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Svensk titel:  I händelse av kris. Så arbetar Halland, Jönköping och Kronobergs 
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kriskommunikationsplaner och strategier.  

 
Engelsk titel: In case of emergency. The way the County Administrative Board 

works with communication during a disaster. A comparative study 
of the County Administrative Board in the Swedish regions 
Halland, Jönköping and Kronoberg and their plans and strategies 
for communications.   

 
Författare:  Kristin Holmberg 
 
Färdigställt:  2014 
 
Handledare:  Ingrid Johansson och Johan Sundeen 
 
Abstract: The purpose of the essay was to examine the way the Swedish 

County Administrative Board works with crises communication 
before, during and after a disaster. A qualitative comparison 
between the County Administrative Board in the Swedish regions 
Halland, Jönköping and Kronoberg has been made in order to see 
inequalities and simmulariteies in their strategies and policies for 
communication. In order to fulfill the purpose two main questions 
were asked: 

   
 How does the County Administrative Board in Halland, 

Kronoberg and Jönköping work with crises communication 
before, during and after a disaster?     

 In what way does the three County Administrative Boards 
co-operate with other organizations before, during and after 
a disaster regarding crises communication?     

 
 The theoretical base of the essay was classical and postmodern 

strategic communication. I interviewed communicators at the 
boards and took part of their communication plans and strategies to 
seek answers to my questions. The result showed that they all work 
very similar in a mixture of both theories but there seems to be a 
common wish to work in a more postmodern direction.  

 
Nyckelord:  Strategisk kommunikation, Kris, Kriskommunikation, 

krisberedskap, riskanalys, Länsstyrelsen, samverkan, sociala 
medier.  
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1 Inledning 

I början av 2005 drabbades Sverige av Gudrun, en av de värsta stormar någonsin i landet. 
Bland annat Kronoberg, Jönköpings och Hallands län utsattes hårt för vinden och flera 
människor fick mista livet till. Stormen fällde miljontals träd och nyheterna rapporterade 
ideligen om skogar och träd som låg skövlade som ”plockepin-spel” på marken. Vägar 
blockerades av nedfallna träd och tågtrafiken stod på många håll stilla länge. 
Samhällsfunktioner sattes ur funktion och hus, material och egendom förstördes. Delar av 
el- och telesystemet slogs ut och många var länge isolerade utan ström och vatten. I bland 
annat Kronobergs län fick skolor och vårdinrättningar stänga på grund av bristen på el. 
Det dröjde innan ström och telekommunikationer kunde återupprättas och på vissa håll i 
Kronobergs län tog det över en månad innan samtliga abonnenter återigen hade tillgång 
till el och telefon. 1 
 
En kort tid efter stormen Gudrun kom Hallands län åter att drabbas av en händelse. Ett 
godståg, lastat med omkring 800 ton giftig klorgas spårade ur i Ledsgård norr om 
Kungsbacka. Godståget leddes in på ett sidotågspår för att släppa förbi ett X2000-tåg men 
lokföraren lyckades inte stoppa tåget som fortsatte ut på en åker. Flera av vagnarna 
skadades och det tog veckor att tömma de skadade vagnarna och bärga dem och loket. 
Räddningstjänsten i Storgöteborg och kommunledningen i Kungsbacka övervägde att 
evakuera boende och husdjur i närliggande områden men risken för att klor skulle läcka 
ut bedömdes inte vara överhängande. 2 Några månader efter tågurspårningsolyckan 
drabbades Halland av ännu en stor händelse då ett tankfordon välte och läckte ut 
brandfarlig vätska som omgående antändes och branden var ett faktum även under 
broarna som vagnen hamnade över. Föraren av dragfordonet förolyckades. 3 De senaste 
årens stormar har också haft betydande konsekvenser för allmänheten och fler människor 
har fått sätta livet till. I samband med höststormarna Simone och Sven 2013 omkom 
återigen människor. Stora trafikstörningar, översvämningar, strömavbrott och 
telestörningar drabbade flera håll i Sverige. Tåg, flyg- och färjetrafik ställdes in och flera 
länsstyrelser uppmanade allmänheten att hålla sig inomhus. Halland, Kronoberg och 
Jönköping var tre av länen som än en gång drabbades.  

