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1 
Inledning 

 
Vid en stor kris sätts vårt samhälles beredskapsförmåga på prov. Det handlar om att vidta 

åtgärder för att motstå och hantera kriser, och för att detta ska vara möjligt krävs att olika 

verksamheter i samhället klarar av att samverka med varandra. I förordningen 2006:942, om 

krisberedskap och höjd beredskap, fastställs myndigheternas ansvar både gällande geografiskt 

område och samordning: ”Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, 

skall vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna 

skall samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation.” (SFS 2006:942).  

Det svenska krishanteringssystemet är organiserat i tre nivåer. En kris ska i första hand 

hanteras av den kommun eller de kommuner där krisen har uppstått (kommunal nivå). Om 

ytterligare resurser behövs ska länsstyrelsen gå in och stötta kommunerna i 

krishanteringsarbetet (regional nivå). Om det behövs vidare förstärkning ska stöd lämnas av 

centrala myndigheter (nationell nivå) (krisinformation.se).  

I Sverige genomförs årligen en rad olika beredskapsövningar med syfte att stärka 

krisberedskapsförmågan på både kommunal, regional och nationell nivå. Under många av 

dessa övningar läggs stort fokus på just samverkan, inte minst i samband med informations- 

och kommunikationsarbetet under krishanteringsförloppet. Informationsbehovet är extra stort 

under en kris, vilket ställer krav på informationsförsörjningen. Informationsförsörjningen 

under en kris riktar sig huvudsakligen till två grupper av användare. Den ena gruppen är 

allmänheten och massmedia, som bidrar till att informationen bearbetas och sprids. Till den 

andra gruppen hör de aktörer som är engagerade i själva krishanteringen (SOU 2003:11).  

Under beredskapsövningar har det visat sig att informationssamordning under en kris är svårt 

att hantera. Det kan lätt göras misstag och budskapet kan lätt skilja sig mellan olika 

informatörer, och ter det sig illa kan budskapen bli både motstridiga och missvisande. Under 

kris är information en säkerhetsfråga, då det trots allt handlar människors säkerhet.  
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1.1 
Studiens mål och syfte 

 
I denna studie vill vi undersöka problemet kring myndigheters samverkan gällande 

informations- och kommunikationsarbete i samband med beredskapsövningar. Vi kommer 

därför att studera tre olika beredskapsövningar med fokus på kommunikationshanteringen. 

Detta gör vi genom att göra en kvalitativ dokumentsanalys av de tre beredskapsövningarnas 

respektive utvärdering. Vi kommer även genomföra två kvalitativa intervjuer för att kunna 

skapa vidare förståelse för varför myndigheter visar upprepade brister i arbetet som rör 

samverkan och information.  

1.2 
Frågeställning 

	  

Med det som tidigare nämnts som bakgrund har vi kommit fram till en huvudsaklig 

frågeställning, för att kunna besvara den kommer även tre underfrågor att lyftas fram: 

• Varför har myndigheter svårt att samverka gällande informations- och 

kommunikationsarbete i samband med beredskapsövningar? 
 

• Hur samverkar myndigheter kring skapandet av en gemensam lägesbild och 

lägesuppfattning? 

• Hur samverkar myndigheterna information för att skapa gemensamt budskap till allmänhet 

och media? 

• Hur skapar myndigheter samordning kring användandet av olika verktyg för att 

kommunicera med allmänhet och media? 
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2 
Tidigare forskning 

 

Forskning kring kriskommunikation har bedrivits sedan 1980-talet och har intresserat forskare 

inom flera olika ämnesområden. I följande kapitel kommer vi först lyfta forskning kring 

kriskommunikation och synen på en kris. Därefter kommer vi beröra nya trender i krishantering, 

för att avsluta med en kort reflektion över forskningsfältet. 

 
2.1 

Traditionell och senmodern kriskommunikation 
 

Den tidiga, traditionella forskningen har varit av ett instruerande slag inriktad på att ta fram 

effektiva kommunikationsstrategier i syfte att mildra effekterna av en kris. Timothy Coombs 

vill med sin forskning visa behovet av att utveckla hur man ser på en kris och lyfter fram 

vikten av ny forskning. Coombs vill därmed förklara varför framtagna strategier är de bästa 

sätten som finns för att hantera ett krisläge. Coombs är kritisk till den tidigare 

kriskommunikationsforskningens tilltro till fallstudier, och menar att det behövs ett större 

empiriskt underlag. 

Den senmoderna forskningen har flyttat fokus från själva krisfasen för att istället lägga fokus 

på proaktivt arbete eftersom det ses som en som ständigt pågående process (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009). Inom kriskommunikationsforskning är det vanligt förekommande att 

kriser beskrivs utifrån tre faser; förkris, krisfas samt efterkrisfas, eller som Coombs uttrycker 

det; pre-crisis, crisis response och post-crisis (2007). Detta kan ses som en utveckling av det 

traditionella perspektivets fokus på själva krisfasen, där en kris anses ha en början och ett slut.   

2.1.1  
Krisen – en flytande process 

 

Den vanligaste uppdelningen inom forskningsfältet är att, precis som Coombs (2007), tala om 

pre-crisis, crisis-respond och post-crisis. På senare år har dock flera forskare ställt sig emot 

denna typ av uppdelning då man menar att en verklig kris inte går att beskriva utifrån fasta 
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steg. En kris handlar snarare om en flytande process som gör det mycket svårt att särskilja 

några tydliga gränser (Falkheimer & Heide 2008). 

Hale et al. (2005) hänvisar till Fink (1986) när de lyfter upp ett alternativt sätt att dela in 

krisförloppet. Fink lägger större fokus på arbetet som kan göras för att motverka krisen, då 

han gör en tydlig uppdelning av vad som bör omfattas inom förkris-fasen. Fink menar att stort 

fokus bör ligga på att förebygga, planera och varna. Därmed läggs tyngd vid organisationers 

möjlighet att avvärja en kris, eller minska effekten av en kris, om organisationer tar hänsyn till 

de tre första steg han lyfter fram. Fink, till skillnad mot Coombs (2007), benämner sista fasen 

av ett krisförlopp för recovery, vilket tydligt för tankarna till de möjligheter organisationer har 

att återhämta sig och förbättra sig efter krisen ebbat ut. Andra forskare som varit bidragande 

till detta fokus inom kriskommunikationsforskning är bland annat Timothy L. Sellow och 

Robert R. Ulmer (2011), som lyfter fram kriser som möjlighet till lärande och organisatorisk 

utveckling. 

Förutom att beskriva krisen ur fasta steg är det också vanligt förekommande att tidig 

forskning inom kriskommunikation bestått av punktlistor, checklistor eller best-practices som 

det ofta uttrycks i engelsk litteratur. Flera forskare har på senare tid uttryckt kritik mot dessa 

tips, då de menar att de är standardiserade och inte tar hänsyn till att olika situationer och 

kulturer kräver anpassning (Falkheimer & Heide 2008). Boin och Lagadec (2000), menar att 

checklistor snarare kan stjälpa en organisation under kris, då kriser är allt för komplexa för att 

de endast ska kunna hanteras med hjälp av rutinlistor.  

2.1.2 
Kommunikation – nyckeln i framtidens krishantering 

 

Vad är framtidens kriser och hur förbereder vi oss för att hantera dessa? Arjen Boin och 

Patrick Lagadec (2000) hör till de forskare som bidragit till den senmoderna 

kriskommunikationen då de lyfter fram kritik mot den funktionalistiska synen på hur kriser 

bör hanteras. De menar att det sedan länge är förlegat att organisationer ska förlita sig på 

rutinbaserade, instruerande lösningar så som checklistor.  

Boin och Lagadec påstår att det inom fältet för kris- och riskhantering finns en stark 

uppfattning om att kriser ändrar form och att den traditionella synen på hur kriser bör hanteras 

inte är tillräckligt utvecklad, som grund för att organisationer ska kunna hantera framtidens 
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kriser. Att kriser förändras är en logisk utveckling påverkad av globalisering, 

masskommunikation, sociala fragment och pågående diskussioner rörande statlig påverkan, 

menar Boin och Lagadec (2000). I klassisk teori karaktäriseras ofta en kris som en händelse 

med hög grad av osäkerhet, som är hotfull samt att den ofta är starkt beroende av tidsaspekter. 

Med andra ord menar Boin och Lagadec att den klassiska teorin tydligt pekar på att det inte 

finns någon som kan kallas en rutin-kris som endast går att avvärja med hjälp av rutinlistor 

och övningar. Då framtidens kriser inte går att lösa genom övningar och rutiner menar de att 

kommunikationen måste ses som nyckeln i framtidens krishantering: 

 

The question of public information and communication 

becomes key as we are not talking about ready-made solutions 

for predefined problems. It will be necessary to legitimize one´s 

action, maintain credibility, demonstrate effectiveness despite a 

major lack of expertise. (Boin & Lagadec 2000:186) 

 

Likt andra forskare inom det senmoderna kriskommunikationsfältet lägger Boin och Lagadec 

(2000) stor vikt vid tiden före en kris. Det första steget de pekar ut för att lyckas hantera 

framtidens kriser är att få de högsta ledningarna i organisationer att förstå vikten av vad en 

eventuell kris kan föra med sig, och därför ska krishantering ha en naturlig och högt 

prioriterad plats på ledningarnas agendor. Boin och Lagadec menar dock att det är oansvarigt 

av en organisation att förlita sig på tidigare erfarenheter från andra platser och scenarion. 

Samtidigt poängterar de att krishanteringsövningar är både nödvändiga och viktiga om dessa 

övningar följs av noggrann uppföljning såsom avrapportering, eller uttryckt med annat ord; 

debriefings, då det är av största vikt för att lära sig något och använda övningen som en del i 

arbetet att utveckla förmågan att hantera framtida kriser.  

Under efterkris-fasen, the post-crisis phase, glömmer organisationer att ta tag i de 

fundamentala frågor som rör vad som orsakade krisen och frågor som uppkom under krisen. 

Boin och Lagadec (2000) kallar detta för the amnesia syndrome. Detta kommer i en 

fortsättning innebära att organisationen själv gräver sin egen grop som de med stor 

sannolikhet lär falla ner i då nästa kris blir ett faktum. 
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Det Boin och Lagadec bidrar med genom deras pessimistiska syn på befintlig krishantering är 

viljan att organisationer ska förstå hur komplexa kriser är. Då det är omöjligt att vara helt 

beredd på vad en kris kan komma att innebära, räcker det inte att arbeta in rutiner för hur 

hanteringen ska gå till. I stället måste alla organisationer spetsa sin kompetens på alla de 

funktioner som kan vara avgörande vid ett krisfall som exempelvis ledarskap och 

kommunikation.  

