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SAMMANFATTNING 
Kriser är inte enbart naturkatastrofer, terrorattentat eller något som stora bolag drabbas av. 

Även kulturbranschen råkar ut för krisartade händelser. I denna uppsats har svar på frågan hur 

kulturorganisationer hanterar en oönskad händelse eftersökts. Oönskad händelse är ett 

begrepp som valts istället för kris då uppsatsen ämnar belysa händelser som ofta har en 

mindre allvarlig karaktär än till exempel naturkatastrofer och terrorattentat.  

 

I den teoretiska referensramen ingår teorier som behandlar legitimitet och intressenter och 

olika aspekter av krishanteringsteori. Insamling av data har skett genom intervjuer med 

personer som själva deltagit i hantering av oönskade händelser på tre museer i Stockholm. 

Sabotage till följd av provokation och rån och stöld av värdefulla verk representerar oönskade 

händelser i uppsatsen. Analys har genomförts med hjälp av teori inom krishantering och det 

har framkommit att mycket kring krishantering ser likadant ut oberoende av vilken bransch 

det handlar om, trots att problem kring händelserna skiljer sig åt. 

 

Slutsatser från analysen är bland annat att det finns brister i förberedelser som till exempel 

definiering av möjliga hot, utbildning av personal inom krishantering och rutiner kring intern 

kommunikation. Medvetenheten om krishantering är av största vikt då kulturbranschen inte är 

förskonad från oönskade händelser.  
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1. INLEDNING 
Alla kan drabbas av en kris. Då en industri lägger ner sin verksamhet i ett mindre samhälle 

och stora delar av invånarna blir arbetslösa hamnar samhället i kris. En nation som drabbas av 

en naturkatastrof eller terrorattack som orsakar förluster, både i människoliv och i ekonomiska 

termer hamnar i kris. Media belyser ofta händelser som 11 september i New York, 

jordbävningen i Pakistan eller Flodvågskatastrofen i Thailand. Hantering av krisartade 

händelser har fått en allt mer betydande roll i samhället och vikten av en väl fungerande 

organisation har visat sig vara avgörande i många fall för hur stor förödelsen i katastrofens 

efterdyningar blir.  

 

Teorier om krishantering spänner över ett vitt spektrum från förebyggande faktorer, 

anledningar till krisens uppkomst, förberedelse, hantering, efterarbete till effekter av 

krishanteringen.1 Kriser skiljer sig åt då det sällan är exakt samma företeelse som drabbar 

organisationen två gånger. Däremot kan situationerna likna varandra och om erfarenheterna 

från en händelse tas tillvara, ökar chanserna att kunna handla på bästa sätt nästa gång. Om 

organisationen så långt det är möjligt försöker föreställa sig vilka eventuella kriser de skulle 

kunna ställas inför kan organisationen ha en plan åtminstone för dessa scenarier. Till exempel 

är en av de vanligaste förekommande planerna hur man handlar vid ett brandlarm. Dock är en 

färdig plan för alla eventuella krissituationer omöjligt att ha då det lika gärna kan handla om 

situationer som inte kunnat förutses.  

 

De sorters kriser som uppmärksammas mest i både litteratur om organisationsteori och 

krishantering är ofta de som drabbar större företag och organisationer, till exempel Skandia, 

SAS, Volvo, Sydkraft och Regeringen vid Estoniakatastrofen och flodvågskatastrofen i 

Thailand. Många gånger handlar det om ekonomiska kriser, utsläpp av miljöfarliga ämnen, 

företagsskandaler och massuppsägningar. Generellt saknar litteraturen perspektiv på sådana 

kriser som rör kulturbranschen, men kulturbranschen har i alla tider skakats och påverkats av 

provokationer och skandaler och olika former av kriser. Då det oftast handlar om mindre 

allvarliga kriser passar begreppet oönskade händelser bättre i uppsatsen. En av många 

oönskade händelser i kulturhistorien är då Shakespeares The Globe Theater brann ner till 

grunden när en missriktad salutkanon avfyrades under krönikespelet Henrik VIII.2  Molières 

                                                 
1 Abrahamsson & Magnusson, 2005 
2 von Platen, 2001 
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pjäs Tartuffe är ett annat fall. Den fick inte spelas offentligt enligt den dåvarande kungen 

eftersom pjäsen skämtade om den allsmäktiga kyrkan.  

 

1.1. Problemområde 
Konst är så gott som alltid en källa för tolkning. Det leder i många fall till konstruktiva samtal 

och debatter i samhället eller inspiration för den enskilde individen. I många fall kan konst 

dock vara så provocerande att enskilda individer, organisationer och andra intressegrupper 

protesterar högljutt mot verket, dess upphovsman eller institutionen som visar det genom 

aktioner som till exempel sabotage. Sabotage förekommer inte bara i kulturbranschen. Många 

människor provoceras av till exempel vapentillverkare, minkfarmar och multinationella 

företag som McDonalds och utsätter dem för sabotage av olika slag. Det som skiljer dessa 

verksamheter från kulturbranschen är att inom konsten är syftet ofta att ifrågasätta givna 

normer och att provocera. Omgivningens reaktioner kommer ofta till uttryck genom inlägg i 

samhällsdebatten men i vissa fall har det gått betydligt längre än så. Politiska bråk mellan 

nationer har inträffat. Även massprotester och skadegörelse, hot och våldsaktioner har ägt rum 

i kölvattnet av tolkningskonflikten. Kanske är det mer aktuellt än någonsin med tanke på 

Muhammedkarikatyrerna som publicerades i Jyllands Posten.3 En djupare analys av detta 

skulle bland annat visa på det komplexa i olikheten mellan staters lagar och uppfattningar om 

tryck- och yttrandefrihet.  

 

Konstverk är inte enbart provocerande utan är i vissa fall nära på ovärderliga och kan locka 

till kriminella handlingar. Förfalskning är ett förekommande fenomen men stöld är även det 

ett inte helt ovanligt inslag. Den internationella illegala konst- och kulturhandeln omsätter 

årligen 6 miljarder dollar.4 I Sverige är vi inte på något sätt förskonade. Kungliga biblioteket 

utsattes år 2004 för internstöld och litterära verk för miljoner försvann.5  Förutom chocken för 

de anställda blir försäkringskostnaderna enorma och ovärderliga verk riskerar att skadas eller 

gå förlorade då den här sortens händelser inträffar.  

 

Stöld och rån är inte unika händelser för kulturbranschen. Däremot kan de få andra 

konsekvenser där än i övriga branscher. Oersättliga verk kan skadas eller försvinna. Liksom 

rån och stöld kan sabotage förekomma i andra branscher än i kulturbranschen men då verket i 

                                                 
3 Rothenborg, 2006 
4 http://www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/arttheft.htm 
5 Luthander, 2005 
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vissa fall har haft som syfte att provocera, ser problemet annorlunda ut för 

kulturorganisationer vid hanteringen av oönskade händelser. Många kulturorganisationers 

verksamhet syftar till att exponera kultur och konst, göra konst tillgänglig för en publik. Det 

betyder att på till exempel museer kommer publiken mycket nära verken och alla har rätt att 

besöka museet. Risken är stor att det en dag inträffar en oönskad händelse.  

 

1.2. Problemformulering 
Hur löser kulturorganisationer oönskade händelser? Finns beredskap, fungerar avhjälpandet 

av händelsen och tar man vara på erfarenheterna inom organisationerna?   

 

1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturorganisationer hanterat en oönskad 

händelse.  

 

1.4. Avgränsningar 
Avgränsning inom ämnesområdet krishantering sker främst genom inriktning på tre delar, 

förberedelse, avhjälpande och efterarbetet av kris. Uppsatsen kommer inte att behandla 

anledningar till krisers uppkomst, förebyggande faktorer eller effekten av respektive 

organisations hantering av en kris. Antal fall är avgränsat till tre stycken kulturorganisationer 

där allvarliga oönskade händelser har inträffat. Det finns många intressanta händelser inom 

kulturbranschen som kan belysas genom krishanteringsteori, men det är fenomenen väpnat 

rån, stöld och sabotage till följd av provokation som behandlas i uppsatsen.  
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2. METOD  
Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats, den behandlar hård verklighet, det vill säga tre 

konkreta händelser, som undersöks med hjälp av mjuk data, material från intervjuer.6 Valet att 

inte arbeta kvantitativt, med till exempel enkäter, grundar sig i att uppsatsens frågeställning 

inte kan besvaras på ett bra sätt med mätningar. 