1.1 Bakgrund 

Vid den här typen av händelser som jag beskrivit i inledningen är medborgarna i 
samhället beroende av att få information från myndigheter och av andra ansvariga om 
som hanterar olyckor och kriser. Men hur förbereder sig länsstyrelsen på att 
kommunicera i samband med en kris? Jag har i denna uppsats valt att undersöka hur de 
tre länsstyrelserna i Halland, Kronoberg och Jönköpings län arbetar med 
kriskommunikation i samband med händelser av ovan nämnda slag.   

                                                 
1 http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage____73994.aspx   
2http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2011/Riskanalys%20av%20
farligt%20gods%20bilA-F%202011%2019.pdf. sid. 42  
3
Ibid. sid. 40 
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1.2 Problemformulering 

Medborgare i dagens demokratiska samhälle förutsätter att myndigheter kommunicerar 
före, under och efter en kris. “Bristande kommunikation har förvärrat kriser och minskat 
medborgarnas förtroende för myndigheter och folkvalda” 4 Myndigheter måste ha en 
förmåga att accelerera mycket snabbt under en kris och de måste också ha förmågan att 
snabbt kunna utöka sin kapacitet att sända och ta emot information. Myndigheter måste 
vara beredda på att de blir överösta av information när krisen väl lösts ut. Det innebär att 
de måste vara införstådda med att en kris ställer krav ”dels på goda förberedelser av 
tekniskt slag, dels på en genomtänkt strategi för hantering av inkommande information”. 
5 Myndigheterna bör sträva efter koordinering och samarbete och flera forskare har 
understrukit att det är svårt att åstadkomma en hierarkisk beslutsmodell under krisens 
akuta skede. Istället menar vissa forskare att myndigheterna bör försöka uppnå 
samordning, dvs. ”ett samarbete mellan oberoende enheter i syfte att undvika splittring, 
bristande kontakt vid insatserna samt onödig dubblering av tjänster (Drabek och Hoetmer 
1991)”. 6 Organisationer som arbetar med kriskommunikation har således flera områden 
de måste arbeta med för att leva upp till medborgarnas förväntningar. 
Kriskommunikation kan inte hanteras optimalt om man inte är ordentligt förberedd. 
Myndigheters arbete måste vara trovärdigt och de måste även vara förberedda på det 
väldeliga informationsbehovet som uppstår vid en kris. 7 Många offentliga organisationer 
måste vara beredda på att hantera krishändelser i samhället även om de själva inte direkt 
är inblandade. Länsstyrelsen är en sådan organisation och det innebär att de måste vidta 
olika steg som förberedelser för en sådan händelse. Ett sådant förberedande steg är att ta 
till sig kunskap om kriser genom att studera relevanta krishändelser och genom att skapa 
forum för att identifiera och diskutera risker och tänkbara kriser. 8 ”En paradox inom 
myndigheternas krishantering är att myndigheterna både måste vara väl förberedda, ha 
goda planer och vara väl övade och samtidigt inse att när krisen väl kommer så stämmer 
inte planerna, man har övat på andra händelser och vad som krävs är förmåga till såväl 
flexibilitet och kreativitet som improvisation”. 9 Länsstyrelsernas arbete med 
kriskommunikation är relativt obeforskat med avseende på empiriska studier, och jag vill 
med denna uppsats bidra till en djupare förståelse för detta arbete. Jag har därför valt att 
undersöka och jämföra arbetet vid tre olika länsstyrelser.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en djupare förståelse för hur 
länsstyrelsen i Halland, Jönköping och Kronobergs län strategiskt arbetar med 
kriskommunikation före, under och efter en kris. Detta görs genom en jämförelse av de 

