
 

 

 

Krisehåndtering 
«Det er ikke et spørsmål om det skjer, men når det skjer.» 

 

Enhver krise som rammer en virksomhet kan ha potensielt ødeleggende krefter. Det er 

derfor behov for at virksomheten som blir utsatt for en krise, håndterer situasjonen slik at 

den ikke påvirker organisasjonen i en negativ retning. Behovet for å utarbeide en kriseplan 

bør derfor stå sentralt for alle virksomheter.  

Formålet med en kriseplanen er å etablere retningslinjer for hvordan man skal kommunisere 

effektivt med interne og eksterne interessenter under krisen. 

Det viktigste arbeide ved krisehandtering gjør man imidlertid i «fredstid.»  Man må med 

andre ord være forberedt på at en krise kan oppstå.  

En god anbefaling er derfor å forebygge og forberede virksomheten på alle potensielle kriser 

som kan oppstå, og utvikle strategier og rutiner for håndtering av krisen. 

Man deler gjerne krisehåndtering opp i tre faser: 

1. Planleggingsfasen (før krisen) 

2. Reaksjonsfasen (under krisen) 

3. Etterspillfasen (etter krisen) 

Planleggingsfasen: 

Den første fasen er planleggingsfasen, hvor man planlegger rutiner for ulike hendelser 

som kan oppstå. Her legges grunnlaget for å kunne takle alle mulige tenkelige hendelser, 

men det som er unikt med kriser er at de ofte oppstår helt uforutsett og ofte i helt nye 

settinger enn hva som hadde blitt planlagt for. 



 

Her gjelder følgende: 

Jo bedre forberedt virksomheten er for alle mulige kriser som kan oppstå og jo mer dere 

trener på å håndtere dem, jo større er også sjansene for at dere klarer å håndtere krisen på 

en god måte uten å skade virksomhetens omdømme. Snarere tvert imot. 

Reaksjonsfasen: 

Den andre fasen i kriseledelse er reaksjonsfasen som tar for seg hvordan man håndterer en 

hendelse som allerede har oppstått. 

Når en krise først bryter ut, er aktivering av kriseledelsesteamet det første formelle steget 

for en suksessfull ledelse av krisen.  Her må ledelsen blant annet innhente informasjon som 

er tilgjengelig, for å få en oversikt over situasjonen. Et dilemma som ofte oppstår er at man 

må ta en avgjørelse om man skal sende inn alle ressurser til et område rammet av en krise, 

eller om det skal ventes til at man har fått en bedre oversikt over hendelsen. 

Etterspillfasen: 

Den tredje og siste fasen i krisehåndtering er etterspillet av en krise. Her ser dere 

igjennom hvordan krisen ble håndtert, og dere ser på hva som ble gjort bra og hva som må 

forbedres. Hvordan utvikle kriseplanen slik at dere kan takle eventuelt fremtidige kriser om 

mulig enda bedre.  

 

 


