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Krishantering – Hur du som VD hanterar en 
Kris 
 
Idag den 1 november 2021 står produktionen still i Slite på Gotland. Kalkbrytningen 
har upphört för Cementa AB och inom ett par veckor kommer deras förråd att ta slut. 
Och då är cementkrisen ett faktum i Sverige. Men vad gör man då som VD om företaget 
plötsligt står där i en kris och allt ser hopplöst ut? Detta kommer jag ta upp i dagens 
exekutiva artikel om krishantering. Hur du som ledare hanterar en kris i ditt företag. 

1. STOP! Stanna, Tänk, Orientera & Planera 
Inom försvaret fick man lära sig STOP. Stanna, Tänk, Orientera och Planera. En metod man 
kunde använda om man skulle ha gått vilse i en skog. Metoden är framtagen för att du inte ska 
stressa upp dig själv och springa runt som en höna. Vilket skulle innebära att du skulle ställa 
till det mer, då du yrar bort dig ännu mer. Så se till att STANNA och ta det LUNGT. TÄNK 
till! För att senare orientera dig i situationen och planera för nästa drag i er krishantering. 

2. Kartlägg situationen för att få kontroll på krisen 
Precis som en klassisk general har stenkoll på ett slagfält innan ett slag, ska du ha stenkoll på 
er kris. Du måste som VD upprätta en helhetsbild. En helhetsbild som gör att du får 
fullständig kontroll över situationen ni är inne i. Detta är en förutsättning, för att ni på bästa 
sätt ska kunna ta er ut krisen. Så se till att ta reda på allt som är viktigt för er kopplat till 
krisen.  
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3. Scenarioplanering – Era vägval ur krisen 
Om du har gjort hemläxan ordentlig och har kontroll på läget. Så är detta steg mycket enkelt. 
Om du verkligen vet hur läget är brukar flera handlingsalternativ komma till dina tankar 
automatiskt. Så slarva inte med punkt två! Men oavsett hur många idéer du får. Säkerställ att 
du tar reda på alla möjliga vägar att gå framåt. Om du lyckas med detta. Kommer valet vara 
enkelt, vart ni ska gå. Glöm dock inte att väga valen och konsekvenserna av varje val. 

4. Gör en plan för krishanteringen & handla kraftfullt 
När du vet vad ni skall göra. Se till att planera handlingen väl i er krishantering. Och då menar 
jag att planera de väsentliga händelserna ni behöver för att ta er ut krisen. Om ni gör 
planeringen bra. Kommer ni inte behöva tänka på så mycket när ni väl handlar. Det är bara att 
köra på så det ryker. För ni har förmodligen inte så mycket tid att tänka när ni väl kört i gång. 
Så gör planeringen rätt och handla sedan kraftfullt och snabbt för resultat. 
 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 
 