                                                 
4https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/infopaket/krishantering_kommun_landsting/Krishantering_informationsstod.pptx s. 91 
5 Flodin, Planlagd kriskommunikation, 1999, s. 15    
6 Flodin, Planlagd kriskommunikation, 1999, s. 16   
7 Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 30 
8 Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 130 
9 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 17  
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tre länsstyrelsernas kriskommunikationsstrategier, val av kommunikationskanaler och hur 
de samverkar med andra aktörer. Följande frågeställningar avses besvaras:  
 

 Hur arbetar de tre länsstyrelserna med kriskommunikation med avseende på 
förberedelser, under akut fas och uppföljning?  

 På vilket sätt samverkar de tre länsstyrelserna med kriskommunikation med andra 
länsstyrelser, organisationer och kommuner med avseende på förberedelser, under 
akut fas och uppföljning?  

1.3.1 Avgränsning 

Jag har valt att utföra denna studie i Halland, Kronoberg och Jönköpings län som alla 
angränsar till varandra geografiskt och därför även gör det möjligt att fånga upp eventuell 
samverkan mellan dem i kriskommunikationsarbetet. Dessa tre län har alla under de 
senaste åren varit utsatta för extraordinära händelser varför jag vet att de alla har arbetat 
med kriskommunikation i faktiska händelser och inte bara i förebyggande syfte inför en 
kommande kris. 
 
Eftersom denna studie endast omfattar tre län kan jag inte uttala mig generellt för hur det 
ser ut i Sveriges övriga län. Jag kan således inte göra någon slutsats för hur hela 
Länsstyrelsen i Sverige arbetar.  

1.4 Begrepp 

1.4.1 Kris 

Det som är beskrivet i de inledande raderna i den här uppsatsens första kapitel är exempel 
på kriser som drabbat Sverige de senaste åren. Det finns olika typer av kriser och en kris 
kan ha olika betydelse för människor. I det vardagliga livet kan det uppstå en kris när 
något avviker från det normala, någon blir sjuk eller kanske går bort. Enligt svenska 
akademin betyder ordet kris ”mycket svår situation”. Hemsidan krisinformation.se, som 
förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olyckor 
och kriser – före, under och efter krisen, menar att en kris i arbetet med krisberedskap 
avses händelser som drabbar stora delar av samhället och som hotar grundläggande 
funktioner. Ibland använder myndigheter och andra aktörer begreppet "extraordinär 
händelse". Med det avses en händelse som avviker från det normala och innebär en 
allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner”. 10 Extrem väderlek, så som de stormar som drabbat Sverige de 
senare åren, är exempel på en sådan extraordinär händelse. Myndigheter talar ofta om 
”allvarlig samhällsstörning”, ”disaster” på engelska. 11 Denna typ av händelse, kris, eller 
katastrof som är samhällsfarlig karaktär, skiljer sig mot den typ av kris som kan ses som 
påverkbar händelse. Med påverkbar händelse menas exempelvis en förtroendekris inom 
en organisation. Massmedia har en central roll före, under och efter en kris och det är 

                                                 
10 http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____72886.aspx    
11 Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 14  
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genom massmedier som kriser skapas. Detta på grund av det faktum att kriser anses vara 
föreställningar om händelser snarare än händelsen i sig. För att en kris ska skapas krävs 
såväl aktörer som värdeomdömen om dessa agerande. 12 Flodvågskatastrofen 2004 är ett 
exempel på att urvalet och sättet att berätta nyheter på har en avgörande betydelse för det 
som blir kriser. Den förtroendekris som den svenska regeringen hamnade i kan i hög grad 
relateras till massmedierna då konfliktfrågan handlade om hur höga tjänstemän och 
ministrar hade hanterat information om situationen. ”Resebolaget Fritidsresors 
kommunikationsdirektör Lottie Knutsson ansågs, i medierna, ha kommunicerat såväl 
empatiskt som effektivt. Utrikesdepartementets högsta tjänstemän och utrikesministern 
Laila Freivalds ansågs däremot ha varit otydliga och ineffektiva”. 13  
En förtroendekris kan skapas genom massmedier och kan innebära föreställningar om 
händelser snarare än själva händelsen i sig. 14 En allvarlig faktisk händelse, en katastrof 
eller samhällskris, kan inte massmedia påverka på samma sätt. När jag i denna uppsats 
använder ordet kris är det den senare typen av kris jag avser. 

