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Sammanfattning 

Samhällets medborgare förutsätter att det ska finnas lättillgänglig, förståelig och 

relevant information om en kris inträffar. Bristfällig information kan förvärra situ-

ationen genom att medborgarnas förtroende för myndigheter och folkvalda mins-

kar. Det finns alltså ett antal problem som krishanteringsledningen måste ta itu 

med. För att arbetet i en krissituation ska kunna utvecklas i rätt riktning måste en 

organisation skapa kontakter med andra organisationer snabbt. Det bör även fin-

nas utförliga planer för krishantering som fungerar för att medborgare ska få rätt 

information om vad krisen handlar om samt att de kan känna sig trygga i att deras 

intressen tas om hand på bästa sätt. Hudiksvalls kommuns informationsavdelning 

håller på att uppdatera sin kriskommunikationsplan och det väckte vårt intresse för 

att undersöka hur kommuner arbetar med kriskommunikation och om och i så fall 

hur kommuner i ett län samarbetar. 

 

Vårt syfte med denna undersökning är att undersöka hur Gävleborgs län planerar 

att gå till väga kommunikativt före, under och efter en kris. Syftet är även att 

undersöka hur kommunerna samverkar kommunikativt i händelse av en kris. Våra 

frågeställningar är hur Gävleborgs län förbereder sig kommunikativt inför en kris-

situation, hur de planerar att de ska agera under en potentiell kris, om alla kriser 

utvärderas och hur en utvärdering går till samt på vilket sätt kommunerna i Gävle-

borgs län samverkar med varandra när det gäller kriser. 

 

För att få så relevant information som möjligt till vår studie använde vi oss av in-

formantintervjuer med informationschefer och beredskapssamordnare i de tio 

kommunerna i Gävleborgs län samt beredskapsdirektören och en informatör på 

länsstyrelsen i Gävleborg. Sammanlagt pratade vi med 20 personer.  
 

Det vi kom fram till var att länet har utbildningar och övningar för att klara av en 

kris kommunikativt och de använder främst radion och webben för att föra ut in-

formation under en kris. Både övningar och kriser utvärderas och i utvärderings-

arbetet går länet igenom hur de gått till väga och det används sedan för att dra lär-

domar. Alla kommuner samarbetar vid kriser och har samverkansövningar för att 

utbyta erfarenheter.  
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1 Inledning 

Samhället kommer alltid att drabbas av katastrofer och olyckor, trots att många in-

satser vidtas för att minska risken för dem (Cullberg, 2006:194f). Under de senas-

te åren har det hänt några allvarliga incidenter i Sverige. Bland annat översväm-

ningen i Arvika, snöovädret i Gävle, diskoteksbranden i Göteborg, tågolyckorna i 

Borlänge och Kävlinge och elavbrottet i Kista. Dessa händelser berörde hela sam-

hällen och fick stora konsekvenser över lång tid (KBM:s utbildningsserie 2003:8, 

s. 6). Om en organisation är förberedd planeringsmässigt, psykiskt och organisato-

riskt, kommer den att kunna uppleva och hantera dessa händelser på rätt sätt. Det 

leder till att stressreaktionen minskar och har man även övat på svåra händelser i 

förväg ger det många fördelar (Cullberg, 2006:194f). 

  

I slutet av maj 2008 startade en stor skogsbrand i Hassela i Nordanstigs kommun. 

Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner gick samman i krisarbetet för att få bukt 

med branden och för att inte Nordanstigs kommun hade möjlighet att sköta allt 

själv. Stora delar av Gävleborgs län var inblandade på något vis i denna brand. 

Gävleborgs län är uppdelat i två landskap, Hälsingland och Gästrikland och inne-

fattar 10 kommuner. De är Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal, Ovan-

åker och Bollnäs i Hälsingland och Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors i  

Gästrikland (lansstyrelsen.se). 

 

1.1 Problembakgrund 

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle förutsätter att det ska finnas information 

om krisen och att den ska vara lättillgänglig, förståelig och relevant och dessutom 

att de får rätt information vid rätt tillfälle. Ofullständig information har visat sig 

förvärra situationen och i och med det har medborgarnas förtroende för myndighe-

ter och folkvalda minskat (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Det finns alltså ett 

antal problem som krishanteringsledningen måste tackla. De förändrade informa-

tionsflöden som skapas regelbundet i en kris bör kunna hanteras och de problem 

som kan uppstå vid exempelvis beslutsfattande måste kunna lösas. Informations-

verksamheten måste fungera om en kris ska kunna hanteras väl, men även det 

motsatta gäller. Om ledningen inte kan hantera krisen kan följden bli att alla aktö-

rer inte får tillräckligt med fullvärdig och relevant information (Flodin, 1999:30). 
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Det är viktigt att ta fasta på de tekniska och operationella delarna vid en planering 

av kriskommunikation, det vill säga att veta hur en presskonferens ska genomfö-

ras, hur en loggbok ska föras, att göra checklistor för hur informationen ska föras 

fram till de berörda, med mera. För att arbetet i en krissituation ska kunna utveck-

las i rätt riktning måste en organisation snabbt skapa kontakter med andra organi-

sationer då det underlättar samarbetet (Flodin, 1993:21). 

 

Kommunikation vid en kris är viktig för att det är skrämmande att inte veta vad 

som händer och den som får felaktig information har sämre förutsättningar att 

agera på rätt sätt. Det är alltså väsentligt att enskilda kommuner skapar en lokal 

kommunikationsstruktur som med kort varsel kan sättas igång vid en allvarlig 

krissituation. En av de största farorna med en kris är om det är brist på informa-

tion. Det kan leda till oro, i värsta fall panik, ryktesspridning och svårigheter att 

planera vardagen (Johansson & Olson, 2005:13ff). Kriskommunikation kan slå fel 

om informatören eller beslutsfattaren handlar och kommunicerar utifrån sin egen 

bild de har av krisen och inte hur omvärldens bild ser ut. Informationen måste 

handla om det de drabbade vill veta och inte det som myndigheterna vill få ut 

(Krisberedskapsmyndigheten, häfte 1, 2006:7). Det kan även bli problem med att 

göra budskapen förståeliga. En sändare måste kunna skicka ut budskap och an-

vända begrepp på ett språk som mottagarna förstår. Om inte mottagarna får till-

fredställande information så kan de ha svårt för att bestämma sig för hur de ska 

göra. Det kan bero på att det kan vara svårt för mottagarna att hitta trovärdiga  

lokala informationskällor eller att myndigheter inte lyssnar eller inte har relevanta 

svar på olika frågor (National Research Council, 1989:118ff). 

 

I en kommun bör det finnas utförliga planer för krishantering som fungerar för att 

medborgare ska få rätt information om vad krisen handlar om samt att de kan 

känna sig trygg i att deras intressen tas om hand på bästa sätt (Flodin, 1993:61). 

En del av kommunernas informationsavdelningars arbete är att skaffa sig kunskap 

och träning för att på bästa sätt bygga upp en god kriskommunikationsförmåga  

innan en kris inträffar. Vid ett besök på Hudiksvalls kommuns informationsavdel-

ning fick vi uppgifter om att de håller på att utveckla en ny kriskommunikations-

plan. Möjligheten finns att planen inte varit tillfredställande förut och därmed 
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finns risken att medborgarna inte fått tillräckligt med information i föregående 

krissituationer och att krisen inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt. Om det 

inte finns några planer när en kris händer, har krisledningen otillräckliga resurser 

och denna brist på förutseende utgör fara för hela verksamhetens existens om kri-

sen ökar till en punkt där det ordinarie systemet slutar fungera (Kjeserud & Wei-

saeth, 2005:14). Vi har därmed valt att i vår undersökning försöka reda ut hur 

Gävleborgs län, där Hudiksvalls kommun ligger, hanterar en krissituation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur Gävleborgs län planerar att gå till väga kommunikativt 

före, under och efter en kris. Vi ska även undersöka hur länet samverkar kommu-

nikativt i händelse av en kris. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur förbereder sig Gävleborgs län med de tio kommunerna kommunikativt inför 

en potentiell krissituation? 

 

• Hur planerar Gävleborgs län att de ska agera under en potentiell kris? 

 

• Utvärderar Gävleborgs län alla kriser och hur går deras utvärderingar till? 

 

• På vilket sätt samverkar kommunerna i Gävleborgs län med varandra när det 

gäller kriser? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vår studie fokuserar enbart på att undersöka kommunerna och länsstyrelsen i 

Gävleborgs län och inte hela Sverige. Därmed kan vi inte uttala oss generellt för 

hur det ser ut i Sveriges alla län, men det är heller inte vårt syfte med undersök-

ningen. Det går alltså inte att dra några allmänna slutsatser om hur det ser ut i hela 

Sverige. Vi har heller inte utgått ifrån att undersöka medias funktion eller med-

verkande så som bevakning av kriser, roller och relationer. 
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2 Definitioner 

Vi har valt att beskriva begreppen kriser, risker, kriskommunikation och extraor-

dinära händelser för att det ska vara lättare att läsa och förstå vår uppsats. 

 

2.1 Kriser 

Det finns många men snarlika definitioner av vad en kris är. En situation där van-

lig handläggning och problemlösning inte räcker till i en organisation är den van-

ligaste definitionen av en kris. Eller i en situation där hot mot liv, säkerhet eller en 

verksamhet gör sig gällande. Exempel naturkatastrofer, stora olyckor, omfattande 

epidemier, krig, sabotage, datahaveri med mera. Krishantering kan bedrivas på 

politisk, strategisk, taktisk, operativ och teknisk beslutsnivå och är mycket viktig 

vid stora kriser (Kjeserud & Weisaeth, 2005:3f). De kriser som en organisation 

väljer att förbereda sig för, eller väljer att åsidosätta, är olika och styrs av organi-

sationen själv (Mitroff, 2004:4f, 1992:28). 

 

Krisbegreppet kan ses som en delaspekt av riskbegreppet och som något som skil-

jer sig från det normala och som kan uppkomma plötsligt. En kris har stor bety-

delse för samhället i och med att den kan hota dess grundläggande värden och det 

krävs snabba åtgärder för att förhindra detta. Katastrof kan ses som en annan vin-

kel av krisbegreppet och kan ses som en kris som har fullbordats (Flodin, 1993:9). 

Dock kan ett för stort förtroende för organisationers och myndigheters verksamhet 

leda till att individer inte uppmärksammar riskerna kring en kris (Flodin, 

1993:29f, från Otway & Wynne, 1989). 

 

Bertil Sundelius, professor i statsvetenskap, anser att en kris är ”när en beslutsfat-

tare upplever en situation där antingen centrala värden hotas, en hög osäkerhet 

föreligger och/eller en stresskapande tidspress föreligger” (Johansson & Olson, 

2005:12). 
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Falkheimer och Heide (2006) förespråkar en utbredd definition som är funktionell 

både för samhälle och för organisationer. Enligt dem betyder en kris ”att den 

normala ordningen i ett system destabiliseras, vilket skapar betydande osäkerhet 

och kräver snabba insatser” (Falkheimer och Heide, 2006:6). 

 

Krisberedskapsmyndighetens definition av kris är ”den händelse som drabbar 

många människor och stora delar av vårt samhälle. Typiskt för kriser är att de 

brukar uppstå hastigt, de innefattar många aktörer och under stor tidspress och 

osäkerhet” (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 1, 2006:5). 

 

Andra definitioner av kris är att den kan vara ett temporärt tillstånd av kaos och 

desorganisation, att människors inte kan hantera situationen som uppstått, en situ-

ation där flera problem uppstått som måste lösas och en situation som får en posi-

tiv eller negativ utgång (Nilzon, 2004:8). 

 

Organisatoriska kriser är oftast laddade med drama och starka påfrestningar. De 

definierats som "särskild, oväntade och orutinerade händelser eller serier av 

händelser som skapar en hög osäkerhet och hotar eller upplevs hota en organisa-

tions primära mål" (Ulmer et al, 1998:223). En organisations krissystem innefat-

tar hur en organisation är uppbyggd, vilka olika nivåer som finns och hur de är 

fördelade. Detta påverkar hur en organisations struktur, antingen underlättar eller 

utgör ett hinder för att leda en kris effektivt. Strukturen påverkar hur fort och ef-

fektivt som de tidiga varningssignalerna flödar upp och ner inom organisationen. 

Krissystemet innefattar även viktiga saker såsom en organisations kultur (Mitroff, 

2004:4f). 

 

Den definition av kris vi använder oss av i denna uppsats är den som krisbered-

skapsmyndigheten använder sig av, att en kris är en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av vårt samhälle. Typiskt för kriser är att de brukar 

uppstå hastigt, de innefattar många aktörer och under stor tidspress och osäkerhet. 
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2.2 Risker 

Begreppet ”risk” ses som att medvetet utsätta sig för potentiella företeelser som 

utgör en möjlighet för att saker kan gå snett och med begreppet ”beredskap” me-

nas att ha färdigheter, ansvarsfördelning och kunskaper för att kunna klara av sa-

botage och katastrofer. Motsatsen där är att bli överraskad och gripas av panik 

(Kylén, 2008:135). Flodin (1993) beskriver risk utifrån Stefenson (1992) som ett 

övergripande begrepp beträffande händelser som kan drabba samhällen, individer 

eller grupper. Det kan gälla allt mellan naturkatastrofer till hälsorisker. Risker kan 

gälla sådant som kan hända på lång sikt men också sådant som kan hända plötsligt 

och de kan avse personliga kriser såväl som risker som är kollektiva, till exempel 

faran av att konsumera nikotin jämfört med risken av att en brand hotar ett sam-

hälle (Flodin, 1993:9). 

 

2.3 Kriskommunikation 

Enligt Flodin (1993) är kriskommunikation en interaktiv process där information 

och åsikter utbytes mellan individer, grupper och institutioner. Kriskommunika-

tion innehåller ofta många olika budskap om krisens karaktär (Flodin, 1993:10). 

Trovärdighet, öppenhet, tillgänglighet, kompetens och förståelse är ledord i kris-

kommunikationsarbetet (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 3, 2006:7ff) och en 

god kriskommunikationsförmåga handlar om att kunna anpassa kommunikatio-

nen. Det handlar också om att definiera olika målgrupper och att förstå hur medi-

erna arbetar före, under och efter en kris (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 3, 

2006:3ff). Olika målgrupper kan vara grupper med särskilda behov, anhöriga, an-

ställda och deras anhöriga, frivilliga, uppdragsgivare och internationella kontakter 

(Krisberedskapsmyndigheten, häfte 4, 2006:5). 

 

Krisberedskapsmyndighetens definition av kriskommunikation är ”det utbyte av 

information som sker inom och mellan myndigheter, organisationer, medier, be-

rörda individer och grupper före, under och efter en kris”. De menar att en kris 

innehåller tre dimensioner som inverkar på kriskommunikationen. De är krisen i 

sig, myndigheters och organisationers hantering av krisen och bilden av krisen 

(Krisberedskapsmyndigheten, häfte 1, 2006:6). Det är också den definitionen som 

vi använder oss av i denna uppsats. 
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2.4 Extraordinära händelser 

Ordet kris används inte i lagtext, utan där beskrivs det som en extraordinär hän-

delse. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig 

störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-

funktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget. Ex-

traordinära händelser ställer specifika krav på den kommunala eller landstings-

kommunala organisationen och särskiljer sig från andra händelser genom den sto-

ra omfattningen som bland annat kräver snabba beslut (Sveriges kommuner och 

landsting, 2007:16). Vi har i denna studie utgått från att en extraordinär händelse 

har samma betydelse som vår definition av kris. 