 
2.1. Intervjuer 
Insamling av data har skett genom personliga intervjuer på tre museer i Stockholm. 

Intervjufrågorna utformades på ett semistrukturerat sätt.7 En semistrukturerad intervju, till 

skillnad från strukturerad eller ostrukturerad, innebär hög flexibilitet i samtalet men ändå 

möjlighet att fokusera kring det specifika ämnet. Data som eftersöks i uppsatsen är relativt 

konkret så frågor med fokus på ämnet lämpar sig väl. Inför intervjuerna har en intervjuguide 

skapats, se bilaga 1, utifrån figur 4 som härstammar från presenterad krishanteringsteorin.8  

 

2.2. Urval 
Det finns företrädesvis två huvudtyper av urvalstekniker som används inom 

samhällsvetenskaplig forskning, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.9 Urval av fall 

och informanter i denna uppsats baseras på ett icke-sannolikt urval, vilket innebär att urvalet 

inte kan representera populationen, organisationer i kulturbranschen. Avsikten med icke-

sannolikhetsurvalet är att uppsatsen ska generera överförbar kunskap som kan vara till nytta 

inom andra sammanhang, men uppsatsen avser inte att göra statistiska generaliseringar. 

 

Valet av studieobjekt har fallit på tre händelser, stöld, rån och sabotage som utspelades på tre 

olika museer i Stockholm, mellan år 2000 och 2006. Valet har styrts av att händelserna 

kompletterar varandra då de är tre mycket olika händelser men med problematik gemensamt 

för många organisationer i kulturbranschen.  

 

Avsikten var att intervjua ett flertal personer inom varje organisation om deras upplevelser av 

de oönskade händelserna. Personer på olika befattningar och nivåer i organisationen tillför 

olika vinklar i undersökningen. Det visade sig vara problematiskt att få intervjuer med 
                                                 
6 Johannessen & Tufte, 2003 
7 Denscombe, 2000 
8 Johannessen & Tufte, 2003 
9 Denscombe, 2000 
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personer på olika typer av positioner, pressavdelning, entrépersonal, vakter och så vidare. Av 

de fyra informanter som rekryterats till undersökningen kom två utifrån ett subjektivt urval då 

det framgått i artiklar från dagspress vilka personer inom organisationerna som varit delaktiga 

i hanteringen av den aktuella oönskade händelsen.10 De övriga informanterna rekryterades 

genom snöbollmetoden.11 En person kontaktades inom organisationen som hänvisade oss 

vidare till två andra, vilka blev informanter. Med hänsyn till organisationen kontaktades inte 

vakter, entrépersonal och så vidare för rekrytering utan snöbollsmetoden förväntades fungera 

för att rekrytera betydligt fler informanter i samtliga organisationer. Så var dock inte fallet och 

det framgick tydligt att det fanns ett motstånd till att övrig personal skulle delta i intervjuer. 

Av etiska skäl respekterades detta. 

 

De fyra intervjuerna hölls med följande personer;  

Görel Cavalli Björkman, chef för forskningsavdelningen på Nationalmuseum. Cavalli 

Björkman ansvarar även för konstområdet holländskt och flamländskt måleri från 1600-talet, 

där bland annat Rembrandts verk ingår.  

Torsten Gunnarsson, vid tiden för händelsen tillförordnad museichef på Nationalmuseum. 

Idag arbetar Gunnarsson som chef för museets samlingar.  

Björn Axel Johansson, informationschef på Historiska museets och var en av de med en 

ledande roll i arbetet med incidenten.  

Marianne Landqvist, förste intendent med ansvar för marknadsföring och information på 

Strindbergsmuseet 

 

2.3. Datainsamling 
Uppsatsen bygger på primär- och sekundärdata.12 Primärdata består av insamlad grunddata 

genom intervjuer från ursprungliga källor, de valda informanterna. Vid samtliga 

intervjutillfällen användes ingen bandspelare för att dokumentera. Anledningen till det är att 

den första informanten avböjde och därefter gjordes bedömningen att skriftlig registrering av 

data var fullgod. Medan en intervjuare registrerade data skriftligen ställde den andra frågor 

utifrån stödorden i intervjuguiden. Det ökade flexibiliteten i samtalet då intervjuaren kunde 

koncentrera sig helt på informanten.  

                                                 
10 Denscombe, 2000 
11 Johannessen & Tufte, 2003 
12 Lekvall & Wahlbin, 2001 
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De sekundärdata som används bygger på data som redan är insamlad i ett annat sammanhang, 

årsredovisning, fackpress och dagstidningar. Analys har inte utförts på medias rapportering av 

de aktuella händelserna utan det material som hämtas från press fungerar som allmän 

information om fallen. Som komplement till intervjuer ämnades utredningar, från respektive 

organisation, användas i undersökningen. På två av organisationerna fanns, enligt 

informanterna, ingen skriftlig utredning gjord13 och på den tredje fanns det en utredning som 

enligt deras säkerhetschef inte var officiell.  

 

2.4. Tillförlitlighet 
Ämnet som uppsatsen behandlar kan uppfattas som känsligt av de undersökta 

organisationerna då det handlar om allvarliga oönskade händelser. Motståndet till att låta fler 

personer, på fler positioner än chefsposter eller liknande, uttala sig och det faktum att 

utredningar ej varit tillgängliga bekräftar detta. Datas objektivitet påverkas då den kommer 

från endast en eller ett fåtal informanter och då deras befattning inom organisationen är hög. 

Det finns en risk att intervjupersonerna nyanserar sina svar och undersökningen får endast ett 

perspektiv på det inträffade.14 På grund av att händelserna är över, de har utretts, och 

informanterna har behandlat ämnet i media, mot intressenter och så vidare gjordes 

bedömningen att frågan inte var av känslig art men det visade sig att så var fallet. Styrkan i 

data är att informanterna har själva varit delaktiga i hanteringen av de oönskade händelserna 

och har därför god insikt i arbetsprocessen. Genom att undvika författarnas privata 

värderingar i frågorna har också informanternas bild av händelserna fått utrymme att utryckas 

fritt. Då båda författarna deltog i samtliga intervjuer minimerades även risken för att missa 

betydelsefull data och tolkningen av data underlättades då intervjuarna kunde diskutera 

empirin med varandra. Analys har inte utförts på sekundär data som hämtats ur medias 

rapportering av händelserna, då det materialet innehåller tolkningar och värderingar från 

indirekt part.  

 

 

                                                 
13 Informanterna hänvisade till att det hållits samtal om förbättringar och föreläsningar om det inträffade 
14 Denscombe, 2000 
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3. TEORI 
Oönskade händelser som drabbar kulturbranschen ser olika ut men det finns de som 

uppkommit av verket i sig genom till exempel konstnärlig provokation som gjort att verket 

tagits ner. Det kan även vara stöld av ovärderliga verk eller sabotage av verk. När ett 

konstverk väcker anstöt bland allmänheten ställs de ansvariga inför grundläggande frågor 

kring yttrandefrihet, konstnärlig frihet, kulturpolitiska uppdrag och så vidare. Det kan leda till 

att en mycket problematisk situation uppstår i fråga om verkets fortsatta exponering. Stöld är 

även det en svårhanterlig händelse i kulturbranschen. Kulturbranschen ställs inför liknande 

situationer som övriga branscher, även om det skiljer sig åt i problematiken. För att på ett bra 

sätt hantera oönskade händelser, till exempel sabotage, stöld och rån, finns en mängd 

krishanteringsteori att beakta.  

 

3.1. Krishantering  
Snyder et al menar att det gynnar företag och organisationer att inte mörka en kris utan att 

uppmärksamma den och ta vara på de positiva aspekter den medför.15 Begreppet crisis 

management as a tool diskuteras av dem och flera andra forskare. En väl hanterad kris kan 

resultera både i att företag lyckas stärka kundlojaliteten, att man kan förbättra sin 

konkurrenssituation och att företaget i många fall kan komma att åtnjuta högre respekt bland 

sina intressenter. 