2.1.3 
Nya trender i krishantering 

 

Hart et al. (2001) skriver om nya trender i krishantering och om hur Sverige tvingades vakna 

upp efter att ha levt i välfärd och säkerhet i flera decennier. Startskottet gick då olyckan i 

kärnkraftverket Tjernobyl inträffade, en katastrof som följdes av Olof Palmes mord, Estonia 

och diskoteksbranden i Göteborg. Bubblan av säkerhet sprack liksom tron om att det kan inte 

hända här. Hart et al. (2001) skriver om tre huvudsakliga utvecklingar inom området 

krishantering i praktiken; från industrisamhälle till risksamhälle, från hjälteinsatser till 

ansvarsfull krishantering och från episodisk till kontinuerlig krishantering.  

Hart et al. skriver om riskerna som samhällets utveckling för med sig: ”Not only are mishaps 

more likely to occur than before, they are more likely to escalate into full-fledged disasters 

when they occur.” (2001:182). Utvecklingen har också skett inom området kriser, de kriser vi 

står inför i dagens samhällen behöver inte längre bara vara lokala eller nationella. Kriser som 

exempelvis BSE och AIDS sprider sig över världen och det räcker inte om bara några fåtal tar 

på sig ansvaret och arbetar med krishantering. Hart et al. skriver också att det numera ställs 

högre krav på krishantering och att beslutsfattare ej kommer undan med att skylla ifrån sig. 

”With ’chance’, ’nature’ and ’God’ no longer accepted as excuses, crisis become policy 

fiascos almost by definition” (2001:184). 

2.2 
Reflektioner över tidigare forskning 

 
Av det material vi studerat som bakgrund till detta avsnitt utgår en stor del av forskningen 

från företag och organisationer och vi hade svårt att hitta forskning som rör 

kriskommunikation i samband med krisberedskap. Utöver den forskning vi nämnt ovan ser vi 
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också Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som starkt bidragande inom 

svensk kontext till att utveckla synen på informationens och kommunikationens betydelse 

under sådana omständigheter. 

Tidigare forskning som rör kris- och riskkommunikation visar ett gemensamt mönster då 

flertal forskare frångår den mer traditionella uppfattningen om en kris som en händelse som 

går att beskriva utifrån fasta steg. Globalisering är ett exempel som är återkommande som 

bidragande faktor till att kriser börjar anta en ny form. Vi ställs inför nya hot och vi har ändrat 

vår inställning till vårt samhälle som vi allt oftare talar om som ett risksamhälle. Kriser som 

antar en ny form har bland annat Boin och Lagadec (2000) kallat för framtidens kriser, dessa 

beskrivs som gränsöverskridande och komplexa. Uppfattningen om krisers komplexitet delas 

också av forskare som fokuserar på krishantering då de allt mer frångår att rutinalisera 

krishanteringen. Det finns inte längre samma tilltro till checklistor, best-practices, och det är 

svårt att se en samstämmighet mellan forskare om hur en kris bäst hanteras, då ingen kris är 

den andra lik. Det forskarna däremot verkar överrens om är att kommunikation och ledarskap 

bör ses som verktyg för att hantera framtidens kriser då de inträffar.  Det finns en gemensam 

uppfattning om att kommunikation och ledarskap tillhör kompetensområden som bör 

utvecklas för att de har så stor påverkan på hur väl krisen hanteras. 
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3 
Teori 

 

Vi kommer nu att presentera de teorier som den här studien baserats på. Vi kommer till en 

början att tydliggöra vad en kris innebär och vad kriskommunikation är. Därefter kommer vi 

lyfta kriskommunikationens betydelse i samband med beredskapsövningar. Till sist går vi in på 

organisationskommunikation och svårigheter som kan uppstå kring samverkan mellan flera 

olika organisationer. 

3.1  
Kris och kriskommunikation  

 
Ordet kris har sin härkomst i det grekiska ordet krisis som har betydelsen prövning eller 

avgörande. Det finns många definitioner av vad en kris är och vad som kännetecknar den. Vi 

kommer i denna studie använda av oss den definition som brukar gälla i samband med 

samhällets krisberedskap: 

 

Med kris avses i denna skrivelse en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av samhället och som hotar grundläggande 

värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 

normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga 

och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera 

aktörer. (Skrivelse 2009/10:124:8) 

 

Charles. F. Hermann identifierar tre särskilda drag som påstås särskilja kriser från andra 

oönskade händelser. Det första är att en kris alltid kommer oväntat, händelsen för med sig en 

hög hot-nivå, och till sist, händelsen måste hanteras omedelbart (Ulmer et al. 2011). 

När det inträffar en kris får information och kommunikation en central roll i krishanteringen. 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare som kan översättas 
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med att göra något tillsammans eller gemensamt, vilket utgör grunden till kommunikation. En 

vidare betydelse som det latinska ordet fått är förflyttning av information från en sändare eller 

mottagare (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Kriskommunikation handlar alltså om att 

gemensamt förflytta kommunikation mellan parter under en period av prövning. Målet är att 

fylla det informationsvakuum som uppstår i samband med krisen.  I boken 

Kriskommunikation (2009) ger Falkheimer och hans medförfattare en tydlig definition av 

kriskommunikationens innebörd och skriver: 

 

Det handlar om att initialt reagera på en inträffad 

krishändelse utåt och inåt i organisationen, att samla in fakta 

och kunskap i krisarbetet, att samordna kommunikationen 

mellan krisaktörerna och givetvis att sprida information till 

olika målgrupper. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:23) 

 

Ovanstående citat utgör en sammanfattande definition som vi kommer att utgå ifrån då vi 

fortsättningsvis i den här studien talar om kriskommunikation. 

3.2 
Kommunikativa utmaningar under ett krisförlopp 

 
Hale et al. (2005) fokuserar på kommunikationens roll under krishanteringsfasen och menar 

att kommunikationen har en avgörande roll, inte bara för att förse intressenter med 

information om hur organisationen agerar för att hantera situationen, utan även i en vidare 

bemärkelse. De menar, vilket också stöds av Boin och Lagadec (2000), att god 

kommunikation under ett krisförlopp kan vara avgörande för människors hälsa och säkerhet, 

och kommunikationen kan även ses som ett verktyg för att minska krisens negativa följder.  

Hale et al. (2005) har identifierat kommunikativa svårigheter utifrån fyra faser av 

kommunikationsarbetet, vilka är:  

1. Observation: Den del av kommunikationsarbetet då information samlas in om den 

pågående krishändelsen.  

2. Interpretation: Den fas där insamlad information analyseras och det görs en bedömning 

om den insamlade informationen är trovärdig och relevant.  
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3.  Choice: Under den här delen av kommunikationsarbetet krävs att beslutsfattare skapar sig 

en gemensam lägesbild av krisen. Detta är en stor utmaning då det råder stark tidspress och 

resurstillgångarna är begränsade, men trots detta behövs beslut tas om de åtgärder som 

eventuellt ska genomföras för att reducera krisens negativa påverkan.  

4. Dissemination: Nu måste alla bli informerade om vad som beslutas i förgående fas så att 

besluten ska kunna verkställas.  

 

Dessa fyra delar som Hale et al. menar är en del av kommunikationsarbetet under en kris 

förklaras med hjälp av en modell som författarna kallar The Spiral Crisis Response 

Communication Model: 

 

Källa: Hale et al. (2005:123) 

Hale et al. menar att kommunikationshanteringen under kriser är mer komplicerad än att det 

går att beskriva som flera moment som avlöser varandra. Då visar de i stället figuren ovan 

som en mer verklighetstrogen beskrivning av de kommunikativa momenten under 

kommunikationsprocessen.  

3.3 
Proaktiv och reaktiv kriskommunikation 

 
Under en kris talas ofta om proaktiv och reaktiv kriskommunikation, två olika sätt att 

kommunicera. Fors-André (2012) talar om reaktiv kriskommunikation som människans 
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naturliga beteende, det vill säga att dra sig tillbaka i kristider och bli mer introvert. Hon 

skriver att det naturliga beteendet inte är önskvärt eller nyttigt, och för att kunna förhindra 

eller minimera krisens negativa konsekvenser måste organisationen förändra sitt reaktiva 

beteende till ett proaktivt. Att vara proaktiv innebär att vara inriktad på att förutse kommande 

situationer, och genom detta tankesätt kan organisationen då vara förberedd när krisen väl 

inträffar (NE). Om en oväntad krissituation dyker upp är det viktigt att kommunicera trots att 

informationen är knapphändig. Genom att agera på ett proaktivt sätt går det att kommunicera 

utan fullständig information, som Fors-André skriver ”Vänta aldrig; säg att du inte vet” 

(2012:58). 

3.4 
Organisationskommunikationens två huvudgrenar 

 
Organisationskommunikation är ett brett ämne som Dalfelt et al. talar om som ett 

forskningsfält utan tydliga gränser. De menar att det finns många definitioner av vad 

organisationskommunikation verkligen är, bland annat finns det många olika typer av 

organisationer och Dalfelt et al. frågar sig vilka typer av organisationer som begreppet 

organisationskommunikation refererar till (2001). De diskuterar även extern och intern 

kommunikation, ett omtalat ämne som rör vilka intressenter som inbegrips i begreppet 

organisationskommunikation. I intern kommunikation inbegrips endast de intressenter som 

finns inom organisationen, så som anställda, medan i en extern kommunikation räknas även 

intressenter så som kunder in (2001). Larsson (2001) strukturerar 

organisationskommunikation genom att dela in det i två huvudgrenar, i intern respektive 

extern kommunikation men också i formella och informella kontaktformer.  

 

Formell kommunikation innebär de kommunikativa aktiviteter som ledningen i 

en organisation föranstaltar och som den förutsätter blir utförda. Den är 

beroende av organisationens struktur. Informell kommunikation är den 

interaktion som medarbetare av olika skäl själva skapar bredvid den formella 

(Larsson 2001:68). 
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Att dela in organisationskommunikation i dessa två huvudgrenar innebär en relation mellan 

intern, formell och informell respektive extern, formell och informell kommunikation. 

Larsson (2001) gör en översikt av dessa relationer genom att strukturera in samtliga fyra 

kategorier i en tabell: 

  
Intern 

 
Extern 

 
 

Formell 

Mål och policy 
Regler och riktlinjer 

Producerad information 
(möten o. info-material) 

Producerad information 
Relationsaktiviteter 

Interorganisatorisk kontakt 
Presskontakter 

 
 

Informell 

Samtal och diskussion 
Spontana gruppmöten 

Berättelser 
Rykten etc. 

Informella avtal 
Underhandskontakter 

Spontana möten externt 
Informella mediekontakter 

    

Figur: Översikt mellan relationen formell, informell, extern och intern kommunikation  

(Larsson 2001:67) 

Då detta arbete sker parallellt i samtliga organisationer blir det komplext när flera 

organisationer ska samverka med varandra.  

3.4.1 
Samverkan i samband med krishantering 

 

Det finns ett antal hörnstenar som styr den svenska krishanteringen. En sådan är samverkan. 

