Gudrun den 8-9 januari 2005. Våra underfrågor till denna blir då också 

att besvara om Sydkraftkoncernens krisplan är en bra krisplan och om denna i sådant fall 

efterlevs vid en kris. 
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1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till Sydkraft Nät AB och till den situation som uppstod i och med stormen 

januari 2005. Vi kommer inte att behandla andra typer av kriser som t ex personskador och 

dödsfall på en arbetsplats. 

 

Vi har valt att göra vår studie dels utifrån en administrativ nivå i företaget och dess relation 

till befintlig krisplan och krissituationen, dels utifrån arbetsledning ute i fält och dess relation 

till krisplanen och krissituationen. 

 

Vi kommer att studera det formella ledarskapet, inte det informella. 

 

Vi har i vårt arbete när vi i teori och empiri beskriver de mänskliga reaktionerna i en kris 

arbetat med utgångspunkt att en organisation består av en mängd olika människor som 

reagerar och agerar olika som individer och som tillsammans skapar organisationens reaktion.  

 

1.6 Disposition 
Vi har valt att dela upp uppsatsen i tre olika delar.  

 

Den första delen består av en inledning där vi beskriver bakgrunden till vår uppsats, redogör 

för vårt syfte, problemområde och våra avgränsningar. Därefter kommer vårt metodavsnitt där 

vi redovisar olika undersökningsansatser, samt vilket tillvägagångssätt vi har valt att använda 

oss av.  

 

I den andra delen redogör vi för vår referensram, samt vilka teorier vi grundar vår uppsats på. 

I denna del redovisar vi även vår empiri och gör en sammanställning av dessa data.  

 

I den tredje och sista delen gör vi en jämförande analys utifrån vår empiri och teori. Här 

beskriver vi vilka slutsatser vi har dragit och lägger till våra egna kommentarer. 

 

2 Metod 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra uppsatsarbetet. 

Vi redogör även för vilka metoder vi har använt i uppsatsen.  
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2.1 Tillvägagångssätt 
Vårt intresse för att studera ledarskap i krissituationer väcktes i och med stormen i Syd- och 

Västsverige i januari 2005.  Denna storm orsakade enorm förödelse i skog och mark. Ett stort 

antal nedfallna träd lamslog elförsörjningen för många hushåll och företag i Sydsverige.  

 

I ett pressmeddelande i februari framförde Sydkraft AB att man stoppar sitt planerade 

namnbyte på företaget. Man lägger namnbytet på is på obestämd framtid. Man vill inte att den 

dåliga publiciteten och irritationen mot Sydkraft som varumärke skulle föras över till det nya 

namnet.3 I och med detta pressmeddelande förstod vi att det måste ha varit/eller är en 

krissituation inom företaget. 

 

Vi kontaktade Sydkraft Nät AB och fick svar från informationschefen och som sedan 

hänvisade oss till säkerhetschefen och en medarbetare i arbetsledarställning. Samtliga var 

positivt inställda till vår idé. 

 

Vi har genomfört en litteraturstudie och ökat vår kunskap inom i huvudsak tre områden;  

 Definition av vad en kris är och framtagandet av teori angående vad som utmärker en 

bra krisplan.  

 Redogörelse av vad som utmärker människans reaktion i krissituationer.  

 Ledarskapsteorier om hur en god ledare bör agera i krissituationer.  

 

Efter vår litteraturstudie har vi genomfört ett antal intervjuer i företaget. Med hjälp av dessa 

intervjuer vill vi få klarhet i krissituationens omfattning och hur företaget agerade för att 

hantera krissituationen. Vi vill få reda på hur företaget har förberett sig för krissituationer, 

dvs. hur företagets krisplan ser ut och hur den har kommunicerats ut i företaget.  Vidare 

kommer vi att låta respondenterna beskriva ledarens roll i krissituationen enligt krisplanen 

och hur ledarskapet fungerade i den aktuella krissituationen. Slutligen vill vi i våra intervjuer 

få reda på om företaget agerade i enlighet med krisplanen i den krissituation som uppstod i 

januari 2005. 

 

Om företaget agerat i enlighet med krisplanen kommer vi att relatera detta till våra teorier vad 

gäller ledarskap i krissituationer och vad som utmärker en bra krisplan. 

                                                 
3 TT Nyhetsbanken, 05-02-01, Sydkraft skjuter på namnbyte 
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Om företaget inte agerat i enlighet med krisplanen kommer vi att försöka besvara frågan ”Vad 

som händer med ledarskapet i en krissituation”, dvs. varför ledarna inte agerat i enlighet med 

krisplanen. I jämförelse med teori om en krisplans utförande kanske det framkommer att vissa 

viktiga delar fattas i företagets krisplan för att den ska fungera korrekt.  

 

Svaret på frågan kan också vara att ledarna i krissituationen blev så pass stressade att de klev 

ur sin ledarroll och de mänskliga faktorerna för krishantering tog över. 

 

Def. vad en
kris är (Teori)

Vad utmärker 
en bra krisplan
(Teori)

Ledarskap i 
krissituation 
(teori)

Beskriva Syd-
krafts krisplan
(jmf m teori)

Sydkraft
Koncernnivå

Sydkraft
Nät AB

Nej Arbetar man 
efter krisplanen?

Ja

Ledares/människans 
agerande i kris-
situationer (teori)

Krisplanen fungerar ej
Ej en bra krisplan

Människans reaktioner tar över 
ledarrollen i en krissituation

Krisplanen fungerar. En 
bra krisplan enl teori

Ledarna agerar
professionellt.

 
Figur 1 – Vår röda tråd genom vår uppsats 

 

2.2 Metoder 
Vi kommer i vårt arbete att göra en deduktiv forskningsansats, dvs vi kommer att utgå ifrån 

befintliga teorier  och dra slutsatser om enskilda företeelser.4 Vidare kommer vi att studera 

och tolka de resultat vi får, vilket gör att vi kommer att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt.5 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för att utföra vår fallstudie. I detta 

avsnitt kommer vi först att presentera denna metod i allmänna termer och beskriva metodens 

                                                 
4 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, sid 23 
5 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, sid 28 
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kännetecken. Därefter kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt. Vi har även valt att 

vara källkritiska mot denna undersökningsmetod. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Insamling av information som förknippas med den kvalitativa metoden är intervjuer och 

deltagande observationer. Med en intervju menar man ett längre samtal med en utvald 

informant. Deltagande observation innebär att forskaren deltar fysiskt med den person som 

studeras, för att på så sätt kunna studera och registrera uppkommande händelser. Det 

gemensamma för dessa båda insamlingssätt är att forskaren i förväg har sammanställt ett 

ungefärligt frågeformulär för den informationen forskaren söker. Den kvalitativa metoden 

består oftast av ”mjuka” data, vilket syftar på att metod genererar fram texter som måste 

bearbetas och tolkas innan informationen går att användas i studien. 

 

Kvalitativ metod präglas av en relativt stor flexibilitet eftersom forskaren kan låta den person 

som intervjuar styra informationen som kommer fram, för att på så sätt upptäcka förhållanden 

som man annars inte skulle ha tänkt på. Det är också informanterna som avgör vilken 

information som forskaren får ta del av och har på så sätt ett relativt stort inflytande i denna 

undersökningsmetod.6 

 

Kännetecknen för metoden är att forskaren försöker skaffa sig ett meningssamband, 

exempelvis vad det är som får människor att handla på ett specifikt sätt osv. Metoden har 

också en tendens till att ge en mer fyllig information, eftersom man går ner mer på djupet.7 

2.2.2 Intervjumetoder 

Att använda sig av intervjuer är det vanligaste sättet att samla in information i den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Frågorna som ställs under en intervju är avgörande för vilken 

information man kommer att få. Forskningsfrågorna kan vara av följande typer: 

 Beskrivande, som kan koppas till konkreta händelser. 

 Tolkande, som handlar om hur informanterna uppfattar och tolkar olika händelser. 

 Teoretiska, där man vill få fram information för att kunna avslöja avsikter eller orsaker 

till händelserna.8 

 

                                                 
6 Johanessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 71 
7 Johanessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 75-76 
8 Johanessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, sid 96-97 
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Allmänna saker man bör tänka på när man intervjuar, är att ställa frågor som respondenten har 

en ärlig chans att svara på. En fråga bör också enbart bestå av en frågeställning och inte 

innehålla ord eller formuleringar som kan vara laddade eller som kan ”stöta” bort 

respondenten.9  

 

I en formell intervju har intervjuaren en förberedd intervjuguide där man har satt upp en lista 

på områden som ska täckas i intervjun. Ofta är dessa områden och ämnen väldigt allmänt 

definierade. Som intervjuare kan man ibland ställa en relativt bred fråga som den inledande 

frågan till respondenten. Intervjuaren bör också tänka på att utföra intervjun som ett vanligt 

samtal så att det inte upplevs som något förhör.10 

 

Själva genomförandet av intervjun kan ske antingen på ett strukturerat sätt, dvs. en specifik 

uppsättning av frågor som ska ställas i en viss ordningsföljd. Frågorna är däremot öppna och 

informanterna ger svar på frågorna med egna ord. Fördelen med denna metod är att vid flera 

intervjuer är det relativt lätt att jämföra de svar som man har fått fram. Den andra varianten är 

den ostrukturerade intervjun. Frågorna ställs här i en ordningsföljd som är beroende av vilka 

svar som forskaren får på sina frågor. Det positiva med denna form är att den skapar en mer 

avslappnad stämning, vilket kan göra att informanten ”har lättare att prata”.11 

 

Det finns ett antal olika typer av intervjuer som man brukar skilja på. De vanligaste är 

personliga intervjuer, telefonintervjuer, intervjuer via Internet och intervjuer i grupp. Eftersom 

vi har valt att utföra telefonintervjuer, kommer vi mer noggrant redovisa för denna metod.  

 

När man pratar om telefonintervjuer, brukar man anse att denna undersökningsform ligger 

någonstans mellan den skriftliga enkäten och den personliga intervjun. Fördelarna med denna 

intervjuform är att den inte tappar så mycket av den personliga intervjuns bra egenskaper och 

dessutom är billigare och snabbare. Under den senaste tiden har användningen av denna 

metod ökat. Idag beräknas att av alla intervjuer utförs cirka 50 procent via telefon. Denna 

metods största svaghet är att hitta adresser och telefonnummer till de respondenter som man 

har valt, då många kan vara svåra att få tag på eller ha hemliga nummer. Ytterligare nackdelar 

är att det ibland kan vara svårt att hålla ”glöden” vid liv i en telefonintervju såvida inte 

                                                 
9 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 293 
10 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 290-291 
11 Ibid 
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intervjun berör ett väldigt engagerande ämne. Praktiska tidsgränser som man vanligtvis brukar 

sätta upp är, för lite enklare intervjuer, fem till tio minuter och upp till en halvtimme, när man 

har ett för respondenten väldigt engagerande ämne. Det gäller som intervjuare att se till att 

man inte drar ut på tiden allt för mycket, då respondenten lätt kan tappa intresset för intervjun 

och börja tänka mer på när intervjun egentligen är klar än att svara på frågorna.12 

2.2.3 Kritisk granskning 

För att få kvalitet i vår kvalitativa studie är det viktigt med validitet och reliabilitet. Vår 

ambition är att upptäcka de händelser, att tolka och förstå innebörden av det som sker i 

företagets krishanteringsprocess på ett så korrekt sätt som bara är möjligt (validitet). Vårt mål 

är naturligtvis också att skapa en så stor reliabilitet som möjligt.13   

 

Olika mätfel i undersökningen kan orsakas av respondenterna, mätinstrumentet och av oss 

själva som intervjuare. Det mest grundläggande man bör tänka på vid en intervju, för att få en 

så objektiv undersökning som möjligt, är att inte ställa ledande frågor. Ytterligare saker att ta 

hänsyn till är att respondenterna i vissa fall avsiktligt kan svara fel, då man som respondent 

tror att detta är ett önskvärt och accepterat beteende. Andra saker man bör tänka på är att 

respondenten kan ha en dålig dag, vara trött, vara jäktad eller att personen i fråga vill smälta 

in med en grupps åsikter och värderingar.14 

 

En annan viktigt aspekt som kan försvåra undersökningen är frågornas formulering. Det gäller 

alltså att formulera klara och lättförstådda frågor och som inte på något sätt är känslomässigt 

baserade. Frågornas ordningsföljd är även viktig, då de frågor som är sist tenderar att besvaras 

mer utförligt än de som ställs mitt under intervjun. Om man sedan använder sig av intervjuer 

med färdiga svarsalternativ, så gäller det att respondenten kan svara utifrån dessa och 

samtidigt få det inte vara för många alternativ då det kan trötta ut respondenten.15  

 

Man bör även tänka på att intervjuaren sedan gör en egen tolkning av det material denna får 

fram efter utförd undersökning.16 

 

                                                 
12 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 266-267 
13 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, sid 102 
14 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 308-309 
15 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 309 
16 Lekvall, Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, sid 310 
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Vi är medvetna om att vi har en begränsning i vår studie på grund av vårt urval av 

intervjupersoner (antal). Detta kan leda till att vi får fel vinkling på undersökningsmaterialet.  

 

2.3 Undersökningsansats 
Det finns ett flertal sätt att gå tillväga för att genomföra vår undersökning. Vi har valt att 

grunda denna uppsats på en fallstudie. Vi kommer därför att samla mycket information om ett 

specifikt fall. Vi har även valt att genomföra undersökningen utifrån ett beskrivande och 

förklarande syfte. 

 beskrivande syfte är att ge en avbildning av verkligheten 

 förklarande syfte är tala om hur något förhåller sig och varför det är så.17 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Information kommer vi att få genom 

intervjuer med personal som arbetar inom Sydkraftkoncernen. Den data som vi får fram 

kommer vi att analysera och tolka, för att därefter använda som grund till vår analys. I vår 

analys kommer vi att jämföra vår empiri med vår teori.  

 

2.4 Insamling av data 
Nedan följer en redogörelse för den empiri vi har samlat in genom intervjuer och studie av 

Sydkraft Nät AB:s krisplan. 

2.4.1 Intervjumetod 

Vi har valt att använda oss av telefonintervjuer för att få möjlighet att intervjua personer med 

en ledarbefattning på koncernledningsnivå och inom Sydkraft Nät AB, som ofta inte har så 

mycket tid att avsätta för personliga möten. Vi kommer även att ha en intervjuguide, där vi i 

förväg bestämt vilka frågor vi behöver få svar på och olika områden som vi har önskemål att 

beröra under intervjun. Intervjun kommer att vara ostrukturerad, då frågorna ställs i den 

ordning som ter sig mest naturlig under intervjuns gång. Frågorna kommer mestadels att vara 

av den beskrivande formen. 

 

Telefonintervjuerna är sedan tidigare bokade med respektive respondent som har avsatt tid för 

att besvara våra frågor. Frågorna är även mailade till samtliga respondenter ett par dagar innan 

                                                 
17 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid 59 
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intervjun, för att på så sätt ge respondenterna mer tid att sätta sig in i frågorna och vid behov 

uppdatera sig inom vissa områden.  

