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Abstract 

The world’s uncertainties are seemingly growing and with that organizations are now 

faced with an increased pressure to address organizational crises from both the society 

and internal by effectivity and quality plans, and from a diverse set of requirements to 

uphold. Therefore, a wider belief in developing plans for crisis management and risk 

reduction is becoming increasingly common. Some scientists therefore argue that it is 

requisite to combine risk, security, continuity and crisis management within the same 

discipline termed organizational resilience. This study aims to improve the 

understanding of the subject and exemplify attributes of how security- and crisis 

management as an organizational field relates to organizational resilience, where 

managers within a large retail trade have been studied and qualitative data through 

interviews has been gathered. The results indicate that the managers uphold a good 

understanding of organizational resilience and the study exemplifies attributes that 

shows the company’s support of organizational resilience, even though it was not a 

recognized concept. The security- and crisis management field interferes with the core 

business field and managers attend to collaborate beyond their core business and trade. 

There, they constitute an exchange of information with public actors that affect their 

work for organizational resilience and can be connected to different types of 

isomorphism.  
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1. Inledning 

Organisationer står idag inför ett ökat tryck att hantera kriser där utveckling för olika 

planer för krishantering och riskreducering blivit allt vanligare (Drennan, McConnell & 

Stark, 2015, s. 63). Kriser kan anta olika skepnader och företag kan utsättas för 

exempelvis ekonomiska kriser, fysiska som påverkar materiella ting, mänskliga som 

påverkar medarbetare eller kunder, spridning av känslig information, tekniska som kan 

gälla vitala system, våld och hot eller terrordåd. Det finns negativa konsekvenser som 

kriser kan förorsaka företag exempelvis minskad trovärdighet och tillförlitlighet, 

ekonomiska förluster eller att varumärket tar skada i form av destruktiv 

ryktesspridning (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016, s. 29). Det finns flertalet faktorer för 

hur en kris kan utlösas. Det kan bero på hur krisen bedöms av beslutsfattare i företaget, 

hur länge företaget varit etablerat på marknaden, styrkan av varumärket, vilka 

förutsättningar företaget och personalen har för att hantera en kris eller hur själva 

krishanteringen i sig fungerar. Kriser kan även uppfattas och tolkas olika, vilket betyder 

att det som ses som en kris för ett företag inte nödvändigtvis uppfattas som en kris för 

ett annat företag inom samma bransch.  

 

Hela tiden utsätts organisationer för kriser och några exempel på senaste tidens 

företagskriser inom den studerade branschen är H&Ms nylanserade barnkollektion i 

januari 2018 där en mörkhyad pojke bar en tröja med texten “Coolest monkey in the 

jungle” som resulterade i raseri på sociala medier för vad som kallats för en rasistisk 

bild (Café, 2018). Flertalet så kallade “smash and grab” brott gentemot 

guldsmedsbutiker har uppmärksammats genom åren exempelvis då en bil körde in i 

Hallonbergens centrumbyggnad i syfte att råna guldsmedsbutiken (SVT, 2018). För tre 

år sedan skedde en knivattack på IKEA i Västerås där två personer avled, fallet som 

senare blev kallat “Ikeamördaren” (Aftonbladet, 2015). Ett annat omtalat fall var även 

företaget Circuit City som 2009 gick i konkurs efter att ha utsatts för en likviditetskris 

(Tengblad, 2014, ss. 62-63). 

 

Företag inom handelsbranschen och detaljhandeln ser behov av att stärka säkerheten, 

förebygga våld, hot och brott, men också att reducera företagskriser, vilket tyder på att 

det finns ett intresse och behov av att bygga upp sin organisatoriska resiliens. Vissa 

forskare menar också att det finns ett behov av att kombinera risk, säkerhet, kontinuitet 

och krishantering inom samma disciplin kallat organisatorisk resiliens (Bird, 2010, s. 

93). Med den utgångspunkten avser studien bidra till en större förståelse över 

begreppet och hur det kan användas.  

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur ett större företag inom 

handelsbranschen och detaljhandeln främjar organisatorisk resiliens genom proaktivt 

arbete med säkerhets- och krishanteringsfrågor. Studien skapar även förståelse för hur 

handelsföretagets arbete med säkerhets- och krishanteringsfrågor tvingas in i 

kärnverksamheten där de två områdena möts och måste samgå för att skapa 

organisatorisk resiliens. Mer precist studeras hur chefer förstår, tolkar och tillämpar 

krishantering för att stärka dess organisatoriska resiliens inom företaget.  
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1. Hur förstår, tolkar och tillämpar cheferna organisatorisk resiliens i förhållande till 

krishantering samt engagerar medarbetarna i det förebyggande krisarbetet? 

 

2. Vilka svagheter, styrkor, utmaningar och framgångar kan identifieras vid företagets 

främjande av organisatorisk resiliens och krishantering? 

  

3. På vilket sätt arbetar företaget med kvalitetsarbete inom säkerhet- och 

krishanteringsfrågor och hur ligger det i linje med ISO- standarden om organisatorisk 

resiliens? 

 

 4. Hur förhåller sig företaget till samverkan gällande säkerhet- och krishanterings 

frågor? 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt uppmärksammas en ökad medvetenhet inom handelsbranschen och 

detaljhandeln och hur ett behov av att finna arbetssätt för att stärka organisatorisk 

resiliens identifierats. En överblick av tidigare forskning inom områden för 

krishantering, resiliens, organisatoriska fält samt isomorfism på organisatorisk nivå 

fortsätter avsnittet med. 

 

I och med ett ökat tryck på organisationer och en föränderlig värld finns en större 

medvetenhet om risker och kriser som sker runt omkring oss. Inom den studerade 

branschen finns olika organisationer som inriktar sig på samverkan och som stöttar 

företag inom handeln. Svensk handel (2018) är en organisation som driver 

handelsfrågor och förbättrar villkoren för ca 10 000 handlare i Sverige.  Handeln tycks 

vara hårt ansatt av brottslighet främst när det gäller stölder, därför upprättade Svensk 

Handel 2015 en säkerhetsportal på sin hemsida där medlemmar och handelsföretag kan 

anmäla brottsliga händelser till både försäkringsbolag och polis. Genom systemet 

utfärdas även varningar gentemot seriebrottslighet (Market, 2015). Handelsrådet (2018) 

skriver på sin hemsida om sitt heldagsseminarium i december 2017 om arbetsmiljön 

inom svensk handel. Där diskuterades utmaningar kring säkerheten inom branschen, 

där säkerhetschefen Per Geijer på Svensk Handel höll föredrag om säkerhet. Han menar 

att anställda inte endast ser stölder och organiserad brottslighet som problem inom 

branschen, utan att det finns en större medvetenhet av terrorhot sedan händelsen på 

Drottninggatan. I och med individers högre medvetenhet kring olika kriser som de kan 

stå inför skapas ett behov för organisationer att dels skapa en trygg arbetsplats, men 

också att bygga upp sin organisatoriska resiliens. I och med att begreppet resiliens på 

senare tid börjat användas mer frekvent har flertalet aktörer uppmärksammat ett behov 

av att skapa ett standardiserat arbetssätt och organisationen “International 

Organization for Standardization” (ISO) har nyligen lanserat en sådan standard för hur 

företag kan bygga upp sin organisatoriska resiliens.  
 

2.1 Tidigare forskning 

I olika databaser som ProQuest-Social Sciences, DiVA, Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog Primo samt i SwePub söktes tidigare forskning. Olika ord 
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sammankopplade i olika sökningar utfördes som exempelvis; ab(organization*) AND 

ab(neo institutional*) AND ab(field*) i databasen ProQuest-Social Sciences som 

resulterade i 100 träffar. Filtering med peer reviewed, engelska och artikel gjordes, 

vilket sedan resulterade i 90 träffar. Andra sökningar utfördes med fler ord som 

exempelvis cris*, resilience och isomorphism. Samtliga artiklar i studien är peer 

reviewed. Utifrån resultaten av sökningarna granskades abstrakten och forskning som 

inte var av intresse för studien sorterades bort.  

 

I Journal of Business Continuity & Emergency Planning skriver Lyndon Bird (2010, s. 93) 

i sin “Editorial” om hur det inom forskarvärlden skapats ett intresse för organisatorisk 

resiliens, där ett behov kan ses av att kombinera risk, säkerhet, kontinuitet och 

krishantering under samma disciplin. 

 

Traditionellt sett förklaras resiliens som att dra tillbaka till ursprunglig position eller 

“bounce back”, studsa tillbaka (Alexander, 2013, s. 2708). På 1900-talet adapterade 

sociologin begreppet som utvecklades till “bounce forward” ett sätt att bevara de 

positiva vinningar en oväntad händelse kunde ha som exempelvis att utveckla resurser 

och minska sårbarheter gentemot människor och tillgångar (ibid. s. 2712). Begreppet 

används numera i form av att reducera risker och katastrofer och kan förklaras som 

följande: “The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, 

absorb, accommodate to and recover from the effects of hazard in a timely and efficient 

manner, including through the preservation and restoration of its essential basic 

structures and functions” (ibid. s. 2710). På så sätt vidareutvecklades begreppet och 

konceptet organisatorisk resiliens uppkom där säkerhet numera är en ny dimension till 

konceptet (Bird, 2010, 93). “Business continuity” och krishantering är starkt 

sammankopplat där Bird föreslår att de bör slås ihop till ett och samma koncept då det 

under en kris inte endast är viktig att hantera extern kommunikation, utan även att 

hantera störningen, fortsätta bedriva kärnverksamheten och behålla företagets integritet 

(ibid. s. 94). 

 

2.1.1 Organisatorisk krishantering 

Sheldene Simola (2005, ss. 180-181) beskriver i forskningsartikeln “Organizational Crisis 

Management: Overview and opportunities” en överblick över och belyser de olika 

ramverk som förklarar förståelsen för organisationers krishantering. Artikelns syfte är 

att bidra till ökad förståelse och intresse för området där den utöver en överblick av 

tidigare ramverk utökar tidigare teoretiska tillvägagångssätt genom att tillämpa vad 

hon kallar förebyggande nivåer. Artikeln ger läsaren förståelse för hur krishantering 

inom organisationer definieras av olika teoretiker, vilka kriser en organisation kan stå 

inför samt vikten av kommunikation med exempelvis intressenter (ibid. ss. 181-182). 

Vidare beskrivs olika nivåer av förebyggande inom organisatorisk krishantering; 

Promotion of organizational health, Primary prevention, Secondary prevention och Tertiary 

prevention. De fyra nivåerna ger förslag på praktiska sätt att exempelvis uppnå stabilitet 

inom kärnvärderingarna, hur en krisförberedd organisation känner igen en kris istället 

för att förneka dess existens, vikten av utbildning och övning samt hur 

krishanteringsgrupper och krisplaner kan skapas. Simola beskriver hur organisationen 

bör agera under en kris samt hur den bör agera efter krisen för att återuppbygga, se sin 

ekonomiska status samt beskatta sin offentliga bild (ibid. ss. 183-187). 
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Artikeln inriktar sig förvisso på det psykologiska fältet och ser till hur psykologer och 

krishanterare inom organisationer kan använda sig av praktiska metoder för att 

reducera en kris. Men slutsatserna och rekommendationerna som hon lyfter fram är 

relevanta även ur andra perspektiv. De förebyggande faktorerna som exempelvis att 

skapa en krisgrupp, analysera krisen, skapa kontinuitets- och krishanteringsplaner, 

kriskommunikation samt övning och utbildning är starkt sammankopplade med 

organisatorisk resiliens, vilket Simola utelämnar. Därför inriktar sig den här studien 

istället på att utveckla hennes resonemang av praktiska metoder för krishantering, men 

sätter in det i en sociologisk kontext sammankopplat med organisatorisk resiliens inom 

säkerhets- och krishanteringsfältet. 

 

2.1.2 Organisatorisk resiliens 

I forskningsartikeln av Hope Witmer och Marcela Sarmiento Mellinger (2016, s. 258) 

identifierades organisatoriska karaktärsdrag som främjar resiliens eller förmågan att 

anpassa sig i skiftande förhållanden, som forskarna beskriver det. Studien utfördes 

genom kvalitativ fallstudie med intervjuer utifrån personal från två 

frivillighetsorganisationer inom psykologisk rehabilitering (ibid. s. 257). Syftet var att 

identifiera organisatoriska karaktärsdrag som visar på resiliens som resulterade i sex 

olika slutsatser; Servant and transformation of leadership, Fiscal transparency, Commitment to 

the mission, Improvisation, Community reciprocity och Hope and optimism (ibid. s. 258). De 

fyra sistnämnda stämmer överens med teorier om organisatorisk resiliens. Commitment 

to the mission visade exempelvis att båda organisationerna hade tydligt uttalade syften 

med sina uppdrag som personalen kände en personlig tillhörighet till, eftersom det gick 

i linje med deras egna värderingar och som då identifieras som ett karaktärsdrag för 

organisatorisk resiliens (ibid. ss. 259-260).  

 

Artikeln beskriver likt den här studien olika attribut av en organisation som visar på 

organisatorisk resiliens, men inriktar sig till frivilliga organisationer till skillnad från 

den här studien vars studieobjekt är ett vinstdrivande företag. Kan det skilja sig mellan 

hur frivilliga och vinstdrivande organisationer främjar organisatorisk resiliens? Den här 

studien bidrar till Witmer och Sarmiento Mellingers forskning i den form att den inte 

endast söker karaktärsdrag för organisatorisk resiliens, utan även anknyter det till 

säkerhet och krishantering som fält. I och med världens ökade osäkerhet har 

krishantering fått en större betydelse, där företag gynnas av att stärka sin 

organisatoriska resiliens och därmed förebygga och förbereda för kriser. Det är också 

essentiellt att forskning studerar organisatorisk resiliens inom olika slags organisationer 

för att skapa teorier som bygger på mångfald och inte endast utifrån en form av 

organisation.  

 

2.1.3 Organisatoriska fält & isomorfism 

Patricia Bromley och Marina Andina (2010, ss. 575-576) beskriver i forskningsartikeln 

“Standardizing chaos: a neo-institutional analysis of the INEE Minimun Standards for 

Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction” hur “emergency 

education” (händanefter kallat krisutbildning) uppkommit, genom professionalismen 

som ett eget fält. Organisationen International Network for Education in Emergencies 
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(INEE) tar fram standarder “Minimum standards for Education” (hädanefter kallat MS) 

ett ramverk för att koordinera utbildningsaktiviteter. Det ger kunskap om hur man 

förbereder sig och agerar på akuta kriser i sätt som reducerar risker, förbättrar framtida 

beredskap och lägger grund för kvalitetsutbildning (INEE, 2018).  

 

Syftet med artikeln är att förklara varför standardiseringar uppkommer och bidrar till 

ökningen av krisutbildningar som ett internationellt professionellt fält, vilket de hävdar 

uppstår på grund av institutionaliseringen av utbildning som en mänsklig rättighet. 

Forskarna framför en sociologisk förklaring till det snabba och nyligen bildade fältet för 

krisutbildning genom en analys utav den internationella standarden MS (Bromley & 

Andina, 2010, ss. 575-576).  