Det gäller samverkan mellan olika myndigheter likaväl som samverkan mellan företag och 

frivilliga organisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris. Samverkan 

är ett välanvänt begrepp i samband med samhällsskydd och beredskap. Samverkan kan spela 

en avgörande roll i samband med krishantering, inte minst i samband med informations- och 

kommunikationsarbetet under en kris. Christian Uhr, ledningsforskare med koppling till 

Lunds tekniska högskola och anställd av MSB, för en diskussion om svårigheten med att 

fastställa begreppet samverkans egentliga innebörd: 

 

För att vara ett begrepp med väldigt hög användningsintensitet 

förekommer emellertid relativt få diskussioner om begreppets exakta 

betydelse(r). Utan att överdriva går det att säga att innebörden är 

tämligen svårfångad. Samverkan kan helt enkelt betyda olika saker 
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för olika personer i olika sammanhang. Denna mångtydighet 

påverkar med största sannolikhet arbetet med att planera för, och 

sedermera praktisera, samverkan (MSB 2011:11) 

 

Av ovan citat att döma är det svårt att bedöma vad begreppet samverkan egentligen innebär. I 

sammanhanget lyfter Uhr fram ett fenomen som kallas buzzwords, vilket han menar är 

begrepp med oklar betydelse men som har en positiv värdeladdning som ibland förhindrar att 

ordet kritiskt ifrågasätts (MSB 2011). Asplund et al. (2003) antar dock en mer tydlig 

beskrivning av begreppet samverkan, då de framhåller att samverkan är: 

 

Den interaktion som sker mellan två eller flera aktörer i syfte att samordna sina 

verksamheter […] Samordning av verksamheter innebär att dessa 

koordineras för att uppnå gemensamma mål. […] Samverkan är den metod 

som väljs när de aktörer vars verksamhet ska samordnas, är självständiga 

gentemot varandra och ingen part därmed har beslutsrätt över den andra. 

(Asplund et al. 2003:18) 

3.4.2 
Interorganisatorisk samverkan  

 

Idag är organisationskommunikation inte enbart förekommande inom den egna 

organisationen. Med tanke på samarbetet med intressenter och andra organisationer har det 

blivit en viktig del att även tänka på den interorganisatoriska kommunikationen för 

samarbetets skull (Clegg et al. 2007). Clegg et al. skriver om sex urskilda skäl till att en 

organisation kan samarbeta med andra organisationer, och dessa är nödvändighet, asymmetri, 

ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet. Med nödvändighet menas att 

organisationer kan samarbeta för att uppfylla rättsliga krav eller bestämmelser. Med 

asymmetri menas att samarbete kan drivas fram av en önskan att kontrollera relevanta 

omvärldsfaktorer. Ömsesidighet innebär att två organisationer kan tillfredsställa sina intressen 

genom att slå sig samman. Effektivitet blir en motivation att samarbeta eftersom 

organisationerna förbättrar sina resultat. Stabilitet innebär att samarbetet med andra 

organisationer medför en stabilitet som utan samarbete är svår att uppnå. Det sista skälet är 

legitimitet, vilket innebär att organisationer försöker samarbeta för att legitimera sin 
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verksamhet (2007).  

Sink (2001) identifierar en rad utmaningar gällande samverkan mellan olika typer av 

organisationer. Sammanfattningsvis lyfter Sink (2001) fram fyra faktorer som han menar 

problematiserar interorganisatorisk samverkan: 

• Kulturella karaktäristiska skillnader: Här lyfter Sink fram två typer av karaktäristiska drag 

som skiljer sig från varandra, den första är mellan medborgare och stat, där distans kan 

inverka på medborgarnas attityder till och förväntningar på statens roll och även på deras 

vilja att stödja dess verksamhet. Den andra är interorganisatoriskt mellan olika typer av 

organisationer, exempelvis mellan statliga och icke-statliga organisationer. 

• Skilda organisatoriska mål: Där organisationers olika ansvar och roller inom olika sektorer 

och sociala sammanhang tidigare erfarenheter spelar in. 

• Ideologiska och procedurmässiga skillnader: Där mönster, värden och fokus varierar. 

Exempelvis kan det finnas stora skillnader mellan polisers och socialarbetares syn på hur 

ungdomsbrottslingar bör hanteras (Sink 1996). 

• Institutionella drivkrafter och motstånd för samverkan: Som omfattar konkurrerande 

kontra sammanfallande intressen och bakomliggande faktorer som misstänksamhet och 

tillit. 

 

Med detta som utgångspunkt i uppsatsen följer härefter en presentation av studiens metod. 
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4 
Metod 

  

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens undersökningsmetod. Därefter följer ett 

resonemang kring urval och metoden för dokumentanalysen. Avslutningsvis lyfts en diskussion 

om metodens för- och nackdelar. 

4.1 
Angreppssätt 

 
Till grund för denna studie ligger utvärderingar från tre olika beredskapsövningar som 

genomförts i Sverige de senaste åren; SAMÖ-KKÖ 2011, SAMÖ 2007 samt ÖVNING 

.INFO. För att ta oss an dessa utvärderingar gjordes en dokumentanalys av kvalitativt slag. 

Dokumentanalysen genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad modell, ABC-modellen. 

Modellen grundar sig utifrån en teori skapad av Hale et al. (2005) där forskarna identifierat 

kommunikativa svårigheter utifrån fyra faser av informations- och kommunikationsarbetet 

under krishanteringsförloppet. I ABC-modellen har vi sammanfattat tre processer som har 

direkt koppling till arbetet kring informations- och kommunikationsarbetet. Detta innebär att 

vi har fokuserat på de delar som handlar om myndigheters informations- och 

kommunikationsarbete under beredskapsövningarna, och inte på utvärderingarna som helhet.  

Dokumentanalysen fick oss att uppmärksamma ett mönster med återkommande problem kring 

informations- och kommunikationsarbetet under samtliga övningar. Vi valde därför att 

fördjupa oss i en av beredskapsövningarna för att få djupare förståelse för vilka faktorer som 

försvårar myndigheters samverkan. Vi fördjupade oss i SAMÖ-KKÖ 2011 och genomförde 

två längre intervjuer. Det finns många skäl till att vi valde att fördjupa oss i just SAMÖ-KKÖ 

2011. Övningen är den hittills största beredskapsövning som genomförts i Sverige, det var 

också den senast genomförda övningen och kunde därför visa på vilka problemen är i 

dagsläget, vilket gav oss aktuell information om svensk krishantering. Intervjuerna 

genomfördes på ett kvalitativt sätt, det vill säga genom personliga möten, där vi förde ett 

samtal med respektive intervjuperson. Under intervjuerna valde vi att föra fria samtal istället 

för att utgå från en intervjumall, anledningarna till detta val är fyra: 



16 

	  

 

• Vi valde fria samtal för att få bredare svar.  

• Fria samtal gav oss chansen att följa den väg intervjun tog istället för att följa en 

intervjumall. 

• Vi ville utesluta risken att inte kunna ta emot ny information. 

• Syftet med intervjuerna var att få djupare förståelse snarare än bekräftelse. 

 

Intervjuerna har inte bara gett oss empiri till studien utan har också bidragit till förförståelsen 

och kontexten inför analysen. 

Den första intervjun gjordes med Erik Richardsen, Kärnkraftshandläggare på länsstyrelsen i 

Kalmar län och projektledare för SAMÖ-KKÖ 2011. Vår andra intervjurespondent var 

Gunnel Göransson, delprojektledare för SAMÖ-KKÖ 2011 samt egen företagare inom 

krisberedskap. Båda intervjuerna dokumenterades för att senare underlätta analysen. Efter 

intervjuerna gjordes en noggrann genomgång av dokumentationen för att sedan kunna dra 

paralleller mellan de två intervjuerna samt läsa ut det som sades i respektive. Detta gjorde att 

en kvalitativ analys kunde göras och ett resultat kunde urskiljas. 

För att få djupare förståelse för hur en beredskapsövning verkligen går till har vi medverkat 

som motspel i en övning som hölls den 15 maj 2012. Övningen hette Övning Henning och var 

ett komplement till SAMÖ-KKÖ 2011. Motspel finns i olika slag och vi kom att spela 

allmänhet, där telefonsamtal användes som kanal för att kommunicera med de övande 

organisationerna samt via sociala medier (en egen form av Facebook och Twitter). Under 

övningen var vi placerade i en lokal på länsstyrelsen i Kalmar, där ett flertal övande 

organisationer höll till. Vi fick en inblick i hur en övning som denna går till, både som form, 

storlek och dess scenario. Vi fokuserade på att se hur organisationerna samordnade 

informationen till allmänheten och media samt hur tydliga budskapen blev.  I motspelet kom 

vi att förstå hur arbetet med information till media och allmänheten går till. Våra egna 

upplevelser har hjälpt oss att se de resultat som materialet från utvärderingarna och 

intervjuerna visat. Vår medverkan under Övning Henning kommer inte synas vidare i denna 

studie, dock gav upplevelserna från Övning Henning oss ytterligare bekräftelse på att våra 

observationer är giltiga i fler situationer än de vi studerat. 
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4.2 
Urval 

 
Då vi önskade en bred grund för vår dokumentanalys valde vi att studera tre helt skilda 

övningsscenarion; SAMÖ-KKÖ 2011 - en kärnkraftsolycka, SAMÖ 2007 - ett 

terroristangrepp med massförstörelsevapen samt ÖVNING .INFO - en flygplansolycka. 

Övningarna skiljer sig även när det gäller omfattning, där SAMÖ-KKÖ 2011 utgör den största 

då övningen var en kombination av en samverkansövning och en kärnkraftsövning. SAMÖ-

KKÖ 2011 och SAMÖ 2007 sträckte sig båda genom samhällets tre nivåer; lokalt, regionalt 

och nationellt medan ÖVNING .INFO genomfördes som en regional samverkansövning.  

Fördelen med att de tre övningsscenarierna skiljer sig åt är att vi fick tillgång till ett bredare 

empiriskt material och större möjlighet att generalisera vårt resultat. Jämfört med en studie 

där bara övningar från ett slags scenario utspelats har vi möjlighet att se återkommande 

problem och mönster i olika övningar på olika nivåer i samhället, med andra ord ett mer 

generaliserbart resultat. 