1.4.2 Krisberedskap  

Med krisberedskap menas ”förmågan att hantera konsekvenserna av en händelse, men 
också de förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en kris uppstår, 
eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfattar också uppföljning och 
återföring av erfarenheter efter en kris”. 15 

1.4.3 Strategisk kommunikation, kriskommunikation och 
riskkommunikation 

Kriskommunikation är en del av strategisk kommunikation. ”Kriskommunikation handlar 
om kommunikation i samband med krissituationer mellan organisationer och olika 
intressenter såsom medborgare, kunder, politiker, journalister och andra organisationer. 
Delgrupper bland befolkningen kan vara de direkt drabbade, anhöriga och andra som 
berörs, eller det kan vara de som bor i olika delar av det område där krisen utbreder sig. 
Det handlar här om kommunikation inom och mellan de organisationer som involveras i 
en kris. Däremot gäller det inte kommunikation mellan enskilda individer”. 16 ”Strategisk 
kommunikation omfattar ledning, planering, och genomförande av reflexiva och kritiska 
kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter 
och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 
organisatoriska verksamhetsmål. 17 Det är vanligt att man i litteraturen skiljer ut det 
närstående begreppet planerad kommunikation som handlar mer om taktisk och operativ 
kommunikation. Den är ofta inte relaterad till en organisations övergripande mål utan i 
stället till taktiska mål på mellannivå. Den är också mer tidsbegränsad där syftet är att 
påverka en målgrupp, exempelvis i en kampanj. ”Därmed har planerad kommunikation 
likheter med marknadskommunikation, som emellertid har ett kommersiellt syfte – att 

                                                 
12 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 30 
13 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 31  
14 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 30  
15 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s.1 
16 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 23  
17 Falkheimer och Heide 2007, s. 44 
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öka försäljningen av produkter och tjänster. Planerad kommunikation bygger på en 
tämligen traditionell envägskommunikation där sändaren har makten och initiativet i 
kommunikationsprocessen” 18.  Kommunikation sker även inför en eventuell 
krishändelse, så kallad riskkommunikation. Myndigheter som har ansvar för riskfrågor 
har som uppgift att riskkommunicera både internt och externt. Riskkommunikationen 
utgår från utförda riskanalyser och för en myndighet kan det innebära att göra 
allmänheten varse om vilka risker som finns så människor kan förhålla sig till dem i sin 
vardag. 19 

1.4.4 Tjänsteman i beredskap 

TIB "tjänsteman i beredskap” är en funktion som innebär att en medarbetare på 
Länsstyrelsen alltid har jour. Vid en händelse eller kris larmas TIB av SOS Alarm AB 
och det är TIB som avgör vilken åtgärd som Länsstyrelsen bör vidta. 20 

1.5 Länsstyrelsens roll vid en kris 

Som geografiskt områdesansvarig myndighet är det en av Länsstyrelsens viktigaste 
uppgifter att se till att informationen till allmänhet och media under en krissituation 
samordnas mellan olika aktörer. Ansvaret regleras i Förordning (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap. Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala 
och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. De ska ha beredskap för 
att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Under en kris ska 
Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga 
företag, och samordna sina insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut 
ska Länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet 
med den militära verksamheten. Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta 
över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner. 
Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från 
kärnkraftverk. I Uppsala, Kalmar och Hallands län har Länsstyrelsen dessutom utökade 
beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp 
av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen ser också till att kommunernas räddningstjänst följer 
LSO, lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 21 
”För att åstadkomma en effektiv samordning och ett effektivt resursutnyttjande har 
regeringen, länsstyrelser och kommuner ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att 
man inom sitt geografiska område ska se till att samverkan och samordning sker för att 
uppnå en samlad krishanteringsförmåga och ett effektivt utnyttjande av samhällets 
resurser vid en kris.  
 