 

Forskarna menar att globala standarder för krisutbildning framkommer som en 

rationell reaktion för kriser. Författarna menar att forskare inom sociologisk 

nyinstitutionalism (Bromley & Andina, 2010, s. 579) hävdar att skapandet för koncept 

av standarder för krisutbildning främst drivs av förändringar inom världens kultur, 

vilket påverkar fältet (ibid. s. 576). Enligt forskarna skapas ett behov av en standard 

som ett sätt att hantera existerande problem och blir ett koncept av regler som skapar 

ordning, kollektiva utbyten och fördelar (ibid. s. 578). Kulturens globala 

medborgarskap som utgör makronormer medför press på hur en individ kan, bör och 

ska agera globalt. Artikeln framför ett exempel på hur en standard togs fram där det 

endast tog 18 månader för organisationerna att komma överens om standardens 

utformning. Resultatet visar att det fanns en hög konsensus deltagarna sinsemellan, 

vilket de menar rotas i världsliga kulturella normer som ger legitimitet (ibid. ss. 580-

581).  

 

Artikelns innehåll har en koppling till den här studien då de använder nyinstitutionell 

teori för att förklara krisutbildning som ett fält och analyserar det gentemot en 

internationell standard. Huvudpoängen var att de identifierat en global kultur som 

påverkar fältets innehåll och gränser. Med utgångspunkt i artikelns resonemang är det 

först när krishantering institutionaliseras som en bestämd praktik, som kan 

kännetecknas som ett organisatoriskt fält. Kan förändringar i den globala kulturen 

skapa ett behov av standardiseringar för organisatorisk resiliens inom säkerhets- och 

krishanteringsfältet? 

 

I artikeln “The institutionalization of Corporate Social Responsibility Reporting” 

beskriver Shabana, Buchholtz, Carroll (2017, s. 1128) hur olika former av isomorfism 

bidrar till organisationers tvång att rapportera de aktiviteter som är sammankopplat 

med deras sociala ansvar. Studien syftar till att öka förståelsen av den 

institutionaliserade processen av “Corporate social responsibility” (CSR), mer specifikt 

samt sociala innovationer i allmänhet. Forskarna presenterar en modell för hur 

isomorfa mekanismer påverkar företags nödvändighet till att rapportera sitt sociala 

ansvar, vilket presenteras i tre delar; Defensing reporting, proactive reporting och imitative 

deffusion. 
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Defensive reporting, genom att publicera CSR- rapporter möts samhällets och 

intressenters förväntningar och motverkar negativa inställningar till företaget och 

förstärker ett positivt anseende som ökar den normativa förväntan att publicera dem 

(Shabana, Buchholtz & Carroll, 2017, ss. 1111-1113). Företag som inser problematiken 

med att inte CSR-rapportera tvingas göra det ändå utifrån en tvingande isomorfism 

(ibid. s. 1124). I steg två, proactive reporting, arbetar organisationerna proaktivt med att 

rapportera hur de arbetar och på så sätt blir det normativt fastställt som osynliga regler, 

vilket ger upphov för organisationer att likna varandra (ibid. s. 1110). Imitative deffusion 

handlar om när CSR-rapportering blir en form av standard och företag tvingas till att 

följa trenden. Den sociala pressen och omväxlingen av sociala problem leder till 

osäkerhet som bidrar till mimetisk isomorfism (ibid. ss. 1115-1116), därför blir företag 

tvungna att rapportera då konsekvenserna för att inte rapportera är för höga (ibid. s. 

1124). 

 

Utifrån forskningen om isomorfism och organisationers sociala ansvar 

uppmärksammades hur företag tvingas, av normativ och tvingande isomorfism, att 

proaktivt arbeta för att motverka samhällets negativa inställning till företaget om de 

inte CSR-rapporterar. Det kan liknas hur företag förebyggande bör arbeta med 

krishantering och hur de tvingas skapa arbetsmetoder samt planer för att dels kunna 

reducera en kris och stärka sin resiliens, men även för att styra hur media framställer 

dem. Kan isomorfism utöva inflytande även på säkerhets- och krishanteringsfältet? 

 

I sökningar efter tidigare forskning som gjorts kunde inte några större kopplingar 

mellan de tre ämnena krishantering, resiliens och fält på organisatorisk nivå identifieras. 

Inom sina egna områden finns diverse forskning där även starka kopplingar mellan 

krishantering och resiliens påträffats, däremot när det gäller att koppla samman främst 

organisatorisk resiliens och organisatoriska fält verkar det, enligt sökningarna som 

utförts, till synes tomt. Studien har därför ett syfte att fylla tomrummet och 

vidareutveckla det organisatoriska resiliensbegreppet att förstås utifrån sociologisk 

nyinstitutionell teori med kopplingar till säkerhets- och krishanteringsfältet och bidra 

till en ökad förståelse för relationen sinsemellan.  

 

3. Teori 

I det här avsnittet presenteras olika teoretiska ramverk från vilken empirin analyseras 

utefter, vilket även omfattar ett analysverktyg i form av en ISO-standard. Teorierna 

belyser de tre huvudämnena för studien; krishantering, resiliens och fält på 

organisatorisk nivå och ger även förklaring till hur organisationer kan applicera 

standarder som ett hjälpmedel i att främja organisatorisk resiliens.  

 

3.1 Organisatorisk krishantering 

Studien fokuserar inte på krishantering i sig eller hur cheferna bör agera i en kris, utan 

belyser den starka sammankopplingen mellan organisatorisk resiliens och de 

förberedande åtgärder ett företag bör anpassa sig till för att stärka och främja sin 

resiliens. Nedan beskrivs teori om hur kriser ofta definieras, samt vad som kan ses som 

en kris för företag.  
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Krishantering syftar till att dämpa effekterna av en händelse och bör vara integrerat i 

företagets kärnverksamhet och vara förankrat och stödjas av högsta företagsledningen 

(Hickman & Crandall, 1997, s. 75). Drennan , McConnell och Stark (2015, ss. 14-17) 

menar att det finns två olika perspektiv om vad som utgör en kris där det antingen ses 

som objektiva fenomen eller subjektiva villkor som överensstämmer med våra 

uppfattningar. En kris kan ha många olika utgångspunkter, men framträder ofta inom 

en period där problematiska beslut eller misstag gjorts som förstärker och ökar risken 

för ett problem eller en situation att eskalera. Om en organisation misslyckas att se 

krisens varningstecken under den här perioden eller identifiera problemen, men 

underskattar dess betydelse är det en större risk att en kris uppstår (Drennan, 

McConnell & Stark, 2015, s. 59). Därför kan organisationen upprätta en krisberedskap 

med samlade hjälpmedel där potentiella kriser, styrkor och svagheter identifieras samt 

att internrapporteringssystem för incidenter upprättas (Skoglund & Olsson, 1995, ss. 25-

26). 

 

På senare tid finns ett ökat tryck på organisationer att adressera risker och kriser som 

delvis kommer från organisationens interna operationer i behovet av att maximera sina 

resurser i effektivitet, kvalitet, service och leverans, men också delvis från 

medborgarnas, försäkringsbolags och andra intressenters förväntningar på företaget 

samtidigt som där finns diverse krav att uppfylla. En bredare tro om att utveckla planer 

för krishantering och riskreducering blir därför allt mer vanligt (Drennan, McConnell, 

Stark & 2015, s. 63). Även om en kris inte alltid går att undvika genom förberedelser och 

planer är det i företagets intresse att arbeta proaktivt och förebyggande i syfte att skapa 

möjligheter för en fortsatt verksamhet med minimala störningar (Hickman & Crandall, 

1997, s. 75). Därför är det viktigt för ett företag att stärka sin organisatoriska resiliens.  

 

3.1.1 Förebyggande åtgärder 

Företag bör ha en fungerande ändamålsenlig krisorganisation med tydlig ledning och 

delegationsordning med handlingsplaner, utbildad personal och framtagna 

kontaktlistor med bistående externa aktörer (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016, s. 213). 

Kontinuitetsplaner visar rollfördelning, mandat för beslut, förfaranden och mål och hur 

organisationen kopplat planerna till kriser och potentiella hot samt beskriver hur de ska 

hantera dem. Planerna bör ses som “levande dokument” som övas, utvärderas, 

uppdateras och absorberas i företagets kultur och anses vara absolut nödvändiga för en 

framgångsrik krishantering (Drennan, McConnell & Stark, 2015, ss. 132-133).  

 

Genom att främja en kultur av ärlighet och öppenhet kan företagsledningen uppmuntra 

och inge förtroende för medarbetare i organisationen att framföra sina åsikter. Utan 

tillit kan viktig information från medarbetarna undanhållas som kan vara vital för 

krishanteringens utveckling. En väl fungerande krisgrupp åberopar även den här 

öppenheten för bästa hantering av en kris (Skoglund & Olsson, 1995, s. 26). Är 

krisledningen heterogen har de större möjlighet att uppfatta informationen på olika sätt 

och bör därför inte bestå av likartade personer med snarlik bakgrund, erfarenhet och 

utbildning, intressen och kön (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016, s. 217). Utöver 

utbildningar och övningar kan organisationen ha kontinuerliga kontroller av specifika 

verksamheter för att tidigt kunna upptäcka fel eller indikationer på kris och bör vara 

implementerat i organisationens kvalitetsarbete (Simola, 2005, s. 183).  
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Krisgrupper arbetar strategiskt med planering och samordning av olika åtgärder och 

kommunikation samt leder och hanterar olika typer av kriser (Skoglund & Olsson, 1995, 

s. 49). Gruppen träffas regelbundet för att stärka förmågan till gemensam samverkan 

och förtroendet inom gruppen, som är vital i en krissituation. Genom kontinuerlig 

utbildning och övning i form av realistiska mångfaldiga scenarion kan medarbetarnas 

reaktionsförmåga tränas upp och förståelse av just deras roll ges (ibid. s. 36). För att 

lyckas med hanteringen av information under en kris måste krisgruppen på ett effektivt 

sätt sammanfatta och analysera, för att sedan kunna ta rationella beslut (ibid. s. 53), men 

även välja hur de sprider information till media om händelsen då det kan vara 

avgörande för hur krisen utvecklas (Brolin, Calleberg &Westrell, 2016, s. 29).  

3.2 Organisatorisk resiliens 
Organisatorisk resiliens karaktäriserades tidigare av dess förmåga att “bounce back” 

där de återhämtar sig till sin normala verksamhet, vilket visar på en robusthet av 

organisationens infrastruktur och system. Numera omfattas även en transformation där 

organisationen kontinuerligt försöker utveckla sina resurser, identifiera möjligheter för 

att både efter en kris, men även i vardaglig verksamhet öka konkurrensfördelar samt 

säkerställa beredskap för eventuella händelser (Kutz, Malinen & Näswall, 2017, s. 224).  

Organisatorisk resiliens handlar om att se på vad det är som gör organisationer 

livskraftiga och vad som avgör dess överlevnadsförmåga. Organisationen bör ha 

värdefulla resurser som exempelvis ekonomiska, tekniska och sociala som används för 

att utveckla organisationens förmågor, men också för att upprätthålla och 

vidareutveckla dem på ett effektivt sätt (Tengblad & Oudhuis, 2014, s. 17).  

 

En resilient organisation använder sig av kontinuitetshantering, vilket enligt Drennan, 

McConnell och Stark (2015, s. 123) måste integreras och drivas från högsta ledningen 

genom policys som accepteras och främjas av cheferna. På så sätt skapas ett ramverk 

som kan övervakas och granskas, men som också kräver att alla nivåer av företagets 

funktioner som operationella, ledande, administrativa och tekniska liksom andra 

kontakter med externa aktörer ska ha kunskap om. Begreppet innebär dels att 

säkerställa beredskap för effektiv krishantering likt stöd för innovation, förändring och 

välbefinnande hos medarbetarna inom företaget (Kutz, Malinen & Näswall, 2017, s. 225). 

Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis (2014, s. 11) beskriver begreppet; 

“Organisatorisk resiliens handlar om förmågan hos företag och organisationer att 

vidmakthålla sin överlevnadsförmåga i en omvärld som ständigt ställer krav på 

förändring och anpassning”. Citatet beskriver hur organisatorisk resiliens handlar om 

hur organisationer kan anpassa sig och bibehålla sin verksamhet i en förändrande 

kontext, där ett vanligt misstag är att omvärldsförändringar ses som tillfälliga där nya 

konkurrenter inte anses vara ett större hot och underskattas på grund av dess 

oerfarenheter (Oudhuis & Tengblad, 2014, s. 255). 

 

När det oväntade händer är det viktigt med handlingsberedskap för att kunna bemöta 

och hantera det inträffade. Handlingskraft skapas genom organisationens tillgängliga 

resurser och deras förmåga att effektivt utnyttja dem för att hantera det som dyker upp. 

Organisationer som har förmågan att på ett reaktivt men samtidigt effektivt sätt agera 

på det oförutsedda har goda förutsättningar att lyckas med sin verksamhet. Har de 

förmågan att klara av motgång på ett bra sätt och inte låsa sig fast vid förutbestämda 
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mönster kommer organisationen kunna se sig själva som resilienta (Tengblad & 

Oudhuis, 2014, s. 12).  

 

Det är inte alltid tillräckligt att ha historiskt god lönsamhet under hastiga krisförlopp 

om krisen hanteras otillräckligt eller passivt leder det till en djupare kris. 

Organisationer och företag måste arbeta proaktivt för att undvika att en kris uppstår 

eller att hamna i en krissituation, vilket kan göras genom att upprätta buffertar av 

resurser som kan användas vid kriser som exempelvis en låg skuldsättningsgrad, lojala 

medarbetare och teknisk kompetens. Kriser och störningar kan ses som viktiga fenomen 

för att både stärka och testa en organisations resiliens. Om en kris hanteras på ett bra 

sätt kan det ha positiva konsekvenser för en organisation i form av organisatoriskt 

lärande, innovationskraft och stärkt moral (Tengblad & Oudhuis, 2014, ss. 20-22).  

 

Det är viktigt att företaget är dynamiskt mot leverantörer och kunder för att uppnå 

resiliens då dagens företagsklimat kännetecknas av extremt hård konkurrens, vilket 

innebär att komplexiteten i “försörjningskedjan” ökat och är mer sårbart, samtidigt som 

kunderna kräver mer och mer. Att vara oförmögen att snabbt kunna anpassa sig till 

marknadens förändrade förväntningar och beteenden innebär ofta 

företagsmisslyckanden (Andersson, 2014, ss. 199-200). Roy Andersson (ibid. s. 201) 

menar att försörjningskedjan blir allt mer viktig än det enskilda företaget då 

konkurrensen snart kommer stå mellan olika försörjningskedjor där de resilienta 

kedjorna kan motstå eller återhämta sig snabbt från störningar, vilka då oftare går 

starkare ut ur kriser och vinner marknadsandelar från konkurrenter. 

 

3.2.1 Ledare & medarbetare 

Ledare på företaget ska säkerställa att nödvändiga resurser och stöd finns tillgängligt 

vid hög arbetsbelastning och andra utmaningar som kan uppstå i verksamheten. 

Förmedlar ledaren en tydlig vision samt ett övertygande perspektiv och motivation på 

förändring samtidigt som ledaren understryker medarbetarnas styrkor och arbetar för 

att utveckla dem kan ledaren belysa hur de här egenskaperna och kunskaperna kan 

användas för att säkerställa både individuell och organisatorisk utveckling (Kuntz, 

Malinen & Näswall, 2017, s. 227). Enligt Kuntz, Malinen och Näswall (2017, s. 238) 

innebär en ledares sätt att skapa utveckling för resiliens att identifiera organisationens 

svagheter och möjligheter, hitta arbetssätt som är resiliensbyggande i linje med 

organisationens verksamhet, uppmuntra till att adaptera ett resiliens tankesätt, skapa 

övningstillfällen för hållbar resiliens samt att ledaren ansvarar för att driva 

utvärderingen kring resiliensbyggandet.  