 

3 Teorier 

Vi har valt att ta upp teorier om hur organisationer, och då även kommuner och 

län, ska agera före, under och efter en kris. Dessutom tar vi upp hur de bör sam-

verka vid en krissituation. Eftersom det finns en lag om kommuners och lands-

tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser har vi valt att ta med informa-

tion om den, då det är en viktig del av kommunernas krisarbete och även för vår 

undersökning. Det vi har tagit upp om lagen har vi lagt sist i de stycken som be-

skriver något som även finns i lagen. 

 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser och höjd beredskap trädde i kraft första september 2006 och är 

huvuddelen av ett nytt krishanteringssystem som ska bygga på ett underifrånpers-

pektiv. Alltså att de åtgärder som vidtas är de som var tänkt i fredstider (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007:6). Syftet med lagen är att kommuner och lands-

ting ska kunna hantera en krissituation i fredstid och att de ska minska sårbarheten 

i sin verksamhet, vilket är en ny del i lagen. Det innebär att krishanteringssystemet 

nu även innefattar en förebyggande del (Sveriges kommuner och landsting, 

2007:21f).  
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3.1 Före en kris 

3.1.1 Planering och förberedelse 

En viktig roll kommunen har i krisberedskapsarbetet är att kunna hantera kriser i 

den vardagliga verksamheten på ett bra sätt. Det gör att hela samhället kan hantera 

även vanliga kriser (KBM:s utbildningsserie 2003:8, s.9). Det är inte möjligt att 

konstruera en fungerande krisberedskap om den inte är tätt förbunden med organi-

sationen. En pärm som har titeln krisberedskap är inte mycket värt om det inte 

finns en klar och tydlig organisation som ska verka för händelsen, och om det inte 

finns förhållningssätt, rutiner och kompetens. Riktlinjer och policy är inga pro-

blemlösare om det inte finns rätt förutsättningar (Skoglund, 2002:15). 

 

När man planerar en verksamhet hör det även till att klara av situationer när pla-

nerna inte håller. Man ska kunna förebygga olyckor av olika slag, översvämning-

ar, giftutsläpp bränder eller dylikt. Saker som ansvarsfördelning, strategisk plane-

ring, kartläggning med riskanalys, mänskligt och tekniskt larmsystem samt ut-

bildning och träning ingår i beredskapen (Kylén, 2008:135). I förberedelsen inför 

en katastrof bör man också så tidigt som möjligt lägga märke till signaler, följa 

upp dem och anpassa beredskapen. Man ska även ha bestämt i förväg vem som 

fattar beslut och var ansvaret ligger från början till slutet av en kris och följa de 

rutiner och instruktioner som finns. Ett krav på träning och beredskap gäller för 

alla nivåer från högsta chefen och neråt (Kylén, 2008:140). En viktig detalj av be-

redskapen är att försöka uppskatta sannolikheten för att något oväntat ska inträffa 

och därefter skapa en idésamling för vad som kan tänkas inträffa eller föra stati-

stik över det som faktiskt hänt (Kylén, 2008:145). 

 

Kriser och katastrofer är inte lätt att planera för eftersom de kan innebära i stort 

sett vad som helst, när som helst (Johansson & Olson, 2005:19). Strategisk plane-

ring inom en organisation går ut på systemets och organisationens förmåga att 

tackla oväntade situationer, både positiva och negativa. Det är dock svårt att få ett 

förnuftigt handlande när situationerna är negativa, som till exempel naturkatastro-

fer, strömavbrott, epidemier, krig och bränder. I vissa katastrofsituationer ställer 

många gärna upp och hjälper till, men risken finns att människor har mer engage-

mang än insikt, kunskap och färdighet. Vilja och arbetslust kan då skada mer än 
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den hjälper (Kylén, 1992:128). För att kunna avgöra hur man ska handla i ovänta-

de situationer krävs det att man har en bred kunskap om saker och ting. Med bred 

kunskap menas att man inte bara ser det som gäller inom ens eget yrkesområde 

utan man måste ha en uppfattning om vad andra människor kan och vad som hän-

der i samhället och världen (Kylén, 2008:139). Om man inte är förberedd går det 

inte att klara av kommunikationen under en kris. För att hålla beredskapen på en 

hög nivå måste man fortlöpande arbeta med övning och utbildning (Flodin, 

1993:61). Det är viktigt att öva och träna kriskommunikationens ledningsfunktio-

ner regelbundet, vare sig det gäller mellan myndigheter, mellan myndigheter och 

medborgare och mellan myndigheter och media, för att de ska kunna hantera en 

krissituation (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 2, 2006:7). De krav som en kris 

medför kan få även en välstrukturerad organisation att förlora kontrollen över si-

tuationen.  För att möta de krav som uppstår i förhållande till kriser måste organi-

sationer förbereda sig för de hot och osäkerheter genom utbildning och övning. 

Organisationer genomför många gånger praktiska övningar där man simulerar 

händelser eller situationer för att vara bättre förberedd när krisen väl inträffar. Si-

muleringar kan vara till stor hjälp för organisationen genom att den får en bättre 

förståelse för hur väl förberedd man är på att samordna och kommunicera vid en 

kris (Ulmer et al, 2007:28). Att genomföra de praktiska övningarna medför flera 

starka fördelar då det ger organisationen en chans att komma så nära verkligheten 

som möjligt. Människor som medverkar i sådana övningar får ofta upp ögonen för 

att händelsen är något som verkligen kan inträffa (Hallin et al, 2004:28). Simule-

ringar är som bäst när de är så realistiska som möjligt och innehåller variation. I 

en simulering är det acceptabelt att göra misstag eftersom de är just övningar. Ju 

mer man övar, desto lättare är det att undvika en katastrof när den väl händer 

(Garvin, 2000:120). Det bästa sättet att handskas med komplicerade situationer är 

att improvisera. Om det finns bra kunskaper som man erhållit genom samverkan, 

utbyten och framförallt genom kontinuerlig övning finns det mycket goda förut-

sättningar för att man ska kunna reagera spontant och hantera kriser genom im-

provisation (Falkheimer & Heide, 2008:75). 
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Tre saker man bör tänka på i krisberedskapsarbetet är att väcka hela organisatio-

nen och betona det viktiga med att vara insatt i kommunikationsfrågor oavsett 

funktion i organisationen, att träna nyckelpersoner, oftast chefer behöver tränas 

och utbildas i kriskommunikation samt att se till att informatörerna har god IT-

kunskap och att de behärskar sin utrustning, exempelvis SMS, MMS, videoteknik 

och webbpublicering (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 4, 2006:3f). 

 

Många organisationer är ibland dåliga på att träna och planera inför oväntade situ-

ationer i tron att allt ska fungera som vanligt (Kylén, 2008:145). Andra vanliga 

orsaker till att det inte planeras är att det är ont om tid, planerna är inaktuella så 

fort den är skriven, planering kan skapa förväntningar som inte infrias, planering 

hämmar kreativiteten och flexibiliteten och planer visar det ideala och inte alltid 

verkligheten (Tench & Yeomans, 2006:185). 

 

Länsstyrelsen verkar på regional nivå och ska bland annat bevaka att samhällspla-

neringen tar hänsyn till risker och beredskap och att stödja arbetet med de kom-

munala risk- och sårbarhetsanalyserna. Varje år bör länsstyrelsen följa upp förbe-

redelserna för krisberedskapen på lokal nivå, rapportera vidtagna åtgärder och re-

dovisa effektbedömning av dessa (Sveriges kommuner och landsting, 2007:47ff). 

En viktig del av deras arbete är att förse kommunerna med risk- och sårbarhets-

analyser, utbildning och övningar (krisinformation.se). 

 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser och höjd beredskap tar upp att varje kommun ska underrätta 

länsstyrelsen om vilka förberedelser de gjort inför extraordinära händelser och av-

lägga lägesrapporter och information om händelseutveckling. Kommunen och 

landstingen ska även se till att förtroendevalda och anställd personal ska få den 

utbildning och övning som behövs för att de ska klara av sina uppgifter vid en ex-

traordinär händelse (Sveriges kommuner och landsting, 2007:72). Förutom lagen 

finns det en förordning, förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd be-

redskap, som tar upp att krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning 

och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas 

före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer och säk-
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ra kryptografiska funktioner godkända av försvarsmakten. Förordningen är se-

kundär och gäller därmed inte om det finns en lag eller annan förordning. Syftet 

med förordningen är att genom sin verksamhet ska statliga myndigheter minska 

sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter un-

der fredstida krissituationer och höjd beredskap (Sveriges kommuner och lands-

ting, 2007:18ff). 

 

3.1.2 Risk och sårbarhetsanalys 

I en riskanalys dokumenteras alla slags tillbud och man bygger upp statistik för 

hur stor sannolikheten är att de ska hända (Kylén, 1992:129). För ovanliga situa-

tioner med allvarliga och katastrofala konsekvenser bygger man upp en beredskap 

där säkerhetsutrustning hålls i gott skick och personal tränas upp. Man kan inte 

vänta med att förbereda sig och om det är möjligt så konstruerar man olika var-

ningssystem och ser till att alla känner till vilka signalerna är och vad de ska göra 

när något händer (Kylén, 1992:131). 

 

Risk- och sårbarhetsanalyserna är en ständigt pågående process där man identifie-

rar, analyserar, värderar och eliminerar eller minskar befintliga hot och risker. 

Förhoppningen är att kommunen arbetar med analyserna med personalen så att det 

blir en naturlig del av det fortlöpande säkerhetsarbetet (KBM:s utbildningsserie 

2003:8, s.39). De kan även som en långsiktig planering användas som underlag i 

arbetet med exempelvis detaljplaner och översiktsplaner. Med risk- och sårbar-

hetsanalyser som grund kan en kommun förstå vilken typ av olyckor och extraor-

dinära händelser som kan inträffa och kommunen kan då planera inför dessa. Det 

finns inte en metod eller en lösning på säkerhetsarbetet utan den enskilda kommu-

nen måste utifrån sina egna förutsättningar, hitta den lösningen som passar bäst 

(KBM:s utbildningsserie 2003:8, s.19ff). 

 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser och höjd beredskap tar upp att kommuner och landsting ska 

sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys från deras analyser av vilka extraordi-

nära händelser som kan finnas i kommunen/landstinget och utifrån risk- och sår-

barhetsanalyserna fastställs, varje ny mandatperiod, en plan för hur kommunen el-
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ler landstinget ska hantera de extraordinära händelserna. Risk- och sårbarhetsana-

lysernas viktigaste syfte är att beslutsfattare och verksamhetsansvariga ska öka sitt 

medvetande och sin kunskap om vilka hot och risker som finns inom den egna 

kommunen (Sveriges kommuner och landsting, 2007:24f). 

 

3.1.3 Krisledningsplaner 

För att förbereda sig inför en kris kan man ha en krismanual som innehåller ett 

enkelt system över snabba kommunikationer, exempelvis basmeddelanden som är 

högst tio sidor långt och ha krissimulering och träning samt testa manualen om 

den håller (Tench & Yeomans, 2006:406). 

 

En krisledningsplan är ett dokument där det ska framgå vem som gör vad, när och 

hur i en krissituation, och är oftast indelad i två delar. Den administrativa delen 

fastställer hur administrationen anpassas till en större krissituation och hur krisor-

ganisationen skapas, den operativa delen av handlingsplanen handlar om hur den 

skadereducerande insatsen ska genomföras. Oftast består krisledningsplanen av 

checklistor som är ett bra redskap, speciellt i inledningen av krisarbetet (Kjeserud 

& Weisaeth, 2005:27). 

 

Varje kommun får själv bestämma hur den vill planera och utforma planen och 

har bara fått vägledning för deras hantering av extraordinära händelser av krisbe-

redskapsmyndigheten (Sveriges kommuner och landsting, 2007:29), men samver-

kan med andra aktörer, ex närliggande kommuner och landsting, även statliga 

myndigheter som livsmedelsverket, polisen, socialstyrelsen, statens räddningsverk 

och länsstyrelserna bör finnas med i planen för hanteringen av extraordinära hän-

delser (Sveriges kommuner och landsting, 2007:64). Det ska även stå i planering-

en om kommunens möjlighet att lämna och ta emot bistånd, vilket exempelvis kan 

vara att andra kommuner får hjälp av till exempel räddningstjänsten, socialstyrel-

sen eller att de får låna lokaler för omhändertagande av nödställda (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007:75). 
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3.1.4 Kriskommunikationsplaner 

Organisationer måste tackla problemet med att människor ibland förlitar sig på 

andra när en kris inträffar och om det saknas en skriftlig plan om hur saker och 

ting ska organiseras resulterar det i många timmars extra arbete för en ledning. 

Människor kommer då inte att kunna hantera och vidta grundläggande åtgärder 

som till exempel att kunna hantera informationsflödet. Även de bäst formulerade 

planerna är praktiskt taget värdelösa om de inte kan kommuniceras. En kris låter 

inte vänta på sig utan man måste kunna kommunicera snabbt (Regester & Larkin, 

1997:182ff). En paradox är dock att det ska finnas planer som man går efter i en 

krissituation men det är likväl inte bra att helt och fullt förlita sig på en plan, efter-

som den är statisk och en kris är inte den andra lik. Man måste hela tiden tänka på 

att man ska kunna improvisera och prestera maximalt för ett bra resultat (Kjeserud 

& Weisaeth, 2005:18). 

 

Om man vill gå in och ta itu med ett problem och utveckla strategier för att mot-

verka dessa problem är det viktigt att arbeta systematiskt. Kommunikationsplane-

ring är ett medel för att lyckas med detta. Genom att följa vissa logiska steg kan 

man komma närmare problemet på ett planerat sätt. Detta tillvägagångssätt är den 

bästa garantin för att forma bra och uttänkta lösningar. Överallt inom organisatio-

ner finns olika planer för användandet av kommunikation och om dessa planer 

skulle jämföras skulle man hitta en hel del likheter mellan dem. I alla stegbaserade 

planer studeras och definieras de problem som kan uppkomma och därefter identi-

fieras vilka målgrupper och mål man riktar sig mot samt vilket tillvägagångssätt 

som ska användas. Kommunikationsplaner kan se olika ut beroende på i vilken 

kontext de faller in. Vissa planer är mer fokuserade på politik medan andra skapas 

utifrån olika projekt och verksamheter. Olika planeringsmetoder använder inte all-

tid samma terminologi utan kan betecknas olika (Vos et al, 2003:10). 

 

3.2 Under en kris 

3.2.1 Krishantering 

Krishanteringen betyder mycket det första dygnet av en kris. Många personer har 

många frågor som de behöver få svar på och alla har behov av att få prata om det 

som hänt. De centrala funktionerna vid krishantering kan sammanfattas i tio punk-
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ter, och att bortse från en eller flera av dessa innebär att krishanteringen kan miss-

lyckas på vitala områden. De tio punkterna tar upp att man ska organisera krisled-

ning och krisgrupper, att varna alla aktörer i tid, att planera ansvarsfördelningar, 

åtgärder och informationshantering. Det innefattar även att kunna lösa de problem 

som uppkommer, att personal vet vad de ska göra och var de ska befinna sig, att 

kunna hantera teknologier och media samt att åtgärder tas för att säkerställa vikti-

ga data (Kjeserud & Weisaeth, 2005:5ff). Vid en krissituation är det även viktigt 

att kommunen kan fatta snabba beslut och att det kommer ut relevant information 

om händelsen till alla berörda, som personal, medborgare och medier (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007:9). Då situationer i en organisation kan frambringa 

panik och problem med att veta vad man ska göra, är det säkraste alternativet ändå 

att göra det som man har tränat på eller vad som står formulerat i föreskrifterna. 