 

Det är grundläggande för en organisation att ha goda relationer med sin omgivning, det vill 

säga sina intressenter.16 Skoglund delar in intressenter i tre olika grupper, primär-, sekundär- 

och subintressenter.17 Primärintressenter är de intressenter som har en direkt och konkret 

affärsmässig utbytesrelation till organisationen. Det är bland annat kunder, medarbetare, 

ägare, leverantörer, banker och tillstånds- och övervakningsmyndigheter. Kännetecknande för 

denna kategori är att de är en del av företagets aktiva nätverk. Sekundärintressenter är en 

indirekt del av organisationens nätverk. De delas in i två kategorier. Den första kategorin är 

primärintressenternas intressenter, som består av till exempel huvudleverantörens 

underleverantör medan den andra kategorin är samhällsfundamentet, som avser intressenter 

som utgör infrastrukturella förutsättningar för organisationens etablering och utveckling. 

                                                 
15 Snyder et al, 2006 
16 Skärvad & Lundahl, 1982  
17 Skoglund, 2002  
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Subintressenter består av intressenter som normalt inte har kontakt med företaget. Det kan 

vara intresseorganisationer, påtryckargrupper och olika typer av opinionsgrupper, som ofta 

blandar sig i en kris eller händelse för att få tillfälle att synas i media. 

 

Legitimitet är en nödvändighet för en organisation i relationen till dess intressenter.18 Till 

exempel bör intressenternas uppfattning om organisationens värderingar stämma överens med 

de värderingar som finns i det omgivande samhället. Om de stämmer överens godtar 

intressenterna lättare organisationens verksamhet. Konsekvensen blir att organisationer vill  

framstå som socialt ansvarstagande och med god etik, och att de strävar efter att det 

framkommer i informationen kring deras verksamhet och handlande, till exempel hantering av 

en kris, för att skapa legitimitet. 

 

3.2. Begreppsdiskussion   
Det finns en mängd allmänna definitioner av kriser från författare på området krishantering. 

Då en kris aldrig är den andra lik är det svårt att göra en specifik definition. En definition som 

även sammanfattar andra definitioner, kommer från Skoglund och beskriver kriser som en 

följd av en händelse som i direkt mening utgör ett hot mot människor och ett hot mot 

materiella och immateriella värden i företag och organisationer.19 Sådana händelser kan vara 

olyckor, terrorism och naturkatastrofer. Åsikterna går dock isär. Mitroff anser att hanteringen 

av kriser skiljer sig från olycks- och riskhantering, som framförallt hanterar naturkatastrofer, 

genom att krishantering främst sysslar med man-made eller human-caused kriser, tillexempel 

datahackers, kidnappningar, mutor och sexuella trakasserier.20 I kulturbranschen uppstår  

man-made kriser av mindre allvarlig karaktär än Skoglunds definition och därför passar 

begreppet oönskad händelse bättre än kris när fallen behandlas i uppsatsen.  

 

 

 
 

 

 

                                                 
18 Skärvad & Lundahl, 1982 
19 Skoglund, 2002 
20 Mitroff, 2001 
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3.3. FEMA´s modell för krishantering 
Abrahamsson & Magnussons presenterar FEMA´s21 standardiserade modell för 

krishantering.22 FEMA´s modell är främst skapad för olycks- och naturkatastrofer, men den är 

även representativ för övrig krishantering. De fyra faserna i modellen, förebyggande, 

förberedande, akut avhjälpande och avvecklande/återuppbyggande, förekommer, om än något 

annorlunda formulerad, i så gott som all krishanteringslitteratur.  

 

 

 
 

Figur 1 Krishanteringens olika delar enligt FEMA23 

 

 

Förebyggande – Det kontinuerliga arbetet med att minska katastrofers påverkan på 

människor och egendom. Exempel på åtgärder kan vara att inte uppföra byggnader i känsliga 

områden, skapa en hög säkerhet för den materiella egendomen, ha regelbundna inspektioner 

och så vidare.  

                                                 
21 US Federal Emergency Management Agency 
22 Abrahamsson & Magnusson, 2005 
23 Abrahamsson & Magnusson, 2005:19 
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Förberedande – En rad aktiviteter som genomförs innan en kris inträffat. Övning och 

utbildning av personal inom krisberedskapen kan vara exempel på detta, men även utveckling 

av insatsplaner och utveckling av riktlinjer för beslutsstöd i en insatssituation kan vara en 

förberedande fas.  

Akut avhjälpande – Innebär en omedelbar insats för att skydda människor och egendom. Det 

kräver ett omedelbart agerande och en koordinerad användning av tillgängliga resurser i en 

omfattning som går ut över den vardagliga verksamheten.  

Avvecklande/återuppbyggande – Innefattar aktiviteter för att på kort sikt återskapa de mest 

bärande funktionerna i en organisation, men även långsiktiga aktiviteter för att återställa 

verksamheten till läget före krishändelsen.  

 

Informationsinfrastruktur – Utgör en viktig del i krishanteringsplanen men begreppet ska 

ses i en vid bemärkelse. All kommunikation är av betydelse och återkopplar de olika delarna 

av krishanteringsprocessen. Ett exempel är hur insikter från en tidigare fas kan användas i en 

senare, som underlag för övningar och så vidare. 

 

Då uppsatsen inte ämnar belysa den förebyggande fasen i FEMA´s krishanteringsmodell 

benämns fortsättningsvis den förberedande fasen som Fas 1, akut avhjälpande Fas 2 och 

avvecklande/återuppbyggande Fas 3. 

 

3.3.1. Fas 1: Förberedande 

Enligt Skoglund finns det olika steg som det förberedande arbetet bygger på.24 De steg som 

tas upp i uppsatsen är identifiering av risker och hot, konsekvensanalys, strategi och resurser 

samt förankring och utbildning. Stegen sker processmässigt och samtliga steg går in i 

varandra. Skoglund anser att det är angeläget att beredskapen bygger på det värsta som kan 

hända istället för sannolikhetsantaganden, vilket skulle betyda att organisationerna även klarar 

av att hantera de mindre kriserna.   

 

Regester påstår att det för företag inte är en fråga om en större kris ska inträffa, det är istället 

en fråga om när, vilken typ och hur den inträffar.25 Genom identifiering av risker och hot kan 

                                                 
24 Skoglund, 2002 
25 Regester, 2005 
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en organisation bli medveten om vilka former av kriser de kan råka ut för.26 Efter identifiering 

av möjliga risker och hot menar Snyder et al att effektiv krishantering förutsätter att företag 

klassificerar kriser i syfte att göra dem hanterbara.27 De har tagit fram en speciell typologi för 

krisbegreppet och delar in kriser i två dimensioner där plats för händelsen, intern/extern, och 

förekomst, normal/abnorm frekvens, beaktas. Kriser kan sedan kategoriseras i fyra olika 

typer, normala interna, normala externa, abnorma interna eller abnorma externa, enligt figur 2. 

 

 

                    
 
Figur 2 Klassificering av kriser.28  

 

 

 

Efter klassificering av möjliga kriser kan organisationen se vilka konsekvenser de kan få för 

dem.29 I konsekvensanalysen framkommer till exempel vilka ekonomiska konsekvenser en 

                                                 
26 Skoglund, 2002 
27 Snyder et al, 2006 
28 Snyder et al, 2006:35 
29 Skoglund, 2002 
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kris kan ha, vilka intressenter som drabbas och om varumärket kan skadas. På så sätt 

uppmärksammas organisationen på dess potentiella svagheter.  

 

Företagsledningen har lättare att hantera inre hot än yttre eftersom det ligger inom deras 

maktområde.30 Batchelor visar i figur 3 att interna händelser är lättare att undvika än 

externa.31 För att åtgärda organisationers svagheter kan de utveckla en strategi för bland annat 

interna kontroller och avsätta extra resurser för det. På så sätt kan företaget hantera vissa av de 

interna riskerna/hoten.  