 

Thomas Andersson (2014, s. 94) beskriver fyra element som skapar engagerade 

medarbetare och ett konstruktivt medarbetarskap, vilket genererar en social resurs för 

en starkare organisatorisk resiliens. Förtroende och öppenhet är en viktig nyckel för 

välfungerande relationer och det skapas genom öppna dialoger mellan alla parter, 

oavsett om det handlar om chefer eller medarbetare. Gemenskap och samarbete främjar en 

känsla av gemensamhet i organisationen. Engagemang och meningsfullhet handlar om att 

skapa motivation och drivkraft hos medarbetarna. Involveras medarbetarna och det 

finns möjlighet för ansvarstagande och initiativförmåga stärks initiativkraften (ibid. ss. 95-

97). 
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3.3 Nyinstitutionell teori 
Den nyinstitutionella organisationsteorin växte fram på 1970-talet och handlar om 

processer inom industrin i en bransch där institutioner ses som produkter av mänsklig 

design (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 9-11). Det är ett sätt att förstå organisationen och 

dess likheter med alla aktörer relevanta för organisationen (ibid. s. 12). Perspektivet 

inriktar sig på vilka organisatoriska strukturer och processer som framträder som 

gemensamma för hela branscher och varför en homogenitet uppvisas (ibid. ss. 63-64).  

 

Inom perspektivet ses många delar av den formella strukturen starkt 

institutionaliserade då de fungerar som myter där utvecklingen ger upphov till nya 

moderniteter som exempelvis säkerhetsfrågor där nya professioner uppdagas. Via 

lagstiftning eller den allmänna opinionen institutionaliseras och formar organisationer 

sina formella strukturer utefter samma myter som i sin tur leder till att de blir mer 

homogena eller isomorfa för att behålla sin legitimitet. Om en organisation bryter mot 

fältets vedertagna normer och strukturer riskerar den att förlora legitimitet och även nå 

sämre resultat (Johansson, 2002, s. 60), då de kan framstå som avvikande, nonchalanta 

och därmed icke-legitima. Därför överlever oftast de organisationer som är isomorfa 

och har lika form samt att de blir mer framgångsrika. Organisationens överlevnad 

hänger på dess förmåga att anpassa sig till och bli legitimerad av omgivande 

institutioner (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 66-67). 

 

3.3.1 Organisatoriska fält & isomorfism 

Studien inriktar sig på två begrepp som blev startskottet för nyinstitutionalismen kallat 

organisatoriska fält och isomorfism där intresset ligger i att se på organisationens 

omgivningar och homogenitet (Johansson, 2002, ss. 33-34). Det var först när Paul 

DiMaggio och Walter Powell ställde sig frågan varför arbetsmarknader, skolor, stater 

och organisationer tenderar att organisera sig homogent som i ett försökt att förklara 

homogeniseringsprocessen de använde begreppen organisationsfält och isomorfism, 

vilket i sin tur genererade två nya centrala delar inom nyinstitutionalismen, fält och form 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72). De två begreppen ger upphov för studien att inrikta 

sig på den sociala, subtila, medvetna eller omedvetna interaktionen inom ett fält som 

påverkar hur organisationer organiserar sig.  

 

Inom ett organisationsfält tillhör verksamheter inom samma bransch, länkade genom 

kedjan leverantör - producent - återförsäljare, myndigheter och andra som producerar 

liknande tjänster eller produkter (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148). Begreppet fält 

handlar om att organisationer påverkar varandra genom normativa och kulturella 

processer även om de inte har en direkt koppling till varandra. Förutsättningen för ett 

organisationsfält är att organisationer påverkas genom fältet samt de krafter som 

befinner sig inom fältet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 73). Högt strukturerade 

organisatoriska fält skapar en kontext där individuella försök att hantera osäkerhet 

rationellt oftast leder till homogenitet i strukturer, kulturer och produktion (DiMaggio 

& Powell, 1983, s. 147).  

 

Powell och DiMaggio menar att homogeniseringen uppstod genom strukturering av 

organisationsfält, att omgivningen skapas av och skapar i sin tur organisationer där 

isomorfism ger förståelse för hur organisationer tenderar att bli lika i formen. Genom 

att förstå organisationers institutionalisering och strukturering inom ett fält kan en 
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förståelse för hur organisationer blir lika varandra i formen skapas (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 72).  

 

Organisatoriska fält är starkt sammankopplat med isomorfism där imitation är en aktiv 

process där organisationen imiterar andra kontexter där de översätter idéer och 

anpassar metoder och praktiker till den egna kontexten, vilket uppmärksammar vikten 

av den lokala kontexten (Nordvall & Åberg, 2011, s. 5). Hur en organisations 

medlemmar väljer vilka modeller de ska följa, organisationer de ska likna, vilka de 

samlar information ifrån samt hur de rekryterar sin personal är avgörande för hur 

fältets gränser skapas (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 74). Först när olika parter inom ett 

och samma område ökar interaktion och informationsutbyte skapas ett organisatoriskt 

fält. Maktstrukturer kan skapas och hierarki kan formas när exempelvis ett större 

företag med stort inflytande kan dominera över beslut som tas samt att de genom 

tillhörighet till ett specifikt fält kan ges legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 76). 

 

3.3.2 Olika slag av isomorfism 

Enligt DiMaggio och Powell (1991, s. 67) utgår homogeniseringsprocessen från två slags 

likformigheter, isomorfism, vilket kan förklara hur fenomenet uppstår. De identifierade 

en konkurrensbetingad isomorfism och en institutionell isomorfism där den senare, som var 

av intresse för dem, är uppdelad i tre former: tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism. 

 

Tvingande isomorfism handlar om hur formella eller informella anpassningskrav 

påverkar svagare organisationer att anta ett visst beteende som håller sig till 

förväntningarna från andra starkare organisationer. Den här formen av isomorfism 

handlar i grunden om beroendeförhållning om exempelvis samhällets förväntningar, 

kulturella regler och policys som gör att organisationen beter sig enligt de framtagna 

standarder och normer som finns (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). Staten skulle 

exempelvis kunna ses som en av de starkaste organisationer som genom 

lagstiftning direkt, eller genom mer subtila sätt, kan reglera och påverka hur 

verksamheter organiserar sig inom olika fält (Johansson, 2002, s. 44). 

 

Mimetisk isomorfism har osäkerhet som drivkraft där organisationer som betraktas 

framgångsrikt, inom ett visst fält, kommer imiteras av andra organisationer i syfte att 

uppnå liknande framgång eller försöka vinna legitimitet (Johansson, 2002, s. 44). 

Organisationer med låg problemlösningsförmåga, tvetydig målmedvetenhet samt dålig 

kunskap om teknologi kommer att försöka härma andra organisationer istället för att 

fokusera på den egna problemhanteringen (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). Genom att 

ta efter andra organisationer vars arbetssätt anses framgångsrika slipper de mindre 

framgångsrika organisationerna producera egna metoder och kan därmed skapa sig en 

praktisk lösning som inte kostar allt för mycket resurser. Den organisation som står i 

fokus och blir imiterad behöver förhållandevis inte vara medveten om den här 

imitationen, de organisationer som utför likhetssträvan kan göra det medvetet eller 

omedvetet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 80).  

 

Normativ isomorfism handlar om professionalisering där kollektiva gruppmedlemmar 

inom en profession försöker skapa och definiera förutsättningar och strategier för deras 

arbete samt etablera en kognitiv bas och legitimitet för deras yrke (DiMaggio & Powell, 
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1991, s. 70). Den normativa isomorfismen lyfter även fram hur organisationer agerar 

lika på grund av social och kulturell press som exempelvis att rekrytera individer som 

passar in i organisationens kultur eller befordras utefter hur väl personen förväntas 

tillpassar organisationens dynamik. Anställs personer med erfarenhet från liknande 

typer av organisationer förs ofta normer för organisering vidare och genom 

professionaliseringen med liknande utbildningar kan den enskilda medarbetaren vara 

utbytbar mot liknande roller i andra organisationer. Det kan även handla om samhällets 

uppfattningar av hur en organisation ska eller bör se ut och hur en sådan organisation 

bör agera. Den normativa isomorfismen grundar sig även på socialisation där 

medarbetare socialiseras att förhålla sig till normer för klädkoder, ett visst sätt att 

uppföra sig eller att använda samma språk (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 80-82). 

3.4 Analysverktyg 
Avsnittet teori kombineras med ISO-standarden i syfte att exemplifiera hur 

organisationer kan applicera standarder i arbetssätt som kan främja och bidra till en 

ökad förmåga till resiliens. Att få tillgång till ISO-standarden krävdes ansökan via 

Mittuniversitetets bibliotek som i sin tur sökte tillstånd från databasen E-nav SIS-

standarder. 

 
I och med att resiliens på senare tid börjat användas mer frekvent har flertalet aktörer 

uppmärksammat ett behov av att skapa ett standardiserat arbetssätt. Den 

Internationella organisationen för standardisering (ISO) är en världsomfattande, icke-

statlig federation som arbetar med att utveckla olika frivilliga, konsensusbaserade och 

marknadsrelevanta internationella standarder som stödjer innovation och ger lösningar 

på globala utmaningar (ISO, 2017a). Standarderna innehåller olika krav, specifikationer 

och riktlinjer som kan användas för att säkerställa att produkter, material, processer, 

och tjänster är lämpliga för sitt syfte. Från hela världens tekniska kommittéer röstas en 

grupp av experter fram för att förhandla fram standardens kärndefinitioner, innehåll 

och omfattning. Experterna kommer från den relevanta industrin, men även från 

konsumentorganisationer, akademier, icke-statliga organisationer samt från en regering 

där alla parter får komma till tals i utvecklingen av standarden. Att utveckla en 

standard tar vanligtvis cirka tre år (ISO, 2017b).  
 

De har skapat en standard för vilken de kallar “Security and resilience – Organizational 

resilience – Principles and attributes” som ger ett ramverk av förslag på strategier 

företag kan följa för att stärka sin organisatoriska resiliens (SIS, 2017, s. 1). Den är 

nyutvecklad och blev inte fastställd och publicerad förrän i oktober 2017 och kan ses 

som ett genomtänkt hjälpmedel för företag (SIS, 2017), där delar av den används i 

studien som ett analysverktyg för att exemplifiera hur företag kan stärka sin resiliens 

mot kriser. De valda delarna beskrivs i standarden under “Attributes for organisational 

resilience”, vilket omfattar exempelvis att ha en delad vision och tydligt syfte, ett 

effektivt och engagerande ledarskap, en förståelse för kontextens inverkan, en kultur 

som främjar organisatorisk resiliens samt resursernas tillgänglighet.  

 
Det bör betonas att det finns andra kvalitetsledningssystem som kan byggas upp av 

andra krav än ISO-standarden som exempelvis FR2000, företagarnas riksförbund som 

inriktar sig på att hjälpa småföretag (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 526). 
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4. Metod 

I den här delen behandlas de metodologiska val studien utgått ifrån såsom urval, 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt vilka etiska överväganden studien tagit 

hänsyn till. 

 

4.1 Kvalitativ data 
Studien är kvalitativ då syftet för studien är att behandla individers sätt att resonera, 

tänka och reagera vilket tyder på att en insamling av mjuka data är bäst, därav är den 

kvalitativa metoden mest lämplig för studien (Trost, 2010, s. 32). Benämningen 

kvalitativa metoder menar Göran Ahrne och Peter Svensson (2014, s. 11) är ett 

övergripande begrepp för olika datainsamlingsmetoder som exempelvis observationer 

och intervjuer eller texter. Mjuka data även kallat kvalitativ data avser, till skillnad från 

kvantitativ data, inte att mäta någonting utan snarare att konstatera att det finns, hur 

det fungerar och i vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12). 

Studien använde både induktiv och deduktiv metod, vilket då kallas för abduktiv 

metod där generella teorier hjälper forskaren i sin datainsamling och tvärtom där 

datainsamlingen i sin tur hjälper forskaren att modifiera och utveckla de generella 

teorierna (Svensson, 2011, s. 193). Utifrån tidigare erfarenheter av akademiska teorier, 

samt från ISO-standarden skapades intervjuguiden och i analysdelen framkom utifrån 

datamaterialet slutsatser som kan användas i utvecklandet av teorierna.  

4.2 Urval 

4.2.1 Stort företag  

Urvalet av intervjupersonerna avgränsar sig till chefer inom ett stort företag inom 

handelsbranschen och detaljhandeln. Ett stort företag definieras av att de under de två 

senaste räkenskapsåren följer fler än ett av följande villkor, att de är fler än 50 anställda 

i medeltal, har mer än 40 miljoner i balansomslutning eller mer än 80 miljoner kronor i 

nettoomsättning. Ett företag som har skuldebrev, teckningsoptioner eller andelar vid en 

börs, auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad anses alltid vara 

ett större företag (Bolagsverket, 2012). Urvalet avser chefer som har ett ansvar för 

säkerheten på sin enhet eller butik inom företaget där krishantering är inräknat som ett 

av ansvarsområdena. 

 

För studien användes ett subjektivt urval vilket handlar om att inrikta sig på ett relativt 

litet antal personer som har handplockats utifrån relevans kring det ämne som ska 

undersökas samt att de besitter rätt kunskap eller erfarenhet. Ett subjektivt urval 

fungerar väl när forskaren har en viss kännedom om det som ska undersökas, forskaren 

väljer medvetet de informanter som anses kunna framföra den mest värdefulla data 

(Denscombe, 2016, ss. 74-75).  Det var viktigt att själva kunna utföra ett slumpmässigt 

urval inom det begränsade antal chefer med ansvar för säkerhet som fanns på företaget 

för att studien inte skulle styras av någon annans åsikter eller handplockning, vilket 

stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Jan Trost (2010, ss. 139-140) belyser de eventuella risker som finns med att använda sig 

av nyckelpersoner eller så kallade gatekeepers. En risk som bör beaktas är att 

nyckelpersoner kan vara för hjälpsamma i den mening att de försöker styra urvalet av 
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informanter och kan då välja ut personer som anses vara intressanta och mest kunniga 

inom området. Nyckelpersonen kan då valt ut personer efter eget tycke som tros kunna 

svara på “rätt sätt” för företagets bästa. För att förhindra att urvalet skulle bestå av 

informanter som valts ut i fel syfte exempelvis där nyckelpersonen valt bort kritiska 

personer, upprättades kravet att få kontaktinformation till alla relevanta chefer för att 

därefter kunna styra och göra ett subjektivt slumpmässigt urval, där exempelvis chefer 

som arbetat mindre än tre månader på sin tjänst inte ansågs kunna besvara de delar 

som var av intresse för studien. Företaget överlämnade en kontaktlista på chefer inom 

företaget där säkerhet och krishantering ingick i deras ansvarsområden, vilken innehöll 

både kvinnliga och manliga identiteter samt att personerna arbetar på olika ställen i 

landet. Varje chef fick utifrån den här lista en siffra där antal personer vi önskade 

intervjua lottades fram, vilket även resulterade i en blandning av var de arbetar i landet 

som omfattar både storstäder som landsbygder.  

 

Trost (2010, ss. 143-144) anser att fem till åtta intervjuer är ett rimligt urval av 

informanter där för högt antal intervjuer skapar problematik i form av ohanterligt 

material och svårigheter med att överblicka den insamlade empirin, vilket kan resultera 

i besvärligheter med att se viktiga detaljer. Urvalet bestod därför av sex informanter 

som ställde upp på intervjuer om cirka 45-60 minuter vardera. För alla studier, 

kvalitativa som kvantitativa, ska kvalitén prioriteras där ett fåtal välgjorda intervjuer 

värderas högre än ett flertal mindre väl utförda.  