Inte förrän något talar emot för att föreskrifterna ska följas ska man försöka göra 

någonting annat, men att då hålla sig så nära som möjligt inom ramen för vad som 

är bestämt (Kylén, 2008:140). 

 

3.2.2 Ledningsgrupper och krisgrupper 

En ledningsgrupps uppgift är att se helheten i säkerhetsarbetet och att arbeta fram 

övergripande långsiktiga planer. De ska planera säkerhetsarbetet i kommunen, 

fastställa avgränsningar och mål utifrån ambitionsnivå samt samordna och koor-

dinera kommunens säkerhetsarbete (KBM:s utbildningsserie 2003:8, s.29). Det 

bör finnas åtminstone en professionell kommunikatör på varje kommun, länssty-

relse, landsting och myndighet för att de ska kunna hantera krisen på ett bra sätt 

och den informationsansvarige bör sitta med i krisledningsgruppen (Krisbered-

skapsmyndigheten, häfte 4, 2006:8). För att kunna utnyttja resurser maximalt 

måste krisledningsgruppen avsätta tid i början av en katastrof för att kunna analy-

sera det tillkomna läget. På detta vis ökas chanserna att resurser som är begränsa-

de utnyttjas mer rationellt. Det är viktigt att identifiera olika riskgrupper och deras 

behov av stöd (Cullberg, 2006:195f). 

 

Det geografiska områdesansvaret som länsstyrelsen har betyder inte att de ska gå 

in och ta över ansvaret från någon annan, bara i speciella fall kan de ta över ansva-

ret för räddningstjänsten. Länsstyrelsernas tjänsteman i beredskap (TiB), larmas 



15 
 

av SOS alarm och beslutar sedan vilka åtgärder som ska tas i väntan på krisbered-

ningsgruppen (krisinformation.se). 

 

Lokala krisgrupper bör fungera som utökning av den normala ledningen vid 

kommuner, företaget eller landsting. Krisgruppens uppgifter är bland annat att 

samarbeta med räddningstjänst, landsting, länsstyrelse och polis, jobba med extern 

och intern information i form av presstjänst, telefon- och växelbemanning som 

sörjer för kommunikationer, bevaka och spärra av, ordna med utspisning, förlägg-

ningar, transporter och utrustning. Om inte en krisgrupp finns bör det bildas en i 

samband med att krisen uppdagas (Nilzon, 2004:10). 

 

Frivilliga resursgrupper kan och bör också finnas i samband med en kris och de 

ska vara redo att rycka in när kommunen behöver hjälp, och vara kunniga inom 

olika områden som en kris kan uppstå i och inom en kommun kan de vara kom-

munens ombud för att förmedla information till allmänheten. Om det behövs ska 

gruppen kunna ställa upp även i andra kommuner om de behöver hjälp. Gruppen 

är även en del av samhällsnyttan genom att kommunens anställda hinner med att 

möta fler behov i samhället än de skulle göra om inte resursgruppen fanns (Jo-

hansson & Olson, 2005:20ff). 

 

Chefer, personalansvarig och även frivillig personal kan ingå i gruppen och för att 

krishjälpen ska vara tillfredsställande bör krisgruppens medlemmar ha träning i 

krisarbete (Nilzon, 2004:28f). Den första hjälpen i en krisgrupp är viktigast efter-

som den effekten påverkar all annan hjälp som ges under krisen. Att skapa ett 

gynnsamt klimat för krisbearbetning och skydda mot ytterligare utsatthet för stress 

och låt de drabbade prata om det som hänt. Krisinformationen bör vara så enkelt 

formulerad som möjligt; det som har hänt, vilken information som finns, vilka 

som har sett eller vet något och det som krisinformatörerna vet just nu (Nilzon, 

2004:42f). 

 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser och höjd beredskap tar upp att det ska finnas en krislednings-

nämnd under extraordinära händelser som kan överta hela eller delar av verksam-
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hetsområdet om kommunen/landstinget anser att det behövs, beroende på den ex-

traordinära händelsens omfattning och karaktär (Sveriges kommuner och lands-

ting, 2007:33f). I lagen finns även tre principer. Ansvarsprincipen tar upp verk-

samhetsansvar som betyder att den som har ansvaret för en verksamhet under 

normala förhållanden, även har detta ansvar om det skulle inträffa en allvarlig kris 

och detta verksamhetsansvar kompletteras av ett geografiskt områdesansvar. Det 

handlar om kommuners säkerhet om att inventera, analysera, värdera, förebygga 

och åtgärda oönskade händelser (KBM:s utbildningsserie 2003:8, s.19). Kommu-

nen är geografiskt ansvarig på lokal nivå, länsstyrelsen på regional nivå och reger-

ingen på nationell nivå. Likhetsprincipen tar upp att en verksamhets organisation 

och organisering ska så långt det är möjligt vara den samma vid fred som vid kris 

och krig och närhetsprincipen tar upp att en kris ska hanteras på lägsta möjliga 

nivå i samhället (Sveriges kommuner och landsting, 2007:3ff). 
 

3.2.3 Kanaler 

Webbplatsen, e-post, telefon, medier och möten är några av de vanligaste kanaler-

na (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 4, 2006:9). Kanaler för att få ut informa-

tion kan vara direktkontakt via sammanträden, politiskt möte, telefonsamtal, per-

sonligt möte eller personalmöten, text nerskrivet på papper – exempelvis PM, tid-

ningar, brev, böcker, anslagstavlor rapporter eller annonser, via datorer såsom 

webb, bloggar, mejl, hemsidor och elektroniska tidningar samt bilder genom TV, 

film, fotografier, Powerpoint eller annonser (Kylén, 2008:179). Kriskommunika-

tion via webben kan vara avgörande för huruvida man lyckas hantera kriser eller 

inte (Perry & Taylor, 2003:216). 

 

Men kanalerna för informationsbyte kan bli överbelastade. Eftersom stora mäng-

der samtal ska skötas på kort tid, uppkommer det regelbundet problem för att mot-

tagarna ska kunna nås med information. Det kan bero på att det inte finns tillräck-

ligt med personal eller kapacitet i telefonväxlar, telesystem som inte håller måttet 

eller överbelastning av olika tekniska system med mera (Flodin, 1999:21). Infor-

mationsarbetet är en integrerad del av all verksamhet och kommunikation fordrar 

samarbete, samverkan och mycket intern kommunikation (Krisberedskapsmyn-

digheten, häfte 1, 2006:3f). Med integrerad kommunikation menas att samma 

budskap förs ut i alla kanaler samtidigt. (Lesley, 2004:12). Det finns fyra dimen-
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sioner i integrerad kommunikation: budskap – det vi vill förmedla, kanaler – där 

vi förmedlar budskapet, påverkan – hur budskapet passar in, och tid – när vi för-

medlar budskapet (Lesley, 2004:22). 

 

WIS är ett webbaserat informationsdelningssystem som är nationellt och är fram-

ställt för att kommuner, landsting och andra myndigheter ska kunna ta del av in-

formation om kriser. Det är en kostnadsfri funktion för aktörer som har ansvar för 

kriser. Med hjälp av WIS kan man tillsammans skapa en bild av situationen före, 

under och efter en kris genom en aktiv delning av ledningsinformation. Systemet 

går till så att de som är uppkopplade på systemet kan dela information med andra 

genom en så kallad dagboksfunktion. En kommun kan till exempel ha sin egen 

dagbok i systemet som andra kommuner kan gå in och följa de händelser eller den 

utveckling som sker. WIS har utvecklats för att i första hand användas under kri-

ser men fungerar även som en plats för att lagra erfarenhet som kan vara till hjälp 

vid förebyggande arbeten. Det ligger även som ett underlag för övning och utbild-

ning. Inom WIS finns möjligheten att medverka i en låtsasvärld som används i ut-

bildningssyfte (msb.se). Om en organisation ska kunna fungera på rätt sätt måste 

den förlita sig på andra människor i dess sociala omgivning. Målet med kommu-

nikation inom en organisation är att stärka organisationens samspel med externa 

och interna grupper (Vos & Schoemaker, 2006:10). 

 

Vi är beroende av information vare sig den kommer in eller lämnas ut. I ett sam-

hälle har vi bland annat kommunerna som fungerar som sändare, där den ska 

meddela medborgare om vad som händer. Tidningar, radioprogram, annonser och 

informationsblad fungerar då som sändare. Här är medborgaren en mottagare som 

ska lägga märke till informationen som skapar mening och får medborgarna att 

följa det som händer. Om man vänder på det hela så kan medborgaren fungera 

som sändare. Han skickar till exempel sitt meddelande till någon inom kommunen 

där olika tjänstemän kan ta del av information. Detta kan vara ett exempel där in-

formationen flödar genom olika nivåer med ett stort antal mottagare. Sändningen 

sker när information skickas ut och sändaren är ansvarig för vad som skickas ut 

(Kylén, 2008:178f). 
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3.3 Efter en kris 

3.3.1 Utvärdering och lärande 

I utvärderingar inleder man med att förklara och fastställa problemet. Sedan tar 

man fram olika förklaringar till varför problemet uppkommit. Utifrån förklaring-

arna konstruerar man sedan åtgärder som kan användas och genomföras (Kylén, 

1992:313). En utvärdering kan göras i början av en utbildning eller projekt, under 

en aktuell process, i slutstadiet och efter en tid. Den ena tidpunkten utesluter inte 

den andra. Emellertid kan det vara helt olika företeelser man tar reda på och ut-

värderingar kan göras för olika ändamål (Kylén, 1992:247). Utvärderingar genom-

förs ofta för att få ett underlag för politiska beslut om huruvida en aktivitet ska få 

fortsätta eller upphöra (Sandberg & Faugert, 2007:129). Utvärderingar är en 

mycket central del där politiska organ och tjänstemän måste ha stor uppmärksam-

het på kommunikativa aspekter (Hallin et al, 2004:68). En utvärdering är inriktad 

på hur förberedd man är på att katastrofer kan hända och vilken träning man har 

utifall något skulle inträffa. Utvärdering utifrån en riskanalys handlar om förmå-

gan att undersöka risker och ta beslut om hur man ska behandla dem. Utvärde-

ringen ska också helst innefatta vilken kunskap som ledningen har om hur man 

går igenom och klarar av de situationer som uppkommer. När man utvärderar i ef-

terhand testar man om anvisningar följts och informationen varit tydlig. Vidare tit-

tar man på om man agerat på ett klokt och rätt sätt, om man agerat efter vad in-

volverade personer klarade av och hur man anpassade situationen (Kylén, 

2008:136ff). 

 

En utvärdering sett ur en organisations perspektiv går ut på att tillfredsställa verk-

samhetens mål genom att skapa en organisation med en bra struktur som ger an-

svars- och arbetsfördelning. Arbetsmetoder och rutiner byggs upp och personal 

anställs som ansvarar för arbetet. I utvärderingen testas personal, struktur och ru-

tiner för att se till om allt fungerar ändamålsenligt. Följer till exempel arbetsmeto-

der och rutiner med i utvecklingen och är de anpassade till de arbetsuppgifter som 

finns? Är metoderna tillräckligt effektiva? Är organisationsstrukturen med be-

slutsordning, ledningsfunktioner och staber lämpad för verksamheten? Utvärde-

ringar som riktar in sig på utveckling följs alltid med förslag till åtgärder där av-

sikten är konstruktiv och positiv. Förslagen är något som måste tas fram tillsam-
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mans med de personer som ska sätta dem i verket (Kylén, 1992:11f). I en utvärde-

ring är olika intressenter en viktig beståndsdel. Intressenterna kan vara politiker, 

tjänstemän, medborgare eller offentliga funktioner inom kommun, länsstyrelse el-

ler landsting och intressenternas deltagande kan ha en positiv effekt då genomfö-

randet av de förslag som kommer fram går mycket smidigare om de som utvärde-

ras medverkar i utvärderingen på något sätt (Kylèn, 2008:23 & Kylèn, 1992:218). 

 

När anställda försöker förstå vad som hänt och hur problem kan lösas sker ett kol-

lektivt meningsskapande. Att föra loggbok är ett bra exempel på organisationslä-

rande (Johansson & Heide, 2008:168). Det huvudsakliga syftet med lärande är att 

det i princip ska verka för förändringar i handlingssätt som leder till att människor 

kan upptäcka och lösa problem på ett snabbare sätt (Mikkelsen, 1998:64). För att 

uppnå effektivt organisationslärande måste organisationen först skaffa sig infor-

mation om saker och ting, samla fakta, observationer och data. Sedan måste orga-

nisationen tolka informationen som insamlats och försöka få en förståelse över 

vad som bör göras för att lösa problemen. Till sist används informationen för att 

kunna tillämpa den i nya aktiviteter, uppgifter och beteenden. Detta för att sedan 

bemästra de uppgifter och utmaningar som man kommit fram till. Organisations-

lärande fordrar möjligheten att dela med sig av viktiga kunskaper så att de inte blir 

isolerade från andra aktörer som skulle kunna använda informationen (Garvin, 

2000:20f). 

 

3.4 Samverkan/samarbete 

Vi anser att begreppen samverkan och samarbete har likvärdig betydelse. 

 

Eftersom samhällets krishanteringsförmåga mellan aktörer på lokal, regional och 

nationell nivå grundas på samverkan och är beroende av varandra, är det viktigt 

med samarbete (Sveriges kommuner och landsting, 2007:4). Kommuner och 

landsting saknar särskilda bestämmelser om samverkan i krisberedskapslagstift-

ningen (Sveriges kommuner och landsting, 2007:55), men grundförutsättningen 

för att systemet ska fungera är att alla aktörer kan samverka oavsett vilken sorts 

kris det är fråga om (Sveriges kommuner och landsting, 2007:8). Samordning be-
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hövs för att det är helt oacceptabelt att olika organisationer lämnar ut olika infor-

mation i samma fråga (Krisberedskapsmyndigheten, häfte 4, 2006:3). 

 

För att förstärka samordningsförmågan, klara av väntade och oväntade krissitua-

tioner och använda erfarenheter från tidigare kriser och även av andra aktörer bör 

organisationen anordna utbildning och övning (Sveriges kommuner och landsting, 

2007:68). Man bör ta reda på vad organisationen behöver kunna och anordna se-

minarier och föreläsningar om krishantering för att utbilda de anställda. Man kan 

även medieträna, alltså intervjuträna framför en kamera (Krisberedskapsmyndig-

heten, häfte 2, 2006:12). Samarbete symboliserar åtgärder som människor genom-

för tillsammans och när våra relationer betraktas via våra handlingar, formas det 

en nära förbindelse mellan organisering, ledarskap och samarbete (Lima, 

2007:156). Enligt Lennéer & Thylefors (2005) går samarbete ut på att två eller 

flera personer för ihop sina resurser och ansträngningar för att nå upp till ett 

gemensamt mål. Det finns en mängd samarbetsformer och de kan se olika ut bero-

ende på situation och vilka uppgifter som ska verkställas. Samarbete kan ses som 

ett gemensamt sätt att lösa problem och fordrar olika slags ansträngningar från de 

aktörer som finns. Man arbetar efter att kunna göra det möjligt för inblandade par-

ter att kunna dela kunskap och reflektioner mellan varandra. Om deltagarna kän-

ner varandra inom en grupp förbättras kommunikationen mellan dem. I ett samar-

bete måste man kunna röra sig inom andra aktörers ansvarsområden för att till ex-

empel hjälpa en kollega som inte klarar av sitt arbete för stunden (Lennéer & 

Thylefors, 2005:207f). För att uppnå resultat i sin utvecklingsplanering är kom-

muner alltså starkt beroende av andra parter. Bristande samordning kan få som 

följd att människor kastas mellan olika enheter samt att resurser används ineffek-

tivt på grund av dubbelarbete, gränsdragningar och ansvarsproblem (Öhman, 

1998:37). 