2.4.2 Val av informanter 

Vi har valt att göra tre telefonintervjuer inom Sydkraftkoncernen. Detta för att vi på så sätt 

lättare kan få intervjutider, då deras tidsscheman ofta är tidspressat. Samt att det är smidigare 

avståndsmässigt med hänsyn till att de både sitter i Norrköping och i Malmö.  Först kommer 

vi att intervjua två personer inom Sydkraft Nät AB och sedan en person på 

koncernledningsnivå (Sydkraft AB). Respondenterna är två i administrativ befattning 

(Sydkraft AB och Sydkraft Nät AB) och en person som arbetar ”i fält” (Sydkraft Nät AB).  

Genom att vi intervjuar olika personer, anser vi att detta kan ge oss intressanta svar, som kan 

skilja sig åt beroende på vilken position man har på företaget. Man kanske ser på saker och 

ting olika, samt från olika synvinklar.  

 

Under dessa intervjuer kommer vi att vara källkritiska, då svaren från de tre olika personerna 

kan skilja sig åt, beroende på vilken tjänst som man har. Vissa kanske har en mer objektiv syn 

på krishanteringen än andra som är mer inblandade. Svaren kan även bli missvisande då vissa 

personer har ett större ansvar utåt sett än andra, vilket gör att man svarar så som det förväntas 

av en. 

 

Det vi saknar i vår intervjuserie är en intervju med en medarbetare som inte har en chef- eller 

ledarskapsposition. En medarbetare som var mottagare av det ledarskap som användes i 

krissituationen. Detta hade gett oss ett bredare tolkningsunderlag. Tyvärr fick vi inte 

möjlighet till en sådan intervju. 
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DEL II 
3 Referensram 
I det här kapitlet vill vi presentera vår teoretiska ansats som ligger till grund för vår 

undersökning och fallstudie. 

 

3.1 Vad är en kris? 
Den första frågan man bör ställa sig är vad en kris egentligen är för något. I massmedier 

pratas det ständigt om företag som befinner sig i olika typer av kriser. Definitionen som vi har 

valt att använda oss av består av fem olika faktorer. Men först vill vi visa ett citat som vi anser 

beskriver en kris på ett bra sätt. 

 

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

åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen”18  

3.1.1 Krisens kännetecken 

Den första faktorn som hjälper oss att definiera en kris är att det är en situation som uppstår 

utöver det vanliga. Detta medför att organisationen inte kan använda sig av de vanliga 

handlingsmönstren för att hantera situationen. Ytterligare något som kännetecknar en kris är 

att situationen uppstår som en överraskning för företaget. Innan krisen bryter helt ut, kan dock 

organisationen identifiera vissa specifika händelser. En tredje faktor som man kan säga 

definierar en kris är att medarbetarna inom ett företag ofta känner att de hela tiden arbetar mot 

tiden. Denna tidspress kan innebära att krisen istället förvärras för företaget. En annan faktor 

är att under en kris befinner sig de flesta organisationer sig i en kaosartad situation. Detta pga. 

att man blir handlingsförlamad och inte kan agera för att motverka krisen. Istället växer krisen 

och blir bara större och större. Den femte faktorn som hjälper oss att definiera vad en kris är 

för något är att man inte helt och hållet kan veta vid vilken exakt tidpunkt som krisen började, 

respektive upphörde inom organisationen. Ingen vet vad en kris leder till, antingen är den slut 

eller också blir den första krisen en utlösande faktor till andra efterkommande kriser.19 

 

                                                 
18 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995, sid 14 
19 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995, sid 15-16 
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3.2 Krishantering 
Fler och fler företag har insett hur viktigt det är att kunna hantera en kris som uppkommer 

inom deras organisation. Om företaget inte kan hantera en krissituation finns det risk för att 

deras förtroende gentemot olika intressenter, såsom kunder och leverantörer, som de under en 

lång tid har byggt upp försvinner på några enstaka sekunder. International Business 

Associations har satt upp fyra regler eller riktlinjer, som man även kan kalla dem, om hur ett 

företag bör hantera en kris. Dessa är föreberedelse, uppriktighet, handling och initiativ.20  

3.2.1 Krisplaner 

Teorin som vi kommer att utgå ifrån har ett antal faktorer som är avgörande för att en 

organisation ska kunna hantera en krissituation. Dessa är företagskulturen, ledarskapet, 

simuleringen, krisplanen, intressenterna, journalisterna, krisgruppen och informationen. 21 

 

3.2.1.1 Företagskulturen 

Företagskulturen består av olika värderingar och normer som finns inom ett företag. Ibland 

brukar man prata om att orsakerna till att vissa företag klarar kriser beror på deras 

företagskultur. Man brukar också prata om att organisationer med en ledare som lägger stor 

tyngd på öppenhet och ärlighet har lättare att identifiera kriser och att ta hand om dem när de 

har inträffat. Företag med en kultur som inte uppmuntrar ärlighet hanterar däremot inte kriser 

lika bra, och i de flesta fall finns där också brister i kommunikationen. I och med detta kan 

man alltså säga att företagskulturen är en av de avgörande faktorerna om ett företag ska lyckas 

med att hantera en kris och inte låta krisen slå omkull en hel organisation.22 

 

3.2.1.2 Ledarskapet 

Ledaren har den mest centrala rollen i en krissituation för att åstadkomma det resultat som 

situationen kräver. Som ledare handlar det mycket om att kunna visa empati och ta ansvar. 

Det enda en ledare inte får göra i en sådan situation är att visa upp sin makt. Istället är det av 

oerhörd vikt att ledaren visar sig delaktig, visar sitt intresse för det som medarbetarna arbetar 

med och att lyssna. Det är även väldigt viktigt att visa att de åtgärder man har valt för att lösa 

krisen med är de bästa. Genom detta kommer medarbetarna att känna en trygghet vilket är 

väldigt viktigt att man gör när man har en kris att hantera.23 

                                                 
20 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 11-12 
21 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 163 
22 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 164-165 
23 Ibid 
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3.2.1.3 Simulering 

När man planerar krisberedskap är det av stor vikt att man kan identifiera risker. Man ska 

även se till att träna sin krishantering genom att simulera kriser, så att krisgrupper och 

ledningen på ett företag kan öva sig på krishantering. Ytterligare av vikt är att det ska finnas 

en bra dokumentation om hur man ska agera i en viss situation. Denna dokumentation ska 

uppdateras löpande. När man simulerar kriser brukar man prata om en positiv 

reaktionsförväntan, vilket innebär att när man på detta sätt övar företaget i krishantering, så 

bygger man samtidigt upp ett förtroende hos sina medarbetare. Detta leder till att 

medarbetarna känner en säkerhet i uppgiften.24 

 

3.2.1.4  Krisplanen 

Krisplanen utgör en grund vid krishantering, då denna ska fungera som en vägledning för de 

drabbade personerna. I krisplanen ska det ingå vilka som gör vad, vilka som ska kontaktas, 

hur de drabbade ska omhändertas samt vilka andra åtgärder som kan behöva göras. En 

förutsättning för att kunna ta fram en krisplan är att man först har identifierat potentiella kriser 

och tagit fram en hotbild. Det är också viktigt att en krisplan är lättillgänglig och att den är 

skriven med ett enkelt språk så att den är lätt att förstå.25 

 

3.2.1.5 Journalisterna 

Innan krisen knackar på dörren är det vikigt att företaget löpande förser medierna med 

information om organisationen, för att på så sätt skaffa sig en relation till dem och deras 

journalister. Syftet med detta är att när väl företaget ställs inför en kris så uppmärksammas det 

i medierna, och då är det inte de journalister som man skaffat sig en relation till som skriver 

illa om företaget i tidningarna. Det är extra viktigt för organisationer som Sydkraft AB, vars 

verksamhet berör en stor del av befolkningen i Sverige. Det som är intressant för medierna är 

att visa hur företaget hanterar krisen. Därför är det oerhört viktigt att hålla sig vän med 

medierna, då det i slutändan är de som skriver om företaget och ger befolkningen en bild av 

detsamma. Dessa personer är de som företagen är beroende av för att överleva.26 

 

                                                 
24 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 164-165 
25 Ibid 
26 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 166 
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3.2.1.6 Krisgruppen 

För att ha en fungerande krisgrupp är det som är viktigt att den är sammansatt av personer 

som har kompetens för att kunna hantera kriser. Människor som ingår i en krisgrupp samlas 

vid en kris, vilket kan vara en olycka, ett hot eller annan händelse som drabbat företaget. 

Krisgrupperna utgör en sorts ledningscentral för krishanteringen. En person i krisgruppen ska 

fokusera på kommunikationen med den externa och interna omgivningen. En annan ska sköta 

den information som företaget mottar och se till att denna blir sorterad samt föra den vidare 

till organisationens ledare.  

 

Under en krissituation ska det löpande föras en loggbok, i vilken det ska skrivas ner vilka 

åtgärder som har vidtagits, för att på så sätt ha något att gå tillbaka till och se vad som gjordes 

och när. Eftersom ingen inom ett företag vet hur länge krisen kommer att fortgå, är det viktigt 

att det från början upprättas en tidsplan för vad som ska göras, man ska även ta med i 

beräkningarna att personerna i krisgruppen ska ha avbytare, då krishaneringen sker under en 

sorts skiftarbetsgång.27 

 

3.2.1.7 Informatören 

Eftersom medierna har fått ett allt större inflytande så har informatörens roll blivit större. 

Informatörens uppgift är att ge information utåt, delvis genom medierna, men också till 

medarbetarna och de drabbade. Eftersom information är väldigt viktigt i en krissituation måste 

informatören ha en hög kompetens inom detta område. Det som gäller för informatören är att 

beslut måste fattas snabbt, samt att informationen ska vara en förkortning, förenkling och ett 

förtydligande av besluten. När en kris har gått över är det även informatörens roll att 

informera media om vad var det som hände och varför, samt hur företaget kommer att agera i 

framtiden för att krisen inte ska upprepas.28 

 

3.2.1.8 Praktiska detaljer  

Arbetsgången under en krissituation är att först fördela arbetsuppgifterna snabbt mellan 

anställda på företaget. Det är även viktigt att se till att flera olika områden täcks samtidigt, då 

det kommer att behövas under krishanteringen. De praktiska stegen enligt Thomas Skoglund 

är:  

                                                 
27 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995 sid 167-168 
28 Ibid 
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 Försäkra sig om att det finns resurser till extern och intern informationsgivning.  

 Informera receptionister och växeltelefonister. 

 Informera VD:n om situationen och se till att hon/han är tillgänglig under 

krishanteringen. 

 Skriva en loggbok med samtliga händelser och åtgärder som vidtagits under krisen 

gång. 

 Kontakta de personer som har expertkunskaper och tidigare utsetts till resurser vid 

eventuell kris.  

 Utse en person som ska tillse att medierna blir löpande informerade. 

 Kontakta andra organisationer som också arbetar med krisen, t ex räddningstjänsten. 

 Ta beslut om speciella åtgärder behöver göras gentemot företagets intressenter, som 

kunder, medarbetare eller de drabbade. 

 Se till att etablera en kontakt med berörda myndigheter.29 

 

3.3 Människans agerande i krissituationer 
Ordet kris kommer från det grekiska ordet ”krisis” och betyder ungefär avgörande vändning, 

plötslig förändring, ödesdiger rubbning.30 

 

Under en människas liv får vi alla genomgå ett antal kriser. Dessa kriser är uppdelade i två 

huvudgrupper, mognadsbundna kriser (utvecklingskriser) och situationsbundna kriser 

(traumatiska kriser).  

 

Den traumatiska krisreaktionen är ett resultat av att man drabbats av en plötsligt och oväntad 

händelse av sådan art att man inte klarar att bearbeta den själv. Det som utlöser krisreaktionen 

kallas stressor och den som drabbas reagerar på stressorn med olika grad av stress.31 

 

Det finns skillnader i hur människan upplever och reagerar på svåra situationer. Samma 

händelse kan upplevas på olika sätt av olika individer. Det finns fyra aspekter som påverkar 

hur vi människor reagerar i en svår situation. Dessa är:32 

                                                 
29 Skoglund, Krishantering, 2002, sid 69-70 
30 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001 sid 49-50 
31 Sandberg, När någonting har hänt, 2001 sid 43 
32 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 19 
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 Den utlösande faktorn 

 Den privata, inre betydelsen 

 Livsfaser 

 Sociala förutsättningar och familjesituation 

3.3.1 Krisens olika faser – mänskliga reaktioner 

Krisförloppet hos en människa följer ett mönster som kan indelas i fyra faser. Dessa faser är 

Chockfasen, Reaktionsfasen, Reparationsfasen och Nyorienteringsfasen.33 

 

3.3.1.1 Chockfasen 

Denna fas varar från en kort stund upp till en vecka.34 

 

I chockfasen kämpar individen med all kraft att hålla det som har hänt ifrån sig. Reaktionerna 

kan växla mellan apati och panik, gråt och skratt. Insikten om vad som hänt kommer först 

gradvis. Det har visats i undersökningar att människor som inte låter naturen ha sin gång utan 

håller igen sina reaktioner i chockfasen ofta får det svårare att komma igenom krisen. Under 

denna fas har individen nedsatt mottaglighet för meningsfull information.35 

 

Denna reaktion av att förneka verkligheten är ett skydd för människan. Att helt och direkt 

acceptera verkligheten i den krissituation som uppstått skulle kunna leda till att människan 

blir överväldigad av sin psykiska smärta och ångest. 36 

 

Utåt sett kan den drabbade verka lugn och samlad men under ytan råder ett totalt kaos. Det är 

inte ovanligt att den drabbade inte minns delar av vad som hänt eller vad som sagts.37 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel i reaktionen i chockfasen. 

Människor reagerar olika.38 

 

3.3.1.2 Reaktionsfasen 

Chockfasen går gradvis över i en reaktionsfas. Denna reaktionsfas kan pågå upp till ett år.39 

                                                 
33 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001, sid 52-53 
34 Sandberg, När någonting har hänt, 2001 sid 26 
35 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001, sid 52-53 
36 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 26 
37 Ibid 
38 Ibid 
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Reaktionsfasen inträder när den drabbade inser att hon/han inte längre kan hålla verkligheten 

ifrån sig utan börjar ta in det som hänt och försöker förstå hur det kommer att påverka 

framtiden. Här är det vanligt med ångest, mardrömmar, gråtattacker och olika kroppsliga 

symptom. Det är under denna fas vanligt med flykt till alkohol och tabletter. Det är också 

vanligt med flykt till arbete och overkliga drömmar. Det är viktigt att arbeta sig igenom all 

den smärta som denna fas medför.40 

 

Frågan varför och tankar om hur orättvist det är att det hände just mig är typiska för denna 

fas. Mycket handlar om att finna en mening med vad som hänt.41 

 

Tillsammans kallas ibland chockfasen och reaktionsfasen för den akuta fasen.42 

 

3.3.1.3 Reparationsfasen 

I den tredje fasen, reparationsfasen, försöker individen att anpassa sig till den nya situationen 

och de nya förhållandena. I denna fas börjar människa inse, både förnuftsmässigt och 

känslomässigt vad som hänt och försöker flytta tankarna från det förgångna till nuet. 