4.3 Datainsamling 
En relativt omfattande intervjuguide skapades med i förväg formulerade frågor som 

hjälpmedel för intervjuaren, se bilaga 1 (Trost, 2010, s. 71). Vid intervjutillfället agerade 

en intervjuare och styrde intervjun genom att ställa frågor och den andre agerade 

observatör som följde intervjuguiden och underlättade för intervjuaren att se vilka 

frågor som redan blivit besvarade och vilka frågor som var viktiga att inte missa samt 

förde anteckningar under hela intervjun. Guidens struktur kom senare även att hjälpa 

till vid transkribering och analys av materialet.  

 

Data kan påverkas av hur intervjuarens personliga identitet uppfattas av den som 

intervjuas ofta beroende på kön, ålder och etniska ursprung. Som studenter kan vi ha 

uppfattats som att vara i en läroperiod och som oerfarna gentemot cheferna som 

experter inom sitt område. Även om vi försökte dölja så mycket attribut som möjligt av 

oss själva för att inte påverka bärs personliga kännetecken med till intervjun som inte är 

möjliga att ändra (Denscombe, 2014, ss. 270-271). Det perspektivet ledde till en 

provintervju redan innan det första intervjutillfället som spelades in och filmades i syfte 

att ge intervjuaren och observatören en föreställning kring hur frågorna kunde ställas, 

om det fanns några avvikelser i uppförandet som borde undvikas samt om de kunde 

vara någorlunda samspelta under intervjun (Trost, 2010, s. 78).  

 

Då informanterna var utspridda runt om i Sverige passade det att använda sig av 

telefon- eller internetbaserade intervjuer för att undvika resekostnader och onödig 

tidsåtgång. De kontaktades först via telefon för förfrågan om deltagande i studien där 

de tidigare fått ett internt mail från företaget om att de kunde komma bli kontaktade för 

intervju. Informanterna fick vid intervjubokningstillfället information om önskemål av 

plats som skulle erbjuda en avskildhet där intervjun kunde utföras ostört och där miljön 
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var någorlunda tyst (Denscombe, 2014, ss. 276-277). Intervjutillfällena kunde bestå av en 

telefonintervju där nackdelen var att intervjun kunde upplevas som för formell och 

krävde mer förberedelser från intervjuarens sida för att kunna flyta på smidigt. Enligt 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011, s. 46) fungerar den här typen av 

intervjumetod bäst då forskarna vill ha svar på bestämda sakförhållanden snarare än att 

finna nyanser i en kultur. Ett önskemål var att kunna hålla en visuell kontakt mellan 

informant och intervjuare och därför användes dataprogrammet Skype, vilket var 

viktigt för den personliga interaktionen där ett bra fokus på intervjun i sig kunde 

uppnås (Denscombe, 2014, s. 282).  

 

Objektivitet är något forskare strävar efter där svårigheterna ligger i att upptäcka ens 

egna subjektiva fördomar och förutfattade meningar som kan komma påverka studien 

(Ejvegård, 2009, s. 19). Hur intervjuarens klädsel skulle uppfattas hos informanterna 

reflekterades över, där ett medvetet val av vad som ansågs som “vardagliga 

kontorskläder” gjordes, för att till synes vara neutral, på grund av att informanterna 

skulle intervjuas på sin vardagliga arbetsplats, vilket främst ägde rum i en kontorsmiljö. 

Därför var det även viktigt att klädseln inte antydde några åsikter eller symboler som 

kunde påverka informanten (Trost, 2010, ss. 77-78). 

 

Vid intervjun informerades och godkändes användningen av inspelningsanordningar 

för att spela in intervjun, vilket utfördes genom både “Röstmemon” på en Iphone mobil 

samt ett datorprogram som kallas “Röstinspelaren”. Det kan ha haft en inverkan på hur 

informanterna känt sig till mods under intervjun, men inget som till synes kunde 

uppmärksammas. Inspelningen utfördes i syfte att användas som hjälpmedel vid senare 

transkribering och analys av intervjun där en nackdel var att den icke-verbala 

kommunikationen kunde spelas in. Istället antecknades det här under intervjun av 

observatören (Denscombe, 2014, s. 280). Öppna frågor ställdes i syfte att ge rum åt 

informantens egna uppfattningar och föreställningar om intervjuämnet. Frågorna som 

ställts anpassades utefter situationen och intervjuaren valde då och då att frångå 

intervjuguiden. Med fördel ställdes följdfrågor på det som framkom under intervjun 

och nya angreppssätt hittades under intervjuns gång. Det här kan generera en bredare 

förståelse för olika händelseförlopp eller beskrivningar som informanten ger (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 40).  

 

Under intervjun stod informanten i fokus då intervjuaren endast bör uppmärksammas 

som en bifigur (Trost, 2010, s. 78). Intervjuaren tänkte på att vara lyhörd gentemot 

informantens känslor och visade tålamod för att lyssna under tystnad och inte avbryta 

informanten, men det gav också möjlighet till pauser och eftertanke i intervjun 

samtidigt som intervjuaren ville framstå som uppmuntrande till att fortsätta 

(Denscombe, 2014, s. 274). Intervjuerna var med andra termer av halvstrukturerad art 

där intervjun inleddes med bakgrundsfrågor om informantens yrke och erfarenheter 

med syftet att skapa ett bekvämt klimat. Därefter leddes informanten in på de viktiga 

frågorna som grupperats i tematiska kategorier (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014 ss. 

156-157). 
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4.4 Etiska aspekter 

4.4.1 Anonymitet, konfidentialitet & tystnadsplikt  

Informanterna gavs information om studiens syfte och att intervjuare och observatör 

har tystnadsplikt gentemot det som uppkommer i intervjun och att det betraktas som 

konfidentiellt material, där ingen utomstående ska kunna ta del av något som kan 

identifiera informanten. I studiens text ska informanten vara anonym för läsarna och 

inte gå att igenkännas på något sätt samt att allt som sägs vid intervjutillfället betraktas 

som strikt konfidentiellt och som inte kommer kunna föras vidare (Trost, 2010, ss. 61-

62). Innan intervjun startade upplystes de om att de när som helst kunde välja att 

avbryta intervjun utan följdfrågor (Trost, 2010, ss. 63-64).  

4.5 Analys av empiri 

4.5.1 Transkribering 

Innan kvalitativ data analyserades och organiserades förbereddes den genom 

säkerhetskopiering, kategorisering och indexering. Inspelningarna transkriberades 

noga med de anteckningar som observatören gjort i samband med intervjutillfället. All 

rådata transkriberades för att senare kunna analysera själva transkriberingens text och 

inte avlyssningen av intervjun, för att inte missa viktiga delar och tydliga mönster som 

kunde vara enklare att hitta vid jämförelser av transkriberingar. Det kan anses vara en 

fördel i studien då forskarna själva gått igenom materialet och samtidigt som materialet 

förbereds bearbetar och noterar mönster genom hela processen (Denscombe, 2014, ss. 

384-385). 

 

Enligt Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson (2014, s. 34) finns det tre steg av 

analysen som börjar med en reduktion av empiri kallat kodning för att senare 

organisera empirin mer noggrant och presentera den i olika teman kallat tematisering 

och till slut kan slutsatser dras kallat summering. Först reducerades empirin grovt till 

de identifierade huvuddragen, centrala begrepp och eventuella mönster som var 

relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I nästa steg gavs de en kod 

i form av ett ord eller en kort mening och finns det liknande upptäckter i empirin gavs 

de samma kod (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 37). Transkriberingen följde 

intervjuguidens frågor där fyra teman upprättats, se bilaga 1; 
 

Tema 1: Förståelse och tolkning av begreppen 

Tema 2: Kulturellt främjande av organisatorisk resiliens 

Tema 3: Krisorganisationens kvalitetsarbete 

Tema 4: Organisatoriskt fält 

 

De konstruerades utefter studiens syfte och varje tema tog 10-15 minuter för vardera 

informant att berätta om. Frågorna som ställdes i varje tema kunde också vara tätt 

sammankopplat med nästa tema. Olika koder i respektive tema framkom som senare 

sammanställdes till utformning av analysmaterial. Efter den grövre kodningen 

användes meningskoncentrering som en form av kategorisering eller tematisering, 

vilket innebär att intervjupersonernas yttranden dragits samman till kortare 

formuleringar i syfte att skapa en tydligare förståelse för huvudinnebörden av det som 

sagts (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 246). Kodningen bistod till att finna 

sammanlänkande mönster som kunde skapas under ett och samma tema och skrivas 
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ihop till en mening, vilket senare kunde tolkas och analyseras utefter teori och 

analysverktyg till ett resultat.  

 

5. Analys & resultat 

I avsnittet redovisas analys och resultat av den insamlade empirin där studiens 

teoretiska ramverk, ISO-standarden samt tidigare forskning används för att belysa och 

skapa en bättre förståelse av materialet. Avsnittet är uppdelat efter de fyra teman som 

låg till grund för studien, utefter intervjuguiden.  

 

Studien grundar sig i intresset för organisatorisk resiliens och hur det implementeras 

via attityder, tolkningar och arbetssätt på organisatorisk nivå samt hur det här förhåller 

sig till säkerhets- och krishanteringsfältet. Företaget som har studerats önskar inte 

nämnas vid namn och kommer därför genom hela uppsatsen benämnas som “företaget” 

och intervjupersonerna benämns som “cheferna”. I analysen valdes att inte numrera 

cheferna då det inte är relevant vem som har sagt vad och för att det även för oss skulle 

vara svårt att identifiera dem. Däremot har det noggrant setts till att alla chefer fått 

komma till tals i empirin och att det finns mer än ett citat från varje intervju.  

 

5.1 Tema 1: Förståelse och tolkning av begreppen 
Chefernas förståelse för organisatorisk resiliens framkommer genom hela analysens 

gång, via olika exempel som även passar inom andra teman. Organisatorisk resiliens är 

inte ett uttalat begrepp företaget använder, men studien visar att cheferna har god 

förståelse för att krishantering är en viktig del i hur de kan uppnå god resiliens 

gentemot kriser, som en del av den organisatoriska resiliensen.  

 

5.1.1 Vad är en kris? 

Cheferna fick själva definiera vad en kris innebär för dem där tre personer berättade att 

de från början kallar en händelse för incident, men som sedan kan eskalera till en kris. 

Om de lyckas styra incidenten i rätt riktning och hanterar den tillräckligt snabbt förblir 

det en incident, men om den hanteras felaktigt med bristfälliga beslut kan den eskalera 

och växa sig större till en kris. 
 

En kris för mig är en incident som inte hanteras i rätt tid och att man inte är snabbt på den, då 

kan en incident eskalera och bli större, just när man inte kan ringa in den och arbeta snabbt på 

det. En kris är något som verkligen påverkar kunder, medarbetare och varumärket.  

 

Citatet beskriver hur en chef uppfattar att en kris uppkommer. De andra cheferna ser 

kris synonymt med oväntade händelser, tillbud som eskalerar, stunder av otrygghet 

och situationer när de inte vet vart man ska vända sig. Enligt Drennan, McConnell och 

Stark (2015, s. 14) beskrivs det som ett objektivt synsätt där kriser betraktas likt olika hot 

gentemot företaget och dess kunder. Det finns större risk för att en kris ska uppstå om 

en organisation misslyckas att se krisens varningstecken eller underskattar dess 

betydelse (ibid. s. 59). Chefernas uppfattningar om vad en kris är ligger även i linje med 

vad Tengblad och Oudhuis (2014, ss. 20-21) skriver om att företag måste arbeta 

proaktivt för att undvika krissituationer då en otillräcklig eller passiv hantering leder 

till en djupare kris. Cheferna tycks ha god förståelse för vad en kris är och vad det kan 
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innebära för företaget med likartade uppfattningar och tolkningar av krishanteringens 

betydelse.  

 

5.1.2 Vad är organisatorisk resiliens? 

När cheferna ombads berätta vad de tänkte på när de hörde begreppet organisatorisk 

resiliens hade fem av cheferna svårt att svara på frågan. Majoriteten av dem berättade 

att de aldrig hört ordet förut och att de var tvungna att slå upp ordet i förväg, innan 

intervjun. “För mig är det en organisations förmåga att motstå och hantera incidenter, 

skulle jag säga”. Det var endast en chef som kunde besvara frågan och kom med svaret 

att det handlar om en organisations förmåga att motstå och hantera incidenter. Det här 

tyder på att begreppet inte är vedertaget inom företaget, i och med att cheferna inte 

verkade ha hört begreppet tidigare.  

 

Det framgår i studien att cheferna uppfattar flera delar som tyder på att de har 

förståelse för resiliens, att det ska finnas tydliga riktlinjer om hur de ska arbeta, vilka 

roller som finns och framtagna krisplaner för en effektiv krishantering. Även om 

cheferna inte uttalar begreppet organisatorisk resiliens som en del i vad de arbetar efter, 

kan vi finna mönster i vad de prioriterar, vilka delar av verksamheten de anser vitala, 

hur de anser att företaget bör arbeta för att reducera risker och kriser samt hur de 

använder sitt ledarskap för att få med medarbetarna i arbetet med säkerhet och 

krishantering. De här mönstren tyder på att de har en god förståelse över hur de kan 

frammana en god organisatorisk resiliens inom företaget för att främst förebygga kriser, 

men även hur de agerar under och efter en kris.  

 

Krishantering hanteras främst på chefsnivå där krisplanen är konfidentiell och 

oåtkomlig för medarbetare. Cheferna menar att de främst arbetar med att skapa 

medvetenhet hos medarbetarna om att det finns krisgrupper, vad de arbetar med och 

syftet med krishanteringsarbeten inom företaget. En chef sade att: “Vi har kommit 

ganska långt med arbetet kring säkerhet, medarbetarna jobbar dagligen med 

säkerhetsfrågor men involveras inte i krishanteringen på det sättet”. En annan chef 

påpekade att medarbetarna skulle kunna bli mer involverade i arbetet, det skulle dock 

kunna bli svårt eftersom det handlar om så många personer och att det finns en 

svårighet med att nå ut till alla medarbetare. Det hänger mycket på cheferna och hur de 

förmedlar ut det. Cheferna uppfattar säkerhetsmedvetenhet som en viktig del i att 

arbeta med krishantering, men anser inte att medarbetarna behöver involveras kring 

alla delar. Att nå ut till samtliga medarbetare inom företaget kan såklart vara en 

utmaning, men bör också prioriteras för att stärka en kultur som främjar organisatorisk 

resiliens (Andersson, 2014, ss. 95-97). 

5.2 Tema 2: Kulturellt främjande av organisatorisk resiliens 
Studien snuddar endast vid hur företagets kultur är då det endast för syftet är 

intressant att finna olika attribut som visar att den främjar organisatorisk resiliens samt 

att intervjuer endast utförts med chefer på företaget och inte exempelvis medarbetare, 

någon observation av företaget har heller inte utförts. Det blir därmed svårt att dra 

större slutsatser om kulturen på företaget, men studien identifierar delar som visar på 

att företaget främjar resiliens. 
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Med tydliga grundvärderingar, visioner och väl förstådda syften skapas en tydlighet 

för beslutsfattande inom alla nivåer inom en organisation som stärker dess resiliens (SIS, 

2017, s. 2). Trots företagets tydligt formulerade vision utåt till kunder och medborgare 

saknas en tydlighet i chefernas svar när det gällde att konkret förklara företagets syfte 

eller vision, men det ska också noteras att en av cheferna inte fick chansen att besvara 

frågan. Cheferna saknade en sammanhållning i sina tankar om grundvärderingarna, en 

del verkade tveksamma och visste inte svaret, medan andra förklarade att det fanns att 

läsa någonstans, men dessvärre fanns här inte någon tydlighet.  