 

 

 
 
 

Figur 3 Interna händelser är lättare att hantera än externa händelser.32  

 

 

Efter utvecklandet av strategier måste de förankras inom organisationen och det görs bland 

annat genom utbildning av personalen.33 I vissa organisationer har man en 

krishanteringsgrupp som ansvarar för hanteringen av eventuella kriser och enligt Skoglund är 

det vanligt att större bolag bildar två sorters krisgrupper.34 Den strategiska krisgruppen arbetar 

                                                 
30 ibid 
31 Batchelor, 2003  
32 Batchelor, 2003:7 
33 Skoglund, 2002 
34 Skoglund, 2002 
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med de övergripande frågorna som har att göra med exempelvis ekonomiska resurser och 

förhållningssätt gentemot drabbade och andra intressenter. Den operativa krisgruppen består 

av utförare som håller kontakten med medierna, kommunicerar med olika intressenter, hämtar 

in information, analyserar mediebilden, följer upp vidtagna åtgärder och för loggbok över 

händelseförloppet.  

 

3.3.2. Fas 2: Akut avhjälpande 

Kommunikation är en stor och betydelsefull del i fasen akut avhjälpande. Vid en kris utsätts 

den drabbade organisationen för stor press från sina intressenter och det tillkommer ofta nya 

intressegrupper. Organisationen måste förhålla sig till detta och kommunicera väl med 

intressenter, framförallt media.   

 

Organisationer bedöms och recenseras publikt genom medierna när det inträffar en kris, men 

det är inte medierna som skapar den.35 Däremot kan bilden av krisen, genom medierna, 

förstärka och förvärra de skador som blir en konsekvens av krisen. Därför anser Skoglund att 

det är centralt att organisationen, i alla situationer som blir aktuella under krisläget, kommer 

ut och positionerar sig som informationskälla. Om organisationen inte gör det riskerar de att 

inte kunna vara med och bestämma bilden av det inträffade. Det kan istället bli faktorer 

utanför företagets kontroll som avgör förloppet och upplösningen av krisen. Organisationens 

kommunikation måste börja direkt när en kris inträffat, både inom företaget, med media och 

övriga intressenter. Genom att förse journalisterna med information demonstrerar också 

företaget en vilja till öppenhet och sänder budskapet att de inte har någonting att dölja. 

 

Media kan bli fientlig när de upplever att organisationer är dröjande med att informera, 

förtegna om att få fram personal för intervjuer eller när medierna tror att organisationen döljer 

information för dem.36 Skoglund, men även Regester, påpekar att företagsledare och andra 

nyckelpersoner allt för ofta drar sig från att tala med media.37 De är rädda för att bli fel 

angivna av media, och vill därför inte ge intervjuer innan de har alla fakta om det inträffade. I 

en krissituation kan detta leda till förödande konsekvenser, inte minst för att det kan ta flera 

timmar tills det är möjligt att få all information om det inträffade. Regester menar att det finns 

                                                 
35 ibid  
36 Regester, 2005  
37 Skoglund, 2002 & Regester, 2005 
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två allvarliga synder i kommunikation vid en kris. Den första är att spekulera kring orsaken 

och den andra är att ta på sig skulden för det inträffade.38 Skoglund i sin tur pekar på vikten av 

att organisationen framför en offentlig ursäkt och lovar att göra allt i dess makt för att det 

inträffade inte ska ske igen.39 

 

Schoenberg anser, till skillnad från bland annat Regester, Mitroff och Skoglund, att 

organisationer bör koncentrera sig på att ha en ledare som kan hantera de oönskade 

händelserna istället för att använda sig av krishanteringsplaner.40 Schoenbergs teori grundar 

sig på uppfattningen att inget företag kan förbereda sig för alla slags krisscenarier. Alla kriser 

kräver olika slags respons, och därför behövs det en kompetent ledare som kan anpassa sig till 

de olika sorters kriser som inträffar och kan tyda vilka konsekvenser olika handlingar kan få. I 

arbetet med att avhjälpa en kris anser Skoglund att organisationens vd inte bör sitta med i 

krishanteringsgruppen, men däremot bör hon eller han kontinuerligt informeras och ge 

gruppen tydliga mandat.41 Då ledaren sitter med i gruppen är risken stor att arbetet hämmas på 

grund av vd:s maktposition. Vd måste även ha full kontroll över det dagliga arbetet i 

organisationen, annars riskerar de handlingsförlamning i organisationen.  

  

Sundelius och Stern anser att aktörerna i samband med en kris påverkas av sina tidigare 

erfarenheter och referensramar i sina beslut kring vilka problem som bör prioriteras.42 

Aktörernas subjektiva tolkningar av händelsen påverkar hur problemuppfattningen ser ut. Ett 

vanligt förekommande fenomen bland beslutsfattare är att fokusera initialt på de första 

uppgifterna de fått om det inträffade. Under tidspress och brist på information minskar 

förståelsen för händelsens fulla omfattning och organisationen riskerar att arbeta utifrån en 

snäv problemuppfattning.43 Det är inte helt ovanligt att problemet förändras under tidens 

gång, som exempel nämner Deverell 11 september-attentatet som följdes av 

mjältbrandsbreven samma höst. Det krävs, även när det inte är uppenbart, en omdefiniering av 

vad som för stunden är det mest kritiska, var till exempel de största resurserna bör sättas in, 

och att den nya problemuppfattningen kommuniceras till berörda aktörer. För att underlätta 

omdefiniering av problem vid en krissituation menar Deverell att genom noga följa vad som 

sker vid varje tidpunkt kan man skaffa sig en övergripande kunskap om vad som bör vara det 
                                                 
38 Regester, 2005 
39 Skoglund, 2002 
40 Schoenberg, 2005 
41 Skoglund, 2002  
42 Stern & Sundelius, 2002  
43 Deverell, 2004 
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nästa steget i krishanteringen. Löpande dokumentation i form av till exempel loggbok ger en 

tydlig bild av den kronologiska utvecklingen av krisen och kan vara ett sätt att omdefiniera 

problemet. 

  

3.3.3. Fas 3: Avvecklande/Återuppbyggnad 

Enligt Skoglund finns det fyra punkter som organisationer kan utföra för att återställa 

verksamheten efter en krisartad händelse.44  

 

• Lämna information på olika sätt till olika intressenter. Kommunicera på mottagarens 

villkor. 

• Berätta tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken för en upprepning av 

den negativa händelsen. 

• Klargör lärdomar från händelsen och vad som ska förändras som ett resultat av det 

inträffade. 

• Utreda händelsen internt. Hur företaget skötte den stärker deras kompetens vad 

beträffar krishantering. 

 

Två steg i processen kring återuppbyggnad efter krisen, för att återupprätta förtroende bland 

sina intressenter, enligt Snyder el al, är scaning och analys.45 De två stegen innebär att 

företaget först bör scana efter information om dess intressenter och hur de upplevt krisen. Nya 

intressenter kan ha tillkommit i och med krisartade händelser och det är av stor vikt för 

efterarbetets skull att veta hur krisen påverkat dem, till exempel genom att ta reda på vilka 

skador krisen åsamkat. All information om intressenter som kan fås i förväg skall redan finnas 

i företaget, annan samlas in så fort det är möjligt. Därefter analyseras informationen. 

Kunskapen kan vara avgörande för fortsatta kontakter, uppbyggandet av respekt och 

trovärdighet och fortsatt förtroende hos intressenterna.  

 
 

 

 

                                                 
44 Skoglund, 2002  
45 Snyder et al, 2006 
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3.4. Kulturbranschen 
I kulturbranschen är organisationer minst lika beroende av legitimitet som i andra branscher 

och hantering av oönskade händelser kan få positiva eller negativa följder. En väl hanterad 

oönskad händelse kan vara en resurs för en organisation. Om intressenterna blir medvetna om 

att organisationen handlar föredömligt kan positiva effekter som ökad kundlojalitet och större 

legitimitet uppstå. Det här gäller för såväl företag som kulturorganisationer, men källan till en 

oönskad händelse skiljer sig åt. Hur hanterar man sina intressenters reaktioner på ett verk vars 

syfte är att provocera? Få andra branscher arbetar så nära med ifrågasättande och provokativ 

verksamhet som kulturbranschen. Hur ersätter man en ovärderlig tavla? En stulen eller 

saboterad vara kan ersättas genom att producera en ny. Ett värdefullt konstverk däremot går 

inte att ersätta, det handlar om kulturarv.  