4.3 
Metod för dokumentanalys 

 
För att analysera de tre utvärderingarna valde vi att fokusera på de delar som beskriver själva 

informationshanteringsförloppet under beredskapsövningarna. Till hjälp för analysen har vi 

konstruerat en modell som vi kallar ABC-modellen (presenteras närmre i stycke 5.1.1), utifrån 

en teori framtagen av Hale et al. (2005), ”The Spiral Crisis Response Communication Model” 

där forskarna har identifierat kommunikativa svårigheter utifrån fyra faser av 

kommunikationsarbetet. (se kapitel 3.2). Innan ABC-modellen presenteras följer först en 

definition av begreppen lägesbild och lägesuppfattning. En lägesbild är sammanställningen av 

uppgifter som gjorts för att få en bild över vad som har hänt. Lägesuppfattningen, som bygger 

på lägesbilden, är en bedömning av hur det inträffade påverkar aktörens sammanhang. Både 

lägesbild och lägesuppfattning behövs som underlag för att kunna avgöra om agerande krävs 

på något sätt och i så fall hur (Krisinformation.se).  
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4.3.1 
ABC-modellen 

 

Utifrån detta skapade vi ABC-modellen, en mer tillämpningsbar modell till vårt problem med 

myndigheters samverkan gällande informations- och kommunikationsarbete i samband med 

beredskapsövningar. Den modell vi tagit fram och som presenteras nedan består av tre delar 

av informationshanteringsförloppet. 

A   B   C  

 

 

Skapa gemensam lägesbild 

och lägesuppfattning 

 

 

Samordna information för 

att skapa gemensamt 

budskap till 

allmänhet och media 

 

 

Samordning kring 

användandet av olika 

verktyg för att 

kommunicera med 

allmänhet och media 

 

Figur: ABC-modellen  

När vi studerat de tre utvärderingarna har fokus legat på de moment i 

informationshanteringsförloppet då information samlas in för att skapa en gemensam 

lägesbild och lägesuppfattning av krisen (A). Därefter har vi studerat det som utvärderingarna 

nämner om samordningen av den information som samlas in under krisfasen, för att kunna 

skapa gemensamma budskap till allmänhet och media (B). Dessutom har vi slutligen studerat 

hur myndigheter under krisläget sköter samordning kring användandet av olika verktyg för att 

kunna kommunicera med allmänhet och media, exempelvis genom pressmeddelanden (C).  

4.4 
Beredskapsövningarnas bakgrund 

 
En SAMÖ är en form av beredskapsövning där stort fokus ligger på samverkan. Övningarna 

omfattar händelser som påverkar samhället med stor geografisk spridning och involverar flera 

samhällssektorer. Syftet med en SAMÖ är att öka den nationella krisberedskapsförmågan. I 

denna studie kommer vi att studera två nationella samverkansövningar – SAMÖ-KKÖ 2011 

och SAMÖ 2007. I studien kommer även en regional samverkansövning att inkluderas som 
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heter ÖVNING .INFO. Vi kommer härefter att presentera dessa tre övningar närmre, först 

beskrivs det största övningen – SAMÖ-KKÖ 2011.  

4.4.1 
SAMÖ-KKÖ 2011 

 

Den 2 februari 2011 startades en av Sveriges största samverkansövningar genom tiderna – 

SAMÖ-KKÖ 2011. Övningen genomfördes under ledning av länsstyrelsen i Kalmar län och 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Övningen genomfördes på lokal, 

regional och nationell nivå. SAMÖ-KKÖ 2011 var förutom en nationell samverkansövning 

också en kärnkraftsövning. Vartannat år genomförs en KKÖ i ett av de tre län i Sverige som 

innehar ett kärnkraftverk, för att utveckla förmågan att hantera konsekvenserna av ett 

radioaktivt utsläpp. Kärnkraftsövningarna omfattar alla aktörer som är involverade i 

beredskapen för kärntekniska olyckor på lokal, regional samt nationell nivå.  

Scenariot under SAMÖ-KKÖ 2011 omfattade ett utsläpp av radioaktivitet från 

kärnkraftverket OKG i Oskarshamn, Kalmar län. Till scenariot kopplades även problematik 

kring energibrist och social oro.  Övningen genomfördes i tre skeden; ett akutskede, ett 

analys- och uthållighetsskede samt två avslutande seminariedagar. I SAMÖ-KKÖ 2011 deltog 

drygt 60 organisationer som övande och ytterligare ett antal i det motspel som drev övningen 

framåt. 

4.4.2 
SAMÖ 2007 

 

Hösten 2005 beslutade Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att med berörda myndigheter och 

organisationer planera och genomföra en samverkansövning i Stockholmsregionen under 

2007. Övningen som genomfördes 24-26 april 2007 i Stockholm gick under namnet SAMÖ 

2007, vilket är den andra av de tre utvärderingar vi tagit med i vår dokumentanalys. 

Liksom SAMÖ-KKÖ 2011 var även SAMÖ 2007 en övning med både lokal, regional och 

nationell täckning. Scenariot för SAMÖ 2007 byggde på ett terroristangrepp med 

massförstörelsevapen mot allmänna kommunikationer i Stockholmsområdet, främst mot 

kollektivtrafiken. Övningen genomfördes i form av en simuleringsövning med motspel, men 

vissa delar utgjordes av fältövningar med verkliga insatser. Under övningsdagarna försåg 

spelledarna deltagarna med information och frågor som drev handlingen framåt. Före och 
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under övningen pågick dessutom ett underrättelsespel som delvis gav förutsättningarna för 

övningen. 

4.4.3 
ÖVNING .INFO 

 

Den tredje beredskapsövning som ligger till grund för denna dokumentanalys är ÖVNING 

.INFO, en regional samverkansövning i Kronobergs län, som genomfördes 24 november 

2011.  Länsstyrelsen i Kronoberg beviljades stöd från MSB för att genomföra 

samverkansövningen ÖVNING .INFO under 2011. Projektgruppen som ledde övningsarbetet 

innehöll representanter från deltagande organisationer, samt en representant från MSB för att 

ge stöd i upplägg och genomförande. Övningen genomfördes som en enkel simuleringsövning 

med scenariot att ett flygplan med 150 passagerare ombord hade störtat utanför Markaryd. 

Under övningen lades extra stort fokus på kriskommunikation. 

 
4.4.4 

Beredskapsövningarnas utformning och deltagare 
 

Gemensamt för de tre beredskapsövningarna är att samtliga genomfördes som 

simuleringsövningar med motspel. Motspel innebär att en motspelsorganisation förser de 

övande med händelser, så kallade inspel, som de övande sedan måste hantera. 

Motspelsorganisationen agerar omvärld under övningen och inom motspelsorganisationen 

ingår representanter som exempelvis agerar allmänhet, media eller andra roller som behövs 

för att driva scenariot framåt.  

När vi fortsättningsvis i resultatdelen talar om de olika aktörerna som agerar under de tre 

beredskapsövningarna kommer vi nämna: 

• De övande: De myndigheter och organisationer som övar att hantera krisen 

 

• Medierna: Ingår i motspelet för att driva scenariot framåt 

 

• Allmänheten: Ingår i motspelet för att driva scenariot framåt 
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4.5 
Metodkritik 

 
Då vi själva inte närvarade under de tre beredskapsövningarna vi undersöker i denna uppsats 

föll valet på att studiens empiriska utgångspunkt skulle utgöras av de tre 

beredskapsövningarnas utvärderingar. Detta har vi under studiens gång reflekterat kritiskt 

över då vi ställts inför uppgiften att studera något som redan utvärderats. Vi arbetade fram 

ABC-modellen för att lyfta fram viktiga faktorer som påverkar myndigheters samverkan 

under beredskapsövningar. Genom att arbeta utifrån denna metod och därefter tillföra 

teoretiska perspektiv och analys, samt att sätta de tre utvärderingarna i förhållande till 

varandra, anser vi att vi lagt fokus på problem och viktiga faktorer gällande informations- och 

kommunikationsarbetet.  

Att generalisera en krisövning kan vara svårt då fall till fall skiljer sig åt på en mängd olika 

sätt. En kärnkraftsövning där en olycka simuleras skiljer sig åt jämfört med en övning där en 

flygplansolycka ägt rum. För respektive övning spelar de medverkande en stor roll, liksom 

övningens utformning, men för en annan övning kan dessa aspekter vara intetsägande. 

Anledningen till att vi valde tre utvärderingar med så pass skilda övningsscenarion är att vi 

önskade en bredare empirisk utgångspunkt att utgå ifrån. Genom att analysera tre olika 

övningar kunde vi anta att resultatet även kunde komma att gälla för andra övningar än de 

som analyserats. Hade vi enbart sett till utvärderingar från liknande övningar hade resultatet 

endast blivit ett resultat för det specifika övningsscenariot. Detsamma var tanken med 

övningarnas storlek. Om en övning på regional nivå led av likartade problem som en övning 

på nationell nivå, skulle resultatet kunna appliceras på både regionala och nationella övningar, 

det vill säga ett generaliserbart resultat.  

Då denna uppsats är av kvalitativt slags ansåg vi att det var av högre prioritet att analysera 

varje utvärdering var för sig på ett sätt där delar med koppling till informations- och 

kommunikationsarbetet kunde plockas ut och analyseras, jämfört med ett kvantitativt sätt där 

fler utvärderingar kunde ha använts och exempelvis jämförts med varandra. Eftersom vårt 

syfte är att ta reda på varför myndigheter har svårt att samverka föredrog vi att titta djupare in 

i varje utvärdering för att verkligen hitta de faktorer som kan tänkas påverka samverkan.  
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En dokumentanalys är dock inte ett problemfritt sätt att ta sig an en utvärdering då 

övningarnas uppbyggnad, deltagande organisationer och övningsfokus kan skilja sig åt. Dock 

anser vi att de kvalitativa intervjuerna kompletterade dokumentanalysen på ett så pass 

djupgående plan att inga informationsluckor eller frågetecken fanns kvar. Ytterligare en 

svårighet vi haft i åtanke är i vilken grad empirin bör vara synligt i resultatet. Då vi inte ville 

störa texten med för många textutdrag och blockcitat, finns istället länkar till 

beredskapsövningarnas respektive utvärdering att hitta under kapitel 8.4. Materialet är 

omfattande, vilket är anledningen till att övningarnas utvärderingar inte finns med som 

pappersbilagor. 

Då intervjuerna hade som mening att ge, förutom empiri, förförståelse och djupare förståelse 

var kvalitativa intervjuer att föredra framför kvantitativa. Då syftet med denna uppsats är att 

undersöka varför myndigheter har svårt att samverka gällande informations- och 

kommunikationsarbete i samband med beredskapsövningar snarare än att bevisa huruvida det 

faktiskt finns samverkansproblem, föll valet mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer på 

kvalitativa. Genom de kvalitativa intervjuerna fick vi tid med respektive person att sitta ner 

och föra ett samtal. Vi valde att inte gå vidare med fler intervjuer, då de intervjuer vi hade 

genomfört gav oss tillräckligt med information för att kunna slutföra den här studien. 
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5 
Resultat och analys 

 

Dokumentanalysen ledde till att vi fann ett mönster som tydde på återkommande problem 

gällande informationshanteringsprocessen under övningarna. I resultatets första del redogör 

vi för vad vi fann i dokumentanalysen med fokus på de tre delar av 

informationshanteringsprocessen som ABC-modellen innehåller. Efter dokumentanalysen 

valde vi att fördjupa oss i en av de tre övningarna för att få vidare förståelse för de faktorer 

som orsakat de brister, som lyfts fram i kommande stycken. I resultatets andra del följer 

således en fördjupning i övning SAMÖ-KKÖ 2011, vilken vi genomfört genom två längre 

intervjuer av kvalitativt slag. 