 

Det står i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap att kommuner inom sitt geografiska 

område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår sam-

ordning i planerings- och förberedelsearbetet, att de krishanteringsåtgärder som 

vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att informationen 
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till allmänheten samordnas. Om informationen inte är samordnad är det risk för att 

exempelvis medier och allmänheten får olika budskap vilket kan förvärra krissitu-

ationen (Sveriges kommuner och landsting, 2007:42ff). Exempel på samarbete 

kan vara att två grannkommuner skriver avtal om att koppla samman deras vatten-

system för att kunna använda varandras vattentäkter om vattnet inte kan utnyttjas i 

en av kommunerna (KBM:s utbildningsserie 2003:8, s.16). 

 

4 Metod 

4.1 Undersökningsansats 

Vi har valt att använda oss av ett induktivt angreppsätt då undersökningen bygger 

på att vi empiriskt tagit fram material som sedan kopplats tillbaka till teorierna. 

Undersökningen kan sägas vara deskriptiv eftersom den beskriver hur de tio 

kommunerna i Gävleborgs län arbetar kommunikativt genom kriser samt att be-

skriver hur kommunerna samarbetar mellan varandra i samband med kriser. Stu-

dien har en komparativ ansats då vi är ute efter att jämföra kommunernas arbets-

sätt, kommunikationskanaler och relationer mellan varandra (Ekström, 2000:42). 

Vi söker kunskap om hur de olika kommunerna fungerar, samverkar och agerar 

kommunikativt i händelse av en kris (Ekström & Larsson, 2000:17). Eftersom un-

dersökningen baserats på att undersöka fenomen som kommuner och organisatio-

ner, samt att vi har undersökt hur varje kommun i Gävleborgs län arbetar, definie-

ras vår studie som en komparativ fallstudie (Esaiasson et al, 2007:264). 

 

4.2 Metodval 

Då syftet var att undersöka hur Gävleborgs län med deras tio kommuner arbetar 

kommunikativt igenom kriser samt för att få specifik information om hur samver-

kan och ansvar fungerar mellan kommunerna, ansåg vi att en kvalitativ metod var 

bäst lämpad. I en kvalitativ metod genomför man en undersökning som är djupgå-

ende med fokus på kvalitativa egenskaper, processer och relationer (Ekström & 

Larsson, 2000:17). En kvalitativ metod går ut på att man ägnar stor uppmärksam-

het åt enskilda händelser och detaljer som kan uppfattas som små (Thurén, 

2007:112). Vi inte ute efter att generalisera utan att mer gå in på djupet och för att 

kunna genomföra vår studie på bästa möjliga sätt och få svar på frågeställningar-
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na, använde vi oss av intervjuer. Med anledning av antalet intervjupersoner valde 

vi att göra dessa via telefon (Esaiasson et al, 2007:264).  

 

4.3 Samtalsintervjuer 

Undersökningsmaterialet härstammar från primära källor i form av intervjuer där-

för att vi bedömer metoden som bäst lämpad för att besvara våra frågeställningar. 

I valet av telefonintervjuer kan kvalitén på intervjuerna tyckas försämra resultatet 

men vi använde denna metod trots detta (Denscombe, 2000:15). Anledningen var i 

första hand för att få tyngd i undersökningen. I valet av att använda få, personliga 

intervjuer eller att intervjua samtliga kommuner via telefon valde vi telefonalter-

nativet. Allt för att vi skulle få så mycket relevant information som möjligt. 

 

4.4 Urval 

I undersökningen gjordes ett strategiskt urval då vi valt ut personer i kommunerna 

som kunde tänkas ha relevant information om kriskommunikation (Esaiasson et 

al, 2007:292). Då undersökningen berör ämnen som kommunikation och informa-

tion fanns en uppfattning om vilka som vi kunde intervjua. Därför valde vi att 

genomföra informantintervjuer med informationsansvariga på varje kommuns in-

formationsavdelning (Ekström & Larsson, 2000:52). Sedan utökades undersök-

ningen med hjälp av ett snöbollsurval, där informanterna gav oss information om 

vilka ytterligare personer i kommunerna som vi kunde intervjua (Esaiasson et al, 

2007:291). Därför intervjuades även de personer som ansvarar för säkerhet och 

beredskap i kommunerna. Vi har även gjort telefonintervjuer med de två personer 

som är mest insatt i kriskommunikation på länsstyrelsen i Gävleborg för att få en 

djupare förståelse för vilken roll de har före, under och efter en kris samt vilken 

samverkansroll de har. Allt som allt intervjuades 20 personer. 

 

4.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Utgångsläget var att söka och samla ihop teori som var lämpligt för vår studie. Ef-

ter att teorin var klar och utifrån dessa skapat en intervjumanual, ringde vi till 

kommunernas informationschefer och frågade om det var okej att genomföra in-

tervjuer med dem. Varje intervjuperson tillfrågades om det var okej att spela in 

samtalen via telefon. Ingen av de tillfrågade hade dock några problem med detta 
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(Ekström & Larsson, 2000:230). Varje intervjutillfälle började med ett antal upp-

värmningsfrågor som till exempel vad personen arbetade med och hur länge de 

hade arbetat. Detta gjordes för att skapa en god atmosfär (Esaiasson et al, 2007: 

298). Vi gick sedan över till att ställa öppna frågor som informanterna kunde tala 

fritt omkring och därefter ett antal uppföljningsfrågor för att ge intervjupersonen 

chansen att lägga till potentiellt viktiga saker som annars inte skulle kommit fram 

(Esaiasson et al, 2007:259). Efteråt transkriberades intervjuerna för att få fram 

materialet på papper för att få en bättre överblick över materialet. Dessutom kan 

inspelningarna och transkriberingarna vara bra för oss för att kunna gå tillbaka i 

materialet ifall det är något vi inte har riktigt förstått (Ekström & Larsson, 

2000:64). För att följa en röd tråd genom hela uppsatsen är den indelad i de olika 

avsnitten teori, resultat och analys i kategorierna som finns: före en kris, under en 

kris, efter en kris och samverkan. 

 

4.5.1 Undersökningens validitet 

De personer som intervjuats är mycket insatta i ämnet, det vill säga, de är ansvari-

ga för kriskommunikation och samordning i kommunerna, så vi anser att vi fått 

relevant information. Eftersom vi har intervjuat ett stort antal personer, 18 perso-

ner från de tio kommunerna samt två personer från länsstyrelsen anser vi under-

sökningen som giltig i högsta grad (Esaiasson et al, 2007:291f). Validiteten kan 

dock sänkas då inte intervjufrågorna är testade i förväg genom provintervjuer 

(Esaiasson et al, 2007:303, Ekström & Larsson, 2000:60). Men för att höja validi-

teten har vi intervjufrågor som relaterar till vårt syfte (Se bilaga 1). 

 

4.5.2 Undersökningens reliabilitet 

I och med valet av telefonintervjuer var vi medvetna om att intervjuerna fick lov 

att göras inom en mycket begränsad tid så vi hade inte möjlighet att ställa många 

frågor som man annars kan göra i en personlig intervju (Esaiasson et al, 

2007:265). Detta kan ha en negativ inverkan på reliabiliteten i och med att man 

möjligtvis får ut mindre information om relevanta delar. Reliabiliteten kan även 

sänkas med tanke på att vi genomförde telefonintervjuer då vi inte kunde uppfatta 

hur intervjupersonerna agerade under intervjun (Ekström & Larsson, 2000:61). 

Reliabiliteten kan även sjunka då vi inte kan vara säkra på att vi har fått rätt svar 
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ifrån våra intervjupersoner (Esaiasson, 2007:266). För att stärka reliabiliteten av 

vår undersökning har vi vid samtliga telefonintervjuer använt oss av bandspelare 

för att spela in allting som sägs. Detta för att vi sedan så fort som möjligt kunde 

skriva ner vad som sagts för att kunna gå tillbaka och kontrollera om vi missat 

några relevanta saker (Ekström & Larsson, 2000:64). Intervjumanualen är även 

formulerad så att den inte innehöll några varför-frågor då sådana kan ha inverkan 

på studien i och med att informanten kan uppfatta intervjun som ett läxförhör. I 

manualen förekommer i stort sett bara öppna frågor som ger intervjupersonerna 

möjlighet att utveckla sina svar (Esaiasson et al, 2007:259, 298).  

 

5 Empirisk bakgrund 

Under perioden mellan 25/11 och 17/12 2009 har vi genomfört telefonintervjuer 

med de som vet mest om kriskommunikation i kommunerna. Först pratade vi med 

informationscheferna som är de som arbetar med krisledningsplanerna och med 

kriskommunikation. Informationscheferna ansåg att det var bra om vi pratade med 

säkerhetssamordnarna också eftersom det är de som utarbetar risk- och sårbar-

hetsanalyserna, så telefonintervjuer genomfördes även med dem för att få ännu 

mer information om kommunernas arbete med kriskommunikation. Vi har även 

gjort telefonintervjuer med både beredskapsdirektören och pressekretera-

ren/informatören på länsstyrelsen för att få en djupare förståelse för hur de arbetar 

före, under och efter en kris samt vilken samverkansroll de har. Sammanlagt har 

20 personer intervjuats. 

 

I Nordanstigs kommun pratade vi med en person som är både förvaltningssekrete-

rare och informationssamordnare, och även webbansvarig. I Hudiksvalls kommun 

pratade vi med informationschefen och säkerhetssamordnaren som även har hand 

om Nordanstigs kommun. I Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner intervjua-

de vi deras respektive informationschef och beredskapssamordnare. I Söderhamn 

fick vi prata med informationschefen som även är IT-chef, turistchef och projekt-

ansvarig. Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs kommuner har samma beredskaps-

samordnare. Vi intervjuade även Gävle och Hofors kommuners respektive bered-

skapssamordnare och informationschef, Sandviken kommuns webbredaktör, in-

formationsassistent och beredskapssamordnare, Ockelbo kommuns turist- och 
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informationsansvarig och beredskapssamordnare/säkerhetschef samt beredskaps-

direktören och pressekreteraren/informatören på Länsstyrelsen i Gävleborg. 

 

6 Empiri  

Utifrån telefonintervjuerna fick vi fram detta resultat. Där det står länsstyrelsen 

menar vi länsstyrelsen i Gävleborg i detta kapitel. 

 

6.1 Före en kris 

6.1.1 Planering och förberedelse 

Kommunerna har utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna tagit fram ett antal 

scenarier som kan tänkas hända, så som långvarigt strömavbrott, snöoväder, över-

svämning och pandemier, som de sedan övar. Oftast är det länsstyrelsen som an-

ordnar krisövningarna som kommunerna deltar i och i nätverket med informa-

tionsansvariga inom respektive kommun kan de delge varandra erfarenheter. I och 

med de övningar som Ockelbo kommun har haft vet kommunen att de är sårbara 

när det gäller informationssidan. Mycket på grund av att de är en liten kommun, 

den minsta i länet. Någonting som de tog upp, var att övningarna inte enbart är 

positiv, eftersom de i övningarna ändå vet att det är just övningar och inte på rik-

tigt. Därför kan det vara bra, anser de, om det skulle kunna finnas ett annat sätt att 

hitta kommunikationsvägar både internt och externt så att de slipper brista i in-

formationen under en krissituation. Även Ovanåker ansåg att det är svårt att förbe-

reda sig inför en kris. De menade att det är en sak att öva, men det är en helt annan 

situation när det väl är en kris. Många kommuner eftersökte dock fler utbildningar 

och övningar. 

 

I Hudiksvalls kommun har förvaltningscheferna gått utbildning i information och i 

att möta media i krisartade situationer. Att det är just cheferna som gått utbildning 

är eftersom det är oftast de som blir ställd inför dessa frågor och måste ut med 

budskap om krisen. Beredskapssamordnaren i Hudiksvalls kommun: 

 

Det är viktigt att de kan möta medierna, och kan hantera allt och det 

har vi övat och utbildat tillsammans med representanter från media. 

Det är väldigt värdefullt med utbildning och övning. 
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Hudiksvalls kommun försöker att arbeta med den kommunikativa planeringen i 

vardagen genom att utbilda alla arbetsledare i information och kommunikation ef-

tersom de anser att deras huvuduppgift är att vara konsultativ gentemot deras ar-

betsledare och för att det ska fungera bättre i en krissituation. Som Hudiksvalls in-

formationschef sa: 

 

Bara i det arbetet att vi får folk att tänka och använda kommunikation 

i vardagen gör att det fungerar bättre när vi hamnar i kris, för har du 

inte en god informationsverksamhet i vardagen, då kan du inte bygga 

upp en bra krisinformationsfunktion. 

 

Även Ljusdal övar sin krisledning och tjänstemannaledning eftersom de menar att 

det är de som ska leda kommunen i en kris. Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs var 

inne på samma spår och förutom att de övar med kommunernas krisledningsorga-

nisation har de även haft övningar separat med kommunernas informationsenhe-

ter. De menade att om inhämtning, utlämning och delning av information inte 

fungerar kan de heller inte kommunicera de beslut de fattat. Som säkerhetssam-

ordnaren i de tre kommunerna sa: 

 

/.../ det har visats sig att väldigt mycket av kommunens krishanterings-

förmåga handlar om förmågan att hantera information och kommuni-

kation /.../ 

 

Söderhamns kommun övar regelbundet och försöker uppdatera listan med kon-

taktpersoner. De anser att de har övningar för att försöka minimera misstag. Sö-

derhamns informationschef: 

 
Jag tror att den kommun som kan säga att man i en kris inte gör miss-

tag, den blir nog svår att hitta, tror jag. Det är ju därför man också 

övar för att försöka undvika de misstagen man gör. 

 

De anser vidare att det är bra att säkerhetssamordnaren finns som håller koll på de 

tre kommunerna där denne verkar, (Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker) och är den 
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som ser till att de övar med jämna mellanrum, att planerna är uppdaterade och föl-

jer med i kommunens utveckling. Kommunen menar också att kriskommunikatio-

nen är viktig men i det dagliga arbetet finns risken att den inte har högsta prioritet. 

 

Även Bollnäs kommun har scenarieövningar ibland men anser att man behöver ha 

det oftare än vad som förekommer. De anser att det kan vara problematiskt med 

övningar i och med att ju fler myndigheter som är involverade desto mer kaos kan 

det bli gällande ansvarsfördelningar. Bollnäs informationschef: 

 

Det gäller ju att veta vem som gör vad och vad man har för uppdrag, 

det är ju oerhört viktigt. 

 

Många kommuner har nämnt att det är viktigt att även de som arbetar inom kom-

munen men inte håller på med information och kommunikation i det vardagliga 

arbetet behöver utbildning inom ämnet. Speciellt verkar de tänka på att receptio-

nen/växeln behöver vara medveten om vad som är på gång för att de ska kunna 

svara på inkommande samtal och för att de ska kunna hantera frågorna snabbt, ska 

de även kunna hänvisa till rätt person. Som kommunikationschefen på Gävle in-

formationsavdelning funderade: 

 

/.../ om det kommer en fråga till receptionen, hur ser vi till att den här 

kommer till informatörerna och så vidare, så att alla har samma in-

formation? 