 

Det här är problem många organisationer i kulturbranschen måste hantera. Nedanstående 

modells komponenter berör de delar av hanteringen av oönskade händelser som vi anser vara 

relevanta för kulturorganisationer. Punkterna i modellen har utkristalliserats ur de teorier som 

presenterats tidigare i detta kapitel.   

 

 

 
 
 
Figur 4 Komponenter för kulturorganisationer.46 
 
 

                                                 
46 Egenkomponerad modell utifrån den presenterade krishanteringsteorin.  
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4. PRESENTATION AV FALLEN 
I vissa fall kan konstverk provocera enskilda människor, organisationer och andra intressenter 

till våldsamma aktioner och i andra fall vara nära på ovärderliga och locka till kriminella 

handlingar. Detta är problem kulturbranschen ställs inför då verksamheten ofta syftar till att 

exponera verk. Nedan presenteras en sammanfattning av de undersökta organisationernas 

hantering av väpnat rån, sabotage till följd av provokation och stöld. 

 

4.1. Väpnat rån på Nationalmuseum  
Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum.47 Samlingarna består av äldre måleri och 

skulptur, konsthantverk, teckningar och grafik från 1500-talet fram till 1900-talet. Museets 

tidigare erfarenheter av oönskade händelser är framförallt mindre stölder. Några verk har 

återvänt till museet, andra inte. Den första intervjun på Nationalmuseum gjordes med Görel 

Cavalli Björkman, chef för forskningsavdelningen. Cavalli Björkman ansvarar, förutom för 

forskning, även för konstområdet holländskt och flamländskt måleri från 1600-talet, där bland 

annat Rembrandts verk ingår. Den andra intervjun genomfördes med Torsten Gunnarsson, vid 

tiden för händelsen tillförordnad museichef. Idag arbetar Gunnarsson som chef för 

Nationalmuseums samlingar.  

 

År 2000 blev Nationalmuseum utsatt för ett väpnat rån.48 Verken som stals, av                       

k-pistbeväpnade rånare just innan stängningsdags, var ett självporträtt av Rembrandt, målat 

1630, och två tavlor av Renoir, Ung parisiska och Konversation, målade i slutet av 1800-talet, 

se bilaga 2. Tavlorna är var och en värda mångmiljonbelopp, tillexempel är Rembrandts 

självporträtt värderat till 300 miljoner kronor.49 Enligt Gunnarsson var han, som tillförordnad 

museichef, delaktig i hanteringen av händelsen från början, då han omedelbart blev kontaktad 

av personal på plats och begav sig till museet direkt när han mottagit beskedet om det 

inträffade. Polis- och mediepådraget var massivt och redan en timme efter rånet hölls 

presskonferens där bilder på de stulna verken visades. En stor del av personalen fick vetskap 

om det inträffade genom medierapporteringen, berättar Gunnarsson. 

 

                                                 
47 http://www.nationalmuseum.se/NMTemplates/NMPage____3411.aspx 
48 Folcker & Sjöblom, 2000 
49 http://www.disajn.com/read.asp?ID=182 
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Det gjordes ingen intern utredning efter rånet men på museet hölls mängder av samtal om 

säkerhetsrutiner, det vill säga det fysiska skyddet, enligt Cavalli Björkman. Tidigare 

ansökningar om att ha övervakningskameror på Nationalmuseum har avslagits men efter rånet 

godkändes detta. Säkerheten förstärktes också genom att nya glasmontrar satts upp och 

konsten hängs nu på ett stöldsäkrare sätt. På Nationalmuseum finns inhyrda vakter som är 

utbildade i hantering av oönskade händelser. Enligt Gunnarsson är övrig personal inte 

utbildad för den här sortens situationer. Ledningen på museet konstaterade att vakterna hade 

gjort vad de kunde och skulle göra vid rånet. Ett par av dem fick psykologisk hjälp och 

stödsamtal efter händelsen.  

 

I 14 dagar pågick det intensiva arbetet för att avhjälpa händelsen och Gunnarsson berättar att 

han var förbluffad över hur belägrade de blev av media då nationell och internationell press 

ringde dygnet runt.  

 

4.2. Sabotage av installation på Historiska museet  
Historiska museet är ett av Sveriges största museer och tillhör myndigheten Statens historiska 

museer. Museets samlingar består av arkeologiska föremål från Sverige och svensk 

kyrkokonst.50 Museets tidigare erfarenheter av oönskade händelser är framförallt från Ecco 

Homo utställningen 1998 som var intressant med tanke på debatten kring vilka påtryckningar, 

utifrån, man ska ta hänsyn till. På Historiska museet intervjuades informationschef Björn Axel 

Johansson, en av de med en ledande roll i arbetet med incidenten.  

 

Historiska museet utsattes för sabotage i januari 2004.51 Verket som saboterades av Israels 

ambassadör var installationen Snövit och sanningens vansinne, se bilaga 2, som ingick i 

konstprogrammet Making Differences och var ett av sju verk som visades på Historiska 

museet.52 I installationen ingick en bild av en kvinnlig självmordsbombare och ambassadören 

ansåg att verket uppmanade till folkmord. Kännedomen om ambassadörens agerande spreds 

snabbt till media, enligt Johansson, då en frilansproducent var på plats, dokumenterade 

händelsen och sålde filmmaterialet till Sveriges Television. Händelsen resulterade i ett enormt 

medieuppbåd och inblandning av politiker på toppnivå. Israels premiärminister Ariel Sharon 

uttalade sitt stöd för ambassadören och då blev händelsen en fråga för Utrikesdepartementet. 

                                                 
50 http://www.shmm.se/shmm_templates/Page____133.aspx 
51 Hommerberg, 2004 
52 Lidén, 2004 
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Problematiska faktorer adderades under museets arbete med händelsen och de fann sig gå från 

ambassadörsproblem och bombhot till att copyright till musiken i verket ifrågasattes. 

 

Museet höll ingen presskonferens om det inträffade men informerade media genom 

pressmeddelanden och personliga intervjuer. Andra dagen publicerades ett formulär på 

hemsidans pressrum med svar på de vanligaste frågorna i syfte att lätta på det enorma 

telefontrycket från media. Museichefen gick tidigt ut och sa att museet höll fast vid sin 

ståndpunkt i fråga om fortsatt exponering av installationen, och lät sig inte påverkas av yttre 

påtryckningar utan ökade istället säkerheten kring installationen. Museet hölls öppet som 

vanligt trots hot via bland annat telefon och e-post som, enligt Johansson, i flera fall var 

allvarliga och polisanmäldes. Ett exempel på detta var då personalen på Historiska museet 

möttes av ett målat hakkors på fasaden. 

 

Enligt Johansson utfördes inget förarbete av enheten för mediekommunikation kring 

utställningen om vilka reaktioner den skulle kunna framkalla. Det var inte möjligt för dem att 

utföra förarbetet på grund av att utställningsenheten inte tagit fram tillräcklig information om 

verken. Vid tidigare utställningar har utställningsenheten tillhandahållit 

kommunikationsenheten på museet denna slags information. Han berättar även att dagen före 

invigningen av utställningen hölls en pressvisning men det gavs då inga indikationer om att 

verket kunde vara kontroversiellt. Bilden på självmordsbombaren fanns, förutom i 

installationen som saboterades, med på ännu ett ställe i utställningen men på invigningsdagen 

blev det, enligt Johansson, inga reaktioner på detta från media, ambassadören eller andra 

besökare 

 

Vid tiden för sabotaget fanns det ingen hanteringsplan för oönskade händelser inom 

organisationen, enligt Johansson, och ledningen på Historiska museet var inte förberedd på 

sabotaget och följderna av detta. De som var minst förberedda på den oönskade händelsen var 

entré- och butikspersonal samt caféanställda, personalen på Historiska museet hade inte 

genomgått någon utbildning inom krishantering. Däremot fanns det vakter på museet för att 

skydda de värdefulla samlingarna. För att hantera situationen på bästa sätt hölls, enligt 

Johansson, avstämningsmöten med de anställda som hade formellt ansvar för sina respektive 

avdelningar. Det hektiska tempot gav ingen möjlighet till möten med övrig personal men 

dessa fick order om att inte uttala sig om det inträffade till media och besökare. 
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När händelsen ebbat ut delade museet med sig av sina erfarenheter av det inträffade genom att 

Johansson och Historiska museets pressansvarig höll föreläsningar för bland annat för 

Rikspolisstyrelsen, Utlänningsnämnden, Kriminalvårdsstyrelsen och för cirka 25 museer.53 

Detta var den enda form av utredande material som togs fram. Enligt Johansson arbetade de 

oavbrutet med den kritiska hanteringen av händelsen under 1-2 veckor men det var ett 

utdraget förlopp och det tog lång tid innan allt återgick till det normala. 