5.1  
Resultat och analys del 1 – dokumentanalys 

5.1.1  
(A) - att skapa gemensam lägesbild och lägesuppfattning 

 

I övningen SAMÖ-KKÖ 2011 fanns målsättningen att de övande skulle ”vidta åtgärder och 

fatta beslut utifrån en gemensam målbild och lägesuppfattning” (SAMÖ-KKÖ 2011:90). I 

utvärderingen beskrivs dock problem kring detta, samt behovet av förbättrade rutiner för att 

kunna skapa en gemensam lägesuppfattning tillsammans med de andra övande.  

För att möjliggöra en gemensam lägesuppfattning lyfts samverkansmötena fram i 

utvärderingen som ett viktigt verktyg, dock ansåg många att under SAMÖ-KKÖ 2011 

karaktäriserades dessa möten mer som informationsmöten istället för samverkansmöten. I 

utvärderingen skrivs att dessa möten ”till viss del hjälper till att skapa en gemensam 

lägesbild, men bidrar inte till att skapa en gemensam lägesuppfattning” (SAMÖ-KKÖ 

2011:58). Att de övande inte utgick från en gemensam lägesuppfattning tas upp i 

utvärderingen samt att de olika aktörerna inte samordnade sina beslut, vilket hade varit 

önskvärt. 

I utvärderingen efter SAMÖ 2007 framgår att de övande hade svårt att samla in, bearbeta och 

förmedla relevant och tillräcklig lägesinformation inom rimlig tid under övningen. Det visade 
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sig också vara svårt för övande myndigheter och organisationer att skapa en gemensam 

lägesuppfattning. I utvärderingen skrivs att myndigheternas fokus till stor del låg på att skapa 

en lägesbild utifrån den egna myndighetens verksamhet istället för att arbeta för en gemensam 

lägesuppfattning En brist som framgår är att myndigheterna inte delar samma uppfattning om 

vad det verkligen innebär att skapa en gemensam lägesuppfattning. 

 

Om myndigheterna under en kris ska sträva mot att skapa en 

gemensam lägesuppfattning är det mycket viktigt att de som 

arbetar med krisen har kännedom om vad det innebär, av vilken 

anledning det ska göras samt att de har kunskap om vilka metoder 

som ska användas för att kunna uppnå detta mål. (SAMÖ 2007:58) 

 

Det arbete som genomfördes under SAMÖ 2007 med att skapa en lägesbild var enligt 

utvärderingen ofta mycket operativt orienterat och omfattade få av de gränsöverskridande 

dimensioner som bör finnas med för att kunna skapa en gemensam lägesuppfattning. 

Utvärderingen visar att det finns behov att samverka informationsutbytet och utveckla nätverk 

i syfte att skapa lägesuppfattningar som överskriver sektorerna på lokal, regional och nationell 

nivå. Det blir också tydligt att det tog lång tid för information att gå från en sektor till en 

annan, mycket eftersom det tog lång tid att organisera olika samverkansgrupper. Detta 

försvagar tydligt informationsflödet mellan lokala, regionala och nationella sektorer. 

Även efter den regionala samverkansövningen ÖVNING .INFO konstateras att arbetet med 

att skapa en gemensam lägesbild behöver utvecklas samt att vanan vid verktyget WIS 

(Skyddat webbaserat informationssystem) i samband med lägesbildshantering behöver 

stärkas.  

5.1.2 
(B) - samordna information för att skapa gemensamt budskap till allmänhet 

och media 
 

I utvärderingen för SAMÖ-KKÖ 2011 konstateras fler missar kopplade till den 

informationssamordning som ligger till grund för att ge samlad information till allmänhet och 

media. Ett exempel är att ”Flera av organisationerna samordnar egentligen inte så mycket 
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med andra aktörer utan mer tar till sig information som andra ger i exempelvis, WIS (Skyddat 

webbaserat informationssystem), och i medierna” (SAMÖ-KKÖ 2011:69). 

Utvärderingen visar även klara skillnader när det gäller samverkan på lokal nivå respektive 

regional och nationell. Det blir tydligt att samverkan fungerar bäst på lokal nivå, vilket sedan 

avtar regionalt och nationellt sett. En intressant aspekt som gäller samverkan är att 

organisationer som är vana att samarbeta med varandra tenderar att samverka bättre jämfört 

med de organisationer som vanligtvis inte samarbetar med varandra. Som lösning på detta 

problem skrivs i utvärderingen att det behövs ”bättre och mer upparbetade kanaler” (SAMÖ-

KKÖ 2011:93). I utvärderingen poängteras dock att samarbetsproblem inte är något som går 

att lösa under en kris. Det krävs istället att organisationerna jobbar med detta i vardagen för 

att de sedan ska kunna dra nytta av samarbetet under skarpt läge. 

Inte heller under SAMÖ 2007 uppnåddes målen gällande samordning av information till 

allmänhet och media. De deltagande aktörerna kunde delge information som rörde den egna 

verksamheten, men det fanns stora brister som rörde den gemensamma 

informationshanteringen. Det framgår av utvärderingen att samverkan med avsikten att skapa 

gemensamt budskap till allmänhet och medier inte blev särskilt prioriterat under SAMÖ 2007. 

Det framgår även att flera av de övande saknade en aktör med ett övergripande ansvar för att 

samordna information som skulle föras ut till allmänhet och massmedier.  

 

Deltagare i mediespelet ger fler exempel på brister i de övades 

kommunikationssamordning. Det ger också ett visst statistiskt utslag i 

enkäten, där fler angav att myndigheternas och organisationernas 

kommunikation inte alls varit samordnad […] Journalisterna uppger 

att de vid flera tillfällen var med om att myndigheterna lämnade ut 

uppgifter som stred mot vad andra aktörer uppgett. Det gäller både 

rena faktauppgifter som antal döda och skadade som det gäller 

den mer övergripande bilden om vad som hade inträffat och vilka 

åtgärder som skulle vidtas. (SAMÖ 2007:90)  
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En av de övergripande slutsatserna efter ÖVNING .INFO är att samverkansstabens roll, som 

rör skapandet av den gemensamma lägesbilden samt information till allmänhet och media 

behöver förtydligas. 

5.1.3 
(C) - samverkan kring användandet av olika verktyg för att kommunicera 

med allmänhet och media 

 

Under SAMÖ-KKÖ 2011 hade de övande tydliga svårigheter att samverka när allmänhet och 

media skulle få del av information.  

 

Det ska sägas att MSB under dag 1 tar initiativ till en gemensam 

presskonferens med bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), 

Socialstyrelsen (SoS) och Länsstyrelsen i Kalmar, men att dessa 

aktörer avböjer medverkan. Samtidigt genomförs en 

presskonferens med SSM och Länsstyrelsen i Kalmar län. Här finns 

det uppenbara missar i samverkan. (SAMÖ-KKÖ 2011:68) 

 

Medierepresentanterna uppfattar flera övande organisationer som bra på att bemöta dem. 

Dock uppträdde en del mycket stressat och ska ha gett medierna intrycket av att de störde i 

deras arbete. I utvärderingen poängteras därefter att organisationerna måste försöka använda 

sig av medierna som en kanal för att få ut sitt budskap. I utvärderingen konstateras även en 

trolig kunskapsbrist hos de övande organisationerna gällande kommunikationskanaler och 

dess olika genomslagskraft. 

Få av dem som spelade allmänhet under SAMÖ 2007 upplevde myndigheternas information 

som samordnad. Både pressmeddelanden och presskonferenser var uppskattade 

informationskanaler under SAMÖ 2007. Dock har medierna lyft fram kritik då de ansåg att 

myndigheterna ofta hänvisade till sina egna presskonferenser när medierna efterfrågade 

underhandsinformation mellan presskonferenserna. 

Under övningen delades många pressmeddelanden ut. Dock var de flesta inte samordnade 

mellan aktörerna utan myndighets- eller organisationsspecifika. Medierepresentanterna hade 
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önskat fler pressmeddelanden som innehöll generell, gemensam information. I utvärderingen 

lyfts vikten av bättre informationssamordning upp: ”SAMÖ 2007 visar således att det finns 

behov att samordna utskick av pressmeddelanden i större utsträckning än vad som gjordes 

under övningen.” (SAMÖ 2007:107). 

När det gäller ÖVNING .INFO har kritik lyfts fram att det dröjde lång tid innan första 

gemensamma pressmeddelandet gick ut efter att olyckan inträffat. Påpekas gör även det 

massiva mediepådrag som hade varit fakta om övningsscenariot hade varit skarpt läge. 

Utvärderingen visar på att informationsfunktionen under övningen var underdimensionerad 

och i utvärderingen skrivs att: ”Övningen visade att informationsarbetet under hela övningen 

var underdimensionerat och det hade underlättat arbetet att från början bemanna 

informationsfunktionen med fler personer.” (ÖVNING .INFO:2). 

5.1.4 
Sammanfattning och analys av identifierade problem  

 

Vi fann att samtliga övningar visar brister i den informationshanteringsprocess som inkluderas 

i vår ABC-modell. Vi kommer nu redogöra för de huvudsakliga problem som lyfts fram i 

utvärderingarna. När det gäller att skapa en gemensam lägesbild och lägesuppfattning (A) har 

vi identifierat följande brister: 

• Samverkansmöten fyller inte sin egentliga funktion, vilket försvårar arbetet att skapa en 

gemensam lägesuppfattning. 

• De övande har olika uppfattning om vad gemensam lägesuppfattning innebär. 

• Svårt att arbeta fram en gemensam lägesuppfattning. Istället förekommer flera, 

myndighetsspecifika lägesuppfattningar. 

• Det saknas gemensam metodik för hur information ska hanteras och lägesuppfattning 

skapas. 

• De lägesbilder som skapas är operativt orienterade och saknar ofta den kommunikativa 

aspekten. 

• Brist i informationsflödet mellan lokala, regionala och nationella sektorer. 