 

Sandvikens kommun ansåg att det skulle kunna finnas ett annat sätt för kommu-

nerna att kommunicera med allmänheten för att förebygga en krissituation så att 

medborgarna bättre förstår att de har ett eget ansvar att hjälpa sig själva så gott det 

går i en kris. De påpekade att kommunen har krisledningsplaner på deras hemsida, 

men att de inte är det första en medborgare tittar på. Som säkerhetssamordnaren i 

kommunen sa: 

 

/.../ det är väl inga bestsellers /.../ 

Länsstyrelsen övar regelbundet med andra aktörer och har även egna övningar och 

går olika utbildningar, exempelvis grund- och fortsättningskurs vad gäller olyckor 
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med radioaktivt nedfall, alltså kärnkraftsolyckor. I utbildningarna ingår diskussio-

ner och utbildning i kriskommunikation. De har även utbildat personer på länssty-

relsen som inte arbetar med kommunikation annars, för att använda dem som ex-

trahjälp med att förstärka uthålligheten när det gäller kommunikationen vid en kris 

så att fler i organisationen kan arbeta med kommunikationsfrågor och inte bara in-

formationsavdelningen. Länsstyrelsen har även ett nätverk med kommuninforma-

törerna för att vara mer förberedda kommunikativt vid en krissituation. De berät-

tade att vid en större kris diskuteras först vilka som ska kallas in, exempelvis in-

formationssidan kallas in i ett tidigt skede för att de ska komma på plats och börja 

arbeta med information och kommunikation. De följer händelseutvecklingen till-

sammans med krisberedskapsorganisationen och utifrån läge vidtas de åtgärder 

som behövs. 

 

6.1.2 Risk och sårbarhetsanalyser, krisledningsplaner och kriskom

munikationsplaner 

Säkerhetssamordnarna i alla Gävleborgs kommuner utarbetar krisledningsplaner 

utifrån de risk- och sårbarhetsanalyser som de olika förvaltningarna ute i kommu-

nerna gör. Ovanåkers kommun håller på att revidera sin krisledningsplan och sin 

kriskommunikationsplan. De menade att det är den planen som ligger till grund 

för hela deras arbete inom kriskommunikation. Hudiksvalls och Ljusdals kommu-

ner håller på att uppdatera sina kriskommunikationsplaner och Gävle kommuns 

kriskommunikationsplan blev färdig i maj 2009. Hofors kommun håller på att ar-

beta fram ett åtgärdsprogram utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna där de kopplar 

de olika enheternas åtgärdsförslag mot kommunens resurser. Säkerhetssamordna-

ren i Hofors kommun: 

 

/.../ det här ska vara ett levande dokument, en process, som vi hela ti-

den jobbar med och försöker och beta av de åtgärder man föreslår 

och då är det ju en budgetbit in i bilden också. 

 

Nordanstigs kommuns krisledningsplan är indelad i fyra punkter. Första punkten 

innefattar analysera läget, bedöma konsekvenserna och föreslå åtgärder. Andra 

punkten är att verkställa krisledningsnämndens beslut. Att ansvara för intern och 

extern information samt mediekontakter är tredje punkten. Sista punkten är att 



29 
 

samordna service och teknikstöd. Delar av krisledningsplanerna kan även använ-

das i andra sammanhang än i extraordinära händelser. Exempelvis om det blir en 

svår trafikolycka med skolelever eller något annat som kräver stor insats från 

kommunen. Då arbetar de på samma sätt som i en extraordinär händelse och be-

mannar ungefär likadant. Gävle samordnare uttryckte det så här: 

 

De här extraordinära händelserna sker tack och lov inte så ofta. Man 

hoppas att man jobbar i onödan. 

 

Hudiksvalls kommun håller på att göra en kriskommunikationsplan som ska ligga 

som en bilaga i krisledningsplanen och den blir mer som en checklista, eftersom 

de av erfarenhet vet att det är mer behövligt än ett stort dokument på till exempel 

20 sidor. De tyckte att deras arbete täcks in av krisledningsplanen och deras in-

formationspolicy som är lätta dokument båda två. 

 

Även om krisledningsplanen ska upp i fullmäktige en gång per mandatperiod, har 

Gävle kommun även en organisationsbeskrivning där det finns mer detaljer och 

som kan ändras kontinuerligt vid behov. Gävle samordnare uttryckte det så här: 

 

Det är en för liten fråga att ta upp i fullmäktige men vi kan få ett 

snabbt beslut i kommunstyrelsen. 

 

6.2 Under en kris 

6.2.1 Krishantering 

Eftersom Nordanstigs kommun är en liten kommun ansåg de att det är lätt att 

sammankalla personal vid en kris. Hudiksvalls kommun ansåg att det är viktigt att 

dokumentera genom hela krisen. Vilka beslut som tas, när de tas, vilka som tog 

vilka beslut och av vilket syfte och det kan vara svårt att få alla människor att göra 

det. Som säkerhetssamordnaren beskrev det: 

Det ska göras av alla och här är kanske den största svårigheten i kri-

sen, att få alla människor att dokumentera det man gör, när man gör 

det, vilka åtgärder man vidtagit. Man hyr in maskiner, tjänster, man 

kanske köper mat. Det måste dokumenteras, vad är det man gör, när 

man gör det och varför. 
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Hofors kommun berättade att i deras krishantering har de en informationsavdel-

ning som arbetar med webben, de har en avdelning som arbetar mot massmedia 

och en upplysningscentral som arbetar ut mot allmänheten. 

 

Eftersom media inte är så intresserade av att ha presskonferenser längre och är 

snabb på att intervjua egna personer som de själv väljer ut anser kommunerna att 

de också måste vara snabba, helst snabbare. Som informationschefen i Ovanåkers 

kommun uttryckte det: 

 

/.../ det gäller ju att vi också är snabba. Vi ligger alltid tvåa för medier 

har ju alltid spelat på det här innan vi har fått reda på det /.../ Ja, det 

är ett stort arbete med krisinformation. 

 

Bollnäs kommun ansåg att det inte är lätt med krishantering eftersom ingen kris är 

den andra lik och att det är svårt att agera efter en färdig manual när de exempel-

vis ska möta media. Informationschefen i Bollnäs kommun: 

 

/.../ det är svårt att säga att det liksom ska gå enligt en viss mall utan 

varje händelse är unik på något sätt /.../ 

 

De försöker ändå att tänka ut hur de ska få ut information, hur de ska samordna, 

om det finns lokaler som de kan ha uppsamling i och hur de tar hand om krisen. 

Bollnäs kommun har haft sin beskärda del av kriser och de anser att de har lärt sig 

av de erfarenheter som de gått igenom. 

 

Något som Gävle kommun saknar är fler alternativa lokaler ifall de inte av någon 

anledning inte kan vara i just den lokalen som de hade planerat för. 

 

6.2.2 Ledningsgrupp och krisgrupper 

Nordanstig kommuns krisledningsgrupp består av tjänstemän, kommunchef, för-

valtningscheferna, samhällsbyggnadschef, räddningschef, informationsansvarig 

och säkerhetssamordnare. Förvaltningscheferna i Hudiksvalls kommun har hand-

plockat några personer som kan rycka in i krisinformationsarbetet om det skulle 
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behövas. Exempelvis med omvärldsbevakning, ta emot journalister och att hjälpa 

till med dokumentering. Det är personer som har ett intresse och är handlingskraf-

tiga vid en kris. Krisledningsgruppen är även med i länsstyrelsens övningar. 

 

Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs kommuner har även en frivillig resursgrupp 

som består av ett antal personer som i en kris kan förstärka olika funktioner i den 

kommunala verksamheten och som samarbetar med kommunernas civilförsvarsfö-

reningar. Samordnaren i dessa kommuner ansåg att det borde vara en tydligare lag 

om vem som ska ta befälet i en extraordinär händelse. 

 

6.2.3 Kanaler 

Beroende av hur allvarlig krisen är och vilken sorts kris det rör sig om, används 

olika kanaler vid olika tidpunkter under en kris. Men alla kommuner använder sig 

av webben och radion i första hand. Kommunerna ansåg att det är viktigt att kris-

webben uppdateras kontinuerligt så fort det hänt någonting nytt. Informationsche-

fen på Söderhamns kommun formulerade sig så här: 

 

Lokalradion blir ju väldigt avgörande och deras möjlighet att nå ut 

till allmänheten. Den är otroligt viktig för oss i ett sådant samman-

hang. [...] Webben är naturligtvis en otroligt viktig kanal men vi är 

också en kommun med många äldre och vi måste ju också se till att nå 

de också på olika sätt och då är radion ett viktigt redskap. 

 

Alla kommuner har en krisledningscentral som de kan aktivera vid en större kris. 

Det är en skuggsida på deras hemsidor som de kan sätta igång direkt vid en kris 

och användas under den tiden som allmänheten förväntas ha behov av att få svar 

på frågor. Där kan de informera om krisen och uppdatera den kontinuerligt. Den 

stör inte den ordinarie hemsidan och används för att ge allmänheten korrekt in-

formation. Krisinformationscentralen används även för att kommunerna ska kunna 

avlasta varandra för att bli mer uthålliga i krisen. 

 

Även länsstyrelsen lägger upp information på rikstäckande krisinformationshem-

sidan för att det kan vara intressant för andra människor utanför länet att veta vad 

som händer. De ansåg att Radio Gävleborg är en viktig kanal som är överlägsen 
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de övriga kanaler som tv och tidningar, men att medborgarna vänder sig i första 

hand till deras egna kommuner och förlitar sig på deras kanaler. Beredskapsdirek-

tören sa: 

 

/.../ men det förtar inte behovet att vi också ska kunna få ha kriskom-

munikation utifrån våran roll. Det är minst lika viktigt, om inte vikti-

gare att kommunerna kan svara upp emot kommunikationsbehovet. 

 

De sex kommunerna i Hälsingland har ett gemensamt krisinformationsnummer 

som går via en kommunväxel. I händelse av en kris kan alla medborgare i Häl-

singland ringa det numret för att få information om vad som hänt. Egentligen är 

det inte mer eller annan information än den som ges ut på hemsidan, men kom-

munerna har märkt att medborgare tar till sig informationen bättre om de inte bara 

läser den utan att de får höra den också. Säkerhetssamordnaren i Ovanåker, Sö-

derhamn och Bollnäs kommuner sa: 

 

/.../ det har ju visats sig att även om folk läser information så tar de 

till sig det bättre om de får ringa och prata med någon /.../ så kan de 

uppleva det som att de har fått bättre information och mer information 

när dom har pratat med en levande människa än bara läst på en data-

skärm. 

 

Den har funnits i ett och ett halvt år, men bara använts en gång och det var vid 

skogsbränderna i Hassela sommaren 2008. Det finns ingen motsvarighet i Gästrik-

lands kommuner. Gävle kommun ansåg att de behöver utveckla hur de ska vara 

nåbara på telefon eftersom de är blockerade för ingående samtal när krislednings-

gruppen är igång. Det hade de inte riktigt pratat om i kommunen. Länsstyrelsen 

berättade att de inte heller har en upplysningscentral dit människor kan ringa och 

få svar på sina frågor. De har pratat om det, men länsledningen med länshövding 

och länsråd har inte fattat beslut om det ännu. 

 

Vid mindre kriser används inte kriswebben men information om det som hänt 

läggs i alla fall ut på kommunernas hemsidor. De kan använda sig av ett verktyg 

som innebär att vart de än befinner sig så kan de med hjälp av deras mobiltelefon 
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skicka iväg ett SMS som hamnar direkt på startsidan på kommunens hemsida. 

Ockelbo kommun medger dock att deras hemsida är väldigt begränsad men att de 

ska uppdatera den i januari 2010. Även TV och tidningar används som kanaler, 

men vissa kommuner anser att tidningar kommer i andra hand eftersom de oftast 

ligger ett dygn efter. 

 

Nästan alla kommuner använder WIS (Webbaserat Informations System) där de 

kan gå in och se vad andra kommuner gör och dela intern information med olika 

myndigheter och aktörer i alla kommuner i Sverige. Hudiksvalls kommun känner 

till att det finns ett dagbokssystem men det är inget de använder sig av. De vet att 

det är en brist idag, men de ska försöka skapa ett medvetande om det. Länsstyrel-

sen arbetar också med WIS där de för in informationen vid en kris. De gör även 

studiebesök för att hålla sig uppdaterade om olika verksamheter. Eftersom all in-

formation går så snabbt idag, måste de försöka fundera ut hur de ska hålla jämn 

takt och nå ut i tid med rätt information vid rätt tillfälle. 

 

Vissa kommuner nämnde även deras egna intranät som en viktig kanal eftersom 

kommunerna kan utnyttja de anställda, som blir informerade om vad som hänt så 

fort som möjligt, till att exempelvis svara på allmänhetens frågor. Då är det viktigt 

att alla anställda på kommunen får rätt uppgifter och kunskap om krisen. De möter 

många människor i sitt arbete och då behöver den interna informationen fungera. 

Även inom länsstyrelsen har de kontakt internt genom intranätet eftersom det är 

en snabb och bra väg och för att exempelvis personalgrupper som växeln ska veta 

hur de ska hantera samtal som kommer in som handlar om krisen. 

 

En annan bra kanal är äldreomsorgen, där många människor nås för att sprida in-

formation från mun till mun eller via tryckt media. Andra kanaler som kom på tal 

var flygblad, hemvärnet, att sätta upp lappar på stan eller att lägga lappar i brevlå-

dorna, megafoner, högtalarbilar och SMS-tjänster direkt till medborgarna. Men de 

kanalerna används vid extrema situationer som exempelvis när elen har slagits ut. 

Kommunerna situationsanpassar informationen och menade att de har stor fantasi 

när det gäller kanalval och i ett allvarligt läge får de inte vara främmande för nå-

got. Som informationschefen i Söderhamns kommun sa: 
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I ett skarpt läge kommer vi att använda alla kanaler som står till buds 

och det innefattar allt ifrån radio till de här moderna medierna, inter-

net och allt vad det nu är. 

 

Sätter flyglarmet igång ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är det en 

uppmaning till allmänheten att lyssna på radion, som då är kanalen. 

 

Hudiksvalls kommun tyckte dock att tillgången på bilder till allmänheten vid en 

kris var undermålig och ansåg att det är viktigt att tillgodose medborgare med just 

bilder. 

 

6.3 Efter en kris 

6.3.1 Utvärdering och lärande 

De flesta kommuner berättade att de inte haft några riktiga kriser att utvärdera, 

men de har utvärderat de övningar, med de scenarier som de kan drabbas av, som 

de haft. Då har de haft samtal med de andra kommunerna om hur de arbetade i 

krisen, hur informationen har hanterats, vad de gjorde bra och vad de gjorde mind-

re bra, om deras informationsinsatser var tillräckliga och vad de kan göra bättre 

nästa gång samt om de nådde ut till alla som de borde ha nått ut till. 

 

Kommunerna tar också med de lärdomar som de dragit utifrån krisen. De tar till-

vara erfarenheter och skriver utvärderingsrapporter med sammanfattning. Den 

rapporten kan användas i nästa övning eller om det blir en ny kris. I utvärderingen 

påvisas även brister om det funnits sådana. Det kan exempelvis vara brister i ut-

bildningar, brister i medvetenhet i kriser och krishantering, och det dokumenteras 

så att politikerna får ett beslutsunderlag för vilka åtgärder som kommunen vill att 

de bör åtgärda. Som säkerhetssamordnaren i Hudiksvalls kommun uttryckte det: 

 

Syftet är naturligtvis att man ska lära sig någonting av det, att få nåt 

matnyttigt ut från det. 
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Utvärderingsresultaten används till att förbättra krisledningsplanerna och för att 

dra lärdomar. Det är viktigt med uppföljning för att kunna lära sig hur man ska 

handla i kommande krissituationer ansåg Hudiksvalls kommun. 

 

De flesta kommuner ansåg att de ska ha löpande utvärdering under en kris med 

omvärldsbevakning, att se över vad medierna skriver om händelsen och för att se 

var de behöver korrigera kommunikationen ser de över vilka frågor som kommer 

in till kommunen via de olika kanalerna som de använder. 