 

4.3. Stöld av oljemålning på Strindbergsmuseet  
Strindbergsmuseet är en stiftelse med Stockholms stad, Strindbergssällskapet och Nordiska 

museet som huvudmän.54 Stiftelsen har som syfte att belysa den kände författarens liv och 

verk genom utställningar och dokumentation. Museet har ingen tidigare erfarenhet av 

oönskade händelser. Respondent vid intervjun om stölden var Marianne Landqvist som är 

förste intendent med ansvar för marknadsföring och information. 

 

August Strindbergs Svartsjukans natt, se bilaga 3, målad 1893 i Berlin stals från 

Strindbergsmuseet i mars år 2006.55 Värdet på verket uppskattas till tio miljoner kronor. 

Enligt Landqvist genomfördes stölden av ett flertal personer under museets öppettid genom 

att ett par personer uppehöll receptionisten samtidigt som en person slet ner tavlan från 

väggen och rusade ut ur museet. Polis larmades och samtliga ansvariga befann sig på plats i 

huset så åtgärder som att stänga museet för allmänheten och bemöta media skedde 

omedelbart. Museichefen samlade all personal cirka en timme efter incidenten och gick 

igenom allt som skett och vad som skulle göras därnäst. En presskonferens hölls samma dag 

där museichefen och Landqvist deltog och de var de enda på museet som fick göra uttalanden 

om det inträffade. Dagen efter öppnade museet igen och en kopia av den stulna tavlan ersatte 

originalet. Även två andra målningar av Strindberg, som visats i samband med den stulna, 

ersattes av kopior tills säkerheten på museet förbättrats.  

 

All personal på Strindbergsmuseet hade före stölden deltagit i utbildning i museets 

säkerhetshandbok, berättar Landqvist, från timanställda receptionister till museichefen. Det 

innebar att personalen kunde det praktiska handlandet vid en oönskad händelse då de fått 

                                                 
53 Statens historiska museer - Årsredovisning 2004 
54 http://www.strindbergsmuseet.se/museet/organisation.html 
55 Henriksson & Söderhjelm, 2006 
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information om var larmknappen till polisen finns, vem de ska kontakt och så vidare. 

Strindbergsmuseets försäkringsbolag föreslog att en utredning skulle genomföras och en 

konsult anlitades för att utreda händelsen. Konsulten skrev bland annat i utlåtandet att de 

anställda behöver fortlöpande utbildning inom hantering av oönskade händelser. 

Bearbetningen av händelsen underlättades då museets företagsläkare samarbetade med en 

psykolog som togs in för samtal i grupp med samtliga i personalen vid flera tillfällen efter 

stölden. På Strindbergsmuseet har frågan om ökad säkerhet väckts i och med det inträffade, 

men en begränsad budget styr besluten kring detta. Den kritiska tiden för händelsen varade, 

enligt Landqvist, inte mer än ett dygn och mediestormen kring Strindbergsmuseet och stölden 

var över relativt snabbt.  
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5. ANALYS 
De tre museerna agerande går att analysera på olika sätt. Nedan presenteras organisationernas 

hantering av de oönskade händelserna utifrån risker och hot, olika intressenter, 

mediekontakter och medvetenhet.   

 

5.1. Risker och hot 
Förutom de stora kriser alla företag och organisationer kan råka ut för, skandaler, ekonomiska 

kriser och så vidare, finns det inom kulturbranschen en ökad risk för interna abnorma 

oönskade händelser, det vill säga händelser som är svåra att förutsäga och där konsten är den 

utlösande faktorn. Organisationer i kulturbranschen måste hantera det faktum att konst ofta 

har som syfte att ifrågasätta och provocera och att detta kan leda till aktioner från 

omgivningen. En annan central faktor är att konstverk i de flesta fall är oersättliga och vid 

stöld eller sabotage riskerar de att skadas eller försvinna för alltid. Organisationen måste 

beakta dessa faktorer och vara öppen och bred i sin definition av risker och hot, för att vara 

bättre förberedd på hantering av oönskade händelser.   

 

Trots att beredskapen inför hantering av oönskade händelser skiljde sig åt mellan de tre 

museerna hade de gemensamt att de hade definierat möjliga risker och hot och att dessa var 

interna abnorma hot. Det är dock intressant att inget av museerna hade definierat den händelse 

de drabbades av. Definitionerna var helt klart för snäva.  

 

I Strindbergsmuseets säkerhetshandbok fanns skadegörelse och brand definierat som 

oönskade händelser enligt Landqvist. Det är anmärkningsvärt att museet inte hade definierat 

stöld som ett av möjliga hot då besökarna kommer mycket nära museiföremålen i de trånga 

lokalerna. Historiska museet har ett visst skydd mot oönskade interna händelser genom att ha 

vakter i byggnaden. Enligt Johansson anser museet att de värdefulla samlingarna ökar risken 

för stöld eller gisslandrama. Däremot framkom det att hotet om sabotage inte fanns med i 

deras hot- och riskdefinition. Inte heller Nationalmuseum hade fastställt att händelsen som 

utspelades år 2000 var ett tänkbart hot. Innan rånet hade de definierat stöld och brand som de 

allvarligaste oönskade händelserna de skulle kunna drabbas av. Gunnarsson uppger att det av 

den anledningen inte fanns beredskap för en händelse som rån.  
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Effekterna av en snäv krisdefinition kan försämra hanteringen av händelsen och bidra till ett 

utdraget förlopp. Mediekarusellen och organisationens arbete med att avhjälpa den oönskade 

händelsen på Historiska museet sträckte sig över en lång tidsperiod och det tog lång tid att 

återställa verksamheten till läget före den oönskade händelsen. Berodde det på museets 

otillräckliga definition av hot? De två andra museerna hade även de en något för snäv 

definition men de drabbades inte i lika stor utsträckning som Historiska museet av tryck från 

media och allmänhet. Medieuppbådet på Nationalmuseum var stort och Gunnarsson menat att 

han var förbluffad över hur belägrade de blev av pressen. Trots det hade arbetet med 

händelsen blåst över efter 14 dagar. Strindbergsmuseet lämnades i fred av media kort efter 

stölden. Det här visar att det snarare är händelsens prekära karaktär och inte en snäv 

hotdefinition som orsakar det utdragna förloppet, även om det inte går att utesluta att de 

kunde varit bättre förberedda.   

 

I de tre organisationerna fanns problem med att definiera de risker och hot som kan orsaka en 

oönskad händelse. Det framgår tydligt då ingen av museerna hade täckt in den händelse de 

drabbades av. Däremot har de insett allvaret i situationerna och agerat därefter. De tre 

museicheferna gick in och deltog operativt i arbetet när de oönskade händelserna väl 

inträffade. På Historiska museet stannade den vardagliga verksamheten av och vi tolkar det 

som en följd av att museichefen var fullt sysselsatt med att avhjälpa händelsen genom sitt 

operativa agerande. Det här var antagligen en riktig prioritering då museets många besökare 

vid tiden för händelsen var mer intresserade av den omtalade utställningen än av den övriga 

verksamheten. På de två andra museerna var situationen den omvända, de fick visserligen fler 

besökare men de kom för att de var nyfikna på det inträffade och inte för att se verken, av 

självklara skäl. Av den anledningen var det heller inte problematiskt på Strindbergsmuseet 

och Nationalmuseum att museicheferna koncentrerade sig på att hantera det inträffade istället 

för att hålla igång övrig verksamhet.  