 

När det gäller krishantering fanns ingen uttalad vision, men cheferna var överens om 

att det ska vara ett säkert arbete för alla medarbetare samt att man som både kund och 

medarbetare ska kunna känna sig trygg och säker i deras butiker.  
 

...att kunna bedriva en så säker plats som möjligt, framförallt för vår verksamhet, våra kunder 

och besökare och givetvis skydda vårt varumärke, men framförallt är prio ett att vi verkligen 

har en bra effektivitet i vårt säkerhetsarbete för att kunna avhjälpa och förhindra att det 

uppstår incidenter som blir så pass stora att vi inte kan hantera dem på ett snabbt och effektivt 

sätt.  

 

I citatet beskrivs tre viktiga delar; medarbetare, kunder och varumärket som prioriteras 

inom säkerhetsarbetet. Cheferna anser att arbetet med säkerhet, risk och kris ska 

prioriteras och har i syfte att skapa effektiva metoder som ska förhindra att incidenter 

uppstår och när det väl uppstår ska de hantera dem på ett rationellt sätt för att 

förhindra eventuella kriser.  

 

För att företaget ska kunna stärka sin resiliens behöver syfte, visionen och 

grundvärderingarna vara tydligt uttalade för varje medarbetare där det dessutom 

ligger i chefernas ansvar som ledare att förmedla det vidare samt att cheferna bör ha en 

sammanhållning som ger klarhet i all beslutsfattning (SIS, 2017, s. 3). Det här ska finnas 

väl förankrat i deras kontinuitetsplaner. Den krisplan företaget har bör innehålla 

förfaranden och mål de har kopplat till kriser och potentiella hot de kan stå inför samt 

att det ska vara väl implementerat i företagets kultur (Drennan, McConnell & Stark, 

2015, ss. 132-133). Känner medarbetarna en personlig tillhörighet till organisationens 

syfte och vision och det går i linje med deras egna värderingar kan organisationens 

förmåga att hantera oväntade händelser och påfrestningar stärkas, och likaså resiliensen 

(Witmer & Sarmiento Mellinger, 2015, ss. 259-260). Det visar att företaget behöver se 

över hur de förmedlar sina visioner och hur de ska nå alla medarbetare, samt att det 

inom krishantering krävs nyutvecklade visioner understyrkta av deras värderingar för 

att bygga upp företagets resiliens.  

 

5.2.1 Ledarskap 

Enligt cheferna är alla inom företaget måna om varandra, de hjälper till och ställer upp 

för varandra inte endast inom en enhet, utan också mellan enheter eller butiker. 

Cheferna beskrev sig själva som stödjande för medarbetarna där det är deras uppgift att 

nå ut till alla och skapa en medvetenhet kring krishantering och säkerhetsfrågor, men 

att just krishanteringsarbetet främst sker på chefsnivå. En av cheferna uttryckte sig 

såhär; “Jag tycker man får en bra effekt genom att jobba med människor< Det 

uppskattas att de kan komma och vända sig till en och prata, egentligen om vad som 

helst”, vilket går i linje med av vad majoriteten av cheferna påtalat om vikten av att 
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vara synlig för sina medarbetare och att en sådan effekt ges genom interaktion. Tack 

vare deras stödjande ledarskap och skapandet av medvetenhet kring säkerhetsfrågor 

kommer företaget främja medarbetarnas vilja att kommunicera och identifiera 

eventuella risker eller möjligheter inom krishantering, som kan bidra till utvecklad 

resiliens (SIS, 2017, s. 4).  

 

Chefernas arbete med att skapa medvetenhet för krishantering genererar engagemang 

och meningsfullhet hos medarbetarna, vilket gör att organisationen och medarbetarna 

tillsammans involveras i utvecklingsprocessen (Andersson, 2014, ss. 95-97). En av 

cheferna nämnde också att det är viktigt att ta hand om sin personal vid en händelse, att 

lugna dem, gå ut med information och att vara öppen och transparent. “Det handlar om 

att lugna personalen, förebygga genom att gå ut med information och att man hela 

tiden är öppen mot sin personal, det är viktigt att vara transparenta”. Det stödjande 

ledarskapet som beskrivs ovanför bidrar även till ökad gemenskap, eftersom cheferna 

är synliga och samarbetar med medarbetarna. God gemenskap och samarbete genom 

alla nivåer inom organisationen anses vara en viktig del i deras sociala resurser som 

understödjer resiliens (Andersson, 2014, ss. 94-96). 

 

Cheferna menade att det är viktigt för dem att stötta medarbetarna, deras förslag och 

idéer välkomnas med öppna dörrar. “Det är bara positivt, det visar ju att det finns ett 

intresse om att prata om det, kommer det folk och vill prata säkerhet öppnar vi dörren 

gladeligen, det uppskattas verkligen”, sade en av cheferna, “Man välkomnas med 

öppna armar om man har nya idéer, allt som kan göra en förändring till det bättre vill 

vi såklart veta” sade en annan.  

 

Citaten styrker chefernas uppmuntrande och stöttande ledarskap där alla medarbetare 

ska få komma till tals och framföra sina åsikter. Det är upp till ledarna att se 

medarbetarnas egenskaper och kunskap och visa hur de ska uppmuntras till att på 

bästa sätt använda sig av sina styrkor för att bidra till utveckling (Kuntz, Malinen & 

Näswall, 2017, s. 227). Ett konstruktivt medarbetarskap främjas av den öppenhet som 

cheferna beskriver och genom öppna dialoger inom alla nivåer i organisationen 

kommer relationen mellan chef och medarbetare att stärkas, vilket genererar en social 

resurs för en starkare organisatorisk resiliens (Andersson, 2014, ss. 94-96). 

 

Cheferna har mandat att ta egna beslut för frågor gällande säkerhet och krishantering, 

men det sker oftast i dialog med exempelvis krisgrupperna eller med den högre nivån, 

vilket ger dem styrka att kunna ta rationella beslut om resursfördelning, redundans och 

organisationens kapacitet. Det här kommer ge dem förmågan att hantera incidenter och 

förändringar, så att kärnverksamheten kan bibehållas under de normala förhållandena 

(SIS, 2017, s. 4).  

 

Två av cheferna ansåg att personligt intresse för omvärldsbevakning har betydelse, där 

de självmant söker upp information om vad som exempelvis hänt runt omkring på 

lokal nivå. Händer det något på den lokala orten brukar cheferna informera varandra 

om olika scenarion: “... sen delar vi med oss internt vad som har hänt, både till alla 

chefer och även till den högre nivån”. Gemensamma telefonkonferenser cheferna 

emellan där de delar med sig av information till varandra är vanligt, vilket skapar en 

god kommunikation där de även för vidare informationen till den högre nivån om det 
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anses vara viktigt. Ledarna bör enligt ISO-standarden uppmuntrar till att dela med sig 

av erfarenheter som både varit framgångsrika eller misslyckanden och främja ständig 

förbättring (SIS, 2017, s. 3).  

 

Studien visar att cheferna utifrån de frågor som ställts kring organisatorisk resiliens 

besitter ledarskapsförmågor som används för att engagera, uppmuntra och stötta 

medarbetare, men också till att själva vara innovativa och skapa möjligheter för 

utveckling inom krishantering.  

 

5.2.2 Kultur 

Enligt cheferna uppmuntras medarbetarna på företaget att intressera sig för säkerhet 

och krishantering främst genom säkerhetsutbildningar som alla medarbetare får varje 

år i form av ny utbildning eller repetition inom exempelvis brandskydd, kassasäkerhet 

och sjukvård som är ett krav inom företaget. Genom sitt ledarskap anser cheferna att de 

stöttar medarbetarna i sin förståelse för och medvetenhet kring säkerhet. Cheferna 

ansåg sig vara öppna för kritiska synpunkter från medarbetarna som kan tas emot 

genom deras inrapporteringssystem eller om de vill föra en dialog tillsammans om 

förbättringar.  

 

När det är tid för deras årliga krisövningar har alla medarbetare rätten till att framföra 

sina åsikter eller ideér kring hur arbetet kan förbättras. Företaget främjar kreativitet och 

innovation genom att cheferna uppmuntrar medarbetare att komma med egna förslag 

och förbättringar inom exempelvis krishantering, vilket välkomnas med öppna armar. 

Cheferna menade att det är viktigt att medarbetarna har förtroende för dem och andra i 

ledningen för att de ska känna sig bekväma med att kommunicera de eventuella risker 

eller möjligheter de ser som utveckling. Företagets öppenhet och välvilja för 

medarbetares åsikter och hur cheferna stödjer och engagerar medarbetare inom alla 

nivåer, för att främja innovation och kreativitet stärker förmågan till resiliens 

(Andersson, 2014, s. 97). Det ligger även i linje med ISO-standardens förslag (SIS, 2017, s. 

4). Förtroendet är också vitalt för att stärka relationerna mellan alla parter inom 

företaget (Andersson, 2014, s. 96). Det vi saknar är uttalade värderingar och en vision 

med företagets säkerhet, risk och krishanteringsarbete som kan hjälpa dem stärka sin 

säkerhetskultur. Studien visar att företagets kultur främjar öppenhet där cheferna 

uppmuntrar medarbetarna till att framföra sina åsikter och arbetar för att skapa tilltro, 

vilket inte endast ligger i linje med att främja organisatorisk resiliens utan som också 

krävs för en god krisberedskap (Skoglund & Olsson, 1995, s. 26).  

 

5.2.3 Lärdomar och delad information 

För att stärka organisatorisk resiliens är det viktigt att lära sig av erfarenheter och att 

uppmuntra till att lära av varandra, som tidigare beskrivits om hur cheferna har bra 

kommunikation med varandra där de delar med sig av erfarenheter (SIS, 2017, s. 4). En 

av cheferna ansåg sig själv ha ansvar över att skapa medvetenhet hos medarbetarna om 

krishantering: “Det ligger rätt mycket på personen som har min roll skulle jag säga< 

Jag jobbar ju med säkerheten i butiken och det ligger mycket i mitt intresse att få ut 

medvetenheten”. Chefen ansåg att det är viktigt att skapa stor medvetenhet om 

säkerhet och krishantering hos medarbetarna för att kunna arbeta brett. Det ligger även 

ett stort ansvar hos andra chefsfunktioner i butikerna, hur de väljer att kommunicera ut 
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information om krishantering. Chefen lyfte fram företagets personaltidningar som ett 

viktigt kommunikationsmedel där incidenter eller krisrelaterade händelser 

uppmärksammas. Organisationen ska se till att information och kunskap är tillgängligt 

för att stödja organisationens mål, samt att det effektivt måste delas för att vara ett bra 

underlag vid beslutsfattning (SIS, 2017, s. 4).  

 

Information är inte endast viktig för organisatorisk resiliens, men är vital för att kunna 

hantera kriser. Tre chefer ansåg att det allra första som ska göras, när en kris inträffat, är 

att samla in all fakta kring händelsen för att kunna göra en bra bedömning över läget 

och vilka åtgärder som ska vidtas innan beslut kan fattas. Det här är viktiga faktorer för 

att hantera information under en kris (Skoglund & Olsson, 1995, s. 53). Att dela 

information, behöver inte endast avse interna aktörer, utan kan även involvera externa 

där en av cheferna ansåg att det kan vara avgörande hur de delar information med 

media.  
 

Det är extremt viktigt att vi håller en bra dialog med media, för att styr vi inte media med 

information om hur vi arbetar proaktivt med krisen kan det uppfattas som att vi inte hanterar 

eller styr krisen. Det kan då bli en story för media, en påverkan på varumärket och till slut en 

riktig kris.  

 

Chefen menade att det är viktigt att ligga i framkant med hur de talar om krisen i media 

och ge ut information i tid för att avvärja spekulationer som kan resultera i 

ryktesspridning, vilket i sin tur kan skada varumärket och företaget. Mediehantering 

under en kris är vital då hur media förmedlar krisen kan bidra till att den eskalerar eller 

reduceras (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016, s. 29). Information och kunskap kan också 

delas mellan organisationer som företaget har samarbete med exempelvis offentliga 

aktörer som beskrivs mer under tema 4.  

 

Resultatet visar att cheferna delar information i syfte att dra lärdomar av varandra, 

skapa medvetenhet samt ligga i framkant när det gäller att styra media i en 

krissituation. Det understödjer resiliensen i form av att det är ett beteende rotat i 

kulturen, att dela information.  

5.3 Tema 3: Krisorganisationens kvalitetsarbete 
Det finns flertalet upprättade system som stöd vid krishantering, allt ifrån tekniska 

system som exempelvis kamerasystem och inrapporteringssystem där de kan se hur en 

händelse utvecklas eller där medarbetare kan rapportera identifierade risker. Rutiner, 

dokument, krisplaner och pärmar med checklistor finns även som stöd framtagna från 

företagets högre nivå med tydliga riktlinjer och styrdokument när det gäller 

krishantering. Krisplanen innehåller diverse strategier för olika händelser, krislistor och 

rutiner. Kommunikationssystem i form av olika sätt att snabbt tillkalla personal för en 

kort inställelsetid som exempelvis en kontaktlista finns som stöd. Krisorganisationen i 

sig, hur de kunde på olika sätt få tag i personer från krisgruppen eller medarbetare med 

liknande tjänst för stöd i deras arbete ansågs vara behjälpligt. När organisationen har en 

förmåga att förutse, planera för och agera vid förändringar stärks dess organisatoriska 

resiliens (SIS, 2017, s. 5). Kontinuitetsplanering ses också av teoretiker som “levande 

dokument” som måste övas, utvärderas, uppdateras och absorberas i företagets kultur 

(Drennan, McConnell & Stark, 2015, ss. 132-133) samt drivas från högsta ledningen och 

något som alla funktioner genom företaget ska ha kunskap om (ibid. s. 123).  
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Krishanteringsarbetet kan enligt en av cheferna ses följa tre steg där vikten av 

förberedelser och utbildning framhölls. Förberedelser kan exempelvis vara risk, hot och 

sårbarhetsanalyser som hjälper dem att planera och ta fram åtgärder för olika scenarion. 

Utbildning är även en faktor där chefen menade att ju mer utbildning de har desto 

bättre förberedda kommer de vara på en oväntad händelse. När krisen väl är ett faktum 

kommer all utbildning och förberedelser spela en viktig roll i hur de hanterar krisen: 

“Om händelsen väl inträffar, då ska vi ha övat på det innan. Vi ska veta hur vi ska agera 

under olika händelser och vilka beslut vi har mandat för”. Genom övning och 

utbildning menade chefen att de blir säkrare på hur de ska agera. I efterarbetet av en 

kris diskuteras all fakta kring händelsen, vilka vidare åtgärder som behövs och om 

personalen behöver stöd exempelvis i form av debriefing. 

 

Inom företaget bedrivs en jourverksamhet där två personer alltid finns tillgängliga 

under företagets öppettider. De har genomgått en säkerhetsutbildning för att kunna 

hantera olika situationer som kan uppkomma i butikerna som exempelvis missnöjda 

kunder. Den högsta ledningsfunktionen i butiken identifierar cheferna som krisgruppen 

där det ingår utbildade medarbetare som alltid ska finnas tillgängliga vid en oväntad 

händelse eller en kris som exempelvis ett rån. Genom krisgrupperna och 

jourverksamheten har företaget utvalda medarbetare med olika egenskaper och 

kunskap som bidrar till organisationens förmåga att anpassa sig och hantera skiftande 

situationer, vilket leder till ökad resiliens (SIS, 2017, s. 4). Skoglund och Olsson (1995, s. 