Fortfarande är känslorna blandade och ångest som tar sig uttryck som sömnrubbningar, 

muskelspänningar och liknande är vanligt. Andra symptom som kan uppträda är psykisk och 

social isolering.  Det är under reparationsfasen som många börjar känna ny styrka. Man tycker 

sig ha klarat något mycket svårt.43 

 

3.3.1.4 Nyorienteringsfasen 

Den sista fasen har inget slut.44 

 

Individen lämnar nu krisen bakom sig. Händelserna finns kvar, men de hindrar inte längre 

individen att fortsätta sitt liv. I nyorienteringsfasen vänder sig människan på nytt mot 

omvärlden, återupptar gamla kontakter och intressen eller skaffar sig nya. Individen går 

vidare i livet. 45  

                                                                                                                                                         
39 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 27 
40 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001, sid 52-53 
41 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 27 
42 Ibid 
43 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001, sid 52-53 
44 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 29 
45 Sjödén, Psykologi för gymnasieskolan, 2001, sid 52-53 
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Man brukar säga att tiden läker alla sår. Det är nog snarare så att det lägger sig en skyddande 

hinna ovanpå det öppna såret. När något senare skrapar på denna hinna, kan det lätt börja 

blöda igen (t ex födelsedagen, julhelgen).46 

 

3.4 Ledarskap 
Den process genom vilken en person (ledaren) får andra personer att nå uppställda mål utan 

tvång kallas ledarskap. Ledaren har till syfte att genom påverkan få andra människor att 

frivilligt, och helst engagerat, agera för att uppnå vissa mål. Om man använder tvång för att nå 

dessa mål är det inte fråga om ledarskap.47 

 

Ledarrollen är en av rollerna i en arbetsgrupp. Ledarrollen har dock större betydelse av två 

skäl, dels större formell makt, dels större psykologisk betydelse pga. av han/hon involveras i 

var och ens eventuella auktoritetsproblematik. De ledarfunktioner som måste utföras ingår i 

kategorierna:48 

 Planera 

 Organisera 

 Leda  

 Kontrollera 

3.4.1 Ledarstilar 

Det finns olika sätt, olika ledarstilar, att utöva sitt ledarskap på.49  

 

3.4.1.1 Auktoritärt, demokratiskt och ”låt/gå” -ledarskap 

En traditionell indelning av ledarskapsstilar skiljer på den auktoritäre ledaren, den 

demokratiske ledaren och ”låt/gå” ledaren.50 

 

Den auktoritäre ledaren styr, bestämmer och ger order. Han/hon vet bäst om det mesta oavsett 

personalens resurser, erfarenhet och värderingar. Han/hon har en tendens att lägga sig i allt, 

stort som smått, och inte lita på sina medarbetare. Den strikt auktoritäre ledaren ser sina 

                                                 
46 Sandberg, När någonting har hänt, 2001, sid 29 
47 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 286 
48 Lennéer-Axelson, Arbetsgruppens psykologi, 1991, sid 84 
49 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 288 
50 Ibid 
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medarbetare som okunniga, osjälvständiga och opålitliga. Personalens uppgift är att lyda 

chefen. Ordning och reda värderas mer än kreativitet.51 

 

Organisationer som är stora och geografiskt spridda kräver dock en annan ledarstil plus att 

kravet på inflytande och medbestämmande har tvingat fram ett mer demokratiskt ledarskap. 

Ett ledarskap som delegerar ansvar. Den demokratiske ledaren samarbetar och diskuterar med 

sina medarbetare, formulerar mål tillsammans och fattar sedan beslut tillsammans med 

medarbetarna. Medarbetarna har även möjlighet att agera självständigt för att uppnå vissa 

överenskomna mål.52 

 

”Låt/gå” ledaren abdikerar och låter gruppen få ”sköta sig själv”, dvs. han smiter från sin roll 

och genomför inte sitt uppdrag. Ibland saknar han helt enkelt motivation för sin uppgift som 

ledare. ”Låt/gå” ledaren är i många fall en osäker person. Man väljer en ”snäll” person att axla 

chefskapet.53 

 

3.4.1.2 Uppgifts- och personorienterad ledare – The Managerial Grid 

Uppgifts- och personorienterat ledarskap drivs av ledarens egen personlighet, om ledaren är 

uppgifts- eller personorienterad.54 

 

Den personorienterade ledaren fokuserar på individen och på hur gruppen som ska ledas 

samverkar och integrerar. Ledaren fokuserar på att medarbetaren (individen) mår bra och har 

det bra. Individen kommer i första ledet, och uppgiften i andra. Det viktiga är att gruppen 

fungerar bra. Uppgiftsorienterade ledaren fokuserar på målet med den uppgift som ska 

utföras. Först och främst ska uppgiften göras och målet nås, andra hand kommer individen 

och gruppen.55 

 

Det finns olika grader på hur mycket en ledare är person respektive uppgiftsorienterad. 

Ledarens profil är mer eller mindre personorienterad respektive uppgiftsorienterad. Denna 

                                                 
51 Lennéer-Axelson, Arbetsgruppens psykologi, 1991, sid 93 
52 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 288 
53 Lennéer-Axelson, Arbetsgruppens psykolog, 1991, sid 97 
54 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 290 
55 Ibid 
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ledarskapsprofil kan beskrivas med hjälp av en tvådimensionell skala som Blake och Mouton 

(1969) benämner ”The Managerial Grid”.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - The Managerial Grid 

 

Den extremt uppgiftsorienterade ledaren (9,1) är helt ointresserad av individer, interaktion 

med och relationer mellan människor, medan den extremt personorienterade ledare (1,9) 

uteslutande intresserar sig för individer, relationer och interaktion i gruppen. Den mest 

”effektive” ledaren är den som ”är en blandning av person- och uppgiftsorienterad ledare” 

(9,9).57 

                                                 
56 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 290 
57 Mabon, Organisationslära – struktur och beteende, 1988, sid 199 
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Man kan även illustrera graden av person- och uppgiftsorienterat ledarskap i en matris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 - Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

 

3.4.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Det finns inte en ledarstil som alltid är den rätta. Ledaren bör vara flexibel och agera beroende 

på situationen. 58 

 

Hersey och Blanchard (1988) har tagit fram en modell för situationsanpassat ledarskap. De 

hävdar att det som avgör valet av ledarstil är ledarens bedömning av sina medarbetares 

förmåga att kunna hantera situationen. Det är medarbetarens mognad som avgör hur de vill 

och kan ta ansvar för olika arbetsuppgifter. Ju mer mogen medarbetaren är desto lägre grad av 

uppgiftsorienterat ledarskap krävs. Mängden personorienterat ledarskap är också relaterat till 

medarbetarnas mognadsgrad, men detta förhållande är inte linjärt.59 

                                                 
58 Linnéer-Axelson, Arbetsgruppens psykologi, 1991, sid 87 
59 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 291-292 
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Dock är det inte enbart medarbetarnas mognad som avgör vilken typ att situationsanpassat 

ledarskap som krävs. Ledaren måste även identifiera vilken typ av situation som man ska 

agera i. 60 

 

Man kan dela in ledarstilen i fyra olika faser, beroende på graden av mognad som 

medarbetarna har:61 

1. Då medarbetaren är ny i organisationen krävs en hög grad av uppgiftsorienterat 

ledarskap. Ledaren ger instruktioner och styr arbetet. Ledarskapsuppgiften är att 

instruera. 

 

2. Då medarbetaren har ”vuxit in” i sitt arbete och mognat ökar det personorienterade 

ledarskapet samtidigt som det uppgiftsorienterade ledarskapet minskar. Medarbetaren 

har mognat och kan ta mer ansvar själv. Ledarskapsuppgiften är att ”införsälja”, dvs. 

förklara..processer..och..beslutsordning. 

 

3. I tredje fasen speglar ledarskapet hög personorientering och minskad 

uppgiftsorientering. Ledarskapsuppgiften är samarbete, ledare och medarbetare tar 

gemensamma..beslut..och..diskuterar..hur..problem..ska..lösas. 

 

4. När medarbetaren är ”fullmogen” minskar behovet av uppgiftsorienterat ledarskap 

men även personorienterat ledarskap minskar. Ledarskapsuppgiften är delegera. Nu 

tar medarbetaren själv ansvar, fattar beslut och implementerar besluten. 

                                                 
60 Sonny Hellberg, 2005-02-18 
61 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 291-292 
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Figur 4 - Situationsanpassat ledarskap 

3.4.2 Ledarroller - ledningsgrupper 

Ledarskap är både svårt och krävande och det är näst intill omöjligt för en enda person att 

behärska ledarskapets alla olika funktioner. Därför har organisationer en ledningsgrupp. I en 

ledningsgrupp ingår olika typer av ledare och ledarstilar som kompletterar varandra men där 

alla har samma grundläggande mål och värderingar. Enligt Adizes (1982) är det fyra 

ledningsroller som är nödvändiga för att skapa en bra ledningsgrupp:62 

 Den resultatorienterade rollen (att se till att resultat uppnås) 

 Den administrativa rollen (att styra och administrera verksamheten) 

 Entreprenörsrollen (att formulera mål, inriktningar och verksamhetsidéer och få dessa 

genomförda) 

 Integrationsrollen (att få helheten att fungera) 

 

                                                 
62 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 1995, sid 296 
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3.5 Ledarskap i krissituationer 
I en krissituation är det ledarens uppgift att lotsa sig själv, sina medarbetare och ibland även 

andra genom krisen ut till andra sidan, där det normala i livet kan återgå fast med en ny 

erfarenhet i bagaget. Vi är alla olika som människor och vi reagerar olika på olika situationer. 

Ledarens uppgift är att vara vägvisare åt de medarbetare man har att leda. I en krissituation 

blir detta ännu mer tydligt. En ledare måste kunna peka med hela handen samtidigt som 

han/hon måste trösta och stötta. 63 

 

”En situation har en tendens att uppträda hur den vill”64 

 

När det väl blir en krissituation (skarpt läge) finns ingen tid att skaffa sig kunskap och planera 

hur man bör agera i en kris. Allt måste gå snabbt. Det går nästan inte att göra för mycket i en 

krissituation. Risken är tyvärr större att det görs för lite.65 

 

Bara för att man är ledare i den ordinarie organisationen på företaget behöver det inte betyda 

att man ska ingå i krisgruppen på företaget. De personer som ingår i krisgruppen är med där 

tack vare att de har specifika kunskaper och personlighetsdrag som fungerar i krissituationer. 

De ledare som inte är del av krisgruppen bör dock genomgå viss utbildning i krishantering i 

syfte att öka sin kunskap i omvärldsreaktioner, medier och krishantering.66 

3.5.1 Samverkan  

Ingen kan klara en krissituation ensam utan det krävs att man hjälps åt. Detta gäller hela 

företagets organisation. Det är viktigt att samla alla berörda aktörer redan i krisens 

inledningsfas för att diskutera och samverka. Dessa aktörer bör träffas regelbundet under 

själva krisförloppet. Det bästa är om gruppen träffas innan en kris inträffar och fastslår en 

genomarbetad arbetsfördelning. Det kan lätt bli konflikt om man inte vet vad som förväntas 

av en själv samtidigt som man känner stress och frustration pga. krissituationen.67 

                                                 
63 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 3 
64 Sonny Hellberg, 2005-02-18 
65 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 4 
66 Skoglund, Krishantering, sid 44 
67 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 11 
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3.5.2 Ledarrollen 

Ledarrollen blir alltid förstärkt vid en krissituation och medarbetarna (de som ledaren är 

ledare för) förväntar sig att ledaren ska ge dem direktiv. Det viktiga är att ledaren är ärlig och 

inte skönmålar situationen. Känns ledaruppgiften tung är det viktigt att ledaren erkänner detta 

för sina medarbetare, vilket oftast leder till att medarbetarna stöttar sin ledare. Detta för 

gruppen samman. I en krissituation är det viktigt att ledaren är lyhörd och låter sina 

medarbetare ”prata av sig”.68   

 

Det är viktigt att ledaren står mitt i det svåra och svarta i krisen tillsammans med sina 

medarbetare, då blir ledaren en symbol för hoppet. Ingen människa vill stå ensam mitt i en 

kris och ledaren visar med sitt engagemang att ingen behöver vara ensam. Det är dock viktigt 

att ledaren inte tar på in hela bördan själv. Det är viktigt att ha ett skyddsnät omkring sig. 69 

 

Tänkvärt: 

”Som ledare kommer du inte att få kritik för att det gjordes för mycket vid det akuta läget, 

utan i så fall att det gjordes för lite.”70 

3.5.3 Rutiner och intuition 

När företaget hamnar i en krissituation finns det ingen, eller mycket lite tid till eftertanke för 

ledaren. Många beslut och insatser måste ske snabbt. Det förväntas av ledaren att han/hon ska 

veta vad som ska göras, även om han/hon inte vet det. Ledarens tidigare erfarenheter kommer 

väl till pass i en krissituation. Rutiner och handlingsplaner hur man ska handla i en 

krissituation måste ha tagits fram i förväg. Det finns ingen tid i ett akut läge att hitta nya 

mönster och rutiner att följa. Det uppstår nya situationer hela tiden under en kris och beslut 

måste tas där ledaren får lita på sin intuition. 71 

 

Kunskap är det allra viktigaste i en krissituation. Kunskap får man bl a genom information. 

Det är alltid bäst att samtliga inblandade får veta vad som hänt och varför. I informationen är 

detaljer viktiga och man kan aldrig informera för mycket. Fantasin är värre än verkligheten.72 

 

                                                 
68 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation,2003, sid 12 
69 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 18 
70 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 21 
71 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 14 
72 Rehnstam, Att vara ledare vid krissituation, 2003, sid 15 
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3.6 Forskningsöversikt 
Nedan kommer vi att presentera ett sammandrag av en tidigare uppsats, skriven av Linda 

Johansson och Marie Larsson vid Södertörns Högskola höstterminen 2003.  

3.6.1 Aspekter av krishantering i teori och praktik 

Uppsatsen ”Krishantering i teori och praktik” baseras på två fallstudier av två av Sveriges 

största elbolag, Sydkraft och Vattenfall. Studien berör hur dessa två stora företag hanterar en 

krissituation som kan uppstå. Syftet blir således att identifiera om praktikerna i elbolagen 

hanterar en kris som teoretikerna föreslår att praktikerna bör göra. Problemformuleringen blir 

alltså att ta reda på om företagen hanterar en kris som teoretikerna inom krishantering föreslår 

att det ska göra. 

 

De utför en kvalitativ undersökning, där de intervjuar respektive företags informationschef, 

för att ta reda på hur företags krisplan ser ut, samt vad som händer innan, före och efter en kris 

på företaget. Fokus i uppsatsen har de lagt på krishanteringsprocessen, och alltså inte på 

någon specifik kris. Intervjuerna grundas utifrån olika teoretiska referensramar som beskriver 

vad en kris är och hela processen som sker före, under och efter.  

 

Materialet som de får fram efter att ha utfört intervjuerna granskar de sedan analytiskt och 

reflekterar denna med vad teorierna säger inom ämnet, för att på så sätt få reda på vad det 

finns för likheter mellan praktiken och teorin, och vad det är som företagen inte gör i en 

krissituation som teorin föreslår. Analysen leder till slutsatserna att krishanteringsmodellen 

faktiskt också fungerar i praktiken. Båda företaget utarbetar planer och grupper samtidigt som 

de bygger upp goda relationer med massmedia. Den ”interna säkerheten” förstärks genom att 

”viktiga” människor är förberedda på vilka arbetsuppgifter som ska tillämpas vid en kris. 