 

5.2. Primär- och sekundärintressenter 
Publiken, kulturbranschens största primärintressent, är inte bara konsumenter utan även 

finansiärer och delägare i de fall verksamheten bedrivs med skattemedel. Den omständigheten 

medför högre krav på kulturorganisationer att verka för ökad legitimitet bland 

primärintressenter. En öppen och nära relation till besökare och intresserade enskilda 

individer och grupper är av högsta betydelse för att få dem att förstå att organisationen vill 
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göra rätt och stå för sina handlingar. På samtliga museer valde man att hålla öppet så fort man 

kunde efter den oönskade händelsen. Trots medias intensiva bevakning kommunicerade de så 

gott de kunde både på Strindbergmuseet och på Historiska museet med de besökare som kom 

till museerna. När Strindbergsmuseet hade stängt, direkt efter stölden, sattes en lapp upp på 

museets ytterdörr med meddelande till besökare om att de hade stängt på grund av stöld. 

Dagen efter, sattes det upp en kopia av den stulna tavlan och museet möjliggjorde på så sätt 

för publiken att se det stulna verket. På Historiska museet valde de att fortsätta visa 

installationen trots rabaldret.  

 

För att allmänheten ska få förståelse för det inträffade krävs det att inte bara ledningen, utan 

de personer i organisationen som först möter besökare, kan bemöta dem på ett bra sätt. Dessa 

personer är i de flesta fall entré-, butiks- eller cafépersonal men det är dessa som har minst 

förberedelse för en oönskad händelse och konsekvenserna av den. I kulturbranschen liksom i 

andra branscher är personalen, en annan grupp av primärintressenter, av största vikt. Dåligt 

hanterade situationer där personer i organisationen känner sig bortglömda, utsatta eller 

pressade kan snabbt leda till att arbetsplatsen får dåligt rykte.  

 

På Nationalmuseum och Historiska museet saknade personalen, förutom vakterna, riktlinjer 

för beslutsstöd för oönskade händelser. Det gjorde däremot inte de anställda på 

Strindbergsmuseet, där medvetenheten kring hantering av oönskade händelser förankrats 

genom utbildning av museets säkerhetshandbok. Åtaganden utöver handboken vidtogs då en 

psykolog togs in för samtal med samtliga i personalen, trots att det inte var rutin enligt 

säkerhetshandboken. På Nationalmuseum var det enbart de vakter som var i kontakt med 

rånarna som fick psykologisk hjälp och på Historiska museet skedde inga samtal i stödsyfte. 

Strindbergsmuseet framstår som det museum, i jämförelse med de andra två, som haft fokus 

både på personalens psykiska välmående och på säkerheten. På Historiska museet var 

situationen av annan karaktär och det framgår att de fokuserade på den fysiska säkerheten, för 

personalen, i första hand. Säkerheten för konsten upplever vi kom i första hand på 

Nationalmuseum då det varken hölls personalmöten eller stödsamtal efter rånet. Man måste 

dock ta hänsyn till att de oönskade händelserna på Nationalmuseum och Historiska museet var 

mer kritiska än den på Strindbergsmuseet, då de innefattade våld, verk för svindlande summor 

och politiskt storbråk. De faktorerna kan ha bidragit till att den interna kommunikationen 

brast på Nationalmuseum och Historiska museet, då de som arbetade med händelsen inte 

informerade nedåt i organisationen.  
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En återkommande uppfattning i teorin kring hantering av kriser är att organisationer skall gå 

ut med en offentlig ursäkt för det inträffade och visa att de är villiga att göra vad som helst för 

att förhindra liknande händelser. För kulturorganisationer som råkar ut för oönskade händelser 

av den karaktär uppsatsen belyser fungerar inte detta. Om man först valt att visa ett verk och 

sedan ger vika för yttre påtryckningar och tar ner verket har man inte bara svikit konstnären 

utan även tagit ställning för censur och mot yttrandefrihet. Likaså bör museer inte ta på sig 

skulden för en stöld då verksamhetens syfte är att visa konsten för allmänheten och detta 

oundvikligen ökar risken för stölder. Museernas funktion, att göra konst tillgänglig för 

allmänheten, bidrar till att de kan hamna i problematiska situationer. Tillgängligheten i form 

av publikens närhet till verken och öppenhet, det vill säga att alla har rätt att besöka museerna, 

är faktorer som kulturbranschen måste leva med. Nationalmuseum, Strindbergsmuseet och 

Historiska museet höll alla öppet56 efter händelsen för att visa att konsten ska vara tillgänglig 

för allmänheten, till för dess primärintressenter. Museichefen på Historiska museet ansåg att 

det hade varit ett nederlag att stänga trots de hot museet fick ta emot. Nationalmuseum 

förbättrade säkerheten efter det inträffade och Strindbergsmuseet arbetar med det. Historiska 

museet gick tidigt ut med att de inte skulle ta ner verket utan ökade istället säkerheten kring 

utställningen. Museerna hanterade situationen bra då verksamheten fortsatte, Historiska 

museet stod även fast vid sin ståndpunkt att fortsätta visa installationen. De gjorde rätt i att 

inte låta sig provoceras av sin omgivning.  

 

5.3. Subintressenter  
Uppmärksammande av nya och gamla intressenters upplevelse av händelsen är av stor vikt för 

kulturbranschen. När provocerande verk visas dyker det inte sällan upp nya intressegrupper. 

Det kan vara människor som aldrig besökt museet tidigare och är intresserade av att se verket 

då det uppmärksammats i media. Olika intresseföreningar som i vanliga fall inte har kontakt 

med museet kan tillkomma. Det kan vara politiker som uttalar sig om konsten för att få 

uppmärksamhet i media, men det kan även vara aktionsgrupper som orsakar bråk. Därför är 

det bra om kulturorganisationerna identifierar vilka de nya subintressenterna är så att de kan 

förhålla sig till dem i hanteringen av en oönskad händelse. Nya intressenter kan även vara 

andra organisationer som har liknande erfarenheter.  

 

                                                 
56 Bortsett från den tid museerna var stängda av utredningstekniska skäl 
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Det var enbart Historiska museet som uppmärksammade att nya intressenter tillkom till följd 

av den oönskade händelsen, de var andra informationsavdelningar på olika museer. På 

Strindbergsmuseet hade inga observationer av det slaget gjorts men vi kan se att till exempel 

Nationalmuseum med sina liknande erfarenheter var en ny intressent men att 

Strindbergsmuseet inte hade registrerat det. Samma sak gällde för Nationalmuseum. Det är 

svårt att säga varför inte fler nya intressenter uppmärksammats på museerna. Konstateras kan 

att organisationerna gick miste om den kunskap som kan bidra till att museerna är bättre 

förberedda på andra former av oönskade händelser. De nya intressenternas kunskap och 

nätverk kan också vara användbara i andra sammanhang.  

 

5.4. Mediekontakter  
Media är en sekundärintressent som kräver respekt. Kulturbranschens världskända verk och 

provokativa konst kommer alltid vara föremål för medias rapportering och därför krävs 

planering för mediekommunikation vid oönskade händelser i kulturbranschen. Ju mer politiskt 

kontroversiellt eller ju värdefullare verket är, desto större medieuppbåd och desto större 

resurser krävs för att kontrollera kommunikationen med media. Mellan de tre museerna fanns 

det likheter i den externa kommunikationen. För att undvika ryktesspridning hade museerna 

instruerat all personal, som inte är talespersoner, att inte uttala sig om det inträffade. Samtliga 

museichefer uttalade sig i policyfrågor, och informationscheferna/ansvariga om 

kompletterande uppgifter. På Historiska museet gjorde även säkerhetschefen uttalande. Både 

Strindbergsmuseet och Nationalmuseum höll presskonferenser i ett tidigt skede medan 

Historiska museet använde sig av personliga intervjuer och pressmeddelanden. Arbetet med 

media har tagit olika lång tid på de olika museerna och det har krävts olika åtgärder. Det 

framkommer tydligt att de tre organisationerna vidtagit åtgärder för att kunna positionera sig 

som centrala informationskällor och därmed försett media med nödvändig fakta.  