 

Ovanstående punkter visar tendenser som pekar på brist på analys av omvärlden. Att möten 

inte fyller sin funktion, att det förekommer olika uppfattning om begreppet lägesuppfattning 
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och att det saknas metodik för informationshantering är exempel på delar av 

informationsarbetet som påverkas av omvärldsanalys. Genom en förändring i arbetssättet 

skulle dock dessa problem kunna lösas. Ingen organisation får tro att omvärldsanalys är något 

som endast behövs göras en gång: 

 

[…] problemet är att omvärlden ständigt förändras, ibland långsamt, 

ibland mycket snabbt. Ingen organisation kan slå sig till ro med att 

det går bra för stunden, imorgon kanske förutsättningarna har 

ändrats. (Larsson 2001:83)  

 

Om samtliga organisationer skulle använda sig av omvärldsanalys på ett gemensamt, 

strukturerat sätt, skulle alla vara medvetna om vad som pågår i de övriga organisationerna och 

runt om den egna. Larsson (2001) skriver att det kan vara svårt att föreställa sig vad 

omvärlden består av, men svaret är att det är enskilda människor i olika grupperingar som 

organisationen har relationer med. För att se till att möten fyller sin egentliga funktion, att 

samma uppfattning om vad lägesuppfattning innebär och för att se till att det finns en metodik 

för informationshantering, gäller det för respektive organisation i övningarna att vårda 

relationerna med de enskilda människor i de olika grupperingar organisationen är i kontakt 

med. Furustig och Sjöstedt (2000) talar om strategisk omvärldsanalys och om hur syftet är att 

generera underrättelser och beslutsunderlag. De presenterar en omvärldsanalys som en 

process där fakta förädlas till kunskap. 

 

 

Fakta/data 

 

  

Information 

  

Underrättelse 

  

Kunskap 

  

Visshet 

 
Figur: Furustig och Sjöstedts process för omvärldsanalys (Furustig och Sjöstedt 2000:30) 

 
 
 

Genom att öka graden av omvärldsanalys kan respektive organisation gå från fakta till 

kunskap och visshet om vad som händer i de övriga organisationerna. Genom denna analys 

kan problemen som beskrivits ovan undvikas. 
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Inom ramen för (B), samordning av information för att skapa gemensamt budskap till 

allmänhet och media, fann vi följande problem: 

• Svårigheter att samordna information mellan flera övande myndigheter och organisationer. 

Många av de övande delger i stor grad information som endast rör den egna verksamheten. 

• Det finns skillnader gällande informationssamordning på lokal, regional och nationell nivå. 

Samordningen kring information visar sig fungera bäst på lokal nivå vilket försämras 

regionalt och nationellt sett. 

• De myndigheter som är vana att samverka klarar informationssamordningen bättre än de 

övande myndigheter som inte är vana att samarbeta med varandra. 

 

Samtliga problem ovan handlar om kommunikationssvårigheter, något som kan bero på ett 

flertal olika faktorer. En möjlighet är att organisationernas syn på kommunikation och dess 

innebörd skiljer sig åt och en annan möjlighet är att någon organisation inte förstår vad 

kommunikation verkligen är och vad som går att åstadkomma med hjälp av den.  

Som tidigare nämnt i teorikapitlet menar Hale et al. (2005), liksom Boin och Lagadec (2000), 

att god kommunikation under ett krisförlopp kan vara avgörande för människors hälsa och 

säkerhet och att kommunikationen även kan ses som ett verktyg för att minska krisens 

negativa följder. För att detta ska kunna ske måste alltså samtliga medverkande organisationer 

ha samma syn på kommunikation och förstå dess värde och betydelse. Talesättet att man lär 

av sina misstag kan tillämpas på denna situation då man ofta efter ett felaktigt agerande 

förstår misstaget. Om organisationerna inför nästa övning kan arbeta med kommunikation på 

samma sätt och med samma utgångspunkt kommer samordningen och kommunikationen inte 

att brista som det till synes gjorde. Om samtliga organisationer arbetar med kommunikation 

på samma sätt behöver de inte samarbeta kontinuerligt för att kommunikationsarbetet under 

en krissituation ska gå bra. 

Utifrån ABC-modellens tredje del studerade vi myndigheternas samordning gällande verktyg 

för att kommunicera med media och allmänhet (C) och fann att: 

 

• Som följd av bristerna nämnda ovan var informationen i utskickade pressmeddelanden och 

under presskonferenser ofta myndighetsspecifika och innehöll sällan gemensam, 

samordnad information. 
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• Långsamhetsaspekten är återkommande under övningarna. Det tog överlag lång tid för de 

övande att delge information om den rådande krisen till allmänhet och media. De övande 

myndigheterna väntade många gånger med att informera tills all lägesinformation var 

insamlad. Detta i kombination med att informationen ofta spreds via anordnade 

presskonferenser, vilket i sig är en långsam kommunikationskanal. 

• Det saknas proaktivt tänk kring informationsspridningen. Kunskaper kring 

kommunikationskanaler och deras olika funktioner behöver stärkas för att öka det 

strategiska informations- och kommunikationsarbetet. 

 

Gemensamt för de tre nämnda punkter ovan är att samtliga problem kan ha påverkats av brist 

på proaktiv kommunikation. Att information i pressmeddelanden och under presskonferenser 

var myndighetsspecifika och sällan innehöll gemensam, samordnad information skulle kunna 

lösas genom ett proaktivt tänkande. Genom att arbeta proaktivt och försöka förutse 

kommande situationer finns möjligheten att förbereda en grund att stå på då en krissituation 

inträffar. Samma sak gäller långsamhetsaspekten gällande att delge information. Finns något 

att utgå ifrån står organisationen inte med tomma händer. Den tredje och sista punkten ovan 

beskriver själv hur det proaktiva tänkandet kring informationsspridning saknas. 

Att inte arbeta proaktivt under en kris innebär att organisationen drar sig tillbaka och blir mer 

introvert (Fors-André 2012:48). Fors-André hävdar att det reaktiva beteendet är naturligt i 

krissituationer, vilket gör att organisationer behöver lägga extra mycket fokus på att arbeta 

proaktivt för att motarbeta ett reaktivt beteende. Om organisationerna trots allt inte kunnat 

förutse krishändelsen, är det ändå viktigt att förstå vikten av kommunikation och information, 

som Fors-André skriver ”Vänta aldrig; säg att du inte vet ” (2012:58).  

5.1.5 
Jämförelse resultatet emellan 

 

I resultatet av dokumentanalysen framgår att det i samtliga tre övningar fanns svårigheter att 

skapa en gemensam lägesbild. Efter SAMÖ-KKÖ 2011 skrivs att det finns behov av 

förbättrade rutiner, liksom efter ÖVNING .INFO skrivs att arbetet med att skapa en 

gemensam lägesbild behöver utvecklas. Efter SAMÖ 2007 konstateras att fokus inte låg på att 

skapa en gemensam lägesbild utan snarare på att skapa en lägesbild utifrån den egna 

myndighetens verksamhet. Ett vidare problem här var också det faktum att myndigheterna 
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inte delade samma uppfattning om innebörden att skapa en gemensam lägesuppfattning. Det 

noterades också att arbetet med att skapa en gemensam lägesbild ofta var operativt orienterat. 

I utvärderingen från SAMÖ-KKÖ 2011 lyftes samverkansmöten fram för att möjliggöra 

skapandet av en gemensam lägesbild, medan utvärderingen efter ÖVNING. INFO lyfter fram 

informationsverktyget WIS som lösning på samma problem. Dock resulterade 

samverkansmötena inte i en gemensam lägesuppfattning, då dessa möten karaktäriserades 

som informationsmöten enligt de övande. Vanan att använda verktyget WIS behöver också 

stärkas då lägesbildhanteringen inte fungerade felfritt. 

Efter SAMÖ-KKÖ 2011 konstaterades att flera av de övande inte samordnade så mycket med 

andra aktörer utan använde sig istället av WIS och medierna för att få information. Liksom 

under SAMÖ 2007, där det fanns stora brister som rörde den gemensamma 

informationshanteringen. Att skapa ett gemensamt budskap till allmänhet och media var inte 

prioriterat under SAMÖ 2007. Även efter ÖVNING .INFO konstaterades att detta arbete 

behöver förtydligas. 

När det gäller att samverka kring användandet av olika verktyg för att kommunicera med 

allmänhet och media var det tydligt att de övande under SAMÖ-KKÖ 2011 hade svårigheter 

att samverka, liksom under SAMÖ 2007 där få av de som spelade allmänhet tyckte att 

informationen från myndigheterna var samordnad. Under SAMÖ 2007 delades många 

pressmeddelanden ut. Dock innehöll dessa inte generell, gemensam information utan var 

myndighets- eller organisationsspecifika. 
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5.2 
Resultat och analys del 2 – fördjupning  

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga: Varför myndigheter har svårt att samverka 

gällande informations- och kommunikationshantering under beredskapsövningar, valde vi att 

fördjupa oss i en av övningarna – SAMÖ-KKÖ 2011. Härefter kommer vi redogöra för resultatet 

av de intervjuer som gjorts, för att få vidare förståelse för de faktorer som orsakat de brister 

som vi lyft fram i resultatets första del.  

5.2.1 
Förändrat medielandskap ställer nya krav på dagens krishantering 

 

Under det senaste decenniet har det svenska medielandskapet genomgått stora förändringar, 

inte minst i samband med framväxten av nya medier. Idag finns en mångfald av kanaler och 

det råder även stor konkurrens mellan olika avsändare och medier, och tempot är högt i 

dagens medielandskap. Idag har fler möjlighet att både granska, rapportera och sända budskap 

via olika kommunikationskanaler och både på gott och ont kombineras traditionella medier 

med sociala. Den snabba utvecklingen ställer höga krav på myndigheters arbete med 

kommunikation under krisarbetet. Det finns allt fler som tolkar de budskap som myndigheter 

sänder ut. Det sker på så vis en slags maktförskjutning från ledningsbordet inne i staben som 

sänder ut budskap till allmänhet och media, till något som idag är svårt att greppa, då 

budskapen som förmedlas kommer tolkas av så många människor.  

 

I och med att det idag finns många forum och tolkare av budskapen 

kanske man inom krishanteringen behöver tänka om när det gäller 

spridning av budskap. Ett synsätt är att myndigheter behöver komma 

bort från tänket att enbart en person per organisation får yttra sig, 

och i vissa falla arbetar man nästan med talmanus. Kanske behöver 

man arbeta bredare och låta fler än en person per organisation yttra 

sig. Dock ställer detta krav på att analysen, budskapen och 

lägesbilden är synkade. (Gunnel Göransson) 
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Medielandlandskapets påverkan på krishanteringen kan beskrivas som en yttre faktor som inte 

direkt går att påverka. Dock krävs kunskap om olika mediekanaler och strategiskt 

kommunikationsarbete för att motverka att myndigheternas budskap inte förvrängs eller 

misstolkas.   

5.2.2  
Informationsinsamling som grund för att skapa lägesbild 

 

Vid stora händelser ska krisen hanteras på både lokal, regional och nationell nivå. Det finns 

ett väl uttalat geografiskt områdesansvar på lokal och regional nivå, men områdesansvaret på 

den nationella nivån är inte lika uttalat, då lagstiftningen inte är lika hårt reglerad och blir 

därmed inte lika distinkt. På nationell nivå finns ingen med samordnande ansvar såsom 

länsstyrelsen har på regional nivå. Detta blir problematiskt då det påverkar strukturen och 

drivet i informationssamordningen mellan de tre nivåerna.  