Efter en kris finns det även återkoppling till företagen i form av reflektioner av vad som gick 

rätt och fel. Det viktigaste efter en kris som bägge företagen lägger vikt vid är att återuppta 

och arbeta mot ett förnyat förtroende bland sina kunder och medarbetare för att behålla sina 

intressenter. Praktikerna hanterar en kris på samma sätt som de olika teoretikerna förespråkar 

att de ska göra.73 

  

 

                                                 
73 Johansson. Larsson, Krishantering i teori och praktik –Två fallstudier av Sydkraft och Vattenfall,2003 
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4 Sammanställning av data 
Nedan följer en sammanställning över vår datainsamling från Sydkraft AB och Sydkraft Nät 

AB. 

 

4.1 Sydkraftkoncernen - presentation 
Sydkraft AB bildades 1906 och har idag cirka 6 000 medarbetare som finns på ett 100-tal 

arbetsplatser främst i Sverige men även i Danmark och Polen. I Sydkraftkoncernen finns 45 

rörelsedrivande dotterbolag som bedriver verksamhet inom områden el, naturgas, gasol, 

värme, kyla, vatten och avlopp, energi ur avfall och bredbandskommunikation. 

Sydkraftkoncernen har totalt ca 1,1 miljoner kunder. Sydkraftkoncernens resultat för 2003 var 

3,6 miljarder kronor vilket var en förbättring med 10 % jämfört med året innan.74 

 

Sydkraft AB är ett dotterbolag i världens största energikoncern – E.ON. I E.ON-koncernen 

ingår ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag i Europa och USA. E.ON, som har sitt 

huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland, omsätter cirka 420 miljarder kronor och har cirka 

65.000 anställda. E.ON är världens största privata energibolag med cirka 35 miljoner kunder 

inom främst el, gas och vatten.75 

 

Sydkraft AB:s affärsidé är: 

”Våra produkter och tjänster inom energi, miljö och kommunikation ger våra kunder ökad 

konkurrenskraft, komfort och trygghet.”76 

 

Företagets vision är:77 

 Vi ska vara kundens självklara val 

 Vi ska ha branschens starkaste varumärke 

 Vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna 

 Vi ska vara branschens mest lönsamma företag 

                                                 
74 Sydkraft, Årsredovisning 2003, sid 4 
75 Ibid 
76 Sydkraft, Årsredovisning 2003, Sid 8 
77 Ibid 
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Sydkraft AB:s strategi är:78 

 Sydkraft ska växa, främst genom företagsförvärv 

 Sydkraft ska arbeta som ett sammanhållet företag med ett utbud inom 

energiförsörjning 

 Sydkrafts verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 

”Sydkrafts tre kärnvärden Värdehöjande lösningar, Förtroende över tiden och 

TomorrowToday ska genomsyra verksamheten och stärka kundernas konkurrenskraft såväl 

som deras förtroende för Sydkrafts verksamhet nu och i framtiden.”79 

 

 Värdehöjande lösningar – Sydkraft ska erbjuda värdehöjande lösningar till kunden. 

Detta innebär att företaget ständigt eftersträvar att öka kundernas upplevda värde. 

Produkter och tjänster ska vara anpassade till kundens behov. De ska vara enkla och 

bekväma att använda samt upplevas som innovativa och nya. 

 Förtroende över tiden – Förtroende över tiden är den relation som Sydkraft strävar 

efter till samtliga sina intressenter. Detta förtroende måste förtjänas om och om igen 

och får aldrig tas för givet. Förtroende bygger på tillgänglighet, trygghet, pålitlighet 

och kreativitet. 

 TomorrowToday – står för morgondagens lösningar ska erbjudas redan idag. Sydkraft 

arbetar hårt för att vara en föregångare som bidrar till att skapa livskvalitet i vid 

bemärkelse. TomorrowToday skapar förväntan, såväl hos medarbetare som hos kunder 

och omvärld.80 
 

Sydkraft Nät AB ansvarar för distribution av el till ca 1 miljon slutkunder. Företaget är ett 

helägt dotterbolag till Sydkraft AB och huvudkontoret ligger i Malmö. Sydkraft Nät AB har 

783 anställda och hade en nettoomsättning 2003 på 1 497 426 kr.81 

  

4.2 Sydkraftkoncernens krisplan 
Sydkraftkoncernens krisplan är uppbyggd på två planer, den ena som kallas 

”Nödlägesberedskap”, där företaget beskriver hur man hanterar och förebygger kriser82. Den 
                                                 
78 Sydkraft, Årsredovisning 2003, Sid 10 
79 Sydkraft, Årsredovisning 2003, Sid 4 
80 Sydkraft, Årsredovisning 2003, Sid 9 
81 http://www.sydkraft.se/templates/CompanyPage.aspx?id=12158 (050405) 
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andra delen är en ”Kriskommunikationsplan” där de försöker säkerhetsställa att kriser 

hanteras på ett korrekt sätt inom företaget.83 Dessa två delar av krisplanen går mycket in i 

varandra, men för att förtydliga kommer vi att redovisa de två delarna var för sig.  

4.2.1 Nödlägesberedskap 

Syftet med denna beredskapsplan är att: 

”Säkerhetsställa att det finns rutiner för att identifiera förebygga och hantera oönskade 

händelser som kan medföra påverkan eller skador på person, miljö eller egendom”84 

4.2.2 Krisorganisationen 

Delen som handlar om krishantering beskriver hur företaget ska hantera de olika kriser som 

man kan komma att utsättas för. I början av en kris ska det tillsättas en krisorganisation. Vid 

en kris som resulterar i personskador, ska även en krisstödsgrupp kallas in. Det huvudsakliga 

ansvaret för att dessa krisorganisationer tillsätts har VD eller eventuell ersättare. 

Krisorganisationen ska bestå av en ledningsgrupp, en miljösamordnare och en 

brandskyddssamordnare. Vid tillsättandet av en krisorganisation ska man inom företaget gå ut 

med varför gruppen ska tillsättas, vilka befogenheter, respektive ansvar som den kommer att 

ha. Det ska också finnas specificerade namn på de personer som ingår i gruppen, vilken 

uppgift varje individ har, samt personuppgifter (telefonnummer) tillhörande dessa.85 

 

Huvuduppgifterna för gruppen är att den omgående ska bilda sig en uppfattning om hur 

situationen ser ut, men också att så fort som möjligt minska den verkan som krisen kan 

komma att resultera i för Sydkraft. De ska även se till att informera massmedia och kunder. I 

informationen ska det framgå bestämda tidpunkter när Sydkraft kommer att gå ut med 

ytterligare information. I uppgifterna ingår även att se till att hålla myndigheter uppdaterade 

om krisen och vad som görs i syfte att motverka denna. Det ska även skrivas en dagbok, där 

gruppen ska notera upp samtliga vidtagna åtgärder och vid vilken tidpunkt som man har gjort 

dessa. Dokumentering av olika orsaker till krisen som de tror sig finna skall göras, samt vilka 

åtgärder som gruppen har vidtagit för att motverka att ytterligare en ny kris uppstår. Det är 

                                                                                                                                                         
82 Sydkraft, Nödlägesberedskap, 2002-06-11, sid 1 
83 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 1 
84 Sydkraft, Nödlägesberedskap, 2002-06-11, sid 1  
85 Sydkraft, Nödlägesberedskap, 2002-06-11, sid 4 
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även krisorganisationen som ska se till att informera ledningsgruppen om när gruppen har 

deaktiverats och man återgått till normal produktion igen.86 

 

Krisorganisationen kan aktiveras utan något varsel, både under arbetstid och under icke 

arbetstid. Inom nödlägesberedskapen finns det även check- och larmlistor över olika 

myndigheter och organisationers telefonnummer vid en krissituation, en mall över hur man 

bjuder in massmedia till presskonferens samt instruktioner hur man skriver ett 

pressmeddelande. Dessutom skall det finnas tydliga adresslistor till all massmedia som kan bli 

aktuella, mallar för aktivering av krisorganisationen, hur en olycksfallsrapport ska se ut, hur 

man följer upp en kris (brister i arbetsinstruktioner, kommunikation, vem ansvarar för att det 

blir gjort osv.).87 

4.2.3 Kriskommunikationsplan 

Syftet med denna kommunikationsplan är: 

”Att säkerhetsställa att kriser, olyckor och incidenter inom områdena säkerhet och miljö 

hanteras korrekt”88 

 

Generella regler som gäller när en kris drabbar Sydkraft är att verksamheten inte ska avstanna, 

utan man ska trots krisen fortfarande utöva de vardagliga verksamheterna. Det finns även tre 

generella direktiv för vad som gäller vid en kris;  

1. Den första är att man ska till det yttersta samarbeta med myndigheter och andra 

intressenter för att på så sätt minimera krisens.  

2. Det andra är att man ska snabbt skicka information till media, anställda och andra 

intressenter för företaget.  

3. Till sist så får inte heller företaget göra några uttalanden som inte informationschefen 

eller VD är underrättad om.89 

 

Sydkrafts egen definition av en kris är att det är ”en händelse som inträffar utöver det 

normala, som därmed kan komma att utgöra ett hot mot företagets mål och visioner”. 

Exempel på krissituationer kan vara brand, explosion, läckage, utsläpp av kemikalier, skador 

                                                 
86 Sydkraft, Nödlägesberedskap, 2002-06-11, sid 5 
87 Sydkraft, Nödlägesberedskap, 2002-06-11, sid 12 21 
88 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 1 
89 Ibid 
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på omgivningen, protestaktioner eller eventuella allvarliga olyckor som kan störa 

organisationens verksamhet. 90 

 

I Sydkraftkoncernens kriskommunikationsplan står det även väldigt tydligt vilka målgrupper 

som snabbt ska få tillgång till informationen. Dessa är massmedia (genom pressmeddelande 

samt personlig kontakt), anställda, politiker, kommunen, kunder (genom exempelvis 

kontaktpersoner), grannar och grannföretag.91 

 

4.2.3.1 Ansvar 

Vem säger då vad och till vem är ytterligare en fråga som denna plan besvarar. Enligt 

kommunikationsplanen är det ledningens främsta ansvar att se till att rätt information sprids. 

Talesmannen i en kris är alltid VD, informationsansvarig eller andra personer som ledningen 

har utsett. Den person som är informationsansvarig är främst ansvarig för att informationen 

når massmedia, anställda, berörda myndigheter och andra berörda parter. VD och olika 

underchefer är sedan i sin tur ansvariga för informationen som skall ges till kunderna. Man 

anser även det vara väldigt viktigt att telefonnummer görs lätt tillgängligt för samtliga 

berörda, för att på så sätt få ut informationen så snabbt som möjligt.92 

 

4.2.3.2 Krisförlopp 

I kriskommunikationsplanen redovisas det även för två olika krisförlopp som kan uppstå och 

som Sydkraft kallar den goda respektive den onda spiralen. I det stora hela innebär den goda 

spiralen att företaget går in i en kris med en hög beredskap och kan på så sätt hantera krisen 

på ett väldigt bra sätt. I den onda spiralen däremot kommer krisen till företaget som en 

överraskning, vilket smittar av sig på hela krishanteringsprocessen, då allt går väldigt 

långsamt. 93 

 

4.2.3.3 Riktlinjer 

De olika riktlinjer som organisationen har satt upp i sin externa information är att ta ett eget 

initiativ, för att senast 30 minuter efter krisen gå ut med en kort men precis information om 

det inträffande. Pressmeddelande ska sedan tidigare finnas föreberett, och ska inte innehålla 

annan information än den som krisgruppen kommit överens om. Det är även väldigt viktigt att 
                                                 
90 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 2-3 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
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företaget visar medkänsla med de drabbade, samt att man snabbt samlar in aktuell information 

och väljer ett budskap som företaget kan stå för. Det är även viktigt att hela tiden hålla 

massmedia uppdaterade, fastän det ibland inte finns något nytt att säga. Senast två timmar 

efter att krisen brutit ut, ska företaget hålla en presskonferens. Man ska även se till att ta in 

tillräckligt med personal, som exempelvis kan besvara telefonsamtal från berörda företag, 

myndigheter och andra individer, men också expertkunskap som kan komma att bli nödvändig 

för att kunna uttala sig korrekt i massmedia. Till sist i den externa informationen ska det 

finnas tillgängliga pressrum och andra praktiska saker såsom faktablad osv. 94 

 

4.2.3.4 Förhållningssätt mot journalister 

Det finns tydliga förhållningssätt för personalen hur de ska förhålla sig till journalister, då 

Sydkraft anser detta vara en väldigt stor del i krishanteringsprocessen. Det första man ska se 

till är att koordinera sig, för att på så sätt undvika att olika budskap och information sprids ut. 

Media ska utföra en intervju med informationsansvarige som ska vara snabbt klar (man 

redogör först för nyheten och därefter redovisar man mer i detalj), kort (tala och skriv så 

kortfattat man kan), empatisk (visa empati för de drabbade), öppen (vara öppen och redovisa 

enbart fakta), saklig (se till att informationen är fakta utan värdeladdade ord) och att vara 

tillgänglig då journalister måste kunna få tag på företaget när de behöver det.95 

 

Sydkraft sätter även vikt vid saker som man kan tycka är småsaker, exempelvis hur man ska 

svara i telefon. När man svarar i telefon anser de att man ska bekräfta det som har hänt om 

man är säker på sin sak samt berätta vad företaget i detta läge gör för att bearbeta 

kissituationen. Till sist ska man även alltid se till att ta journalistens uppgifter; namn, 

telefonnummer och media osv. Saker man aldrig bör göra i en krissituation är att exempelvis 

svara ”inga kommentarer”, eller att spekulera, lägga skulden på någon, att spekulera om 

framtiden mm.96 

 

4.2.3.5 Intern information 

Det är även väldigt viktigt att personalen på Sydkraft förses samtidigt med samma 

information som massmedia. De bör även få information om viktiga saker som vem som är 

talesman för att om de ställs inför en oväntad intervju kunna följa krisinstruktionen. 

                                                 
94 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 2-3 
95 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 4 
96 Ibid 
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All information som berör krisen ska skickas som mail, men även genom Sydkrafts egna 

intranät.97 

 

I kriskommunikationsplanen ska det även finnas telefonlistor till olika nyckelpersoner, som 

det kan bli nödvändigt att ta kontakt med. Dessutom en mall för hur ett pressmeddelade bör se 

ut samt annan relevant information som underlättar vid en krissituation.98 

 

4.3 Intervjuer med Sydkraft 
Vi har genomfört 3 intervjuer inom Sydkraftkoncernen (1 intervju på Sydkraft AB och 2 

intervjuer inom Sydkraft Nät AB). Den gemensamma bild vi fått av den situation som uppstod 

natten mellan 8-9 januari 2005 är följande: 

 

Sydkraft Nät AB har haft en krisplanering som har underbyggts av statistik, trender och 

undersökningar på historik vilka gav en hotbild, som resulterat i en krisberedskap för att 

kunna hantera storstörningar på ca 60-70 ledningars bortfall (personal, material mm). 