49) menar att en organisation behöver en krisgrupp i syfte att leda och hantera olika 

kriser, allt från produktfel till hot, samt samordna och koordinera alla åtgärder och 

kommunikation, vilket cheferna bekräftar.  

 

Det finn även reservpersonal som hoppar in som stöd under semestertider och vid 

eventuella sjukdomar, då krisgruppen alltid ska finnas till förfogande: “Vi ska hela 

tiden finnas tillgängliga. Vi är alltid tvungna att uppge om vi ska iväg. Om jag 

exempelvis ska ut på en kort resa måste min sammankallande chef veta om det så att vi 

vet var vi har varandra”. Företagets krisgrupp ska alltid finnas tillgänglig, dygnets alla 

timmar, även om medlemmar i krisgruppen är på semester eller insjuknar. Företaget 

arbetar proaktivt med att skapa en resursbuffert av personal som kan hoppa in i 

krisgruppen vid behov, vilket hjälper organisationer att undvika krissituationer 

(Tengblad & Oudhius, 2014, s. 21). 

 

Resultatet tyder på att företaget främjar resiliens genom att sprida kunskap via 

utbildningar och övningar samt att de skapar olika buffertar med resurser för att 

förebygga kriser, men också kan hjälpa dem att hantera en kris.  

 

5.3.1 Krisrum 

Enligt ISO-standarden ska organisationen kunna utveckla och fördela resurser som 

exempelvis medarbetare, lokaler, teknik och information för att hantera eventuella 

problem och sårbarheter, vilket ger organisationen en förmåga att anpassa sig under 

omväxlande förhållanden (SIS, 2017, s. 4). För att säkerställa att krisgrupperna ska 

kunna hantera en kris finns så kallade krisrum i alla butikerna som ska innehålla rätt 

förutsättningar för att starta upp krisarbetet med tekniska hjälpmedel och färdigställda 
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modeller, redo att användas. En av cheferna förklarade krisrummens funktion och syfte 

vid frågor om företagets krisberedskap:  
 

Det är ett rum i butiken som alltid står standby och är redo att nyttjas inkluderat med 

telefoner, skrivare, en väska med vital utrustning som vi kan ta med om det exempelvis skulle 

börja brinna och vi inte kan vara kvar.  

 

Krisrummen, avsedda för företaget, är belägna i andra lokaler och utformade utefter 

den högre nivåns krav på hur ett krisrum ska se ut och kan anpassas till den lokala 

nivåns egna förutsättningar, så som de har färdiga krisrum i sina lokaler för andra 

samarbetspartners inom handelsområdet. Företaget arbetar proaktivt med att undvika 

krissituationer och kan förbättra sin verksamhet genom att kontinuerligt utveckla sina 

resurser och säkerställa en beredskap för eventuella händelser med hjälp av 

krisrummen (Kutz, Malinen & Näswall, 2017, s. 224). 

 

5.3.2 Ständig förbättring 

Organisationer som följer principerna för ISO-standarden om organisatorisk resiliens 

kommer uppvisa gemensamma egenskaper som stöds av aktiviteter, vilket guidar deras 

tillämpningar, utvärderingar och förbättringar med egenskaper beskrivet i standarden 

(SIS, 2017, s. 2). Det framkommer inte i intervjuerna om företaget är ISO-certifierat eller 

inte då det enligt chefernas arbetsområde inte berör certifieringar, det kunde eventuellt 

den högre nivån av företaget besvara. “Hm, vi har nog inte uttalat en ISO-certifiering, 

men vi har extremt höga standarder inom företaget generellt sätt. Vi ligger ofta över 

myndighetskrav när det kommer till brandskydd exempelvis”. Att företaget håller en 

hög nivå när det gäller säkerhet och en hög standard är något cheferna är ense om. På 

lokal nivå arbetar företaget med kvalitetsarbete och kontroller som sker veckovis och på 

månadsbasis, i syfte att försöka identifiera brister och avvikelser i butikerna, vilket 

skapar förmåga till att upptäcka avvikelser i tid och därmed kunna svara på 

förändringar. Justeringar eller omplacerad kompetens, åtgärder eller aktiviteter kan 

även komma till att ske (ibid. s. 5). 

 

“Vi har tydliga regler för hur vi ska arbeta, vi har alltid en veckokontroll och 

månadskontroll där vi går igenom avdelningar och utbildning”. Citatet beskrevs av en 

chef där säkerheten hos alla avdelningar ses över varje vecka som exempelvis att 

säkerställa att hyllplan sitter korrekt och att nödutgångsskyltar fungerar. I 

månadskontrollerna ses administrativa delar över och att all personal genomgått rätt 

utbildning inom säkerhet.  

 

Kvalitetsarbetet kontrolleras en gång per år ute i butikerna utifrån den högre nivån i 

företaget, som ser till att det dagliga säkerhetsarbetet i butikerna fungerar korrekt och 

att personalen har kunskap om hur de ska arbeta med säkerhetsfrågor. Feedback från 

den högre nivån ges sedan, där de förmedlar hur butikerna kan arbeta med olika 

säkerhetsfrågor, vad de bör tänka på och hur de kan förbättra sig. Den årliga kontrollen 

bidrar till att skapa rutiner för hur företaget utvärderar deras lämplighet, tillgänglighet 

och hur de kan fördela resurser för att kunna hantera förändringar inom organisationen. 

Arbete med kvalitetskontroller kan även forma en kultur i organisationen som 

förespråkar kontinuerliga förbättringar som säkerställer organisationens mål, strategier 

och processer (SIS, 2017, s. 5). 
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5.3.3 Kompetensutveckling 

Det mest effektiva sättet en organisation kan lära sig att hantera en krissituation på 

utgår från träning och utbildning. Organisationer som förbereder hur de ska hantera 

krissituationer kommer bygga upp en positiv reaktionsförväntan, vilket betyder att de 

själva förväntar sig att klara av krisen. De ska träna kontinuerligt och det ska ske ett par 

gånger om året, där de ser över sin planering och går igenom olika scenarion (Skoglund 

& Olsson, 1995, s 36). De flesta cheferna ansåg att övningar är ett bra sätt att testa och se 

om organisationen klarar av en kris eller inte. Minst en krisövning per år hålls internt 

på lokal nivå per enhet eller butik, där det vart tredje år ungefär genomförs en 

oannonserad övning arrangerad av medarbetare från den högre nivån inom företaget, 

för att säkerställa kvalitén på säkerhets- och krishanteringsarbetet. Organisatorisk 

resiliens förstärks om organisationer kontinuerligt bevakar, drar lärdomar och 

förbättrar sig utifrån erfarenheter och förutbestämda kriterier där deras utbildning och 

övning kan anses vara en av företagets nyckelfaktorer till att förbättra sig inom 

krishantering (SIS, 2017, s. 5).  

 

Nyanställda genomgår en kort introduktionskurs, därefter en säkerhetsutbildning varje 

år och de utbildas i brandsäkerhet var tredje år. Det tyder på att företaget 

implementerat en form av prestations- och kompetensgranskning av säkerhet där de 

säkerställer att varje medarbetare uppdaterar sig inom ämnet och därmed främjar ett 

kontinuerligt förbättrande (SIS, 2017, s. 5). En chef menade att utbildningarna har som 

syfte att förbereda medarbetarna mentalt och i praktisk hantering i en krissituation:  
 

...utbildningarna handlar om att förbereda medarbetarna på en kris och lära dem vad de ska 

göra i olika situationer. Syftet är att mentalt förbereda dem redan innan krisen uppstår samt 

hur de kan arbeta med den. 

 

Utöver det får medarbetarna utbildning i vissa funktionsanpassade 

säkerhetsutbildningar beroende på vilken avdelning de arbetar på.  

 

För att utvecklas efter en kris utvärderar och försöker de vara transparenta mot sig 

själva i syfte att på ett ärligt vis lyfta fram det som gjordes bra och mindre bra. En av 

cheferna påpekade vikten av att de rannsakar sig själva efter en händelse för att få en 

bredare förståelse av hur de skulle kunna ha agerat istället och hur utfallet hade kunna 

sett annorlunda ut. Att stanna upp och inte gå vidare för fort kan vara en fördel. “... 

man fokuserar på incidenten eller krisen just då och sen är det lätt att man bara går 

vidare. Så vi kanske inte alltid drar viktiga lärdomar av det som vi kan utvecklas 

med<”. Chefen menade att branschen i sig handlar mycket om att ständigt ha fokus på 

“business” vilket gör att man ibland inte tar vara på krisens erfarenheter och lärdomar 

utan att man fokuserar på att gå vidare till vanliga rutiner för fort trots att det hade 

kunnat bidra till ökad kunskap och även användas som övningsunderlag. Det är vitalt 

att företaget tar till sig lärdomar efter en kris och utvärderar händelser eftersom kriser 

och störningar inte bara behöver vara negativa, det kan stärka och testa organisationens 

resiliens och bidra till positiva konsekvenser exempelvis organisatoriskt lärande, 

innovationskraft och stärkt moral (Tengblad & Oudhius, 2014, s. 22). En av företagets 

svagheter är därav att för snabbt gå vidare efter en kris och inte direkt efteråt ta vara på 

och diskutera krisens förlopp och dra lärdomar för framtiden. 
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Cheferna angav olika slags exempel av händelser de kan utsättas för som exempelvis 

bedrägerier, kriminella ligor och stölder där endast två chefer nämnde grövre brott som 

terrorhot och självmordsbombare. En av dem förklarade att företaget infört en 

förberedande utbildning för alla medarbetare med kunskap om hur de ska agera vid ett 

eventuellt terrorhot. 
 

Om ett terrorattentat skulle ske och om någon galning börjar skjuta eller spränga, då ska varje 

medarbetare känna till hur de ska agera och det här har man ju då tagit fram eftersom 

omvärlden är som den är< det finns absolut ingen hotbild mot oss men vi är inte immuna 

mot det, det kan hända oss när som helst.  

 

Utbildningen har som syfte att träna och utbilda medarbetarna för hur de ska agera vid 

ett eventuellt terrorbrott och det menar chefen i citatet grundar sig i den osäkra 

omvärld vi lever i idag. Företagets anställda är inte ensamma om att vara mer 

medvetna om terrorhot och större kriser, utan det uppmärksammas även av Per Geijer, 

säkerhetschef på Svensk Handel, bli allt mer vanligt (Handelsrådet, 2018). 

 

Enligt ISO-standarden bör företaget vara medvetet om situationer som sannolikt kan 

komma att påverka dem (SIS, 2017, s. 6). Cheferna blev tillfrågade om hur de ser på 

förändringar inom krishantering där de flesta ansåg att samhället har förändrats på 

sista tiden och att klimatet har blivit betydligt värre. En chef menade att riskerna 

kommer allt närmare dem och att de är mer påtagliga än tidigare. “... visst hade vi 

kunder som gjorde sig illa ibland, men bara på det senaste året tycker jag samhället har 

förändrats och klimatet har blivit betydligt värre<”. Cheferna påtalade en oro för 

omvärldens händelser där det för exempelvis tio år sedan inte hade hot mot personalen 

som de har idag. I och med att samhället förändras och blivit mer osäkert ser företaget 

ett behov av att följa utvecklingen och anpassa medarbetarnas kompetens till det 

hårdare klimatet.  

5.4 Tema 4: Samverkan inom säkerhet och krishantering 
 

5.4.1 Omvärldsbevakning  

Företagets omvärldsbevakning kring säkerhet, risk och krishantering görs via den 

högre nivån. Omtalas de utanför företaget via olika forum samlas informationen in och 

förs vidare genom interna kanaler, vilket gör att de snabbt kan fånga upp viktig 

information och hur det kan påverka dem. Månadsbrev om olika händelser som skett 

skickas ut av den högre nivån. Enligt ISO-standarden bör organisationer förstärka 

förmågan till att tänka utanför deras egna gränser och strategier samt observera och 

utvärdera organisationens kontext och miljö, vilket företaget enligt cheferna också följer 

(SIS, 2017, s. 3).  

 

Det är dock svårbedömt om företaget undersöker hur strategier och arbetssätt från 

andra intressenter eller samarbetspartners gällande krishantering kan nyttjas. Cheferna 

uppfattar starkt att de ligger i framkant när det gället sitt eget säkerhets- och krisarbete, 

men har föga kunskap om andra företag inom handelsbranschen och detaljhandeln.  
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Jag skulle vilja säga att där vi jobbar är vi bra, sedan kan jag tycka vi är lite inskränkta i oss 

själva, vi borde kunna titta lite mer utanför oss och få lite mer input och det är något vi bör 

arbeta mer aktivt med< Vi har inte varit så jättebra på att ha bra samarbete med 

organisationer kring hur man jobbar med kriser. 

 

Det finns en förståelse för hur meningsfull samverkan och starka relationer hos 

intressenter och samarbetspartners är där en av cheferna önskar att de i fortsatt arbete 

ska börja se bortom den egna organisationens gränser. Företaget kan anses vara isolerat 

när det kommer till arbetet med krishantering inom det organisatoriska fältet. 

Organisationer som inte följer de institutionaliserade strukturerna inom fältet kan anses 

ha ett avvikande beteende och därmed ses som ickelegitima. De organisationer som 

överlever och är framgångsrika har förmågan att anpassa sig till omgivande 

institutioner och erhåller därmed legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 66-67). 

Studien visar att företaget inte aktivt eftersträvar att se hur andra organisationer arbetar 

och bedriver sin verksamhet gällande krishantering, men följer sina egna etablerade 

arbetssätt och metoder. 
 

Jag tror verkligen att vi ligger i framkant när det gäller säkerhet< sedan hur andra butiker 

och så har de nog betydligt mindre säkerhetsåtgärder, men jag vet egentligen inte och det kan 

jag inte riktigt svara på. Det är bara en känsla av hur man upplever det och vad man hör från 

andra och våra externa firmor som kommer till oss. Att de säger oj där på ert företag kan man 

minsann inte komma undan med något, utan där måste man följa reglerna.  

 

Nästan alla cheferna har vid intervjutillfällena, likt citatet, nämnt att externa parter som 

inhyrd kompetens, kunder, samarbetspartners eller i externa forum förklarat hur 

imponerade de varit kring deras arbete med säkerhet- och krishantering. De anser att 

de kan ses som en förebild och att de är framgångsrika inom området. I och med det 

kan externa aktörer och samarbetspartners, medvetet eller omedvetet imitera företagets 

metoder i syfte att söka legitimitet, vilket kallas mimetisk isomorfism. Trots att cheferna 

menade att de inte aktivt söker hur andra organisationer arbetar med krishantering, 

behöver det inte betyda att företaget inte influeras vid informationsutbyten inom fältet 

då även det kan ske omedvetet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 80). Företaget definieras 

som stort där det inom ett fält kan skapas maktstrukturer då cheferna anser sig vara 

förebilder för andra företag inom branschen och framgångsrika tyder det på att 

företaget kan ha stort inflytande inom fältets gränser. Det här kan alltså vara tecken på 

att det inom branschen och det specifika fältet skapats en hierarki, där företaget 

dominerar (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 76). 