Länsstyrelsens geografiska områdesansvar innebär inte att myndigheten vid en kris får 
särskilda befogenheter, såvida inte regeringen fattar beslut om detta. Länsstyrelsen har en 

                                                 
18 Falkheimer och Heide, 2007, s. 45 
19 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 24 
20 http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/lansstyrelsens-roll-i-
krishanteringssystemet/Pages/Lansstyrelsens_krisledningsorganisation.aspx   
21 http://www.lansstyrelsen.se/VASTRAGOTALAND/SV/MANNISKA-OCH-SAMHALLE/KRISBEREDSKAP/Pages/default.aspx   
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samordningsroll när det gäller förberedelser inför en kris och insatser under och efter en 
kris. Om länsstyrelsen övertar ansvaret för kommunal räddningstjänst (33 § i 
förordningen om skydd mot olyckor) har länsstyrelsen rätt att tillämpa de särskilda 
befogenheter som enligt lagen tillkommer kommunen” 22 
 ”Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och är en 
länk mellan lokala och regionala aktörer och den nationella nivån. Länsstyrelsen ska ta 
initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan, med målet att 
uppnå en god krishanteringsförmåga i länet” 23 

1.5.1 Styrande regelverk för länsstyrelsen  

Länsstyrelsens roll enligt länsstyrelseinstruktionen  
Inom krisberedskapsområdet finns tydliga kopplingar mellan den ordinarie myndighets-
rollen enligt länsstyrelseinstruktionen och det geografiska områdesansvaret enligt krisbe-
redskapsförordningen.  
• 1 – 3 §§ som beskriver myndighetens tvärsektoriella profil och samordningsroll utifrån 
ett helhetsperspektiv och med en beskrivning av länsstyrelsens verksamhets- ansvar. Här 
finns det naturliga motivet för att Länsstyrelsen också fått ett geografiskt områdesansvar 
enligt ”krisberedskapsförordningen”. 
• 52 – 54 §§ om fredstida krishantering och civilt försvar. 
• 55 – 61 §§ med bestämmelser vid höjd beredskap. 24 
 
Länsstyrelsens roll enligt krisberedskapsförordningen  
”I krisberedskapsförordningen (7 – 15 §§) preciseras länsstyrelsens områdesansvar. Här 
beskrivs länsstyrelsens uppgifter (7 §) liksom frågor om sårbarhet, utbildning och övning, 
tjänsteman i beredskap (TiB) samt ledning och rapportering” 25  
 
Informationssamordning – ett av länsstyrelsens geografiska områdesansvar 
Utifrån bestämmelserna i länsstyrelseinstruktionen och beredskapsförordningen beskrivs 
länsstyrelsens områdesansvar vilket även innefattar att samordna information till media 
och allmänheten under en kris liksom att planera för krisledning och 
informationssamordning.26 ”Myndigheter som har ett särskilt ansvar enligt 11 § 
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, ska särskilt samverka 
med länsstyrelsen som geografiskt områdesansvarig. Länsstyrelsen ska också samverka 
med myndigheter med särskilt ansvar. Det är med andra ord båda parters uppgift att 
samverka. Genom att länsstyrelsen är representerad inom alla samverkansområden, 
skapas förutsättningar för samverkan mellan dessa myndigheter och länsstyrelsen. Här 
möts de ansvariga för ett geografiskt område med de ansvariga myndigheterna för en 
sektor (särskilt ansvar för krisberedskap) för att tydliggöra och underlätta ett samarbete. 
 