Sydkraft Nät AB får löpande väderutsikter och höjer beredskapen kontinuerligt med 

personal i relation till väderutsikterna. 

Den situation som uppstod 8-9 januari 2005 var att ca 1000 ledningar föll bort. Den 

ordinarie krisplanen klarade inte av en sådan belastning. Ingen var beredd på att något 

kunde ske i denna storleksordning. 

Den beredskap som Sydkraft Nät AB hade var på inget sätt anpassad för en situation av 

denna storleksordning utan för en betydligt mindre hotbild.99  

4.3.1 Intervju med informationschef Ewa Grönwall  

Ewa Grönwall (E.G.) informationschef på Sydkraft Nät AB, anser att krisplanen 

huvudsakligen efterlevdes vid stormen den 8-9 januari. Varje år hålls övningar för personer på 

ledningsnivå och vartannat år hålls övningar för samtliga anställda där man simulerar kriser. 

Dessa övningar anser E.G. vara väldigt nyttiga och bra. 

 

                                                 
97 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 4 
98 Sydkraft, Kriskommunikationsplan, 2002-04-30, sid 6-7 
99 Intervju med Claes Schlyter, 050401 
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E.G. hade tillgång till krisplanen både i en pärm på sitt kontor och dessutom även på 

Sydkrafts intranät. Vad som står i krisplanen är hon väl informerad om, då hon bl.a. var en av 

dem som var med och tog fram den. 

 

E.G. blev informerad om krisen och sattes i beredskap redan på fredagen den 6 januari då det 

fanns indikationer på att ett oväder skulle dra in över Sverige. Den 8 januari bildades en 

krisgrupp som samlades på morgonen och påbörjade krishanteringen. Alla visste direkt sin 

egen roll. Det fördes även en loggbok där alla handlingar dokumenterades. 

 

Två gånger per dag fördes prognoser på intranätet och anslag, där företaget informerade om 

hur läget såg ut, och vad som var på gång. Samtliga på företaget blev även informerade, vilket 

innebar att mycket information cirkulerade. Detta fick till konsekvens att det ibland blev svårt 

att sortera all information. Två gånger per dag skickades även pressmeddelanden ut till media. 

Informationen till kunder gick ut via TV, radio och Sydkrafts kundtjänst. Enligt E.G. skedde 

all informationshantering enligt krisplanen. 

 

Intrycket som ledningen gav var mycket personorienterat, i det stora hela gav 

koncernledningen ett fokuserat och samlat intryck. I den vanliga vardagen använder Sydkraft 

ett delegerande och instruerande ledarskap men vid stormen blev det istället mer 

uppgiftsorienterat. E.G. berättade att vid en tidigare kris då det satt en annan VD på Sydkraft, 

klarade han inte av denna ledarposition och blev tvungen att avgå efteråt. E.G. berättar att vid 

en kris så ställs ledarnas egenskaper på din spets, och detta är ett tydligt exempel på detta. 

 

Utvärdering har gjorts och det som framkom var att Sydkraft Nät AB i Norrköping följde 

krisplanen och att krisorganisationen fungerade bra. Det som kan förbättras är 

kommunikationen regionalt/kommunalt. Det som E.G. misstänker (eller tror) är att de kriser 

som händer geografiskt närmare Sydkrafts huvudkontor i Malmö och koncernledningen 

reagerar man annorlunda på, eftersom krisen kommer mer inpå. E.G. anser även att ingen 

krisplan i världen kan skydda mot en så omfattande kris som denna, däremot kan man lära sig 

mycket genom att analysera hur allt blev i praktiken, och att ta bristerna på allvar. 

4.3.2 Intervju med säkerhetschef Claes Schlyter  

Claes Schlyter (C.S.), säkerhetschef på koncernnivå, anser att Sydkraft Nät AB hade en god 

krisberedskap i relation till den hotbild man arbetade med innan den 8 januari 2005. Den 
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situation som uppstod 8-9 januari var ingen beredd på. Den ordinarie krisplanen kunde inte 

hantera den belastning på organisationen som en krissituation i denna storleksordning 

skapade. Det tog 2-3 dagar innan man förstod omfattningen av situationen.  

 

En helt ny organisation bildades för att hantera situationen och att återuppbygga nätet. En 

tillfällig organisation på 2 700 personer skapades.  Sydkraft ”dammsög” alla andra företag i 

branschen för att få in tillfällig personal. Man lagar nu nätet tillfälligt, för att få igång det 

provisoriskt igen. Det kommer att ta 2-3 år innan allt är återställt igen. Just nu liknar Sydkraft 

Nät ABs tillfälliga organisation en militär organisation. Ledaren för den tillfälliga 

organisationen är en VD från ett annat dotterbolag. En ledare som har rätt kompetens. Övriga 

medlemmar i ledningsgruppen är handplockade. Extra personal kallades in från t ex Norge, 

Finland, Danmark, Polen, Tyskland, England för att hjälpa till ute i fält.  

 

Normalt använder Sydkraft Nät AB entreprenörer som genomför arbetet i fält. Dessa 

entreprenörer känner och kan sina medarbetare och de har ett arbetssätt som fungerar. 

I den aktuella situationen fick dessa chefer 6-7 gånger fler medarbetare att leda (t ex 20 

polacker, 50 engelsmän och 24 finländare). Det är klart att det blev ledningsproblem! Det var 

irritation bland ”manskapet”, långa tider hemifrån, svåra förhållanden att arbeta under mm. 

Det har varit påfrestande arbetssituationer och man har fått improvisera. Det skapades även en 

ny underhållsorganisation för att hantera situationen. Tyvärr har det skett två dödsfall och 

flera allvarliga skador i återuppbyggnadsarbetet. Denna kris har även gett upphov till en 

diskussion om en eventuell ändring av svensk lagstiftningen inom detta område.  

 

Det enda sättet att nå kunderna, de drabbade, var via Lokalradion. Det gick ju inte via TV, 

Internet eller mobil eftersom det inte fanns någon ström. Postgången fungerade inte heller. 

Man hoppades på batteridrivna radioapparater. Man försökte vara aktiv och ge information. 

Sydkraft Nät AB skickade ut brev till samtliga. Trots detta fick företaget kritik för att de inte 

gått ut med tillräcklig information. 

4.3.3 Intervjuer med underhållsingenjör Lars Jansson  

Lars Jansson (L.J.), underhållsingenjör Sydkraft Nät AB, anser att Sydkrafts krisplan inte var 

och är realistiskt. Han berättar också att han inte vet exakt vad krisplanen innehåller. L.J. talar 

även om att han inte ens har tillgång till krisplanen (detta låter konstigt anser vi, eventuellt 

kan L.J. har missuppfattat frågan). Han berättar att det löpande hålls krisövningar, men att har 
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själv aldrig deltagit. Han är också osäker på vem som har deltagit vid framtagningen av 

krisplanen.  

 

L.J. blev informerad om situationen på morgonen den 8 januari. Det var han själv som ringde 

och frågade om vad som hade hänt. Krisgruppen bildades den 9 januari. Den löpande 

organisationen fungerade inte som vanligt, eftersom alla resurser riktades mot att reda upp 

situationen efter stormen. 

 

Information från företaget skedde kontinuerligt genom möten. Man hade regelbundna 

kvällsmöten varje kväll. All information till media skedde genom den pressansvarige. 

 

En vanlig dag använder ledarna delegering och ett utvecklat samarbete, men under stormen 

blev ledarskapet mer uppgiftsorienterat. Beslutsordningen förändrades, då det var så oerhört 

många beslut som skulle fattas. Det fattades många snabba beslut. 

 

L.J. har tagit del av utvärderingen, och anser sig vara dåligt informerad om krisplanen och 

dess innehåll. Det positiva i utvärderingen var att deras organisation fungerade väldigt bra. 

L.J. anser att denna kris var för svår att hantera. Han menar vidare att ett sånt stort dokument 

som en krisplan inte går att à jourhålla.  
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DEL III 

5 Analys 
Här följer vår analys där vi jämför teori med empiri. Den grundläggande frågan vi måste få 

svar på först är om händelsen som inträffade 8-9 januari 2005 var en kris. Detta för att sedan 

besvara vår fråga, om Sydkraftkoncernens krisplan överensstämmer med hur teorin beskriver 

en krisplan, samt om denna efterlevdes vid hanteringen av stormen Gudruns verkningar. 

 

5.1 Var detta en kris? 
Vi kan konstatera att den situation som uppstod den 8-9 januari 2005 var en krissituation. 

Detta var en situation utöver det vanliga. Enligt Claes Schlyter (C.S.) hade Sydkraftkoncernen 

vid denna tidpunkt en krisberedskap för att hantera storstörningar på ca 60-70 

ledningsbortfall. Dessa siffror har man fått fram genom statistikstudier av tidigare storlekar på 

ledningsbortfall pga. vädrets påverkan. Denna natt var det ca 1000 ledningar som föll bort. 

 

På grund av det stora antalet ledningsbortfall kunde inte Sydkraft använda sig av sina vanliga 

handlingsmönster (rutiner och processer) för att lösa situationen. 

 

Situationen kom inte helt överraskande, samtliga respondenter visste att stormen var på väg. 

Redan torsdagen den 6 januari 2005 hade företaget ökat beredskapen. 

 

De närmast följande dagarna var intensiva och kaotiska. Enligt C.S. tog det 2-3 dagar innan 

man i företaget förstod vidden av situationen. För att kunna hantera denna situation fick 

företaget ”dammsuga” alla andra företag i branschen för att på tag på extrapersonal. 

 

Det var ett oerhört stort antal kunder och privatpersoner som saknade el, och företaget 

arbetade mot tiden. Denna kris har en exakt tidpunkt när den startade men vi kan inte säga 

exakt när den kommer att upphöra. 

 

5.2 Jämförelse mellan Sydkrafts krisplan och teorierna 
Det vi har sett under arbetets gång är att teorin om hur en krisplan bör se ut liknar i stor 

utsträckning Sydkraftkoncernens krisplan. Vikt läggs vid informationen som sprids inom 

företaget när en krissituation uppstår, både internt till samtliga anställda, men även externt i 
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form av kontakter med berörda myndigheter, företag och massmedia. Nedan kommer vi att 

göra en mer tydlig jämförelse och då utgå ifrån de faktorer som kan komma att bli avgörande 

vid hantering av en kris enligt teorin. 

 

Inom teorin pratar man om att organisationer med ledare som lägger stor tyngd på öppenhet 

och ärlighet har lättare att identifiera kriser och ta hand om kriser när de har inträffat. Vi anser 

att detta kan man se hos Sydkrafts ledare, då de trycker mycket på att ärligt informera om vad 

som har hänt och om vad som görs för tillfället från företagets sida. Man ska absolut inte ha 

några hemligheter för några inblandade.  

 

Både i nödlägesberedskapen och i kriskommunikationsplanen finns det tydliga föreskrifter 

och riktlinjer för att ta kontakt med berörda parter, samt att hålla journalister uppdaterade om 

vad som händer, då det är dessa som i sin tur skildrar företaget utåt sett. Löpande sker det 

även simulering av kriser för att företaget och deras anställda ska få möjlighet att öva hur de 

ska bete sig, samt för att bygga upp ett självförtroende hos de anställda. Även detta är något 

som enligt teorin bör ingå i krishanteringen. Under en krissituation ska det löpande föras 

loggbok, i vilket det ska skrivas ner vilka åtgärder som vidtagits. Detta för att på så sätt ha 

något att gå tillbaka till och efteråt se hur situationen hanterades. I Sydkraftkoncernens 

krisplan står det tydligt att det ska föras en löpande dagbok. I krisplanen framgår även exakt 

hur de anställda ska agera, vilka de skall kontakta samt vilka andra åtgärder som behöver 

utföras. Detta är även något som teorin lägger stor tyngd vid. 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att allt som teorin nämner som bör ingå i en krisplan även 

ingår i praktiken hos Sydkraft. Detta resultat kan vi även få stöd för genom den tidigare 

forskning som vi redovisat. Där kommer de två författarna i sin uppsats fram till att företagens 

krishantering stämde bra överens med vad teorin sa om en krisplans innehåll. Alltså samma 

resultat som vi kommit fram till genom vår analys. 

 

5.3 Arbetar man enligt krisplanen inom företaget? 
Som vi nämnde i stycket ovan har vi kommit fram till att Sydkraft Nät AB:s krisplan stämmer 

bra överens med den teori som finns skriven om krisplaner. Nästa fråga blir att ta reda på om 

denna krisplan efterlevs i företaget, både när det gäller den administrativa delen men även 

inom den del som arbetar ute i fält. 
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Avgörande för att få reda på om krisplanen efterlevs är att undersöka om man har tillgång till 

den på företaget. Detta är en grundförutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna följa 

den. Efter att vi utfört våra tre intervjuer fann vi att säkerhetschefen C.S.  och 

informationschefen Ewa Grönwall (E.G.) båda hade tillgång till krisplanen, både i 

pappersform men även genom företagets interna nät. Båda ansåg att de hade bra kännedom 

om krisplanen. Underhållsingenjören Lars Jansson (L.J.) däremot hade inte tillgång till 

krisplanen. Han ansåg att hans kännedom om den var låg. Något som ska belysas är att 

säkerhetschefen C.S. svarade att samtliga har tillgång till planen, då den finns på deras 

gemensamma intranät. Att underhållsingenjören L.J. svarade som han gjorde  kanske beror på 

att han inte förstod frågan, eller så vet han helt enkelt inte om att krisplanen finns på deras 

interna nät. Om det är det senare fallet, måste man se detta som allvarligt, då det är en stor 

brist att företaget inte lyckats att informera alla om var krisplanen görs tillgänglig inom 

Sydkraft Nät AB. Att skillnaden finns mellan L.J. respektive C.S. och E.G. kanske beror på 

att L.J. tillhör den personal som är ute och arbetar i fält medan C.S. och E.G. arbetar inom den 

administrativa delen. En brist kan vara att det är svårt att få ut informationen till den operativa 

enhet som L.J. arbetar inom. 

 

Ytterligare skillnader vi fann i intervjusvaren var att L.J. var den enda som inte heller hade 

deltagit i övningar som enligt C.S. och E.G. utförs med samtliga medarbetare vartannat år, 

och med chefer varje år. Det är märkligt att L.J. aldrig har deltagit. Kan det vara så att dessa 

övningar är för syns skull och att de inte regelbundet utförs, eller är det så att övningarna inte 

har väckt något större uppmärksamhet och engagemang hos medarbetare? Syftet med 

övningarna kanske inte har uppfattats. Om man inte förstår meningen med en uppgift, så är 

det svårt att bli motiverad att delta. 

 

Alla tre pratade även om vikten av bra information och kommunikation vid en kris. Det är 

oerhört viktigt att förmedla information till alla berörda parter både inom och utanför 

företaget. Informationschefen E.G. ansåg att informationen flöt väldigt bra och att alla blev 

informerade enligt krisplanen. Det hölls även presskonferenser som föreskrivet. Enligt E.G. 

och L.J. fördes det även en loggbok över alla händelser och åtgärder som utfördes, C.S. 

däremot ansåg att förandet av loggboken var bristfällig. Det som väcker uppmärksamhet är att 

L.J. själv fick ringa in till företaget för att förse sig med information om krissituationen. Det 

man kan se är att informationen och kommunikationen kanske inte helt fungerade optimalt. 
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Orsaken till detta kan ha att göra med det som L.J. själv pratade om under intervjun, nämligen 

att det hände oerhört mycket på så kort tid att det var omöjligt för företaget att hålla alla 

involverade parter med uppdaterad information. 