 

Länsstyrelsen ansåg att så snart krisen är över är det viktig med ett möte där de 

kan diskutera hur det gick och vad de kan göra bättre till nästa gång. Det är oftast 

krisberedskapsfunktionen som tar initiativ till mötena efteråt, där olika aktörer 

som polisen, räddningstjänsten, kommuner och länsstyrelsen samlas och diskute-

rar hur de tyckte att allt funkade, om de fick tag på varandra som de behövde, om 

det är för mycket information eller kanske för lite och om de lyckades få en 

gemensam lägesbild eftersom det är viktigt att länsstyrelsen och de olika kommu-

nerna har samma lägesbild. Länsstyrelsen hör också med Radio Gävleborg att de 

fick den information som de behövde för att de skulle kunna nå ut till allmänheten 

på ett bra sätt via radion. 

 

Efter Hasselabränderna hade länsstyrelsen, räddningstjänsten, informationsavdel-

ningen från Hudiksvalls kommun och informatören från Nordanstigs kommun en 

sammankomst.  Hudiksvalls kommun tyckte det var svårt att sammanställa doku-

mentationen efter Hasselabränderna, eftersom det var dokumenterat på ett svår-

hanterligt sätt. Därmed ansåg de att de lärt sig att dokumentationen måste utföras 

på ett annat sätt. De funderar på om det kanske räcker med att de endast dokumen-

terar i den egna verksamheten. 

 

Gävle kommun tyckte att det ska göras en medieutvärdering efter en kris, där 

pressklipp värderas och att de lyssnar på tonlägen och tittar på webbstatistik, till 

exempel hur webben har blivit besökt. De ska även utvärdera alla tjänstemän som 

varit berörda av krisen genom intervjuer för att fånga upp hur kvalitativt arbetet 

varit. I en större kris kanske det görs en enkätundersökning om det är medarbetare 
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på många olika platser. Svaren kan användas för framtida handlingsplaner. Efter-

som deras sista kris var snökaoset 1998, kan de inte beskriva hur utvärderingsar-

betet kan gå till. Men de vet att de ska göra en utvärdering efter svininfluensapan-

demin, där de ska ta tillvara erfarenheterna och dokumentera till nästa gång för det 

är inte säkert att de anställda är kvar då någonting nytt händer. Säkerhetssamord-

naren menar att: 

 

Folk byter jobb, slutar, hittar nya jobb, går i pension och är inte med i 

den här organisationen längre. Dokumentation och erfarenheterna 

måste på något sätt beskrivas med den ansatsen naturligtvis, att det 

ska vara ett lärande för framtiden. 

 

Kommunerna tog upp att deras anställda kan genom WIS-systemet skriva ner 

händelseförloppet så att de i efterhand kan se vad man har gjort och hur man har 

agerat för att dra lärdomar till en annan gång. 

 
6.4 Samverkan/samarbete 

Alla kommuner i Gävleborgs län samarbetar med varandra, men vissa samarbeten 

är mer nära varandra än andra. Kommunerna i Hälsingland, alltså Nordanstig, 

Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal, har ett nära samarbete. 

Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun har till exempel gemensam rädd-

ningstjänst och miljö- och hälsoskydd. Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker har 

också gemensam räddningstjänst och en och samma säkerhetssamordnare, så de 

har utvecklat ett nära samarbete som exempelvis att de har rätt att gå in och stötta 

varandra med personal om kapaciteten reducerats, till exempel om uthålligheten 

inom personalen börjar ta slut. De kan även gå in och sköta varandras hemsidor. 

Bollnäs kommun anser att det är viktigt att kommunerna arbetar i samma system 

för att underlätta samarbetet under en kris. De använder sig av en så kallad frivil-

lig resursgrupp som är ett samarbete med civilförsvarsföreningar inom Bollnäs, 

Ovanåker och Söderhamn. Gruppen består av ett antal personer som kan komma 

in och förstärka olika funktioner inom kommunala verksamheter, till exempel in-

formationsfunktioner. Söderhamns kommun ansåg dock att det behövs utvecklas 
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mer samarbete mellan kommunerna i hela länet. Som kommunens informations-

chef uttryckte det: 

 

Det finns väldigt mycket att göra när det gäller samarbetsfrågor, det 

tror jag att det återstår en del. Då menar jag samarbetet inte bara i 

landskapet utan över lag. /.../ när det gäller hälsingekommunerna tror 

jag att vi kan utveckla det också. 

 

Gästriklands kommuner; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, har gemensam 

räddningstjänst och de ansåg att de ligger långt fram när det gäller informationsbi-

ten i samarbetet. Hofors kommun har ett tätt samarbete med de andra kommuner-

na i Gästrikland men har även ett samarbete med Älvkarleby kommun i Uppsala 

län. De träffas alla fem kommuner en gång i månaden och utbyter erfarenheter, 

tips och råd. De har även en gemensam mall för handledningsprogram enligt lagen 

om skydd mot olyckor. Det pågår en utredning om de fem kommunerna alla ska 

ingå under Gästrike räddningstjänst och få ett eget förbund med samtliga kommu-

ners säkerhetsavdelningar och det vill Hofors gärna eftersom de är en liten kom-

mun och känner att de behöver allt stöd de kan få. Informellt har Hofors kommun 

samverkan med Sandvikens kommun och deras informationsavdelning för att 

kunna få och ta emot hjälp med till exempel webben. Sandviken har även årligen 

samarbete med Dalarnas län. Gävle kommun tyckte det är mycket viktigt att sam-

verka med de andra kommunerna i Gävleborgs län, för det kan exempelvis vara så 

att en kris sträcker sig över kommungränserna eller att en medborgare bor i en 

kommun och arbetar i en annan. 

 

De flesta kommuner ansåg att de är så små att de behöver stor samverkan. Ockel-

bo kommun har exempelvis ett samarbete med Gävle kommun som sköter kom-

munens datauppkopplingar samt att de delar samma telefonväxel. Detta för att 

man ska kunna gå in och hjälpa till ifall den ena kommunen slås ut vid en kris. 

Beredskapssamordnaren i Ockelbo kommun: 

 

/.../ tittar man på vår lilla kommun då så är den ju väldigt beroende av 

samarbete över gränserna. 
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Inom länet finns ett samarbete som baseras på kunskapsöverföring mellan kom-

munerna, och då är det mest hälsingekommunerna. Kommunerna i länet har dess-

utom övningar där de informerar varandra om sina erfarenheter. Som informa-

tionschefen i Hudiksvalls kommun sa: 

  

På det sättet samarbetar vi också att vi delger varandra erfarenheter 

och har övningar gemensamt. 

 

Söderhamns informationschef uttryckte det så här: 

 

Det är ju även bra att få andras erfarenheter på det här området. 

 

Flera kommuner i länet har gemensamt övat exempelvis om det skulle bli en 

kärnkraftsolycka och stora dammbrott. 

 

Hälsinglands kommuner har ett gemensamt krisinformationsnummer och inom en 

halvtimme kan kommunerna få ut fem personer i varje kommun, alltså trettio per-

soner, att hjälpas åt att svara på allmänhetens frågor vid en kris. Som Ovanåkers 

informationschef uttryckte det: 

 

/.../ det blir ju som ett callcenter kan man nästan säga /.../ 

 

Kommunerna vet att allmänheten vill ringa in och berätta saker som de varit med 

om och att medborgarna också kan ge tips om och var det hänt något. De vet ock-

så att det är viktigt att få information av allmänheten. Säkerhetssamordnaren i Hu-

diksvalls kommun uttryckte det så här: 

 

Då får man kontakt med allmänheten på ett annat sätt och inte bara 

ger information. Det känns bra att samarbeta på det sättet. 

 

Länsstyrelsens nätverk med kommuninformatörerna är en viktig länk när det gäll-

er för dem att få ut information. När det uppstår en kris har länsstyrelsen regel-

bundna telefonmöten där de stämmer av för att få en gemensam lägesbild och dis-

kuterar olika åtgärder som behöver vidtas. Det är svårt att få en samlad bild av vad 
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som händer och det är ”helt naturligt” anser pressekreteraren och informatören på 

länsstyrelsen, eftersom det är många inblandade för att få den gemensamma lä-

gesbilden, men tillade att: 

 

Det tar lite tid och gör att det dröjer lite innan vi når ut med informa-

tion, till exempel via media. Det kommer vi nog alltid att kunna jobba 

mer på för att snabba upp. Men det är också viktigt att man säkrar in-

formationen, att man säkert vet att den här informationen vi går ut 

med stämmer. 
 

Gävle Kommun berättade att det är mest länsstyrelsen som håller i möten med alla 

kommuner i länet så kommunerna har gemensamma erfarenhetsutbyten, läranden, 

utbildningar och regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Det tycker kommunen är 

bra för det är enklare om de känner varandra när det inträffar en kris och det är bra 

att ha ett utbrett nätverk vid en kris. De andra kommunerna ansåg också att läns-

styrelsen är en viktig länk i informationskedjan och att de har ett bra samarbete 

med dem och de flesta kommuner anser att länsstyrelsen är en bidragande del till 

den goda samverkan som finns inom länet. Som Ljusdals säkerhetssamordnare sa: 

 

/.../ vi har ju länsstyrelsen som är väldigt bra och tydlig spindel i nä-

tet/.../ 

 

Länsstyrelsen anser att samverkansövningar kan utvecklas hela tiden och att det är 

viktigt att diskutera olika scenarier, alltså händelser, med jämna mellanrum efter-

som det är så många olika scenarier som kan förekomma. Även kompetensutveck-

ling anser de som viktigt. Beredskapsdirektören ansåg att Hälsingland eventuellt 

har lite mer samverkan, bland annat eftersom de har ett gemensamt krisinforma-

tionsnummer som han inte tror finns något motsvarande i Gästrikland. Bered-

skapsdirektören sa: 

 

/.../ de jobbar tajtare, informatörerna i Hälsingland, än vad man gör i 

Gästrikland. 
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Genom de samverkansmöten de har med de olika kommunerna lever länsstyrelsen 

upp till den samordningsroll de har. Beredskapsdirektören uttryckte sig så här: 

 

/.../ det är ju så att vi inte ska ta ansvaret för information och kommu-

nikation, utan vi ska verka för att samordning kommer till stånd. 

 

Beredskapsdirektören på länsstyrelsen berättar att de har fyra olika roller kopplat 

till kriser och kriskommunikation. Första rollen är att de ska verka för att samord-

ning kommer till stånd mellan aktörerna i länet vid en stor kris och att de ska vara 

en länk gentemot centrala myndigheter och regeringen. De ska även verka för att 

alla kommuner i länet har en gemensam lägesbild av en kris. Den andra rollen 

gäller räddningstjänsten. Vid exempelvis en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrel-

sen om de måste gå in med befolkningsskyddsåtgärder, alltså räddningstjänsten. 

Den tredje rollen är att de har ett ansvar med smittsamma djursjukdomar. Det är 

då länsveterinärerna som spårar och bekämpar smittan, men länsstyrelsen går in 

och svarar för samordningsrollen i frågan. Den fjärde rollen slutligen, handlar om 

höjd beredskap där länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet, men det 

har inte så hög prioritet just nu. 

 
7 Analys 

7.1 Före en kris 

7.1.1 Planering och förberedelse 

Krisberedskapsarbetet är viktigt för att kunna hantera kriser i den vardagliga verk-

samheten. I planeringen ska man i förväg ha bestämt vem som fattar beslut och 

vem som har ansvar under en kris. Träning och beredskap gäller för alla personal-

nivåer inom en organisation och övning genom simuleringar kan vara en stor hjälp 

för att få bättre insikt i hur väl förberedd man är vid en kris. Det är viktigt med ut-

bildning och breda kunskaper, särskilt för nyckelpersoner som chefer, för att de 

ska få mer insikt i kriskommunikation (3.1.1). 

 

Genom att Hudiksvalls kommun utbildar alla arbetsledare i information och 

kommunikation försöker de arbeta med den kommunikativa planeringen i varda-

gen. Detta kan tyda på att kommunen tagit fasta på hur viktigt det är med att kun-
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na hantera en kris och att det är speciellt viktigt att chefer vet hur de ska agera 

kommunikativt i det dagliga arbetet och även vid en kris. Många kommuner 

nämnde att det är viktigt att även de anställda som inte arbetar med information 

och kommunikation i kommunen, behöver utbildning inom ämnet. Även länssty-

relsen Gävleborg utbildar personal som inte arbetar med kommunikation för att 

använda dem som extrahjälp vid en kris. Det kan vara ett tecken på att länsstyrel-

sen och de flesta kommuner är bra förberedda inför en kris och att all personal kan 

hantera information och kommunikation i vardagen. Ovanåker, Söderhamn och 

Bollnäs kommuners informationsenheter har haft egna övningar och de övar även 

med kommunernas krisledningsorganisation eftersom de anser att om inhämtning, 

utlämning och delning av information inte fungerar kan de heller inte kommunice-

ra de beslut de fattat. Kanske kommunerna förstår det viktiga i att kunna hantera 

en kris. Möjligtvis kan det även vara så att kommunerna har planerat strategiskt 

och att de klarar av en situation även om inte planen håller samt att de vet inne-

börden av krishantering. Eftersom Söderhamns kommun övar regelbundet och an-

ser att de har övningar för att försöka minimera misstag kan det vara ett tecken på 

att de övar tillräckligt och att de kan hantera de oväntade situationer som kan upp-

stå. Det kan även tolkas som att kommunen anser att de har övningar för att kunna 

minska antalet misstag vid en krissituation, vilket kan ge mer effektiva strategier. 

 

Bollnäs kommun ansåg att de behöver ha scenarioövningar oftare än vad de har 

och att det kan vara problematiskt med övningar eftersom ju fler som är involve-

rade i övningen desto mer kaos kan det bli gällande ansvarsfördelning. De ansåg 

även att det är viktigt att veta vem som gör vad. Det kan möjligen vara så att 

kommunen tycker det är svårt att veta vem som gör vad i en stor övning och att de 

har rätt i att de behöver ha fler övningar. Intrycket är att kommunen behöver ut-

veckla sin krisledningsplan där ansvarsfördelningen ska stå klart och tydligt. 

 

Ockelbo kommun ansåg att övningar inte enbart är positivt eftersom de vet att det 

är övningar och inte på riktigt. Kommunen tar kanske inte alltid övningarna på 

allvar men det kan även betyda att kommunen tycker det är svårt med övningarna 

och att de behöver ha fler så att de får fler chanser att träna. Även Ovanåkers 

kommun ansåg att det är en sak att öva, men att det är en något helt annat när det 
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väl är en kris eftersom det är svårt att förbereda sig inför den. Det verkar som att 

de är medvetna om svårigheten med att kunna anpassa beredskapen på bästa sätt. 

Många kommuner eftersökte dock fler utbildningar och övningar och det kan vara 

ett tecken på att de vill utveckla sin krishantering. 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg uppgav att de anordnar krisövningar utifrån scenarier 

som tagits fram från risk- och sårbarhetsanalyser och som kan tänkas hända i lä-

net. Då vet kommunerna vad som kan tänkas hända i deras egen kommun samt i 

hela länet och är förberedda genom övningarna så att de vet vad de ska göra i hän-

delse av en kris. Länsstyrelsen är även i behov av att kunna ha en överblick om 

kommunerna är tillräckligt uthålliga så att andra än informationsavdelningen inom 

organisationen kan arbeta med kommunikationsfrågor. Detta kan tolkas som att 

länsstyrelsen är medveten om sin funktion som samordnare. Ockelbo kommun 

ansåg att de är sårbara när det gäller information på grund av att de är en liten 

kommun. De kanske har för lite övningar och utbildning för deras anställda och 

det kan i sin tur betyda att de inte är tillräckligt förberedda inför eventuella kriser. 