 

5.5. Medvetenhet 
Planer och föreskrifter har en tendens att uppfattas som byråkratiska och ett onödigt ont men 

kan visa sig vara till stor nytta då ökad medvetenhet kring detta område kan bidra till en bättre 

hantering av en oönskad situation. Att det förs samtal kolleger emellan räcker inte för att 

hantera en akut och allvarlig händelse. På Nationalmuseum fanns det vid tidpunkten för rånet 

inga riktlinjer i form av hanteringsplan för eventuella oönskade händelser, vakterna hade viss 

utbildning men det fanns inte förankrat hos övrig personal. På Historiska museet gällde i stort 
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sett samma sak. För tiden vid sabotaget fanns det ingen hanteringsplan, ledningen var inte 

förberedda för sabotage och personalen hade inte genomgått någon utbildning i krishantering.  

 

Av de undersökta museerna hade endast ett museum en skriftlig plan för hantering av 

oönskade situationer.57 Strindbergsmuseet hade en detaljerad säkerhetshandbok som 

personalen utbildades i, bland annat genom interna seminarier och skriftliga prov. All 

personal deltog alltså i arbetet med säkerheten. Medvetenheten kom väl till  uttryck då flera 

åtgärder utöver de som stod i handboken vidtogs på Strindbergsmuseet, bland annat fördes 

receptionisten ut bakvägen för att slippa frågor, i samband med att museet blev belägrat av 

media. Ännu en åtgärd var att ingen annan än museets talespersoner fick uttala sig om det 

inträffade. Samma sak gällde på Nationalmuseum och på Historiska museet. Konsekvent 

skulle personalen där hänvisa frågor från media och allmänheten till ansvariga. I 

organisationerna fanns tankar om risker och hot, om oönskade händelser, men det fanns 

brister i medvetenheten om fördelar med en insatsplan och möjligheterna den medför att 

hantera dessa situationer bättre.    

  

Medvetenheten styr vad organisationen har för strategier för de identifierade riskerna och 

hoten. Om en organisation inte avsätter resurser för att hantera möjliga hot kan det få 

förödande konsekvenser. Strategier på Nationalmuseum och Historiska museet hör samman 

med deras definition av stöld som möjligt hot. Det framkommer då båda organisationerna 

anlitar vakter för att skydda de värdefulla samlingarna. Strategin på Strindbergsmuseet har 

istället varit att förankra hantering av hot hos personalen, då ekonomiska faktorer förhindrade 

att de anlitade vakter. Utifrån denna verklighet kan vi se att museet har gjort det bästa av 

situationen. Det är dock troligt att närvaron av vakter inte bara kunnat bidra till en bättre 

hantering av deras definierade hot, brand och sabotage, men även till hanteringen av stölden.     

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
57 Vi har (i samtliga fall) inte frågat informanterna om förekomst av brandutbildning då det ej är den form av 
oönskad händelse vi undersöker.    
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6. SLUTDISKUSSION 
Litteraturen inom krishanteringsteorin behandlar bland annat kriser som naturkatastrofer, 

terrorattentat eller sådana som stora bolag råkat ut för. Det saknas dock perspektiv på 

kulturorganisationer inom krishanteringsteorin. Alla sorters organisationer bör vara 

förberedda på att hantera kriser. Definitionen av kris handlar oftast om mycket allvarliga 

händelser, hot mot människor, materiella och immateriella värden i företag.  I kulturbranschen 

uppstår även där kriser men av mindre allvarlig karaktär och därför används begreppet 

oönskad händelse i uppsatsen när det talas om kulturbranschen. 

 

Tre problem som bidrar till oönskade händelser i kulturbranschen har diskuterats i uppsatsen. 

Dessa är att konst ofta har som syfte att ifrågasätta och provocera, att verk i många fall är 

oersättliga och att verksamheten går ut på att exponera det som provocerar och är ovärderligt.  

Ifrågasättande och provokation återfinns även i politiken och det finns oersättliga varor och  

idéer i andra branscher än kulturbranschen. Kombinationen av de tre problemen för 

kulturorganisationer bidrar till att de ställs inför annorlunda problem än andra organisationer. 

I kulturbranschen finns alltså typiska svårighet att ta hänsyn till i jämförelse med näringslivet 

eller politikiska sammanhang men det innebär ingen markant skillnad i hur organisationer 

hanterar kriser. Teori inom krishantering har visat sig applicerbar på kulturorganisationer trots 

de specifika problem som finns i branschen. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kulturorganisationer hanterat oönskade händelser. 

Frågor som ämnades besvaras var om det fanns beredskap, om avhjälpandet av händelsen 

fungerade och om organisationerna tog tillvara på erfarenheter. Varje oönskad händelse är 

unik, därför skiljer sig hanteringen i de tre organisationerna. Vissa likheter har dock 

uppdagats i undersökningen och resultatet av analysen har gett möjligheter att dra vissa 

slutsatser. 

 

Organisationerna har definierat vilka händelser de skulle kunna drabbas av men definitionerna 

har inte varit tillräckligt omfattande. Trots svagheter i definition av hot finns det delar i 

hanterandet som fungerat väl. De tre organisationerna har visat öppenhet gentemot sina 

intressenter, bland annat publik och media. De har tagit allvarligt på situationen genom att 

prioritera avhjälpandet och visat att de inte gett efter för påtryckningar eller paralyseras av 

händelsen.  
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Det fanns svagheter i den interna kommunikationen och i utbildning av entrépersonal på de 

större organisationerna. Två av tre organisationer hade inte en i förväg utformad plan för att 

hantera oönskade händelser och därför visste personalen inte direkt vilka åtgärder som skulle 

vidtas. Då det är av största vikt att den interna kommunikationen fungerar vid krishantering 

dras slutsatsen att dessa organisationer kan säkerställa en tryggare och bättre arbetsmiljö för 

sina anställda om en insatsplan utvecklas.  

 

Genom att snabbt bemöta media, utse talespersoner och vara tillgängliga har samtliga 

organisationer tagit kontroll på kommunikationen med media och allmänheten och på så sätt 

positionerat sig som informationskälla. Den organisation som skiljer sig från de andra är 

Historiska museet där kontrollen övergick till politisk nivå men den egna hanteringen har inte 

brustit utan händelsens karaktär har påverkat medias val av informationskälla.  

 

Kontakter med primär- och sekundärintressenter har fungerat väl i kulturorganisationerna men 

uppmärksammandet av nya subintressenter har varit mindre bra. Här har organisationerna gått 

miste om andras upplevelser och erfarenheter som kunde bidragit till att höja medvetenheten 

om krishantering i organisationerna. Dock har en av organisationerna, Historiska museet, 

gjort en del åtgärder och genom dessa kommit i kontakt med nya intressenter. 

 

Det är orimligt att dra allmängiltiga och generella slutsatser av det som framkommit i  

analysen men den visar på vissa tendenser. Det finns brister i förberedelser som till exempel 

utbildning av personal inom krishantering, definiering av möjliga hot och rutiner kring intern 

kommunikation. I avhjälpande av oönskade händelser fungerar mediehantering väl och man 

värnar om tillgängligheten för konstpubliken. Medvetenheten om krishantering är av största 

vikt då kulturbranschen inte är förskonad från oönskade händelser.  
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• Utbildning/förankring 

• Ansvarsfördelning 

• Definition av möjliga hot och kriser 

• Intern kommunikation 

• Extern kommunikation 

• Ledarrollen 

• Problemuppfattning 

• Dokumentation 

• Nya intressegrupper 

• Uppföljning/utredning 
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Självporträtt av Rembrandt och Renoirs Ung parisiska och Konversation. Foto: Stockholm 

City.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snövit och sanningens vansinne av Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler. Foto: Johan Lundh59 

 

 

 

 
                                                 
58 http://www.city.se/ArticlePages/200509/16/20050916105500_787/20050916105500_787.dbp.asp 
59 http://www.konsten.net/narbild/differences.html 
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Svartsjukans natt av Strindberg. Foto: Strindbergsmuseet60 

 

                                                 
60 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,779202,00.html 


