
Utmaningen
Pilkington arbetar kontinuerligt med att se över sina säker-
hetsrutiner och beredskap. Det finns ett högt fokus inom 
koncernen på säkerhetsfrågor och företaget arbetar före-
byggande. 
– Om det händer något vill vi vara förberedda; detta är 
en del av företagets policy, berättar Thomas Andreasson, 
arbetsmiljötekniker och brandskyddschef för Pilkington i 
Halmstad. Ett led i deras arbete är att hålla kunskaper och 
erfarenheter uppdaterade när det gäller krishantering och 
beredskap. Därför bestämde de sig för att avsätta en dag 
för ledning och nyckelpersoner för att träna krisgruppen och 
övriga berörda personer i krishantering och samtidigt gå 
igenom den beredskapsplan som fanns. 

Lösningen
– Vi hittade AkrAB via en Internetsökning, fortsätter Tho-
mas. Efter en genomgång och presentation kände vi att den 
utbildning och krisövning som AkrAb erbjöd skulle passa 
oss. 
– Tillsammans med Eva-Marie Abrahamsson på AkrAB satte 

vi ihop ett dagsprogram med både utbildning, krisövning 
och utvärdering.
– Jag gjorde tillsammans med Eva-Marie en genomgång av 
vår verksamhet och skapade två olika scenario som skulle 
övas.
Då Thomas Andreasson varit delaktig i förberedelsearbetet 
fick han bara en mindre, inledande roll och fick sedan agera 
observatör. Han fick inte i övrigt hjälpa de övriga delatagar-
na under själva övningarna.

Resultatet
Genom krisövningen tillsammans med AkrAB har Pilkington 
insett att de behöver revidera sin incidentmanual ytterligare 
och rätta till de brister som upptäcktes vid övningen. Vidare 
kommer krisgruppen att omformas och utökas för att få den 
bemanning som behövs. Dessutom kommer Pilkington att 
fortsätta sitt kontinuerliga säkerhetsarbete genom att göra 
en ny övning nästa år.
- Krisövningen var verkligen en god investering. Att vara 
förberedda på en krishändelse är verkligen väl investerade 
pengar, avslutar Thomas.

Övning ger beredskap

CASE: Pilkington
"Det bästa med krisdagen var 
att genom övning fick vi på 
ett tydligt sätt se både våra 
brister och styrkor."



Fall 1: Olycksfall med dödlig utgång bland personalen.

– Det som var mest markant var att det så snabbt 
inträdde ett allmänt kaos, berättar logistikchef Johnny Er-
icsson. Detta berodde främst på att vår krisledare skulle 
göra allt. Han skulle organisera, prata i telefon, ha koll på 
läget, fundera – allt samtidigt. Vi fick snabbt klart för oss 
att någon position fattades - en stabschef. 
- Det blev tydligt vad vi inte hade i vår plan men även 
vad vi faktiskt hade som fungerade, förklara personalchef 
Sandra Liegnell. Någon som dokumenterar händelseför-
loppet, vad som ska göras, vem som gör vad och vem 
som ska kontaktas - detta skedde helt spontant men 
skulle funnits med i vår incidentmanual.

Fall 2: Allvarlig produktionsstörning - risk för företagets 

fortlevnad.

– Plötsligt fick jag en mikrofon framför mig och skulle 
svara på frågor från pressen! berättar Sandra Liegnell  
Först blev jag helt ställd men sedan försökte jag tänka 

som Eva-Marie sagt under genomgången – att säga så 
mycket man vet och be att få återkomma när man vet 
mer.
– Det bästa med krisdagen var att genom övning fick vi 
på ett tydligt sätt se både våra brister och styrkor. Man 
måste verkligen öva krishantering, det räcker inte med 
att bara gå igenom och prata om incidenter. Alla var 
verkligen fokuserade och spelade med i övningen som 
blev väldigt verklig, avslutar Thomas.

– Genom att öva och på så sätt gå igenom sin krisplan 
blir brister och styrkor väldigt tydligt belysta, förklarar 
Eva-Marie Abrahamsson. Den bästa förberedelsen för 
att hantera en kris är att ha analyserat hotbilder, planerat 
för hur man ska hantera dessa och sedan övat för att se 
att krisplanen fungerar. När det finns en uppdaterad och 
intränad krisplan kan företagets personal bättre hantera 
krisen och agera genomtänkt och snabbt.

Företag: Pilkington, Halmstad.

Antal anställda: 32500 varav 550 i Sverige. 270 anställda 

tillverkar floatglas, belagt och härdat glas vid anläggningen i 

Halmstad.

Omsättning: 5,5 miljarder Euro varav 430 miljoner i Sverige 

(2009)

Verksamhet: Pilkington är del i japanska NSG Group och en 

av världens största tillverkare av glas och glasprodukter till 

bygg- och bilmarknaden. Företaget har tillverkning i 29 länder 

och försäljning i 130. En floatglasanläggning som körs non-stop 

under 11 till 15 år tillverkar cirka 6000 kilometer glas per år. 

Krisövning: 2 scenarier under en dag.

Medverkande: Ledningsgruppen hos Pilkington samt nyckel-

funktioner.

Övningsledare: Eva-Marie Abrahamsson, AkrAB samt Anna 

Andersson Carlin.

Syfte med övningen: Att öva krishantering samt inventera de 

brister och behov som finns i den existerande planen/doku-

mentet.

Mål: Att Pilkingtons krisgrupp efter övningen ska ha en fung-

erande ledningsfunktion som har förmåga att leda och fördela 

arbetet i samband med kris.
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Krisövningarna