 

Det framkommer att företagets chefer med ansvar för säkerhet har samarbetspartners 

med liknande intressen gällande krishantering och säkerhet som involverar offentliga 

aktörer där de är mer mottagliga för strategiska influenser. De beskrev hur olika 

samarbeten är upprättade på egna initiativ på lokal nivå med exempelvis kommun, 

landsting, sjukvårdare, räddningstjänst, polis och brandskyddsförening, men inte som 

några bestämda forum de aktivt deltar i. De kan hjälpa varandra genom att exempelvis 

göra räddningstjänsten medvetna om företagets lokaler eller erhålla samlad allmän 

information från polisen om vad som händer i omgivningarna. Enligt en av cheferna 

kan det öppna upp för diskussioner om hur företaget kan arbeta för att minska stölder, 

bedrägerier, våld och skadegörelse.  
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“Jag tror det är en intressefråga, vilka vinningar man ser samt hur själva riskbilden ser 

ut beroende på var butiken ligger någonstans”. I citatet nämns hur en butiks omgivning 

eller geografiska plats kan påverka hur riskbilden ser ut. Det här påtalades även av 

andra chefer där det subtilt framkommer att riskerna uppfattas som högre i större 

städer än mindre och därav kan också intresset se olika ut på samarbeten i området. Tre 

av cheferna ansåg att samarbete inom samma bransch och med eventuella konkurrenter 

kan vara något som sker på högre nivåer, men det är inte något de är involverade i. Det 

framgår i studien att företaget även samverkar med offentliga aktörer där de utbyter 

information om säkerhet- och krishantering som område, vilket kan ses som ett eget fält 

då det berör myndigheter (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148). Med kunskap om hur 

riskbilden ser ut runt om deras lokala geografiska område kan företaget anpassa sig och 

ha en bättre beredskap när miljön förändras, vilket tyder på en medvetenhet där 

företaget strävar efter god anpassningsförmåga (Drennan, McConnell, Stark, 2015, s. 

145). Det indikerar även på ett attribut som främjar organisatorisk resiliens.  

 

5.4.2 Reglering 

När de gäller för cheferna att svara på den breda frågan om vilka regler, lagar och 

policys de anser som vitala för företaget att följa när det gäller säkerhet, risk och 

krishantering var svaren spridda om exempelvis arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot 

olyckor samt den nya GDPR-lagen.  
 

Att följa våra lagkrav är grunden och vi ska säkerställa alla våra interna krav inom företaget< 

följer vi inte våra lagkrav och våra interna regler och ser till att säkra säkerheten för våra 

medarbetare och kunder kommer vi inte kunna bedriva vår verksamhet.  

 

Citatet överensstämmer med hur de andra cheferna uttryckt sig om lagkrav. Inom 

företaget har de ett standardiserat styrdokument kring säkerhet som de följer strikt och 

som är framtagen på högre nivå. Inom tvingande isomorfism kan regler och policys 

göra att organisationer beter sig lika där företaget exempelvis följer statens 

lagstiftningar som även gäller för andra. Genom statens lagstiftning upprätthålls 

formella anpassningskrav där företaget kan anses vara en av de svagare 

organisationerna i det här fallet (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67), och lagstiftningen kan 

reglera och påverka hur företaget organiserar sig inom fältet (Johansson, 2002, s. 44).  

 

5.4.3 Influenser av externa parter 

Flertalet leverantörer och externa firmor utför arbeten åt företaget, men cheferna ansåg 

inte att företaget eller de själva påverkas på något sätt av eventuella regler, normer eller 

attityder av de externa aktörerna, snarare att det var tvärtom. De ansåg att företaget har 

en så pass stark struktur med regler och hårda krav, vilket stärker säkerheten på 

företaget. Det finns flertalet stora avtal där de externa försäkrar företaget om att de 

följer bestämmelserna, har bra kollektivavtal och även att de har rätt kompetens för att 

arbeta på företaget på rätt sätt, men också med rätt förutsättningar “Rätt person på rätt 

plats så att säga” sade en av cheferna. 

 

Externa kan tycka det är mycket regler att följa, vilket inte verkar uppfattas positivt när 

de vill utföra sina arbeten, men enligt alla cheferna är deras regler ingenting som de gör 

undantag från. “Vi har regler vi vill att de ska efterleva beroende på vilken typ av tjänst 

vi köper in och de standarderna ruckar vi inte på”, “det är snarare så att vi ställer krav 
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på dem, så här ska de göra på vårt företag punkt slut”, “våra leverantörer följer våra 

regler så är det, vi ställer kraven”. Citaten är från olika chefer på företaget som genom 

tonläge också visar hur de uppfattar allvaret om externa parter avviker från avtal och 

regler uppsatta från företaget.  
 

Skulle en leverantör göra något fel och det kommer upp i media så skulle vårt företag stå som 

syndabock och det skulle stå att det är vårt företags leverantörer som gör det här< så det är 

verkligen en kris om leverantörerna inte gör det som vi ställer som krav på dem. 

 

En av cheferna förklarade vilka konsekvenser det skulle kunna ha för företaget om en 

överträdelse skulle ske. Externa aktörer i form av exempelvis leverantörer bör ha 

kunskap om företagets krisorganisation och kontinuitetshantering för att veta hur de 

kan bistå företaget i en kris (Drennan, McConnell & Stark, 2015, s. 123). Inom tvingande 

isomorfism menar DiMaggio och Powell (1991, s. 67) att homogeniteten grundar sig i en 

beroendeförhållning, vilken kan identifieras mellan företag och leverantör där cheferna 

menar att företagets regler inte är något de avviker från. Den typ av säkerhetsnormer 

kan även komma att påverka leverantörerna när det gäller attityder. Trots att en av 

cheferna påtalat att de externa aktörerna inte alltid är positiva till alla strikta regler, 

uppfattas attityden inte gälla säkerheten i sig, utan snarare att reglerna påverkar 

effektiviteten av deras arbete. Därför kan företagets formella förväntningar, kulturella 

regler och normer medföra en tvingande isomorfism gentemot de externa aktörerna. 

 

5.4.4 Ansvar 

Hur cheferna uppfattar samhällets medborgares föreställningar om företagets ansvar 

gentemot säkerhet, risk- och krishantering skiljer sig från varandra. “De ställer nog 

höga krav på oss. Det gör de definitivt. De ska kunna gå in i våra butiker och handla 

utan att någonting ska hända< Det ska fungera helt enkelt, allt ska fungera för 

kunden”. Tre av cheferna tänkte att allmänheten ställer höga krav på stora företag med 

starka varumärken, då de förknippas med ett stort socialt ansvar och förväntas hantera 

händelser och incidenter på rätt sätt där allt ska fungera för kunden. Andra hälften av 

cheferna hade uppfattningen att allmänheten inte tänker på vad företaget har för ansvar, 

även om en del kan vara medvetna om att de arbetar med en del säkerhetsfrågor är 

medborgarna mer fokuserade på att exempelvis gå in i butiken och handla. “Jag tror de 

har en positiv syn, sen går inte kunderna hit för det, utan de går ju hit för att handla, 

men de gånger då det har hänt incidenter har vi haft ett bra omhändertagande”, “De 

som upplevt hur vi arbetar blir ofta förvånade över vilken organisation vi har”. Citaten 

är från två olika chefer som beskrev, att om kunderna utsätts för en händelse eller det 

sker en incident som påverkar dem är cheferna eniga om att de oftast blir positivt 

förvånade över företagets omhändertagande.  

 

Normativ isomorfism beskriver hur organisationer agerar lika på grund av social eller 

kulturell press, det kan även handla om samhällets uppfattningar om hur en 

organisation ska eller bör se ut och hur en organisation ska agera (Erkisson-Zetterquist, 

2009, ss. 80-82). Säkerhet är inte det första medborgarna tänker på när de kommer i 

kontakt med företaget då det är ett handelsföretag där säkerhet inte är deras 

kärnverksamhet, utan det är först när det sker någon oväntad händelse som 

medborgarna ställer krav och förväntningar på företaget. Det medför ändå, via socialt 

tryck, ett osynligt krav på att företaget prioriterar säkerheten. I och med företagets 
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starka varumärke som förknippas med stort socialt ansvar kan det även ses som en 

tvingande isomorfism då företag pressas till att rapportera till allmänheten om hur de 

når upp till de normativa förväntningarna samhället har på företaget (Shabana, 

Buchholtz & Carroll, 2017, s. 1115). 

 

5.4.5 Rekrytering 

Företagets rekrytering av chefstjänster som innefattar ett ansvar för säkerheten på 

företaget verkar ha förändrats de senaste åren. Enligt cheferna var det mer vanligt med 

internrekrytering förr, men det blir allt mer vanligt att rekrytera externa kompetenser 

där de ger exempel på tidigare erfarenheter i form av poliser, konsulter eller militärer. 

Det här ses som positivt då det skapar en mix av kompetens.  
 

Förr tog man in vårt egna folk som hade mycket erfarenheter om företaget och så, sen fick 

man lära sig om risk och säkerhet mer på vägen så att säga. Det är mixen som är bra, hade vi 

bara haft exempelvis chefer med polisiär bakgrund hade det inte blivit en bra utveckling. Det 

är mixen som gör det med olika erfarenheter och både män och kvinnor, ja mångfald och 

allting.  

 

Citatet liknar många svar från de olika cheferna kring hur de ser på rekrytering. Det är 

alltså bra att det finns blandad kompetens och även att företaget självt ger fortsatt 

utbildning inom säkerhet. Majoriteten av cheferna påtalade vikten av att finna rätt 

individ för tjänsten med de värderingar som ligger i linje med företagets där 

egenskaper som att vara lugn, öppen för utveckling, drivkraftig, vara kommunikativ 

samt ha god samarbetsförmåga ses som värdefulla för en sådan tjänst. Vid rekrytering 

ligger fokus på individen och inte dess kompetenser eller tidigare erfarenheter. 

Personer rekryteras med karaktärsdrag som stämmer överens med företagets 

värderingar. Witmer & Sarmiento Mellinger (2016, ss. 259-260) beskriver i tidigare 

forskning att personer som känner en tillhörighet med företagets syfte och värderingar 

oftast arbetar mer drivkraftigt under utmaningar och det bidrar till deras resiliens. 

 

I enlighet med vad teorin säger om normativ isomorfism agerar organisationer lika på 

grund av professionaliseringen, därigenom definieras och skapas strategier och 

förutsättningar för deras arbete, men också att etablera gemensam filosofi och 

legitimitet för deras yrken (DiMaggio & Powell, 1991, s. 70). Homogeniseringen kan 

även bero på kulturell och social press där personer som verkar dela företagets filosofi 

och kulturella värderingar rekryteras. Personerna inom ett och samma fält förväntas 

också oftast uppföra sig, tala samma språk och följa de klädkoder och normer som 

gäller på företaget, vilket ofta leder till att företag rekryterar personer som arbetat med 

liknande tidigare (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 80-82). Enligt cheferna rekryteras 

personer utefter hur deras personliga karaktär och värderingar ligger i linje med 

företagets och stämmer överens med teorierna om normativ isomorfism inom 

säkerhets- och krishanteringsfältet, när det gäller professionaliseringen då det numera 

rekryteras personer med erfarenheter från det fältet. Det krockar dock med företagets 

kärnverksamhetsfält inom handelsbranschen och detaljhandeln då det blir mer vanligt 

att till cheftjänsterna anställa personer från säkerhets- och krishanteringsfältet och inte 

kärnverksamhetsfältet.  
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6. Slutsats & diskussion 

Avsnittet syftar till att diskutera och lyfta fram huvudslutsatserna och övergripande 

resultat samt ge förslag för framtida studier. Hur säkerhets- och krishanteringsfältet 

inkräktar på andra fält, för- och nackdelar med standardiserade arbetssätt samt det 

relationella samspelet mellan chef och medarbetare diskuteras vidare. Studien 

besvarade fyra frågeställningar;   
 

1. Hur förstår, tolkar och tillämpar cheferna organisatorisk resiliens i förhållande till 

krishantering samt engagerar medarbetarna i det förebyggande krisarbetet? 

 

2. Vilka svagheter, styrkor, utmaningar och framgångar kan identifieras vid företagets 

främjande av organisatorisk resiliens och krishantering? 

  

3. På vilket sätt arbetar företaget med kvalitetsarbete inom säkerhet- och krishanteringsfrågor 

och hur ligger det i linje med ISO- standarden om organisatorisk resiliens? 

 

 4. Hur förhåller sig företaget till samverkan gällande säkerhet- och krishanterings frågor? 

 

Uppsatsen bidrog till ökad förståelse för hur ett större företag inom handelsbranschen 

och detaljhandeln främjar organisatorisk resiliens genom proaktivt arbete med 

säkerhets- och krishanteringsfrågor. Studien skapade förståelse för hur företagets arbete 

med säkerhets- och krishanteringsfrågor tvingats in i kärnverksamheten där de två 

områdena möts och måste samgå för att skapa organisatorisk resiliens. Chefer med 

ansvar för säkerhet och krishantering studerades genom intervjuer och resultat om hur 

de förstod, tolkade och tillämpade organisatorisk resiliens besvarades, vilket 

exemplifierar attribut för en god organisatorisk resiliens.  
 

Enligt de sökningar som utförts i syfte att finna forskning på hur organisatorisk 

resiliens sammankopplas med organisatoriska fält, mer specifikt säkerhets- och 

krishanteringsfältet, kunde inga större kopplingar hittas. Studien försökte därför att 

fylla tomrummet och vidareutveckla det organisatoriska resiliensbegreppet att förstås 

utifrån sociologisk nyinstitutionell teori med kopplingar till säkerhets- och 

krishanteringsfältet och bidra till en ökad förståelse för relationen sinsemellan.  

 

 

6.1 Inkräktande fält 
Eriksson-Zetterquist (2009, s. 76) beskriver hur organisatoriska fält skapas först när 

organisationer ökar interaktionen med andra inom ett och samma område. Studien 

inriktar sig främst på det identifierade området krishantering, som även är kopplat till 

säkerhet, vilket ligger utanför företagets kärnverksamhet. Enligt Drennan, McConnell 

och Stark (2015, s. 123) behöver kontinuitetshantering och krisplaner vara 

implementerade genom alla nivåer av organisationen för att stärka resiliensen. 

Företagets kärnverksamhet som är kopplat till handelsbranschens detaljhandel bildar 

ett fält och krishantering som är i förbindelse med andra, främst offentliga aktörer, 

skapar ett annat fält. Trots att säkerhet och krishantering är ett eget fält, ska det ändå 

vara implementerat inom kärnverksamhetens ramar och inkräktar på fältet. Inom 

branschens fält finns inga starka samarbeten etablerade kring säkerhet och 

krishantering, till undantag från krisrummen, utan istället ser företaget behov av att 
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interagera utanför sitt eget fält och söka sig till ett annat, säkerhets- och 

krishanteringsfältet inom den offentliga verksamheten. 

 

Vad fick företaget till att börja söka sig till säkerhets- och krishanteringsfältet? Beror det 

på chefernas bakgrunder med exempelvis polisiär eller militär bakgrund, att 

professionaliseringen gjort att de fört med sig influenser från tidigare yrken och sedan 

uppdagat ett behov av att slå samman fälten? (Eriksson-Zetterquist, 2009, ss. 80-82). 

Enligt DiMaggio och Powell (1991, s. 70) försöker ofta kollektiva gruppmedlemmar 

inom en och samma profession skapa och definiera strategier och förutsättningar för sitt 

arbete samt etablera en kognitiv bas och legitimitet för sitt yrke som kan medfört att 

säkerhets- och krishanteringsfältet givits mer legitimitet och drivit företaget till att 

prioritera sådan verksamhet på grund av den normativa isomorfismen.  