 

Efter krisen den 8-9 januari 2005 utfördes en utvärdering på Sydkraft Nät AB. Huvudfrågan, 

om krisplanen efterlevdes svarade E.G. enligt följande; ”Ja, i Norrköping arbetade vi efter vår 

plan”. E.G. menar att det finns en risk att och om man inte befinner sig i krisens geografiska 

närhet, finns risken att man ignorerar krisen. Personalen på Sydkraft Nät AB uppfattade att 

huvudkontoret i Malmö inte ”brydde sig om”. Koncernledningen som är lokaliserad till 

Malmö fortsatte att driva verksamheten som vanligt. Denna oro väcker våra tankar om att det 

kan bli farligt för ett så stort företag (kanske för stort) att inte gå ihop och stödja de olika 

affärsområdena inom Sydkraftkoncernen som drabbats av en kris. För om det är vid något 

tillfälle som samarbete är ytterst viktigt så är det under en kris. Däremot ska man ha klart för 

sig att det i krisplanen står att den övriga verksamheten vid en kris inte får avstanna. Vi anser 

därför att E.G. kommentar om att vissa delar av företaget fortsatte som om inget hade hänt, 

inte är i enlighet med den krisplan som företaget förespråkar.  

 

Det E.G. ansåg kunde förbättras var kommunikationen som också tidigare beskrevs som 

bristfällig. Detta tyder i alla fall på att det vi upptäckte som kunde förbättras och som inte var 

helt enligt krisplanen, såg de även själva. C.S. däremot ansåg att de var tvungna att lägga 

krisplanen lite åt sidan, då krisen var för stor att hantera. Det konstiga är att de faktiskt följde 

krisplanen, trots att C.S ansåg att de inte gjorde det. Orsaken till det kan vara att deras 

krisplan är väldigt verklighetstrogen, och stämmer bra överens med hur man rent naturligt 

handlar när man ställs inför en sådan stor kris.  

 

Det som var mindre bra och som man kunde se var att den svenska lagstiftningen inte 

fungerar optimalt på detta område. Detta kan stödja argumentet att om inte ens 

lagstiftningsmakten är förberedd på en sån här kris, hur kan man då kräva att ett företag som 

Sydkraft är det? Var verkligen all kritik från massmedia rätt riktad? L.J. menade istället på att 

organisationssammansättningen var bra, men håller med E.G om att informationen inte 

fungerade som den skulle, i alla fall inte enligt krisplanen.  

 

Det man kan se sammanfattningsvis efter att ha jämfört de olika svaren som vi har fått är att i 

det hela så har krisplanen efterlevts, däremot har kommunikationen och informationen varit 
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en brist, som de dock varit medvetna om. Det som alla tre respondenterna håller med om är att 

denna kris var för stor för att kunna hanteras enligt krisplanen. Detta kan även vara en möjlig 

förklaring till bristen på information. Det som dock inte kan förklaras bort är att L.J. faktiskt 

inte fick någon grundläggande information om vad det var som hade hänt. Det som kommit 

fram under deras utvärderingar kan man ta lärdom ifrån, för att förhoppningsvis kanske vara 

ännu bättre förberedda på nästkommande stora kris. Det lite underliga är att L.J. inte hade 

tillgång till krisplanen, och faktiskt inte ansåg den vara realistisk. En fråga som man 

automatiskt ställer sig, är om orsaken till detta är att han är den enda av dessa tre personer 

som arbetar på fältet, då E.G. och C.S. arbetar mer på den administrativa nivån. Krisplanen 

visade sig även vara utarbetad enbart av anställda med en administrativ tjänst av något slag, 

särskilt olika chefer. En möjlighet kan alltså vara att krisplanen är utarbetad utan att ta hänsyn 

till hur det går till i det operativa arbetet när en riktig krissituation uppstår. Därför kanske inte 

krisplanen är realistisk som L.J. påstår. Beslut om hur krisplanen skall se ut, kanske har fattats 

för högt upp i organisationen. 

 

5.4 Mänskliga reaktioner  
Vår uppfattning är att det är svårt att precisera hur länge företaget Sydkraft var i en chockfas i 

denna krissituation. Tack vare att Sydkraft är en organisation med olika individer som 

kompletterar varandra och reagerar olika i krissituationen var denna fas mycket kort. Det tog 

ett dygn innan man hade montörer i fält för att börja arbeta. C.S. berättar att orsaken till att det 

tog ett dygn var att säkerheten inte kunde garanteras pga. vädret och inte ett förnekande av 

verkligheten. 

 

E.G. berättar att den interna informationen kom igång redan på söndag förmiddag i 

Norrköping och via telefonmöten på söndag eftermiddag till övriga berörda. Därefter 

lämnades löpande information i form av prognoser på Intranät och anslag (lappar på 

strategiska ställen) två gånger per dag. Denna interna information var tillägnad samtliga 

anställda. Informationen till de drabbade gick ut via lokalradio. Det var det enda media som 

fungerade initialt, berättar C.S. Sydkraft försökte vara aktiva och ge så mycket information 

man kunde, regelbundet och ofta. Trots detta fick företaget kritik för att de inte gått ut med 

tillräcklig information. Den känsla som kunder och de drabbade hade av att de inte fick 

tillräcklig information kan ha orsakats av att människor i chockfasen har nedsatt förmåga att 
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ta till sig information. Sydkraft gick kanske ut med tillräcklig information men de drabbade 

hade svårt att ta den till sig.  

 

När Sydkraft Nät AB skapade en tillfällig organisation på 2700 personer gick företaget in i en 

reaktionsfas. Enligt C.S. dammsög Sydkraft branschen på extra personal och ledare 

handplockades för att kunna hantera situationen.  Företaget agerade kraftfullt för att få en 

fungerande organisation som kunde hantera den akuta situationen. 

 

I reparationsfasen försöker individen (organisationen) att anpassa sig till den nya situationen 

och de nya förhållandena. I Sydkrafts fall kommer det att ta 2-3 år för att återställa allt efter 

stormen Gudrun berättar säkerhetschefen. Företaget arbetar hårt och fokuserat och vi får 

intrycket att företaget tar till sig problemet och gör sitt yttersta för att lösa det. Man erkänner 

även vissa felsatsningar som måste korrigeras. 

 

Vi citerar C.S: 

”Tekniken måste förändras – Sydkraft Nät AB har använt en ny typ av kabel (ledningar) som 

är kraftigare än tidigare ledningar. Dessa nya ledningar ska klara ett och annat nerfallet träd 

på ledningen utan att gå sönder. Tyvärr när det blev en så stor mängd träd som föll på 

ledningarna, höll ledningarna medan stolparna inte höll utan föll. De gamla ledningarna gick 

sönder men stolparna stod kvar, då gick det fortare att laga (sätta upp ny kabel). Nu måste 

man först sätt upp nya stolpar och sedan ny ledning.” 

 

Företaget inser att man måste skapa ett nytänkande.  

 

C.S. berättar vidare att det är fler organisationer än Sydkraft som har blivit påverkade av 

stormen och som kommer att behöva förändra sig i förberedelser inför en ny krissituation av 

samma dignitet. De utvärderingar som samhället har gjort kommer att resultera i ny 

lagstiftning. 

 

Sydkraft Nät AB är fortfarande kvar i reparationsfasen. Till nyorienteringsfasen har företaget 

inte kommit än. 

 

Sammanfattningsvis har företaget och dess individer förflyttat sig i de olika reaktionsfaserna. 

Den kritik företaget fått i media och av sina kunder har inte varit helt befogad. Företaget har 
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en intern kritik av sitt eget agerande när det gäller information. Informationsspridning har inte 

alltid genomförts optimalt. Dock anser vi att det inte enbart är Sydkraft Nät AB som missat i 

informationsspridningen utan att mottagarna har inte kunnat ta till sig informationen då de 

befunnit sig i en chockfas. Sydkraft Nät AB kom snabbt in i en reaktionsfas och började agera 

för att söka lösningar på situationen. 

 

5.5 Ledarskapet  
I detta kapitel beskriver vi ledarskapet före och under krissituationen och jämför detta med de 

teorier vi redogjort för tidigare. 

5.5.1 Ledarskapet i den ordinarie verksamheten 

Det ledarskap som används inom Sydkraft Nät AB i den ordinarie verksamheten beskrivs som 

instruerande, ökat samarbete och delegering enligt E.G. och L.J. Detta visar på att företaget 

arbetar efter ett situationsanpassat ledarskap där ledarstilen anpassas till den situation man 

befinner sig i och till medarbetarnas mognad (se figur 4). 

5.5.2 Ledarskapet i krissituationen 

C.S. beskriver krissituationen under denna period som en mycket ovanlig arbetssituation.  

 

Ledarskapet under krissituationen uppfattas som mer uppgiftsorienterad än vanligt, berättar 

L.J. Detta visar att man inom Sydkraftkoncernen arbetar med situationsanpassat ledarskap, 

dvs man anpassar sig efter situationen. I enlighet med The Managerial Grid (figur 2) och 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap (figur 3) förändras ledarskapet och drar sig åt 

”höger” i matrisen.  

 

I teorin beskrivs en uppgiftsorienterad ledare som att han/hon lägger stor vikt vid strukturen 

av arbetsuppgifter. I en krissituation handlar det mer om att ”få saker och ting gjorda” än att 

strukturerat genomföra dem. I en krissituation går det nästan inte att göra för mycket, risken är 

att man gör för lite. I denna fokusering på att laga näten kom kommunikation i andra hand, 

berättar E.G. Detta trots att information är det allra viktigaste i en krissituation. Det skedde 

ingen samordning mellan informationschefer regionalt. 

 

Ledarskapet fick också en ökad tydlighet enligt E.G. I en krissituation förstärks ledarrollen 

och medarbetarna förväntar sig att bli ledda av sin ledare. Situationen kräver en mer auktoritär 
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ledarstil. Enligt C.S. la man krisplanen åt sidan därför att situationen var för övermäktig. 

Däremot när man jämför krisplanen och C.S. svar på hur ledarna faktiskt agerade stämmer 

dessa väl överens. Detta tyder på att man har en hög mognadsgrad bland medarbetarna i 

företaget. 

 

I en krissituation är det viktigt med samverkan inom företaget, och då medar vi HELA 

företaget. Så verkar inte vara fallet med Sydkraft. Det uppfattades som svårigheter för 

Sydkrafts koncernledning på huvudkontoret i Malmö att skilja på vad som var lokal/regionalt 

för södra Sverige och vad som var av nationell karaktär i den här stora krisen. Sydkraft Nät 

AB i Norrköping arbetade lokalt och ”fick klara sig själv” enligt E.G. 

 

Normala beslutsvägar fungerade inte och kanske var det inte de bästa beslutsunderlagen som 

användes, berättar C.S. I en krissituation måste många beslut tas och det måste ske snabbt. 

Det finns inte mycket tid till eftertanke eller framtagande av nya rutiner och handlingsplaner.  

 

Vi hävdar att Sydkraft Nät AB har ett fungerande situationsanpassat ledarskap när det gäller 

mognadsgraden hos medarbetarna. När det gäller kunskapen i att kunna identifiera situationen 

kan man fråga sig om företaget inte borde ha ”lyft blicken” i ett tidigare stadium och arbetat 

med en mer aggressiv hotbild än man gjorde initialt.  Dock finns alltid moment som kan 

förbättras. 

 

6 Slutsats 
Det vi har kunnat konstatera när vi genomfört denna undersökning är att den krissituation som 

uppstod i och med stormen 8-9 januari 2005 var en kris som var allt för stor för att kunna 

förutse och planera för. Det var en hotbild som ingen kunde ana skulle uppstå. Ingen trodde 

att detta kunde hända. Krisen var helt enkelt för stor för att hanteras på ett korrekt sett. 

 

Sydkraftkoncernen hade vid detta tillfälle en bra och genomarbetad krisplan efter den kända 

hotbild man hade i början av 2005. Situationen som uppstod var inte enkel och krisplanen 

efterlevdes inte i sin helhet då exempelvis informationshanteringen inte genomfördes i 

enlighet med planen. 
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Ledarskapet fungerade väl. Sydkraft arbetar efter ett situationsanpassat ledarskap och 

företaget försökte anpassa sig till situationen efter bästa förmåga. Visst gjordes fel och visst 

togs felaktiga beslut, men i det stora hela fungerade ledarskapet professionellt. De mänskliga 

faktorerna fick stå åt sidan. 

 

Slutsats – Företaget hade en krisplan och den var i enlighet med den hotbild man planerade 

efter. Ledarskapet och krisplanen fungerade enligt teorier men situationen var för stor.  

 

7 Diskussion 
Dock kan vi inte skylla allt på att krisen var för stor. Det fanns vissa element i 

Sydkraftkoncernens krisplan som inte var bra. Ett sådant exempel är tidplanen för 

kommunikation med media, vilken är för optimistisk och inte realistisk. Det känns som en 

skrivbordsprodukt. 

 

Vidare kommer även viss lagstiftning att ändras och social hjälp/omhändertagandet kommer 

också att förändras. Man fick bryta lagstiftningen för att hjälpa människor i det dagliga livet. 

Detta påvisar att även andra myndigheter och företag inte räknat med en kris av denna 

dimension vilket stöder vår slutsats att krisen var onormalt stor. 

 

Dock bör man vara medveten om att en kris beskrivs enligt följande ”En händelse som utgör 

ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver de normala 

krävs för att bemästra situationen”100 Kanske kunde man ha krävt att företagsledningen, på ett 

företag som levererar produkter som ingår i infrastrukturen och som är av stor vikt, att de lyft 

blicken och arbetat efter en större och kraftigare hotbild. Naturens krafter är oerhörda. 

 

Man kan heller inte skylla på att krisen var onormalt stor då en del medarbetare själva fick 

kontakta Sydkraft i initialläget för att få tag på information. Detta borde ha skötts på ett mer 

effektivt och rutinmässigt sätt.  

 

I vår studie fick vi även uppfattningen att krisplanen inte är helt och hållet var känd och 

kommunicerad i företaget. Vi kom fram till att trots att övningar genomförs regelbundet så har 

inte samtliga medarbetare deltagit i en övning och man hade inte heller tillgång till krisplanen. 

                                                 
100 Skoglund, Olsson, Att lösa kriser, 1995, sid 14 
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Kan det vara så att företaget har misslyckats med att nå ut med budskapet om hur viktig denna 

förberedelse är för företaget och samtliga medarbetare. Har övningar genomförts med syfte att 

kunna dokumentera att de genomförts istället för att fokusera på resultatet av övningen?   