Vid en kris samlas information in på många olika sätt. Dels utifrån operativ hantering men 

också via sociala medier och allmänhet för att nämna några. All informationsinsamling under 

en nationell kris sker på de tre nivåerna; lokal, regional och nationell. Den information som 

samlas in ska finnas som grund för att kunna arbeta fram en lägesbild. Informationen som 

samlas in hamnar i krissamordningsverktyget WIS, som dels fungerar som en loggbok 

kopplad till den specifika händelsen, och dels som verktyg för att lagra viktig information 

samt ger möjlighet att redovisa lägesbilder på lokal, regional och nationell nivå. Dock finns 

det brister: 

Ett stort problem idag är att det inte finns någon uttalad 

plats i WIS där lägesbilder över krisen ska presenteras. 

Det blir därmed svårt att leta fram information om det 

aktuella krisläget. (Gunnel Göransson) 

 

Problemet med att presentera lägesbilder på de respektive nivåerna är att det skapas tre skilda 

lägesbilder av en och samma kris, då de inte är synkroniserade med varandra. Ett mer 

strategiskt sätt vore att arbeta fram en gemensam lägesbild i tre olika detaljeringsgrader.  
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5.2.3 
Analys – nyckeln för att skapa en gemensam lägesbild och lägesuppfattning 

 

Av resultatets första del att döma är samverkan kring en och samma lägesbild ett problem och 

inte på något sätt enkelt. Ett sätt att förebygga problemet skulle dock vara att arbeta fram ett 

system för hur information kontinuerligt samlas in och analyseras.  

 

Det saknas ett tydligt flöde för lägesbilden och en gemensam 

överenskommelse hur man metodiskt ska arbeta för att skapa en 

gemensam lägesbild på samtliga nivåer […] Även om det går att 

skapa lägesbilden måste man även våga ta steget till analys. Analys 

behövs i flera led och det finns inga givna riktlinjer för hur det arbetet 

ska fungera genom lokal, regional och nationell nivå. (Erik Richardsen) 

 

För att kunna utgå från samma lägesbild genom lokal, regional och nationell nivå bör höga 

krav ställas på de samverkansmöten där lägesbilden diskuteras. I utvärderingen från SAMÖ-

KKÖ 2011 går det att läsa att samverkansmötena inte har används på det sätt de var ämnade 

att användas på. För att drivet och samordningen av informationen ska hållas ända upp till 

nationell nivå måste flödet mellan de tre nivåerna stärkas.  

 

Varje kommun arbetar med ett lokalt krishanteringsråd som gör sin analys 

som lyfts till länsnivå. Länsstyrelsen lyfter sedan vidare sin analyserade 

information till nationell nivå. På det nationella planet finns många 

myndigheter som arbetar inom samma sfär och för att det ska finnas 

möjlighet att samordna informationen på nationell nivå krävs att de 

myndigheter som arbetar inom samma sfär är samordnade innan de samlas 

på det nationella samordningsmötet. (Erik Richardsen) 

 

En viktig aspekt gällande samverkansmötena, oavsett vilken nivå, är att det behöver finnas 

tydliga krav på input och output till och från dessa möten. Dessa krav rör förberedelser inför 
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mötena och mötenas utfall då information som lämnar det ena mötet, det vill säga output, blir 

nästa mötes input.  

5.2.4  
”Lägesbilden saknar ofta den kommunikativa aspekten” 

 

Om det gick att hitta ett sätt, där utgångspunkten är en och samma lägesbild i tre nivåer, 

skapas möjligheten att tillföra ett kommunikativt perspektiv till lägesbilden.  

 

Idag saknar lägesbilden ofta den kommunikativa aspekten. 

Informationen som samlas in under en kris är av operativt slag; vart 

det har brunnit, omfattningen av ett utsläpp, antal skadade etc. Dock 

saknas konkreta riktlinjer om hur man utifrån lägesbilden arbetar med 

kommunikationen; de viktigaste budskapen, målgrupperna och vilka 

kommunikationskanaler som är aktuella. (Gunnel Göransson) 

 

Om ett kommunikativt perspektiv kompletteras till den aktuella lägesbilden tvingar man fram 

ett arbetssätt att analysera den information som samlas in för att skapa en gemensam 

kommunikativ utgångspunkt. Då skapas en grund av de viktigaste kommunikativa budskapen 

och de högst prioriterade målgrupperna. Detta sätt att arbeta skulle möjliggöra att fler kan 

kommunicera ut mot allmänhet och media i och med att de viktigaste kommunikativa 

budskapen redan är framarbetade. 
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6 
Slutdiskussion 

 
Slutdiskussionen inleds med en sammanfattning av studiens huvudsakliga slutsatser samt en 

reflektion över dessa. Därefter följer en del som syftar att ge förståelse för hur strukturer, 

metoder och proaktivitet kan ha positiv inverkan på krishanteringsarbetet. Avslutningsvis lyfts 

informatörens framtida roll inom arbetet med kriskommunikation samt vår positionering på 

forskningsfältet och förslag till vidare forskning. 

6.1 
Slutsatser 

 
Genom den här studien har det tydligt framgått att kommunikation är en stor del av 

krishanteringsprocessen och många gånger direkt avgörande för hur väl krishanteringen 

genomförs. Många forskare talar om kommunikationens betydande roll för att kunna hantera 

framtidens kriser, då dessa kriser blir allt mer gränsöverskridande och sammanflytande. 

Forskare menar att framtidens kriser inte kan hanteras genom rutinlistor och 

scenarioövningar, istället ser de kommunikationen som en nyckel i framtidens krishantering. 

Utifrån de teorier och det material som studerats, samt med hjälp av de intervjuer som 

genomförts, kan följande slutsatser konstateras: 

• Studien visar att det är möjligt att studera myndigheters samverkan gällande information 

och kommunikation under beredskapsövningar genom att titta närmre på övningarnas 

utvärderingar. Trots att övningarna som inkluderas i denna studie är av skilda karaktär och 

omfattning förekommer liknande problem kring informations- och kommunikationsarbetet, 

vilket motiverar att resultatet är generaliserbart. 

• Det saknas överenskommelser för hur information bör samlas in och analyseras för att 

skapa informationsunderlag för att arbeta fram en gemensam lägesbild av krisen på lokal, 

regional och nationell nivå, vilket orsakats av brist på kontinuerlig, strategisk 

omvärldsanalys.  

• Ytterligare en faktor som försvårar arbetet med att skapa en gemensam lägesbild är att det 

finns stora brister i informationsflödet mellan lokal, regional och nationell nivå. För att 
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förbättra detta flöde krävs högre krav och struktur på de regionala och nationella 

samordningsmötena och kommunikationssamordningsmötena.  

• De övande myndigheterna misslyckas att samordna information för att skapa gemensamt 

budskap till allmänhet och media på grund av skilda uppfattningar och bristande kunskaper 

om kommunikationens egentliga innebörd och komplexitet. 

• Då lägesbilden ofta saknar det kommunikativa perspektivet blir proaktiviteten i 

informationsarbetet lidande, vilket försvårar spridningen av information till allmänhet och 

media. 

 

För att återkoppla till studiens huvudsakliga frågeställning, varför myndigheter har svårt att 

samverka kring informations- och kommunikationsarbetet under beredskapsövningar, har 

resultatet visat att det saknas gemensamma överenskommelser om metoder och struktur i 

informations–och kommunikationsarbetet. Dessutom behöver proaktivitet tillföras. Det är 

detta som saknas i samverkansarbetet och det är dessa brister som leder till att arbetet inte blir 

tillräckligt effektivt och som i värsta fall kan hota människors säkerhet.  

Som tidigare nämnts i teorikapitlet har ordet kommunikation sitt ursprung ur latinets 

communicare som betyder att göra något gemensamt. För att kunna kalla kommunikation för 

kommunikation krävs det alltså att samtliga parter verkar gemensamt, vilket inte varit fallet i 

de tre granskade beredskapsövningarna. I samtliga utvärderingar skrivs det om 

kommunikation men när det väl gäller genomförs inget strategiskt kommunikationsarbete och 

på så vis blir kommunikationen bara ett begrepp. De kommunikationsproblem som uppstått 

under övningarna är ett resultat av bristen på förståelsen för vad kommunikation verkligen 

innebär. Den förståelsen måste till för att myndigheter ska lyckas med att arbeta utifrån 

gemensamma metoder samt förstå vikten av, och skapa möjlighet för, ett proaktivt 

informationsarbete. De kommunikationsrelaterade problem som identifierats i denna studie är 

allvarliga och de kan inte avvärjas förrän samtliga medverkande skapat gemensam förståelse 

för kommunikation och dess förtjänster i krishanteringsarbetet.  

Kommunikation är en viktig aspekt i organisationer då den har stor betydelse för struktur och 

effektivitet (Larsson 2008). Fiske (1997) menar att kommunikation är en process och effekten 

av denna process kan ses som misslyckad om den avviker från vad som från början avsetts. 

Om kommunikationen inte anses lyckad, är det viktigt att undersöka var i processen 

misslyckandet uppstod för att på så sätt kunna skapa en fungerande kommunikation.  
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Inom kriskommunikation är det lätt att i stundens hetta bara fokusera på ordets första 

byggsten – kris, men som denna studie visar är det egentligen kommunikation som är 

grundläggande. Kan en organisation inte hantera kommunikationen blir det också omöjligt att 

hantera krisen på ett effektivt sätt. 

6.2 

Vägen vidare – att utveckla krishanteringsarbetet 
 

Utifrån slutsatserna av den här studien kommer vi härefter redogöra för hur ett mer strategiskt 

kommunikationsarbete kan utveckla krishanteringsarbetet. Vi är medvetna om komplexiteten 

i arbetet med att hantera kriser. Ett förbättrat informations- och kommunikationsarbete kan 

inte lösa alla problem, dock menar vi att ett förbättrat informations- och 

kommunikationsarbetet utgör en del av lösningen. De beskrivande figurer som presenteras 

nedan är idealbilder och vi är införstådda i svårigheterna att följa dessa strukturer fullt ut 

under en kris. Dock syftar figurerna till att ge förståelse för hur strukturer, metoder och 

proaktivitet kan ha positiv påverkan på krishanteringsarbetet.  