 

Förvaltningscheferna i Hudiksvalls kommun har gått utbildning i information och 

att möta media i krisartade situationer eftersom det är de som oftast kommunicerar 

budskap om krisen. Även i Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs övar 

kommunerna sin krisledning och tjänstemannaledning för att det är de som ska 

leda kommunen vid en kris och det kan tolkas som att hälsingekommunerna vär-

desätter övningar. Hälsinglands kommuner verkar ha en mer utvecklad insikt i att 

utbilda chefer i kriskommunikation än vad Gästriklands kommuner har och det 

kan vara ett tecken på att Gästrikland har sämre förutsättningar för att hantera en 

krissituation. 

 

7.1.2 Risk och sårbarhetsanalys, krisledningsplaner och  

kriskommunikationsplaner 

Risk- och sårbarhetsanalyserna är en ständigt pågående process där man bland an-

nat identifierar och analyserar befintliga hot och risker. Tanken är att analyserna 

ska bli en naturlig del i det fortlöpande säkerhetsarbetet (3.1.2). En krislednings-

plan består oftast av en checklista med ansvarsfördelningar och det finns även oli-
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ka planer för hur kommunikationen ska användas vid en kris. En paradox är dock 

att det ska finnas planer som man går efter i en krissituation men det är likväl inte 

bra att helt och fullt förlita sig på en plan, eftersom den är statisk och att en kris 

aldrig ser likadan ut (3.1.3 och 3.1.4). 

 
Hofors kommun håller på att arbeta fram ett åtgärdsprogram utifrån risk- och sår-

barhetsanalyserna och menar att det är ett levande dokument som de hela tiden ar-

betar med. Det verkar som att kommunen ständigt utvecklar sin syn på vilka åt-

gärder som de behöver göra för att minimera eller undvika deras risker och hot i 

kommunen och att de vet hur det ska gå till att lösa säkerhetsarbetet på bästa sätt. 

 
Bollnäs kommun ansåg att ingen kris är den andra lik och att det är svårt att verka 

efter en färdig manual. Det kan vara ett tecken på att Bollnäs kommun uppmärk-

sammat den svåra balansgången mellan att ha en statisk plan och att kunna impro-

visera om inte planen håller. Möjligheten finns att Bollnäs kommun ändå vet hur 

de ska göra eftersom de lagt märke till problemet. Ovanåker, Ljusdal och Hudiks-

valls kommuner tog upp att de håller på att arbeta om sina kriskommunikations-

planer och menade att det är den planen som ligger till grund för hela deras arbete 

inom kriskommunikation. Gävle kommuns kriskommunikationsplan blev färdig i 

maj 2009. De har alltså utvecklat sitt krisplaneringsarbete och därför kommer det 

troligtvis att gå bra för dem om det händer en kris. Hudiksvalls kommun tog även 

upp att deras kriskommunikationsplan kommer att bli som en checklista eftersom 

de av erfarenhet vet att det är mer behövligt än ett stort dokument på till exempel 

20 sidor. Eftersom de har ett ”lätt” dokument finns det förmodligen tid under kri-

sen att både gå igenom planen och att kunna improvisera om planen inte håller. 

Det ger intrycket av att de har lyckats i sin strategiska planering. Kommunerna 

använder även krisledningsplanerna i andra sammanhang än i extraordinära hän-

delser. Om det exempelvis hänt en svår trafikolycka är bemanningen ungefär lika 

stor. Det kan betyda att kommunerna använder sig av krisledningsplanerna i både 

små och stora kriser och att de vet hur de ska använda den. 
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Sandvikens kommun efterlyste ett annat sätt att kommunicera med allmänheten än 

de krisledningsplaner som kommunen har på hemsidan och uppmärksammade att 

medborgarna måste förstå att de har ett eget ansvar att hjälpa sig själv så gott det 

går i en kris. Risken finns att kommunen inte har en väl utarbetad kriskommunika-

tionsplan som de kan använda vid en kris. Möjligtvis vill kommunen utveckla sin 

kommunikation mot allmänheten men vet inte hur de ska göra. Dessutom kanske 

kommunen vill ge medborgarna en bättre chans att förstå hur de ska gå tillväga 

vid en kris. 

 

7.2 Under en kris 

7.2.1 Krishantering 

Krishantering innebär bland annat att organisera krisledning och krisgrupper, pla-

nera ansvarsfördelningar, åtgärder och informationshantering. Det innefattar även 

att kunna lösa de problem som uppkommer. Krishantering är viktigt, speciellt un-

der det första dygnet av en kris eftersom snabba beslut måste fattas och relevant 

information måste föras ut till alla som är berörda av krisen (3.2.1). 

 

Även fast Hofors kommun är en mycket liten kommun har de en informationsav-

delning som arbetar med webben, en avdelning som arbetar mot massmedia och 

en upplysningscentral som arbetar ut mot allmänheten. Det kan betyda att de tagit 

fasta på att kommunikation är en viktig del i en organisation och att kommunen är 

bra utrustad kommunikativt vid en krissituation. Då hanteras krisen mycket effek-

tivare och det kan gå snabbare att få ett avslut på krisen. 

 

Bland annat Ovanåkers kommun, tog upp att de måste vara snabba med att få ut 

information till allmänheten vid en kris så att medborgarna får relevant informa-

tion. Det kan tyda på att de förstår vikten av att allmänheten behöver få rätt infor-

mation från pålitliga källor. Risken finns att medierna kan hinna före med infor-

mation som inte behöver vara sann och att medborgarna då inte vet vem de ska 

lita på om kommunen för ut annan information om krisen. Att även länsstyrelsen 

nämnde att information flödar så snabbt att de måste komma på sätt att hålla jämn 

takt för att kunna nå ut i tid med rätt information vid rätt tillfälle kan vara ett teck-
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en på att länsstyrelsen är medvetna om att de måste hålla sig uppdaterade för att 

kunna fatta snabba beslut i kriser. 

 

7.2.2 Ledningsgrupper och krisgrupper 

En ledningsgrupps uppgift är att se helheten i säkerhetsarbetet och att arbeta fram 

övergripande långsiktiga planer. Lokala krisgrupper bör fungera som utökning av 

den normala ledningen vid kommuner, företaget eller landsting. Chefer, personal-

ansvarig och även frivillig personal kan ingå i gruppen och för att krishjälpen ska 

vara tillfredsställande bör krisgruppens medlemmar ha träning i krisarbete (3.2.2). 

 

I Hudiksvalls kommun har de tagit fasta på detta och har handplockat personer 

med ett intresse för att hjälpa till och som är handlingskraftiga. Även Ovanåker, 

Söderhamn och Bollnäs kommuner har frivilliga resursgrupper som samarbetar 

med kommunernas civilförsvarsföreningar. Det är möjligt att dessa fyra kommu-

ner har ett mer kvalitativt arbetssätt när det gäller krisgrupper och att använda re-

surser, men det kan även vara så att de andra kommunerna också har lokala kris-

grupper men inte tänkte på att berätta det vid intervjuerna. Även krislednings-

grupperna är med i länsstyrelsens övningar och det kan vara ett tecken på att 

gruppmedlemmarna får tillräckligt med träning i krisarbete. 

 

7.2.3 Kanaler 

Några av de vanligaste kanalerna för att få ut information vid en kris är webbplat-

sen, e-post, telefon, olika medier och möten. WIS (webbaserat informationssy-

stem) är en funktion för aktörer som har ansvar för kriser. Ett problem som kan 

uppstå är att kanalerna kan bli överbelastade eftersom stora mängder information 

ska hanteras på kort tid. Det är viktigt att samma budskap förs ut i alla kanaler 

samtidigt för att alla medborgare ska kunna ta del av krisinformationen, men det 

är även viktigt att medborgarna fungerar som sändare för att de kan bidra med 

viktig information om krisen (3.2.3). 

 

Alla kommuner använder flera kanaler för att få ut information till allmänheten. 

Mest använder de webben och radion där medborgare kan läsa och höra om vad 

som hänt och genom krisinformationsnumret i Hälsingland kan de även få prata 
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om det. Även TV och tidningar används som kanaler, men vissa kommuner anser 

att tidningar kommer i andra hand eftersom de oftast ligger ett dygn efter. Man 

kan tolka det som att kommunerna rangordnar de olika kanalerna som för ut in-

formation och det kan betyda att de medborgare som inte har tillgång till de dato-

riserade medier kommer att få krisinformation senare än de som har tillgång till 

dessa medier. I de teorier som vi hittade om kanalval vid en kris, uppmärksamma-

des inte radion nämnvärt. När vi sedan pratade med de olika kommunerna och 

länsstyrelsen framkom det att radion var den främsta kanalen mycket på grund av 

dess möjlighet att nå ut till allmänheten. Det är ju inte alla som har tillgång till de 

moderna medierna. Att radion inte uppmärksammas av forskare som en viktig ka-

nal vid en kris, kan möjligen tyda på som att det är en gammal medieform som 

kanske inte uppmärksammas i den nya eran med alla nya tekniker som finns, ex-

empelvis internet, SMS och MMS. Det kan tänkas att radion helt enkelt glöms 

bort. 

 

Alla kommuner berättar att de har en krisledningscentral som de kan aktivera vid 

en större kris för att få ut information till allmänheten. Vid en mindre kris används 

mest deras respektive hemsidor. Det kan vara ett tecken på att kommunerna är väl 

medveten om att det behövs mer resurser från deras sida när det är en större kris 

och att de litar på IT-tekniken. Krisinformationscentralen används även för att 

kommunerna ska kunna avlasta varandra för att bli mer uthållig i krisen. Det kan 

betyda att kommunerna känner varandra väl eftersom det blir bättre samverkan 

om de som samarbetar är väl förtrogna med varandra. Att även länsstyrelsen läg-

ger upp information på den rikstäckande krisinformationssidan för att människor 

utanför länet också ska kunna få information, indikerar att medborgare utanför lä-

net är välförsedda med information. Hälsingekommunerna har även ett gemen-

samt kristelefonnummer som medborgare i landskapet kan ringa för att få infor-

mation om krisen. Gävle kommun ansåg att de behöver utveckla hur de ska vara 

nåbara på telefon eftersom de är blockerade för ingående samtal när krislednings-

gruppen är igång. Det lutar åt att Hälsingland har en mer utvecklad förståelse för 

medborgarnas behov av information vid en krissituation. Det kan också vara så att 

Gästriklands kommuner är medvetna om att det kan behövas fler öppna linjer vid 

en kris och att medborgarna inte får relevant information om en kris i tid, som det 
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ser ut idag. Länsstyrelsen berättade att de i dagsläget inte har någon upplysnings-

central där människor kan ringa in och få svar på frågor. Ett beslut om att upprätta 

en sådan är dock på gång. Möjligtvis är även länsstyrelsen medveten om att de 

behöver mer utveckling i kommunikationsaspekter. 
 

Nästan alla kommuner sade sig använda WIS och även länsstyrelsen Gävleborg 

gör det. Det kan möjligen vara så att de flesta kommunerna och då även länssty-

relsen följer med i utvecklingen och att de litar på tekniken. Hudiksvalls kommun 

tyckte det var viktigt att dokumentera vilka beslut som tas, när de tas och vilka 

som tog beslut och med vilket syfte, genom hela krisen, men ansåg att det kunde 

vara svårt att få de anställda att göra det. De känner även till ett system i dagboks-

form men det är inget de använder. Det ger intrycket av att Hudiksvalls kommun 

vet hur de ska göra men inte gör det. Kanske känner de att de inte har tid eller re-

surser för att införa det. Möjligtvis är det även så att kommunen inte vet hur de 

ska komma igång med projektet. Det kan även vara ett tecken på att en del kom-

muner inte använder WIS. Vissa kommuner tog upp att även deras intranät använ-

des som en viktig kanal internt, så att de anställda har rätt uppgifter om krisen. 

Länsstyrelsen Gävleborg använder också intranätet för att kommunicera inom or-

ganisationen. Detta kan tolkas som att inte alla kommuner använder intranätet och 

att de som använder det har bättre förutsättningar för att hantera en kris. 

 

Vissa kommuner tog upp äldreomsorgen, hemvärnet, flygblad och SMS-tjänster 

direkt till medborgarna som olika kanaler att välja mellan om det till exempel är 

elavbrott. De använder sig av alla kanaler som de kan hitta. Det kan tolkas som att 

kommunerna är påhittiga och kan improvisera när det gäller. Troligtvis använder 

kommunerna både de traditionella kanalerna och de lite mer nymodiga kanalerna 

utan att bry sig om eventuell prestige och att de använder den kanal som passar 

bäst för tillfället. Hudiksvalls kommun tog upp att det behövdes mer bilder som 

allmänheten kan ta del av vid en kris och det kan tyda på att kommunen inte har 

utvecklat den möjligheten och att allmänheten inte får den information som de be-

höver vid en krissituation. 

 

Kommunerna vet att det är viktigt att få information av allmänheten som kan ringa 

in och berätta om det hänt något. Risken finns då att folk som ringer inte har något 
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vettigt att säga och tar upp tiden för andra som verkligen har information som be-

höver spridas. Det kan även vara så att personen som tar emot informationen inte 

vet vad den ska göra med den för att de inte har fått tillräcklig intern utbildning. 

 

7.3 Efter en kris 

7.3.1 Utvärdering och lärande 

En utvärdering är inriktad på hur förberedd man är på att katastrofer kan hända 

och vilken träning man har utifall något skulle inträffa. I utvärderingar inleder 

man med att förklara och fastställa problemet. Sedan tar man fram olika förklar-

ingar till varför problemet uppkommit. Utifrån förklaringarna konstruerar man se-

dan åtgärder som kan användas och genomföras. En utvärdering genomförs bland 

annat för att få ett underlag för politiska beslut för att kunna förbättra de kommu-

nikativa aspekterna. Syftet med lärande är att det ska kunna förändra olika tillvä-

gagångssätt som leder till att människor kan upptäcka och lösa problem på ett 

snabbare sätt (3.3.1). 

 

De flesta kommuner uppger att de inte haft några kriser att utvärdera eller att det 

var längesen de hade en kris. De har istället utvärderat de övningar som har gjorts. 

Det förefaller som att kommunerna inte väntar på att kriser ska inträffa för att 

kunna lära sig utav dem utan övar kontinuerligt för att vara väl förberedd. Det kan 

även vara så att kommunerna har handlingskraftiga åtgärder som de kan sätta in 

vid en kris. I utvärderingarna har kommunerna samtal med grannkommuner om 

hur de gått tillväga under krisen och vad som har gått bra eller dåligt. Även Läns-

styrelsen har varit med på mötena och de tyckte att det är viktigt att de har samma 

lägesbild som kommunerna. Möjligheten finns att kommunerna och länsstyrelsen 

har tagit fasta på att det är mycket viktigt med samarbete för att andra aktörer ska 

kunna ta del av information som kan vara bra lärdomar inför potentiella kriser. 

 

Länsstyrelsen ansåg att det är viktigt med möten efter en kris för att kunna disku-

tera hur krisen hanterades och om man kan göra det bättre. Vid mötena samlas 

länsstyrelsen tillsammans med kommunerna samt andra aktörer och myndigheter 

för att få en gemensam bild av situationen. Länsstyrelsen påpekade att det är vik-

tigt att de har samma lägesbild som kommunerna. Detta kan vara ett tecken på att 
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länsstyrelsens roll är betydande för att kommuner ska kunna lära sig av kriser. 