 

Det man kan diskutera är de olika svar som L.J och C.S gav om hur pass tillgänglig krisplanen 

är på företaget. L.J menade på att han inte hade tillgång till denna, medan C.S hävdade 

motsatsen. En möjlig orsak till detta kan vara att deras intranät är så omfattande, med olika 

typer av information, att krisplanen endast blir ett av alla andra dokument. Man har helt enkelt 

kanske inte tid att sitta och läsa genom alla information som finns på nätet. Om detta kan vara 

ett svar på L.J okunskap om krisplanen, så måste man kritisera Sydkraft Nät ABs interna 

kommunikation, då denna inte riktigt når fram. Man kanske helt enkelt inte har tid eller ork 

eller motivationen till att läsa all denna information. 

 

Ytterligare något som man bör lyfta upp är det som E.G sa om att ”Malmö (huvudkontoret) 

inte brydde sig”. Det finns två aspekter av detta, den ena är att visst ska verksamheten rulla 

vidare vid en kris. Men den andra är att, bara för att verksamheten ska rulla vidare som det 

står i krisplanen, behöver detta inte betyda att Malmö inte ska bry sig, eller försöka hjälpa till 

vid Norrköpings (Sydkraft Nät AB) krishantering. Vi anser att kanske även här bristen på 

kommunikation och information avspeglar sig. Kommunikationen kanske inte var optimal, 

vilket gjorde att Malmö inte fick den information som de behövde för att hjälpa till på bästa 

sätt, eller att informationen som huvudkontoret i Malmö skickade kanske misstolkades av 

Sydkraft Nät i Norrköping. Detta tror vi kan skada en koncern som Sydkraft, när företagets 

alla affärsområden inte arbetar mot samma mål, och inte hjälper varandra vid motstånd. Som 

anställd tappar man också motivationen att prestera sitt bästa, då man inte längre känner 

någon samhörighet och gemenskap med sitt företag. Något som kan leda till företaget inte går 

i rätt riktning och istället kan komma att tappa marknadsandelar. 

 

Verkligheten är inte svart eller vit. I vår ansats, se punkt 2.1 (figur 1), där vi ville studera om 

Sydkraft Nät AB arbetar efter sin krisplan eller inte lärde vi oss att svaret inte var så enkelt 

som ja eller nej. Det fanns ytterligare en parameter. Vi har lärt oss att man inte kan planera 

och förbereda sig för alla tänkbara situationer som kan uppstå. Dock är man på god väg när 

man försöker och gör sitt bästa. 
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Ett intressant ämne att forska vidare i är de olika hotbilderna som finns. Att man kanske inte 

får vara för snäv och utesluta situationer som man tror är otänkbara. Man kanske måste vidga 

sina vyer. Medvetenheten för naturkatastrofer och andra stora krissituationer (terror) måste 

ökas. Vi lever inte i en isolerad värld utan globaliseringen ökar.  
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8.5 Figurer 
Figur 1    Vår röda tråd genom vår uppsats 

Figur 2 The Managerial Grid 

Figur 3 Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Figur 4  Situationsanpassat ledarskap 

 

9 Bilagor 
Bilaga 1 Intervju Ewa Grönwall – Informationschef (2005-04-01) 

Bilaga 2 Intervju Claes Schlyter – Säkerhetschef (2005-04-01) 

Bilaga 3 Intervju Lars Jansson – Underhållsingenjör (2005-04-01) 



Bilaga 1    

    

INTERVJUFRÅGOR TILL SYDKRAFT – 1 APRIL 2005 
 
Svar Ewa Grönwall (Informationschef) 
 

På vilket bolag inom Sydkraft koncernen arbetar Du? 
Organisatoriskt i Sydkraft Försäljning AB men jobbar för alla bolagen. 
 
Vilken är Din befattning (i ordinarie verksamheten) 
Informationschef för regionen 
 
Ingick Du i krisgruppen? 
Ja, i krisorganisationen 
 
Om ja, Vilken var Din befattning under krissituationen? 
Informationschef, ansvara för media och extern kommunikation 
Intern kommunikation utsåg annan person 

 
Förebyggande – Ordinarie verksamhet 

 
Genomförs utbildning i Krishantering inom företaget? 
Ja, en gång per år 
 
Om Ja, Vilka genomgår en utbildning i Krishantering? 
………………………………… 
 
Har Ni övningar i Krishantering? 
Chefer genomgår kriskommunikationsövning och vartannat år stor övning med 
medarbetare 
 
Om Ja, Hur har dessa övningar gått till? 
Som spel oftast 
 
Upplever Du i så fall att dessa övningar varit till nytta? På vilket sätt har de varit till nytta? 
Mycket bra och nyttiga 
 

Krisplanen 

 
Har Du varit inblandad i framtagningen i krisplanen?  
Ja 
 
Vilka andra är involverade i framtagningen av krisplanen? 
Driftchef alt produktionschef, resurschef 
 
Vilka har tagit beslut om vad krisplanen ska innehålla? 
Ledningsgrupperna för respektive bolag 
 
 



Bilaga 1    

    

Vilka har kännedom om krisplanen i företaget? Endast personal i ledningsposition eller 
samtliga inkl t ex montörer? 
Alla, den finns på vårt intranät och i vårt verksamhetssystem. Vi är certifierade 
 
Har Du tillgång till Sydkrafts Krisplan 
Finns på vårt Intranät och i mina pärmar  
 
Anser Du att Du har god kännedom om Krisplanen? Vad den innehåller? 
Ja 
 

Krissituationen (Stormen den 8-9 januari 2005)  

 
Vad hände den första dagen efter stormen? 
Jag var redan i beredskap sedan 6/1 
 
När blev Du informerad i krisarbetet? 
Den 6/1 
 
Hur blev Du informerad i krisarbetet? 
Enligt planen. DC kontaktade mig. 
 
Hur mycket blev Du involverad i krishanteringen? 
Enligt plan. Vi samlas i krisorganisation och alla vet sin roll 
 
När bildades krisgruppen? 
Den 8 januari  
 
Vilka ingick i krisgruppen? 
Storstörningsgruppen samt vår lokala krisorganisation 
 
Togs det in extrapersonal för att hjälpa till, t ex med att svara i telefonen alt rensa undan  
träd i skogen? 
Ja, många!! 
 
Fördes det en dagbok/loggbok över krissituationen? 
Ja, i forma av protokoll vid våra kontinuerliga krismöten (2/dag) samt felanmälningar 
noteras alltid och vad som åtgärdas 
 
Löpte den ordinarie verksamheten på som vanligt? 
Det vare en naturkatastrof och för nätverksamheten kan det inte betraktas som ”vanligt” 
men för övriga Sydkrafts verksamheter pågick arbetet som vanligt (fjärrvärme, elhandel, 
gas etc) 

Information/Kommunikation 
 

Hur hanterades informationen inom företaget under krissituationen? Löpande eller enstaka 
tillfällen? 
Löpande i form av prognoser på Intranät och anslag (lappar på strategiska ställen) 2 
gånger per dag med det aktuella läget 
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Vilka fick information? Samtliga eller endast ledningen? 
Alla och i väldigt stor omfattning! Ibland svårt att sortera all information 
 
När hölls första interna informationsmötet? 
Söndag förmiddag i Norrköping, via telefonmöte på söndagens eftermiddag 
 
Hur hanterades informationen till media? 
Via mig genom pressmeddelanden två gånger per dag samt intervjuer i radio och TV vid 
ett flertal tillfällen både på mitt och deras initiativ. All samordning av media hanteras av 
mig 
 
Hur hanterades informationen till myndigheter? 
Enligt vår krisplan.  
 
Hur hanterades informationen till kunder? 
Via vår kundtjänst, talsvar, radio, press, informationsmöten, telefon alla tänkbara kanaler 
 
När gick det första pressmeddelandet ut? 
Från Malmö på lördagen, från Norrköping på måndagen och sedan 2 ggr/dag 14 dagar 
 
När hölls den första presskonferensen? 
På måndagen klockan 10:00 
 
Skedde det några uttalanden till media utan informationsansvarigs 
kännedom/godkännande? 
Inte mig veterligt 
 
Skedde några uttalande av någon annan än VD eller Informationsansvarig? 
Ja men efter samråd med mig. 
 
Anser Du att krisplanens tidsplanering vad gäller informationsgivning är realistisk? T ex 
första meddelande/uttalande till media ska ske inom 30 min från krisens upptäckt? 
Ja, det tycker jag.  
 

Ledarskapet 
 
Hur arbetade koncernledningen under krissituationen? 
Jag arbetade med lokalt och var tvungen att lösa min uppgift. Jag uppfattar ändå att 
svårigheten för vår ledning på huvudkontoret i Malmö var att skilja på vad som var 
lokal/regionalt för södra Sverige och vad som var av nationell karaktär i den här stora 
krisen. Vi i Norrköping arbetade lokalt och ”klarade oss själva”….. 
 
Vad gav koncernledningen för intryck/vilken typ att signaler sände koncernledning till 
medarbetare? Mer personorienterade eller mer uppgiftsorienterade? 
Koncernchefen är duktig på att personorientera i sina uttalanden till medarbetarna  
 
Hur arbetade företagsledningen/affärsområden ledningen under krissituationen? 
Vet för lite om det. Men intrycket är ändå att det var samlat och med mycket fokus på att 
laga näten. Kommunikationen kommer tyvärr i andra hand även om man inser att det är 
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viktigt. Ingen samordning skedde med oss informationschefer regionalt och det var en 
brist. 
  
Vad gav företagsledningen/affärsområdesledningen för intryck/vilken typ att signaler 
sände företagsledningen/affärsområdesledningen till medarbetare? Mer personorienterade 
eller mer uppgiftsorienterade? 
Uppgiftsorienterade 
 
Vilken typ av ledarskap användes under krissituationen,  

 Instruerande (direkt styrt),  
 Insäljande (informerande om processer mm),  
 Ökat samarbete   
 Delegering. 

 
Vilken typ av ledarskap använder Ni i den vardagliga verksamheten?  
Instruerande, ökat samarbete, delegering 
 
Förändrades ledarskapet? 
Ja, det får man säga. Mer tydlighet och det är nödvändigt. 
 
Kände Du att några personliga egenskaper lyftes fram under krisen? T ex Talade du mer 
med Dina medarbetare eller Blev Du mer uppgiftsfokuserad än vanligt? 
För min egen del känner jag mig trygg i min roll och har stort stöd i organisationen för 
den uppgift jag har 
 
Förändrades beslutsvägarna inom företaget under krissituationen? 
Ja, storstörningsgruppen tog över initialt och en krisorganisation som kunde verka 
långvarigt upprättades ganska snart. 
 
Fattades beslut snabbare än vanligt under krisen? 
Ja 

 
Utvärdering 

 
Tycker Du att krisplanen följdes? Om nej, vad var det som inte efterföljdes och varför? 
Ja i Norrköping arbetade vi efter vår plan 
 
Har Ni gjort en utvärdering inom företaget? Om nej, varför har en utvärdering ej gjorts? 
Utvärdering har gjorts i Norrköping och pågår just nu inom hela Sydkraft. 
 
Har Du tagit del av utvärderingen? 
Ja 
 
Vad var bra i företagets krishantering? 
Vår krisorganisation fungerade 
 
Vad var mindre bra i företagets krishantering och vad kan förbättras? 
Bättre samordning av kommunikationen regionalt/nationellt 
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Har Du fått feedback på Ditt agerande under krisen? 
Ja, från gruppen i Norrköping  
 
Tror Du att krisen var för stor och komplex för att ett företag ska kunna hantera den till 
fullo och minimera den med hjälp av en krisplan?  
Ja, det här var extremt och vi har verkligen gjort ett bra jobb inom hela koncernen efter 
den förödelse som ändå blev ett faktum efter Gudruns framfart. Ingen krisplan i världen 
kan förutse ett helt förlopp. Vi lär oss ändå mycket på varje kris och förbereder oss bättre 
inför nästa o s v. Det gäller att utvärdera och ta bristerna som uppkommer p allvar. 
 

 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
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INTERVJUFRÅGOR TILL SYDKRAFT – 1 APRIL 2005  
 

Svar Claes Schlyter (Säkerhetschef) 
 

På vilket bolag inom Sydkraft koncernen arbetar Du? 
Moderbolaget- koncern stab   
 
Vilken är Din befattning (i ordinarie verksamheten) 
Säkerhetschef 
 
Ingick Du i krisgruppen? 
Ja 
 
Om Ja, Vilken var Din befattning under krissituationen? 
Säkerhetschef 
 

Förebyggande – Ordinarie verksamhet 

 
Genomförs utbildning i Krishantering inom företaget? 
Ja 
 
Om Ja, Vilka genomgår en utbildning i Krishantering? 
Samtliga berörd personal 
 
Har Ni övningar i Krishantering? 
Ja 
 
Om Ja, Hur har dessa övningar gått till? 
Sydkraft Nät övar ständigt skarpt för olika krissituationer.  
 
Upplever Du i så fall att dessa övningar varit till nytta? På vilket sätt har de varit till nytta? 
Ja 
 

Krisplanen 

 
Har Du varit inblandad i framtagningen i krisplanen?  
Ja,  
 
Vilka andra är involverade i framtagningen av krisplanen? 
Koncernnivå 
 
Vilka har tagit beslut om vad krisplanen ska innehålla? 
Koncernnivå 
 
Vilka har kännedom om krisplanen i företaget? Endast personal i ledningsposition eller 
samtliga inkl t ex montörer? 
…………….. 
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Har Du tillgång till Sydkrafts Krisplan? 
Ja,  

 
Anser Du att Du har god kännedom om Krisplanen? Vad den innehåller? 
Ja,  

 
Krissituationen (Stormen den 8-9 januari 2005)  

 
Sydkraft Nät har haft en krisplanering som har underbyggts av statistik, trender och 
undersökningar på historik vilka gav en hotbild, vilket har resulterat i en krisberedskap 
för att hantera storstörningar på ca 60-70 ledningars bortfall (personal, material mm). 
Sydkraft Nät får löpande väderutsikter och höjer beredskapen kontinuerligt med personal 
i relation till väderutsikterna. 
Den situation som uppstod 8-9 januari var att ca 1000 ledningar föll bort. Den ordinarie 
krisplanen klarade ej av en sådan belastning. Ingen var beredd på att det kunde ske i 
denna storleksordning. 
Den hotbild och beredskap som Sydkraft Nät hade var inte anpassad för en situation av 
denna storleksordning.  
Sydkraft Nät ser på sina dataskärmar när nätet går ner, men det är nätet fram till sista 
transformatorn som de ser på datorerna. Från sista transformatorn och fram till 
fastigheten vet de ej. Systemet är byggt på att innehavaren ska ringa in och felanmäla. 
Sydkraft Nät inventerar fortfarande om det finns fastigheter som inte har ström. Det finns 
förmodligen en del fritidshus som inte har ström och det kommer att upptäckas när 
ägarna kommer dit till midsommar. 
 
Det var problem för flera företag i området. Telefonerna dog, och det är fortfarande 
människor som inte har fått tillbaka telefonen. Banverket i området, tågtrafiken låg nere i 
1,5 vecka. 
 
Vad hände den första dagen efter stormen? 
Det tog 2-3 dagar innan vi förstod storleken på situationen. 
Det tog 1 dygn innan Sydkraft Nät kunde skicka ut montörer i fält för att börja reparera, 
detta pga säkerheten inte kunde garanteras pga vädret. 
 