 

Det framgår inte i resultatet hur företaget påverkas av andra företag inom samma 

bransch, men om säkerhets- och krishanteringsfältet ses som ett legitimt område som 

börjar befästa sig inom företagets kultur, kan det även bidra till företagets stärkta 

organisatoriska resiliens, men hur påverkar det kärnverksamhetsfältet inom 

handelsbranschen och detaljhandeln? Då tas influenser från det ena fältet in till det 

andra. I och med företagets storlek och att krishantering verkar vara prioriterat och ses 

som legitimt såväl hos anställda som kunder, kan det generera en omedveten eller 

medveten influens på andra mindre företag inom handelsbranschen och detaljhandeln 

genom informella anpassningskrav att behöva adaptera liknande säkerhetsåtgärder 

eller krisplaner. Det sker en slags beroendeförhållning mellan det stora företaget och 

mindre svagare organisationer att genom tvingande isomorfism behöva anta liknande 

arbetssätt, speciellt om allmänheten ser företagets säkerhet och krishanteringsarbete 

som legitimt, tar det nog inte lång tid innan liknande förväntningar finns på fler företag 

inom branschen (DiMaggio & Powell, 1991, s. 67). 

 

Framtida forskare skulle kunna dra nytta av studiens observationer kring hur fälten 

inkräktar på varandra och fortsätta forskning i syfte att studera hur säkerhets- 

krishanteringsfältet inkräktar på andra organisationers kärnverksamhetsfält.  

6.2 Grannsamverkan inom fältet 
Det var svårt att bedöma om företaget aktivt undersöker hur strategier och arbetssätt 

från andra intressenter eller samarbetspartners gällande krishantering kan nyttjas. 

Cheferna ansåg att företaget ligger i framkant gällande arbetet med säkerhet och 

krishantering, men de har bristfällig kunskap om hur andra företag inom 

handelsbranschen och detaljhandeln arbetar med det. Företaget har inga större 

samarbeten med liknande organisationer inom fältet om hur arbetet med säkerhet- och 

krishantering kan förbättras eller bli till ett samverkanskoncept. Det finns förståelse 

bland cheferna om vikten av meningsfull samverkan och starka relationer hos 

samarbetspartners där en av cheferna önskar att de i fortsatt arbete börjar se bortom 

den egna organisationens gränser.  

 

Trots förståelsen, varför söker inte företaget samarbeten inom branschen? Är det på 

grund av konkurrens eller kan det bero på att företaget ser sig själva som ledande inom 

branschen när det kommer till krishantering och att de inte anser att andra företag kan 

mäta sig med dem och därför inte ser ett behov av att söka samarbeten? Kanske ser de 
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offentliga aktörer som mer legitima att hämta information från, men samtidigt arbetar 

de aktörerna med bredare och större samhällsfrågor, varför vi föreslår att det även kan 

vara nyttigt att ingå i en samverkan inom handelsbranschen och detaljhandeln som 

hanterar mer specifika och liknande företagskriser som de själva kan stå inför. Studien 

framhäver därför företagets utmaning att dra nytta av flera slags samarbeten än med 

offentliga aktörer för att skapa en mer specifik bild över, inspiration och metoder som 

ligger i linje med deras egna verksamhet. Att se utanför sin egen verksamhet bidrar till 

att motverka en slags “hemmablindhet” och missa vitala nyheter och utvecklingar, 

vilket i sin tur kan leda till att ett annat företag drar ifrån och kommer längre i 

utvecklingen. Det finns etablerade samverkansnätverk som exempelvis Svensk Handel 

som tidigare nämnts och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) där utbyten av 

information och kunskap inom säkerhets- och krishanteringsfältet delas (Svenskt 

Näringsliv, 2013).  

6.3 Fält tillsammans med leverantörer och anlitade externa aktörer 
Ett annat fält som identifierats är fältet mellan leverantör och producent där det 

framgår i analysen att cheferna inte anser att de eller företaget påverkas av sina 

leverantörer, utan snarare att det är tvärtom då företaget har många strikta regler när 

det gäller säkerhet och om en leverantör bryter mot ett avtal eller en regel ses det som 

en allvarlig överträdelse. Säkerhets- och krishanteringsfältet inkräktar även här på ett 

fält företaget är inkluderat i. Trots att cheferna inte uppfattar att de påverkas av sina 

leverantörer kan det ske omedvetna influenser. Som tidigare beskrivits kan även att 

företaget ses som legitimt inom området säkerhet och krishantering ha en inverkan på 

leverantörerna. I och med att maktstrukturer skapas inom ett fält där företaget köper in 

tjänster av leverantörerna skapas en maktförhållning, vilket för med sig att de naturligt 

dominerar över de beslut som tas gällande säkerhet och krishantering (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 76). Det ligger i enlighet med tvingande isomorfism då 

organisationer genom förväntningar, kulturella regler och policys gör att de beter sig 

lika enligt de framtagna standarder och normer som finns (DiMaggio & Powell, 1991, s. 

67).  

 

Om företaget har ett allmänt anseende bland andra företag och kunder att deras 

säkerhetsåtgärder är strikta och legitima kan leverantörer och mindre företag söka sig 

till att få utföra ett arbete hos det större företaget då det anses som en god merit. 

Företaget anlitar endast leverantörer eller externa firmor med rätt kompetens, bra 

kollektivavtal samt att de följer de strikta säkerhetsåtgärderna utformade av företaget. 

Genom höga krav på säkerhet kan mindre firmor och leverantörer erhålla legitimitet 

om de får utföra arbeten på företaget och accepteras de kan de själva, andra företag och 

kunder se dem som legitima. Strävan efter legitimitet utgör mimetisk isomorfism där 

organisationer som betraktas som framgångsrika inom ett fält imiteras i syfte att uppnå 

liknande framgång eller legitimitet (Johansson, 2002, s. 44). På så sätt slipper de också 

utveckla egna arbetsmetoder för att skapa legitimitet och har hittat en lösning som inte 

är allt för kostsam och inte tar för mycket resurser i anspråk (Eriksson-Zetterquist, 2009, 

s. 80). 

6.4 Standardiserade arbetssätt 
I studien framgår det inte om företaget följer ISO-standarder, men hur skulle det se ut 

om företaget valde att implementera ISO-standarden om organisatorisk resiliens? En 
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tvingande isomorfism inom fältet kan skapas där även mindre företag måste förhålla 

sig till ISO-standarden om de vill anses vara legitima som de större. Implementeringen 

har både positiva och negativa aspekter då det både är tidskrävande och kostsamt att 

implementera och underhålla en standards krav. Flera standarder är inte tillgängliga 

utan en avgift, som till synes för stora företag inte är ett hinder, men för mindre blir en 

kostnadsfråga (New World Encyclopedia 2018). Kan de mindre företagen inte följa de 

större i anspråk om certifikat, kan de heller inte uppnå samma legitimitet, vilket kan 

resultera i att de konkurreras ut (Johansson, 2002, s. 60).  

 

Cheferna betonar kvalitetsarbetet där den högre nivån av företaget utför kontroller och 

övningar. När organisationer vill uppnå ett ISO-certifikat behövs en extern oberoende 

revision för att se om kraven utifrån standarden är uppfyllda (SIS, 2017). Egna 

kontroller kan ses som en svaghet då de och revisionerna inte utförs av, vad studien 

kunde få fram, utomstående oberoende granskare, vilket kan leda till att delar överses 

och att de på grund av “hemmablindhet” inte längre lägger märke till felaktigheter och 

brister.  

6.5 Relationellt samspel mellan chef och medarbetare 
I analysavsnittet framkommer hur cheferna använder sig av ett öppet och stödjande 

ledarskap som skapar en gemenskap då de är synliga för och samarbetar med 

medarbetarna. Sinsemellan butiker har de en god gemenskap och samarbete även 

mellan alla nivåer i företaget, vilket anses vara en viktig social resurs som understödjer 

resiliens (Andersson, 2014, ss. 94-96). Det finns ingen uttalad vision om säkerhets- och 

krishanteringsarbetet, vilket kan skapa otydlighet och som är en av företagets svagheter 

gentemot att främja resiliens och säkerhetskultur. Krisplanerna var konfidentiella för 

medarbetarna, men chefernas uppgift var att skapa medvetenhet samt utbilda 

personalen och klargöra vissa rutiner vid exempelvis utrymning. Forskning visar att 

medarbetare som kan känna tillhörighet till företagets vision och syfte samt att deras 

personliga värderingar sammanstämmer med företagets har en bättre förmåga och 

drivkraft att arbeta under press när företaget utsätts för utmaningar, vilket även stärker 

organisationens resiliens (Witmer & Sarmiento Mellinger, 2015, ss. 259-260). Utan en 

vision kan säkerhets- och krishanteringsfältet, uppfattas av medarbetarna, inkräkta på 

deras kärnverksamhet och vardagliga arbetsuppgifter och de kan bidra till en negativ 

attityd. 

 

Enligt cheferna uppfattas ofta utbildningar och övningar som positivt, men utöver 

tillfällen av kompetensutveckling, hur påverkar säkerhets- och krishanteringsfältet 

medarbetarna då? När de utöver sin egen verksamhet och vardagliga arbetsuppgifter 

tvingas lära sig nya rutiner för kris kan det medföra negativa uppfattningar som att det 

är tidskrävande och tar bort fokus från kärnverksamheten. I framtida forskning kan det 

vara intressant att studera det relationella samspelet mellan ledare och medarbetare, 

där de skulle kunna stå inför sådana motsättningar.  

 

Studien omfattar ett företag inom handelsbranschen och detaljhandeln samt endast ett 

urval av chefer på företaget med ansvar för säkerhet- och krishantering. Den 

tillhandahåller en övergripande förståelse för hur företaget främjar resiliens och arbetar 

inom säkerhets- och krishanteringsfältet. Framtida studier föreslås även omfatta 

intervjuer med medarbetare och observationer inom företaget i form av fallstudier, för 
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att få djupare förståelse. Den här studiens urvalsgrupp, chefer, har en maktposition 

inom företaget, vilket kan ha påverkat dem att svara i företagets bästa intresse och inte 

ha egna subjektiva uppfattningar om företagets verksamhet. Vid djupare studie kan 

både de kulturella attributen för att främja resiliens samt det relationella samspelet 

mellan ledare och medarbetare belysas inom säkerhets- och krishanteringsfältet.  
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 Har du tidigare arbetat med krisrelaterade arbetsuppgifter/ vad är dina 

erfarenheter kring ämnet? 

 Vilka egenskaper besitter du som du anser är lämpliga för din tjänst? 

 

Hur skulle du beskriva en kris?  

 Kan du ge några exempel som du ser som kris för er organisation? 

 

Vilka olika begrepp använder ni ofta i ert yrke som är kopplat med säkerhet, risk och 

kris? 

 ex. riskanalyser, ledningssystem, krisplaner, kommunikation 

 

Om vi säger organisatorisk resiliens, vad säger du då? 

 Kan du utveckla vad detta innebär? 

 

Om vi fokuserar på din roll och säkerhetsarbetet, hur skulle du beskriva att ni arbetar 

med organisatorisk resiliens och krisberedskap? 

 

Tema 2: Kulturell främjande av organisatorisk resiliens 

Kan du kort beskriva verksamhetens vision, grundvärderingar och syftet mer er 

verksamhet? 

 

Hur pratar ni om krishantering, i vilka sammanhang? Vilka är involverade i 

diskussionerna?  

 Vad önskar ni uppnå? 

 Vad är er vision med risk, kris och säkerhetsarbetet inom er organisation? 

 Hur anser du att risk, kris och säkerhetsfrågor värderas och prioriteras inom er 

organisation? 

 Kan du ta egna beslut om hur ni kan säkerställa er verksamhet, eller hur ni ska 

hantera en kris? 

 Hur involveras medarbetarna i denna process? 

 

Hur uppmuntrar du dina medarbetare att arbeta med risk, kris och säkerhetsfrågor? 

 

Om jag som medarbetare som jobbar hos er som exempelvis i kassan eller säljare och 

har en idé om hur krishanteringsarbetet kan förbättras, hur gör jag då? 

 

Hur bevakar ni omvärlden när det gäller säkerhet, risk och kris? 

 Vad ligger då av intresse? 

 

Tema 3: Krisorganisationens kvalitetsarbete 

 

Vad finns det för slags kvalitetsarbete inom säkerhets, risk och krisarbetet? 

 

Är ni ISO- certifierade? 

 Varför? Vad är anledningen till att ni började följa ISO? Finns det några externa 

krav? 

 Följer ni ISO-standarden om organisatorisk resiliens? 
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Utöver din tjänst, vilka mer arbetar med säkerhet, risk och krishantering på företaget? 

 

Vad är viktigt för att kunna hantera en kris? 

 

Hur organiserar ni krisarbetet? Vilka områden är viktiga? 

 

Vilka system finns upprättade för att hjälpa er med krishantering? 

ex. styrdokument, rutiner, krisberedskapsplaner, ledningssystem, 

kommunikationssystem 

 

Hur granskar ni om ni kan motstå en kris eller inte? 

 Hur granskar ni era svagheter?  

 Hur ofta görs det?  

 Hur ofta revideras era krisplaner? 

 Hur arbetar ni med utvärderingar av er krisberedskap? Vilka utvärderar?  

 

Hur arbetar ni med att dra lärdomar och ta vara på erfarenhet kring tidigare 

händelser/kriser? 

 Med tanke på de tidigare exempel av kriser ni stått inför, hur skulle du beskriva 

att ni arbetar med att dra lärdomar av och ta vara på erfarenheter? 

 

Hur kan ni utvecklas efter en kris?  

 

Vilka förändringar ser du ske inom säkerhet, risk och krishantering?  

 Om du ser på flera år tillbaka till nu? 

 Hur välkomnas en förändring? 

 Vem tar beslut om förändring? 

 

Tema 4: Samverkan inom säkerhet och krishantering 

Hur ser säkerhet, risk och krishantering ut inom branschen?  

 Har ni några samarbetspartners? 

 

Anser du att ni är framgångsrika inom säkerhet, risk och krishantering?  

 Anser du att er organisation är en förebild för andra företag? 

 Finns det andra organisationer inom samma bransch som ni ser som 

framgångsrikt inom arbetet med risk och krishantering? 

 

Ser ni andra arbetssätt som ni tycker ni borde ta efter?  

 Hur/Vart får ni inspiration från för utveckling av era arbetssätt? 

 

Vilka regler och policys är vitala/ viktiga för er att följa (när det gäller risk, kris och 

säkerhet)? 

 

Hur tror du att samhällets medborgare ser på ert ansvar gentemot säkerhet, risk och 

kris? 

 

På vilket sätt anser du att ni påverkas av regler, normer och attityder från era 

leverantörer och ev. återförsäljare? 
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 Kan du nämna några krav gällande risk, kris och säkerhetsfrågor som ni ställer 

på leverantörer? 

 

Hur ser ni på att hyra in extern kompetens i form av konsulter, för arbete inom 

säkerhet, risk och krishantering? 

 Varför? 

 

Hur tänker ni kring rekrytering till säkerhets avdelningarna och för chefstjänsterna lika 

din? 

 anställer ni grundat på att man arbetat länge inom er organisation, eller ser ni 

mer på vidareutbildningar, som ex akademiska utbildningar inom områden 

som risk kris säkerhet 

 

Finns det någon gång det har gått riktigt fel?  

 Vad är era största motgång eller svårigheter? 

 Har du något exempel? 

 

Har ni något fall som gjorde att det gick bra? 

 

Har du något att tillägga eller är det något speciellt du tänker på? 

 

Är det okej om vi hör av oss sen om vi kommer på någon ny fråga? 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 