Länsstyrelsen ingår, enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap, i samverkansområdet GO. Den övergripande uppgiften inom de olika samverkans-

                                                 
22 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 1  
23 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 1    
24 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 2  
25 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 2 
26 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 2  
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områdena är att arbeta för en helhetssyn i planeringen. Länsstyrelsen har deltagit i arbetet 
inom övriga samverkansområden sedan 2003” 27. Det geografiska områdesansvaret 
innebär att Länsstyrelsen kontinuerligt ska skaffa, sammanställa, analysera och förmedla 
information om nuläget till berörda organisationer, inklusive Regeringen och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
 
Vissa av laghänvisningarna och paragraferna i detta kapitel är med i denna uppsats endast 
för att skapa en vidare förståelse för länsstyrelsernas roll i samband med en kris och jag 
avser inte återanknyta till dessa på något sätt.  

1.5.2 Det svenska krishanteringssystemet tre principer:  

Om flera kommuner är berörda av krisen är det Länsstyrelsens ansvar att se till att 
informationen samordnas. Länsstyrelsen tar inte över andra aktörers informationsansvar. 
En tumregel är att den som ”äger” händelsen också ansvarar för informationen till 
allmänheten och media. Det är viktigt att ansvarsprincipen alltid tillämpas28. 
 
Ansvarsprincipen 
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för 
den i krissituationer. 
 
Likhetsprincipen 
Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under 
krissituationer som under normala förhållanden.  
 
Närhetsprincipen 
Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret 
på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret. 
29  

1.5.3 Stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB   

När det inträffar en allvarlig händelse finns nationella Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB) som stöd för andra aktörer. Deras syfte är att skapa förutsättningar 
för samordning och bidra till effektiv ledning av händelsen och kan stödja med 
exempelvis kriskommunikation. De kommunicerar även med allmänheten och med media 
i relevanta kanaler så som i sociala medier och på sin egen webbplats liksom på den 
myndighetsgemensamma webbplatsen www.krisinformation.se som drivs av MSB. Den 
riktar sig till allmänheten och till media och syftet är att genom den förmedla information 
från myndigheter och ansvariga organisationer om hur de hanterar händelser före, under 
och efter en kris.30 MSB kan ge förslag på inriktning för den samlade hanteringen av 

                                                 
27 Geografiskt områdesansvar – länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap, s. 1  
28 Kommunikationshandboken. Länsstyrelsen Jönköping, s. 3 
29 http://www.lansstyrelsen.se/VASTRAGOTALAND/SV/MANNISKA-OCH-SAMHALLE/KRISBEREDSKAP/Pages/default.aspx 

 
30 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf s.58-59. 
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krisen liksom förslag på budskapsplattform.31 MSB använder 
kommunikationsprogrammet ”WIS” för att ge aktörer stöd för att dela information och 
för att sprida lägesbilder samt verktyget ”Rakel” för kommunikation och samverkan.32   
Vid behov arrangerar MSB nationella samverkanskonferenser som hjälpmedel för 
aktörerna att samordna sig vid en kris. Dessa konferenser har olika teman och syften för 
att skapa och sprida en gemensam lägesbild liksom för att underlätta informations- och 
resurssamordningen. MSB har förstärkningsresurser om respektive aktörs ordinarie 
resurser inte räcker till. Det gäller i händelser som är mycket omfattande som exempelvis 
skogsbränder, olyckor med farliga ämnen och vid översvämningar.33  
 