Kommunerna tar med sig det som de har lärt sig från de kriser som varit och 

sammanfattar det i rapporter som kan komma till användning vid kommande öv-

ningar eller om en ny kris skulle inträffa. Resultaten används till att förbättra kris-

ledningsplanerna, för att dra lärdomar och för att politiker ska få underlag om vil-

ka brister som finns och vilka åtgärder som krävs. Kommunerna anser att det är 

viktigt med uppföljning för att kunna lära sig hur man ska gå till väga i komman-

de krissituationer. Det kan tolkas som att de flesta kommuner håller sig väl uppda-

terade om vilka kriser som kan inträffa och hur man ska gå till väga för att klara 

av dem. Intrycket är att kommunerna verkligen gjort sina risk- och sårbarhets ana-

lyser. 

 

7.4 Samverkan/samarbete 

Samarbete och samordning krävs för att kunna hantera oönskade händelser i sam-

hället. Det är oacceptabelt att organisationer lämnar ut olika information i samma 

fråga vid kriser. Samarbete ses som ett gemensamt sätt att lösa problem och att 

kunna röra sig inom andra aktörers ansvarsområden. I ett samarbete måste man 

göra det möjligt för inblandade parter att kunna dela kunskap och reflektioner med 

varandra (3.4). 

 

Alla kommuner i Gävleborgs län samarbetar med varandra mer eller mindre. 

Många av kommunerna delar räddningstjänst och har bra samarbete den vägen. 

Vissa av kommunerna har även möjligheten att gå in och sköta varandras hemsi-

dor och stötta med personal om det inte finns tillräckligt i den egna kommunen. 

Det ser ut som att dessa kommuner har stora möjligheter att hantera de problem 

som kan uppkomma under kriser. 

 

Hälsinglands kommuner har ett gemensamt telefonnummer som allmänheten kan 

ringa för att få svar på sina frågor vid en krissituation. Kommunerna samarbetar 

genom att distribuera ut extrapersonal från olika kommuner som hjälps åt att svara 

på frågorna från allmänheten. Risken finns att många av de enskilda kommunerna 

inte har de resurser som krävs vid en kris och är starkt beroende av varandra för 

att kunna hantera kriser men det kan dock vara så att kommunerna är väl medvet-
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na vad de klarar av och hur de ska samarbeta för att klara av en kris. Det kan även 

betyda att kommunerna tar sitt ansvar gällande samordning och åtgärder. 

 

Gästriklands kommuner har ett nära samarbete och anser att de ligger långt fram 

gällande informationsaspekten. Hofors kommun som är en del av Gästrikland 

samarbetar även med Älvkarleby kommun i Uppsala län och Sandviken samarbe-

tar även med Dalarnas län. Gävle kommun uppger att de tycker det är viktigt att 

samverka med de andra kommunerna för att kriser är något som kan sträcka sig 

över kommungränserna. Detta ger intrycket av att kommunernas samarbete gäl-

lande informations och kommunikationsaspekter är väl uppbyggt, och man gärna 

arbetar tillsammans för att kunna lösa problem som uppstår. 

 

Gävleborgs län har ett samarbete som baseras på kunskapsöverföring mellan 

kommunerna och då är det mest kommunerna i Hälsingland. Kommunerna har 

även samarbetsövningar där de delar med sig av erfarenheter från vad man lärt sig 

i tidigare kriser eller övningar. Även detta kan tyda på att kommunerna är väl in-

satta i hur samarbetet ska gå till för att ta sig ur kriser på ett tillfredställande sätt. 

 

Det är länsstyrelsen som anordnar möten med alla kommuner i Gävleborgs län. 

Genom dessa möten har kommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter, läranden, 

utbildningar och regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunerna anser att 

detta är bra för att det är mycket enklare om man känner varandra om en kris skul-

le inträffa. De anser att länsstyrelsen har en viktig roll i informationssamarbete. 

Även detta kan tolkas som att samarbetet mellan kommunerna fungerar bra. Det 

verkar också som att länsstyrelsen är väldigt viktig för att samarbete mellan kom-

munerna ska bli möjligt. Länsstyrelsen anser att deras nätverk med kommunernas 

informatörer är viktigt när det gäller att få ut information. De har regelbundna te-

lefonmöten där de pratas vid om hur läget är och vilka åtgärder som bör vidtas. 

Det kan också vara ett tecken på att ett län inte skulle fungera vid en kris om inte 

länsstyrelsen existerade. 

 

Kommunerna är väl medvetna om att allmänheten är en viktig faktor för att få in-

formation om kriser. Samverkan med medborgarna är bra anser de, för att med-
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borgarna ringer gärna in och berättar om sådant som de upplevt och var saker har 

inträffat. Detta ger intrycket att medborgarna är intresserade av att samhället ska 

kunna hantera oönskade händelser. 

 

8 Slutsats 

 

• Hur förbereder sig Gävleborgs län kommunikativt inför en krissituation? 

 

De flesta kommuner deltar regelbundet i utbildningar och samarbetsövningar som 

anordnas av länsstyrelsen för att kunna lära sig hur man kan utveckla arbetet med 

att klara av bland annat kommunikationen vid kriser. I övningarna simuleras de 

scenarier som kan hända utifrån de risk- och sårbarhetsanalyserna som har gjorts. 

Flera kommuner ansåg att det är en svår uppgift med krisberedskap och eftersökte 

därför flera övningar. De flesta kommuner övar även sin krisledning och tjänste-

mannaledning eftersom det oftast är de som kommunicerar budskap om krisen. 

Kommunerna och länsstyrelsen utbildar ledning och personal som inte arbetar 

med kommunikation för att de ska kunna hjälpa till vid kriser ifall det behövs. 

Många kommuner har kriskommunikationsplaner som fungerar som en checklista 

med åtgärder för hur kommunikationen ska fungera på ett bra sätt. Vissa kommu-

ners planer var dock under utveckling. Krisplanerna används även vid mindre kri-

ser och inte bara vid extraordinära händelser. 

 

• Hur går Gävleborg läns kriskommunikation till under en kris? 

 

Kommunerna och länsstyrelsen måste kunna kommunicera snabbt och effektivt 

under en kris för att medborgarna ska få rätt information vid rätt tillfälle och de 

har ledningsgrupper och krisgrupper som hjälper till i krisarbetet. 

 

De använder sig huvudsakligen av radion och webben för att kunna informera 

allmänheten kriser. Radion var det främsta alternativet då de vet att alla medbor-

gare inte har tillgång till moderna medier. I händelse av en större kris, använder 

sig kommunerna och länsstyrelsen av en krisinformationscentral för att få ut in-

formation till allmänheten och för att bli mer uthållig i krisen. Länsstyrelsen an-
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vänder även den rikstäckande krisinformationssidan för att informera utåt. Vid 

mindre kriser används dock respektive kommuns hemsidor. Kommunerna använ-

der sig av alla kanaler de kan hitta som kan vara till hjälp, till exempel hemtjäns-

ten, flygblad eller SMS tjänster. TV och tidningar används som kanaler men vissa 

kommuner anser dock att tidningar kommer i andra hand. 

 

Länsstyrelsen och nästan alla kommuner använder sig av det webbaserade infor-

mationssystemet WIS som kanal för att internt kunna dela information med andra 

kommuner och myndigheter. Några kommuner samt länsstyrelsen ansåg att intra-

nätet är en viktig kanal för att informera anställda under en kris. Det är dock bara 

kommunerna inom Hälsingland som använder sig av ett gemensamt krisinforma-

tionsnummer där medborgare kan ringa in för att få information om kriser. 

 

• Utvärderar Gävleborgs län alla kriser och hur går deras utvärderingar till? 
 

De flesta kommuner uppgav att de inte haft några kriser att utvärdera. De har istäl-

let utvärderat de övningar som de har gjort utifrån tänkbara scenarier. I utvärde-

ringarna har de möten och samtal med andra kommuner om hur de har gått till 

väga vid en kris eller en övning. Vid mötena samlas kommunerna tillsammans 

med länsstyrelsen samt andra aktörer och myndigheter för att få en gemensam bild 

av situationen. Utvärderingsresultaten används till att förbättra krisplaner och för 

att dra lärdomar. Om det påträffas eventuella risker och brister i utvärderingarna, 

dokumenteras det i en rapport som politikerna sedan får så att de kan fatta beslut 

om vad som ska åtgärdas. Kommunerna och länsstyrelsen använder sig av WIS 

där utvärderingar och nerskrivna händelseförlopp kan användas av andra kommu-

ner eller myndigheter i lärandesyfte. 

 

• Samverkar kommunerna i Gävleborgs län med varandra när det gäller kri-

ser och i så fall på vilket sätt? 

 

Alla kommuner samarbetar med varandra mer eller mindre då många av kommu-

nerna är små och känner att de är beroende av andra kommuner och anser att de är 

i stort behov av samarbete. Många av kommunerna delar samma räddningstjänst 

och vissa av kommunerna har möjlighet att gå in och sköta andra kommuners 
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hemsidor ifall det skulle behövas. De samarbetar även med medborgarna som är 

viktiga aktörer för att få information om kriser då de ringer in och berättar om så-

dant som de har upplevt och var någonting har inträffat. 

 

Länsstyrelsen ordnar möten med alla kommuner i Gävleborgs län då de organise-

rar krisövningar utifrån scenarier som tagits fram från risk- och sårbarhetsanalyser 

och som kan tänkas hända i länet. Gästriklands kommuner samarbetar och träffas 

en gång i månaden för att utbyta kunskap, erfarenheter och att lära av varandra. 

Vissa av kommunerna delar samma datauppkopplingar och telefonväxlar för att 

kunna gå in som stöd ifall en kommun skulle slås ut av en kris. De har även en 

gemensam mall för handledningsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Även Hälsinglands kommuner träffas och genomför samarbetsövningar för att ut-

byta erfarenheter. Dessa kommuner samarbetar även genom att ha ett gemensamt 

telefonnummer som används vid kriser. Detta används för att kunna skicka ut per-

sonal till andra kommuner för att exempelvis svara på frågor från allmänheten. 

 

9 Egna reflektioner 

Genom att studera Gävleborgs län har vi fått en inblick i hur arbetet med kris-

kommunikation och krishantering kan gå till genom en kris. Kriskommunikation 

är ett ämne som är i ständig utveckling då nya kanaler för att kommunicera upp-

står regelbundet i vårt samhälle. I den litteratur som vi utforskat har vi uppmärk-

sammat att radion inte nämns särskilt mycket som informationskanal vid kriser. 

Detta var överraskande då det i studien framkom att radion används som en av de 

mest effektiva kanalerna för kriskommunikation för att den är en kanal som i prin-

cip alla kan ta del av. Vårt resultat pekar på att kriskommunikation och krishanter-

ing betraktas som företeelser med ständigt krav på uppmärksamhet och inget man 

får ta lätt på. Under studien framkom det att en kommun hade varit utan informa-

tör i ett helt år och det väckte vår uppmärksamhet. Denna kommun kanske inte 

uppmärksammat behovet att vara beredd i och med frånvaron av kriser. I många 

kommuner framkom det att personer hade ansvar för flera kommuner samt hade 

många arbetsuppgifter inom information och samordning. Det är viktigt i en 

kommun att det finns en riktig informationsavdelning och inte en person som skö-

ter allt, eftersom många arbetsuppgifter kanske leder till att man inte prioriterar 
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det som är viktigast. Kriskommunikation bör vara en del av vardagen och är inget 

som kan läggas åt sidan för tillfället då kriser uppkommer när man minst anar det. 

 

En sak till vi reflekterade över var behovet av samarbete mellan de olika kommu-

nerna. För att samhället ska klara sig bra ur en kris bör alla kommuner vara väl 

förberedda för att kunna hantera kriser. Risken med samarbete kan möjligen vara 

att man förlitar sig på andra och att de ska komma in och stödja om en kris inträf-

far. Om de kommuner som tillhandahåller resurser vid en kris själva inte kan han-

tera krisen, kan det möjligen resultera till att ytterligare kommuner inte har till-

räcklig kapacitet att fungera. I studien framgick det att de flesta kommuner ansåg 

att länsstyrelsen var en mycket viktig aktör för att kommunerna ska kunna utveck-

las i sin krishantering och frågan är om krishantering och kommunikation skulle 

fungera i länet om inte länsstyrelsen existerade. I studien fick vi mer insikt om 

länsstyrelsens betydelse och det känns betryggande att veta att den existerar. 

 

9.1 Fortsatt forskning 

Vi hoppas att vår studie kan vara en början på en fortsatt undersökning som kan 

fungera som ett grundval för andra forskare att basera kommande forskning på. 

Studien tar inte upp hur medborgarna uppfattar länets kriskommunikation och det 

skulle vara en intressant aspekt att studera. Det skulle även vara tänkvärt att un-

dersöka medborgarnas deltagande vid kriser då de anses vara en viktig källa för 

information. Detta skulle man kunna göra via en kvantitativ undersökning i form 

av enkäter för att se hur medborgarna bedömer kriskommunikation. Man skulle 

också kunna göra någon typ av studie för att se hur många som bidrar med infor-

mation och hur många som vill ha svar på frågor vid en krissituation. I och med 

att de flesta kommuner inte haft så många kriser och istället övat genom att simu-

lera de scenarier som kan uppkomma, anser vi att det skulle vara intressant att 

göra en studie av dessa övningar genom observationer. Sociala medier är en kanal 

som är i stark utveckling och det skulle vara intressant att göra en studie för att se 

om kommuner och län har utvecklat dessa som redskap för kriskommunikation. 

 

I studien upptäckte vi att mycket av den litteratur som grundas på kriskommunika-

tion inom organisationer huvudsakligen baseras på hur företag och föreningar 
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hanterar kriser. Litteratur om kriskommunikation inom kommuner och län har vi-

sat sig vara knapp och mycket av den information som vi påträffat baseras mest på 

det som kan hittas på respektive kommuns hemsidor. Vi anser att fortsatt forsk-

ning inom ämnet kan utvecklas då det kan vara viktigt, både för samhällets med-

borgare och för Sveriges myndigheter, att undersöka hur andra län arbetar med 

kriskommunikation, och för att på så sätt bidra till en effektiv krishantering i alla 

Sveriges kommuner och län. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till kommunerna gällande kriskommunikation 
 
Vad arbetar du med? Vilken befattning har du? Hur länge har du arbetat med det? 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur planerar ni inför en kris i eran kommun? Hur förbereder sig kommunen 
kommunikativt inför en kris? 
 
Vilka kanaler används för att nå ut till allmänheten vid en krissituation? När 
används dem? 
 
Utvärderas alla kriser? Kan du beskriva hur erat utvärderingsarbete går till? Hur 
använder ni utvärderingsresultatet sedan? 
 
Samverkar ni med andra kommuner? Hur ser eran samverkan ut? Vilka 
samarbetar ni med? 
 
Har du märkt om det finns något som gått mindre bra eller kanske behöver 
utvecklas mera? 
 
Är det något mer du vill tillägga om kriskommunikation i din kommun? 
 
Intervjufrågor 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Vad arbetar du med? Vilken befattning har du? Hur länge har du arbetat med det? 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur förbereder ni er för en kris? 
 
Hur verkar ni vid en större kris? 
 
Beskriv erat utvärderingsarbete! 
 
Vilka kanaler använder ni er av vid kommunikativt arbete? 
 
Hur ser eran samverkan ut? Vilka samarbetar ni med? 
 
Har du märkt om det finns något som gått mindre bra eller kanske behöver 
utvecklas mera? 
 
Är det något mer du vill tillägga om kriskommunikation på länsstyrelsen? 