När blev Du informerad i krisarbetet? 
Claes visste om att stormen var på väg från Danmark innan den kom fram till Sverige.. 
Natten mellan lördag och söndag den 8-9 januari 
 
Hur blev Du informerad i krisarbetet? 
………………………………… 
 
Hur mycket blev Du involverad i krishanteringen? 
Claes själv spenderade lång tid ute i fält för att hjälpa till med krisarbetet (1,5 vecka alt 
1,5 månad) 
 
När bildades krisgruppen? 
En helt ny organisation bildades för återuppbyggnaden av nätet och för att hantera 
situationen. En tillfällig organisation på 2 700 personer skapades.  Sydkraft ”dammsög” 
alla andra företag i branschen för att få in tillfällig personal. Nu lagar man nätet 
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tillfälligt, för att få igång det igen. Sedan kommer det att ta 2-3 år innan allt är återställt 
igen. Det liknar en militär organisation. Ledaren för den tillfälliga organisationen är en 
VD från ett annat dotterbolag som har rätt kompetens. Övriga medlemmar i 
ledningsgruppen är handplockade. 
 
Vilka ingick i krisgruppen? 
Den nya organisationen 
 
Togs det in extrapersonal för att hjälpa till, t ex med att svara i telefonen alt rensa undan  
träd i skogen?  
Extra personal kallades in från t ex Norge, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, England 
för att hjälpa till ute i fält.  
 
Fördes det en dagbok/loggbok över krissituationen? 
Ja, (jag tyckte jag hörde på hans röst att det inte sköttes helt korrekt) 
 
Löpte den ordinarie verksamheten på som vanligt? 
Ja 

Information/Kommunikation 
 

Hur hanterades informationen inom företaget under krissituationen? Löpande eller enstaka 
tillfällen? 
Löpande 
 
Vilka fick information? Samtliga eller endast ledningen? 
………………………………… 
 
När hölls första interna informationsmötet? 
………………………………… 
 
Hur hanterades informationen till media? 
Man hade direktlinjer till bl a TT. 
Man inrättade informationskontor på ett antal platser i området, (kommuner och län) 
(media kontor). Informationsansvarig placerades i Älmhult.  
Huvudkontoret för Sydkraft Nät ligger  i Malmö. 
Sydkraft koncernchef satt i TV-sofforna på SVT och TV4. 
 
Hur hanterades informationen till myndigheter? 
Koncernchefen kallades in till Mona Sahlin. 
 
Hur hanterades informationen till kunder? 
Det enda sättet att nå kunderna (de drabbade) var via Lokalradion. Det gick ju inte via 
TV, Internet eller mobil då det inte fanns någon ström. Postgången fungerade inte heller. 
Man hoppades på batteridrivna radioapparater. Man försökte vara aktiv och ge 
information. Sydkraft Nät skickade ut brev till samtliga. Dock fick företaget kritik för att 
de ej gått ut med tillräcklig information. 
 
När gick det första pressmeddelandet ut? 
Pressmeddelande gick ut.  
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När hölls den första presskonferensen? 
Den första presskonferensen hölls på måndagen. (tror Claes, det var inte på söndagen) 
Presskonferens gick inte att hålla i området pga vädret. Det tog nog 2-3 dygn innan man 
kunde ha pressen på plats.  
 
Skedde det några uttalanden till media utan informationsansvarigs 
kännedom/godkännande? 
………………………………… 
 
Skedde några uttalande av någon annan än VD eller Informationsansvarig? 
………………………………… 
 
Anser Du att krisplanens tidsplanering vad gäller informationsgivning är realistisk? T ex 
första meddelande/uttalande till media ska ske inom 30 min från krisens upptäckt? 
I och med att krissituationen var så mycket större än den hotbild man planerat för, höll 
inte riktigt tidplanerna. 

 
Ledarskapet 

 
Hur arbetade koncernledningen under krissituationen? 
EON (5 % av EON omsättning är Sydkraft). Denna krissituation kommer att kosta ca 1,5 
miljarder kronor innan allt är klart och kommer att påverka resultatet 2005. Sydkrafts 
koncernchef blev nerkallad till Düsseldorf för att förklara. Börsen reagerade inte. 
 
Sydkrafts koncernchef av ansiktet utåt i media (gallionsfigur). 
 
Vad gav koncernledningen för intryck/vilken typ att signaler sände koncernledning till 
medarbetare? Mer personorienterade eller mer uppgiftsorienterade? 
………………….. 
 
Hur arbetade företagsledningen/affärsområden ledningen under krissituationen? 
………………….. 
 
Vad gav företagsledningen/affärsområdesledningen för intryck/vilken typ att signaler 
sände företagsledningen/affärsområdesledningen till medarbetare? Mer personorienterade 
eller mer uppgiftsorienterade? 
………………….. 
 
Vilken typ av ledarskap användes under krissituationen,  

 Instruerande (direkt styrt),  
 Insäljande (informerande om processer mm),  
 Ökat samarbete   
 Delegering. 

 
Det var en mycket ovanlig arbetssituation.  
 
Vilken typ av ledarskap använder Ni i den vardagliga verksamheten?  
………………….. 
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Förändrades ledarskapet? 
Normalt använder Sydkraft Nät entreprenörer som genomför arbetet i fält. Dessa 
entreprenörer känner och kan sina medarbetare och de har ett arbetssätt som fungerar. 
I denna situation fick dessa chefer 6-7 gånger fler medarbetare att leda (t ex 20 polacker, 
50 engelsmän och 24 finnar). Det är klart att det blev ledningsproblem. Det var irritation 
blev ”manskapet”, långa tider hemifrån, svåra förhållanden att arbeta under, mm. Det 
har varit påfrestande arbetssituationer. Man har fått improvisera. 
Det skapades även en ny underhållsorganisation för att hantera situationen (hotell, 
boende, man mm).  
Det har skett 2 dödsfall och flera allvarliga skador i återuppbyggnadsarbetet. 
 
Kände Du att några personliga egenskaper lyftes fram under krisen? T ex Talade du mer 
med Dina medarbetare eller Blev Du mer uppgiftsfokuserad än vanligt? 
Se ovan 
 
Förändrades beslutsvägarna inom företaget under krissituationen? 
Normala beslutsvägar fungerade inte. 
Kanske var det inte de bästa beslutsunderlag som användes heller. 
 
Fattades beslut snabbare än vanligt under krisen? 
Normala beslutsvägar fungerade inte. 

 
Utvärdering 

 
Tycker Du att krisplanen följdes? Om nej, vad var det som inte efterföljdes och varför? 
De fick lägga den åt sida. Krissituationen var för stor. Skapat en ny organisation. 
 
Har Ni gjort en utvärdering inom företaget? Om nej, varför har en utvärdering ej gjorts? 
Ja, flera stycken.  
 
Ett stort problem har varit Lagar och regler. Svensk lagstiftning är ej anpassad för en 
sådan här krissituation. Kommuner har också haft problem med regler och lagar. 
Människor som varit utan ström och som behövt pengar för att kunna köpa drivmedel till 
sina privata el-aggregat har inte kunnat få tillfällig hjälp från Socialen. Har de en bil e 
dyl måste de sälja den först. Dessa regler har åsidosatts till slut för att hjälpa människor i 
nöd.  
 
Har Du tagit del av utvärderingen? 
Ja 
 
Vad var bra i företagets krishantering? 
………………….. 
 
Vad var mindre bra i företagets krishantering och vad kan förbättras? 
Samhällets utvärderingarna har resulterat i ny lagstiftning.  
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De interna utvärderingarna har resulterat i översyn på flera punkter: 
 

 Kanske bedrivs det moderna skogsbruket på ett mindre korrekt sätt. Kanske kan en 
orsak till mängden fallna träd vara sättet på hur man odlar och hur man fäller 
träden. 

 Tekniken måste förändras – Sydkraft Nät har använt en ny typ av kabel (ledningar) 
som är kraftigare än tidigare ledningar. Dessa nya ledningar ska klara ett och 
annat nerfallet träd på ledningen utan att gå sönder. Tyvärr när det blev en så stor 
mängd träd som föll på ledningarna, höll ledningarna medan stolparna inte höll 
och föll. De gamla ledningarna gick sönder men stolparna stod kvar, då gick det 
fortare att laga (sätta upp ny kabel). Nu måste man först sätt upp nya stolpar och 
sedan ny ledning. 

 Man kommer att genomföra studier vad gäller 
o Hitta ny teknik 
o Dra mer ledning  i jord 
o Ny lagstiftning 

 Man måste skapa ett nytänkande 
 

 
Har Du fått feedback på Ditt agerande under krisen? 
………………….. 
 
Tror Du att krisen var för stor och komplex för att ett företag ska kunna hantera den till 
fullo och minimera den med hjälp av en krisplan?  
Ja 

 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
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INTERVJUFRÅGOR TILL SYDKRAFT – 1 APRIL 2005 
 
Svar Lars Jansson (Underhållsingenjör) 
 

På vilket bolag inom Sydkraft koncernen arbetar Du? 
Sydkraft Nät AB 
 
Vilken är Din befattning (i ordinarie verksamheten) 
Underhållsingenjör 
 
Ingick Du i krisgruppen? 
Ja 
 
Om ja, Vilken var Din befattning under krissituationen? 
Resursanskaffare samt samordning och planering 

 
Förebyggande – Ordinarie verksamhet 

 
Genomförs utbildning i Krishantering inom företaget? 
 Ja ,  
 
Om Ja, Vilka genomgår en utbildning i Krishantering? 
Vet ej  
 
Har Ni övningar i Krishantering? 
ja 
 
Om Ja, Hur har dessa övningar gått till? 
 En krissituation skapas och sedan över man tillsammans med räddningstjänst. Kommun , 
länsstyrelse och polis. 
 
Upplever Du i så fall att dessa övningar varit till nytta? På vilket sätt har de varit till nytta? 
Har aldrig deltagit 
 

Krisplanen 

 
Har Du varit inblandad i framtagningen i krisplanen?  
Nej  
 
Vilka andra är involverade i framtagningen av krisplanen? 
 Vet ej  
 
Vilka har tagit beslut om vad krisplanen ska innehålla? 
 Som ovan 
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Vilka har kännedom om krisplanen i företaget? Endast personal i ledningsposition eller 
samtliga inkl t ex montörer? 
Vet ej  
 
Har Du tillgång till Sydkrafts Krisplan? 
 Nej 
 
Anser Du att Du har god kännedom om Krisplanen? Vad den innehåller? 
Nej 

 
Krissituationen (Stormen den 8-9 januari 2005)  
 

Vad hände den första dagen efter stormen? 
Full bemanning i  Driftcentral , organiserad felsökning  och resursanskaffning 
 
När blev Du informerad i krisarbetet? 
8 jan 
 
Hur blev Du informerad i krisarbetet? 
Ringde själv          Fick du den information som du sökte efter? 
 
Hur mycket blev Du involverad i krishanteringen? 
Heltid 
 
När bildades krisgruppen? 
 För Sydkraft totalt finns alltid en i beredskap ??. Lokalt startade den 9 jan 
 
Vilka ingick i krisgruppen? 
Hela den lokala organisationen i Norrköping  med några få undantag 
 
Togs det in extrapersonal för att hjälpa till, t ex med att svara i telefonen alt rensa undan  
träd i skogen? 
 Ja  
 
Fördes det en dagbok/loggbok över krissituationen? 
Ja  
 
Löpte den ordinarie verksamheten på som vanligt? 
Nej alla resurser riktades mot ” Gudrun” 

Information/Kommunikation 
 

Hur hanterades informationen inom företaget under krissituationen? Löpande eller enstaka 
tillfällen? 
Löpande och med samlingsmöten varje kväll 
 
Vilka fick information? Samtliga eller endast ledningen? 
Samtliga via mail , muntligt eller infonet 
 
 



Bilaga 3    

   

När hölls första interna informationsmötet? 
9jan kl 9:00 
 
Hur hanterades informationen till media? 
Vi har en pressansvarig  
 
Hur hanterades informationen till myndigheter? 
Som ovan tillsammans med ansvarig för störningsorg. ??? 
 
Hur hanterades informationen till kunder? 
Info till Call.center  
 
När gick det första pressmeddelandet ut? 
9jan 
 
När hölls den första presskonferensen? 
9jan 
 
Skedde det några uttalanden till media utan informationsansvarigs 
kännedom/godkännande? 
Nej 
 
Skedde några uttalande av någon annan än VD eller Informationsansvarig? 
ansvarig för störningsorg. 
 
Anser Du att krisplanens tidsplanering vad gäller informationsgivning är realistisk? T ex 
första meddelande/uttalande till media ska ske inom 30 min från krisens upptäckt? 
Nej 
 

Ledarskapet 
 
Hur arbetade koncernledningen under krissituationen? 
Via bef beredskapsorg.??? 
 
Vad gav koncernledningen för intryck/vilken typ att signaler sände koncernledning till 
medarbetare? Mer personorienterade eller mer uppgiftsorienterade? 
Vet ej . Var upptagen med annat 
 
Hur arbetade företagsledningen/affärsområden ledningen under krissituationen? 
Via bef beredskapsorg. 
 
Vad gav företagsledningen/affärsområdesledningen för intryck/vilken typ att signaler 
sände företagsledningen/affärsområdesledningen till medarbetare? Mer personorienterade 
eller mer uppgiftsorienterade? 
mer uppgiftsorienterade 
 
Vilken typ av ledarskap användes under krissituationen,  

 Instruerande (direkt styrt),  
 Insäljande (informerande om processer mm),  
 Ökat samarbete   
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 Delegering. 
Ökat samarbete  Delegering. 
 
Vilken typ av ledarskap använder Ni i den vardagliga verksamheten?  
Instruerande (direkt styrt), Delegering. 
 
Förändrades ledarskapet?     På vilket sätt? 
Ja 
 
Kände Du att några personliga egenskaper lyftes fram under krisen? T ex Talade du mer 
med Dina medarbetare eller Blev Du mer uppgiftsfokuserad än vanligt? 
Ja 
 
Förändrades beslutsvägarna inom företaget under krissituationen? 
Ja 
 
Fattades beslut snabbare än vanligt under krisen? 
 Ja (man kan till och med säga att det inte fattades beslut…. ha ha)  vad menar du?? 

 
Utvärdering 

 
Tycker Du att krisplanen följdes? Om nej, vad var det som inte efterföljdes och varför? 
Dåligt informerad om krisplanen ingen åsikt  0m krisplanen, eller om den aktuella krisen? 
 
Har Ni gjort en utvärdering inom företaget? Om nej, varför har en utvärdering ej gjorts? 
Ja  
 
Har Du tagit del av utvärderingen? 
Ja till och deltagit 
 
Vad var bra i företagets krishantering? 
Vår organisationssammansättning         på vilket sätt? 
 
Vad var mindre bra i företagets krishantering och vad kan förbättras? 
Informationen till kunderna och deras möjlighet att nå oss per telefon 
 
Har Du fått feedback på Ditt agerande under krisen? 
Ja utökat ansvar, saknades detta ansvar under krisen? 
 
Tror Du att krisen var för stor och komplex för att ett företag ska kunna hantera den till 
fullo och minimera den med hjälp av en krisplan?  
Ja, ett jättedokument som ej täcker alla delar. Går inte att hålla uppdaterat. 

 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 