6.2.1 
Kontinuerlig informationsinsamling och analys skapar proaktivitet I 

informationsarbetet 

	  

Resultatet som presenterats i förgående kapitel visar tydligt att det finns ett behov att besluta 

om en gemensam metod för hur information bör analyseras. Lägesbilden över en kris måste 

ständigt uppdateras och för att det arbetet ska löpa kontinuerligt krävs en gemensam metod 

för informationsinsamling och analys. Figurerna nedan visar, dock på ett förenklat sätt, hur ett 

sådant arbetssätt skulle kunna se ut. 
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Figur: Kontinuerlig informationsinsamling för att skapa proaktivitet i informationsarbetet 

I första fasen av en kris samlas information in om händelsen, vilket analyseras och bildar den 

första lägesbilden. I nästa skede krävs att ytterligare ny information samlas in och analyseras, 

vilket gör att lägesbilden successivt växer. Det här arbetet bör sedan fortsätta kontinuerligt 

under hela krishanteringsprocessen för att skapa proaktivitet i informationsarbetet. Ett 

problem som skulle kunna lösas med denna metod är den långa stunden av tystnad från 

organisationerna mellan informationsdelgivningarna. Då lägesbilden kontinuerligt växer 

skapas förutsättningarna för myndigheterna att våga gå ut med information med tätare 

intervaller. Myndigheterna kan då snabbare delge information till allmänhet och media om det 

aktuella läget eftersom ny information ständigt omsätts.  

6.2.2 
Högre krav på samordningsmöten möjliggör en gemensam lägesbild för lokal, 

regional och nationell nivå 

	  

För att kunna utgå från en gemensam lägesbild på lokal, regional och nationell nivå bör högre 

krav ställas på de samverkansmöten och kommunikationssamverkansmöten som arrangeras 

under krishanteringsprocessen. Under en nationell kris hålls dessa möten på regional och 

nationell nivå. Resultatet i kapitel sex pekar på att samverkansmötena mer liknar 

informationsmöten istället för att bidra till ökad samverkan kring en gemensam lägesbild. Det 

krävs således att högre krav ställs på vad som ska lyftas på dessa möten och vad som ska 

beslutas på de regionala samverkansmötena och kommunikationssamverkansmötena för att 

skapa förutsättningar för de möten som hålls på nationell nivå.  

När höga krav ställs på dessa möten kommer lägesbilden hanteras och analyseras på samtliga 

tre nivåer, vilket skapar samverkan kring en gemensam lägesbild på lokal, regional och 
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nationell nivå. En sammanfattning på denna process ses i figuren nedan som avläses nedifrån 

och upp, och där lägesbilden betecknas som en liten cirkel som växer allteftersom mötena 

förlöper. 

 

                           

 

Figur: Högre krav på regionala och centrala samordningsmöten och informationsamordningsmöten 

Figuren visar att de möten som hanterats på regional nivå skapar input till de möten som hålls 

på den nationella nivån. På detta sätt byggs mötena på varandra och nya möten blir beroende 

av tidigare mötens utgång, vilket skapar bättre möjlighet till samverkan kring en gemensam 

lägesbild.  

6.2.3 
Det kommunikativa perspektivet av lägesbilden förenklar 

informationsspridning till allmänhet och media 

	  

Genom dokumentanalysen och i samtal med våra intervjurespondenter har det konstateras att 

lägesbilden av en kris utgår från operativ information och saknar ofta det kommunikativa 

perspektivet. Om de tidigare beskrivna samverkansmötena och 

kommunikationssamordningsmötena skulle effektiviseras, så att lägesbilden metodiskt kan 

växa genom regional och nationell nivå, skapas även möjligheter att under 
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kommunikationssamordningsmöten arbeta fram kommunikationsunderlag som komplement 

till lägesbilden.  

Detta kommunikationsunderlag skulle bestå av de viktigaste budskapen, viktigaste 

målgrupperna samt de mest lämpade kommunikationskanalerna. Att komplettera lägesbilden 

med kommunikativa riktlinjer kan ha positiv påverkan på samverkan kring 

informationsarbetet på samtliga nivåer. Det skapas även nya möjligheter att samverka den 

information som ska spridas till allmänhet och media. 

 

Figur: Att tillföra det kommunikativa perspektivet av lägesbilden 

Precis som lägesbilden ska även de kommunikativa riktlinjerna finnas presenterade och 

lättillgängliga i WIS. Det ger fler möjligheten att kommunicera om krisläget då det finns 

tydliga riktlinjer om vad som ska förmedlas om det aktuella krisläget. Myndigheterna kan då 

utgå från samma information, vilket motverkar divergerade budskap.   
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6.3 
Informatörens betydelse i framtida krishanteringsarbete 

	  

Efter att ha konstaterat kommunikationens betydelse under krishanteringsprocessen lyfts här 

informatörens betydande roll som bidragande till att skapa proaktivitet i krisarbetet.  

• Det finns kriser som inte går att förbereda sig för, men genom kontinuerlig omvärldsanalys 

kan faktorer identifieras som gör att indikationer på en kris upptäcks i ett tidigt stadie. 

Informatören bidrar då till att bygga kittet mellan vardagsarbetet och 

kriskommunikationsarbetet. 

 

 

Figur: Informatören bidrar till att bygga kittet mellan vardagsarbete och krisarbete. 

Informatören arbetar på så vis proaktivt vilket kan bidra till att organisationen snabbare 

kommer igång med krishanteringen. 

• I andra delen av kapitel sex lyfts det förändrade medielandskapet och följderna av denna 

utveckling. Det höga tempot i dagens medielandskap utgör en yttre påverkan på 

krishanteringsarbetet. Informatören besitter viktiga kunskaper om nya medier och 

kommunikationskanaler som kan hjälpa till att möta det höga tempot som kännetecknar 

dagens medieklimat. 
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6.4 
Positionering på forskningsfältet och förslag till vidare forskning 

 
Då vi inför den här studien tog del av tidigare kriskommunikationsforskning 

uppmärksammade vi att stor del av forskningen rörde organisationskriser och hur de hanteras 

på bästa sätt. Med denna studie antar vi en inriktning inom kriskommunikationsforskning som 

lyfter fram kriskommunikation i samband med samhällskriser. Vår studie kopplar 

kriskommunikationen till krishantering på samhällsnivå och lyfter kriskommunikationens 

betydelse för svensk krisberedskap.  

Under studiens gång har intressanta områden för vidare forskning identifierats. Då vi i den här 

studien påpekar att det förändrade medielandskapets utveckling påverkar svensk 

krishantering, vore en fortsatt förlängning att djupare undersöka hur medielandskapets 

förändring påverkar kommunikationsarbetet under krishanteringsprocessen. Detta skulle 

kunna ge vidare förståelse för hur myndigheter behöver anpassa sitt kommunikationsarbete 

för att möta utvecklingen och snabbheten i nya medier. 

Den här studien pekar även ut det faktum att samverkan kring informations- och 

kommunikationsarbetet myndigheter emellan kräver gemensamma överenskommelser kring 

en metodik som skapar kontinuitet i hur information samlas in och analyseras. För att gå 

vidare inom det här området skulle en framtida studie kunna ge förslag på hur en sådan 

metodik skulle kunna vara uppbyggd. 



44 

	  

 

8 
Referenser 

8.1 Litteratur 
 

Asplund, M., Beausang, P., Hartoft, P., Wahlberg, M. (2003) Civil-militär samverkan vid 
internationella insatser: Från koncept till praktiskt genomförande. Stockholm: 
Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Boin, Arjen, Lagadec, Patrick. (2000). Preparing for the future: Critical challenges in crisis 
mangement. Journal of Contingencies & Crisis Management; Dec2000, Vol. 8 Issue 4, p185, 
7p, 3 Charts 

Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone (2007). Ledning & organisation. 1:1 
uppl. Malmö: Liber 

Coombs, W Timothy (2007). Crisis Management and Communications (www). Institute for 
Public Relations. [www.instituteforpr.org] 

Falkheimer, Jesper, Heide, Mats (2008). Kriskommunikation i ett globalt samhälle.  
Krisberedskapsmyndigheten (KBM). kbm:s temaserie 2008:4. 

Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1 uppl. 
Malmö: Liber 

Fiske, John (1997). Kommunikationsteorier: en introduktion. Ny, rev. uppl. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Fors-André, Jeanette (2012). Modern kriskommunikation, din guide för framgångsrik 
kommunikation i krissituationer. 1 uppl. Borås: Recito Förlag 

Furustig, Hans & Sjöstedt, Gunnar (2000). Strategisk omvärldsanalys. Lund: Studentlitteratur 

Hale, J, Dulek, R, & Hale, D 2005, 'CRISIS RESPONSE COMMUNICATION 
CHALLENGES', Journal Of Business Communication, 42, 2, pp. 112-134, Business Source 
Premier, EBSCOhost, viewed 20 March 2012. 

Hart, P, Heyse, L, & Boin, A 2001, 'New Trends in Crisis Management Practice and Crisis 
Management Research: Setting the Agenda', Journal Of Contingencies & Crisis Management, 
9, 4, p. 181, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 21 March 2012. 



45 

	  

Larsson, Larsåke (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Sink, D. (1996) “Five obstacles to community-based collaboration and some thoughts about 
overcoming them”. In C. Huxham (Ed) Creating Collaborative Advantage. Sage, London. 
 
Sink, D. (2001) “The Challenge of Multisector Collaboration in Community Development”. 
In: Effective Collaboration. Managing the Obstacles to Success. Palgrave 
 
Ulmer, Robert R., Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew W. (2011). Effective crisis 
communication: moving from crisis to opportunity. 2nd ed. Los Angeles: SA 
 

8.2 
Offentligt tryck 

 

SFS 2006:942 Förordningen om krisberedskap och höjd beredskap. 
Utfärdad av: Försvarsdepartementet 2006-06-14. Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1477 

SOU 2003:11 System för samordnad krisinformation.  
Utfärdad av: Försvarsdepartementet, januari 2003. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3514 

Regeringens skrivelse 2009/10:124 
Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/48/78/dc07e004.pdf [Hämtad: 2012-05-01] 
 

8.3 
Elektroniska källor 

	  

Dalfelt, Sara, Heide, Mats & Simonsson, Charlotte (2001) Organisationskommunikation. Ett 
forskningsfält på framväx. Nordicom Information 2/2001. Hämtat från: 
<http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/17_077-086.pdf> Publicerad 2001. [Hämtad: 
2012-05-09] 

Nilsson, Nils-Olov (red.) (2011). Samverkan - för säkerhets skull!.  
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hämtat från: 
<https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-
MSB/Samverkan---for-sakerhets-skull>. [Hämtad: 2011-05-11] 

Krisinformation.se. Hämtat från: 
<http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____72938.aspx>. [Hämtad: 2012-05-10] 



46 

	  

 

Krisinformation.se. Hämtat från: 
<http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____24415.aspx>. [Hämtad: 2012-05-24] 

Nationalencyklopedin. Hämtat från: 
<http://www.ne.se/proaktiv>. [Hämtad: 2012-05-14] 

8.4 

Länkar till övningarnas utvärderingar 
	  

SAMÖ-KKÖ 2011 
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-
MSB/Utvardering-SAMO-KKO-2011/ 

SAMÖ 2007 
Utvarderingen_av_Samo2007-071119.pdf 

ÖVNING .INFO 
övning.info.doc 

 