En förtroendefull kontakt mellan myndigheter är en viktig förutsättning för att kunna 
hantera kriser. Den första kontakten till varje aktör vid en händelse sker genom 
myndigheternas TiB-funktioner. Det finns dock de myndigheter som inte har denna 
nyckelfunktion, men som ändå kan komma att bli involverade vid en nationell händelse.34  
För att samarbetena ska fungera så smidigt som möjligt under en händelse arbetar MSB 
med nätverk inom hot- och riskområden. I dessa nätverk förbereds och diskuteras 
exempelvis arbetssätt och konsekvenser av olika händelser. Det finns exempelvis 
informatörsnätverk med kommunikatörer från olika myndigheter och andra ansvariga. I 
dessa nätverk arbetar man tillsammans för att utarbeta strategier och arbetssätt liksom 
formulera frågor och svar redan före en olycka eller kris vilket kan göra att samordningen 
av kommunikationen med allmänheten snabbt kan påbörjas vid en händelse. Det finns 
också andra nätverk inom arbetet med hot- och riskområdena, t.ex. störningar i 
elförsörjningen, kärntekniska olyckor och störningar i livsmedels- eller 
dricksvattenförsörjningen.35 

1.6 De tre länen  

Av de tre länen är Jönköping störst både till ytan och invånarantalet med en areal på 10 
475 km2 och en befolkning på knappa 340 000 invånare. 36 Kronobergs yta är den näst 
största på 9 426 km2 men har lägst invånarantal på knappt 190 000. 37 Halland är 
befolkningstätast med en yta på 5 719 km2 och ett invånarantal på över 300 000. 38 
Utanför Varberg i Halland finns kärnkraftsverket Ringhals. Halland angränsar delvis mot 
havet vilket inget av de andra länen gör.  
 
Vid kris organiseras arbetet vid Jönköpings Länsstyrelses informationsfunktion utifrån 
fem klart definierade roller: informationsstrateg, pressekreterare, upplysningscentral, 
omvärldsbevakare, och webbredaktör. ”Vid mindre kriser kan ofta en flera roller hanteras 
av en och samma person och klaras av ordinarie personal. Det är heller inte alltid 
nödvändigt att aktivera alla roller fullt ut. Vid större eller utdragna kriser kan det bli 
nödvändigt att tillföra informationsfunktionen extra personella resurser. 
                                                 
31 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf s.58 
32 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf s.59 
33 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf  s. 59 
34 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf s.60 
35 https://msb.se/RibData/Filer/pdf/26588.pdf  s. 60-61 
36 http://www.regionjonkoping.se/web/korta_fakta.aspx   
37 http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/index.aspx   
38 http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pages/default.aspx 
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Behovet av personal får avgöras från fall till fall39. I Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation ingår informatörerna. 
 
Halland har tre roller: Kommunikatör, redaktör och informationsassistent. De två senare 
har inget krav på sig att till vardags arbeta med kommunikation. Informationsansvarig vid 
en kris är alltid en kommunikatör enligt Hallands intervjuperson. Eftersom Halland är ett 
kärnkraftsverkslän får det extra resurser från MSB till kriskommunikation jämfört med 
ett län utan kärnkraft i.  
 
Kronoberg har en informatör som arbetar med internkommunikation, en som arbetar mer 
med grafisk design och kommunikation, samt en kommunikationschef. Därutöver arbetar 
en person med strategisk kommunikation och kriskommunikation. Det finns ingen som 
arbetar 100 % med enbart kriskommunikation. När det kommer in ett larm tar TIB, 
utifrån ett dokument med checklistor, ställning till om det är en rutin där man bjuder in 
till G-sam. De tittar alltid på hur händelsen ser ut. Vad är läget, vad ska vi göra osv. TIB 
kan kalla in experter som behövs, t.ex. en kommunikatör. När TIB får larm kan de agera 
utifrån tre sätt: 1) Avvakta 2) Skapa en stab internt på länsstyrelsen. 3) Kalla till möte 
med ”G-sam”, samverkansorganet i länet och där besluta om man går upp i 
samverkansstab. Detta är det enda som finns bestämt, annars är arbetar de utifrån 
situation. Om de går upp stab, finns det specificerat, oavsett händelse, vad personerna ska 
göra. 40 

2 Tidigare forskning  

2.1 Strategisk och planerad kommunikation 

Kriskommunikation är en del av strategisk kommunikation, och är en av den forskning 
som kallas Pubilc relations. Begreppet public relation kan definieras som en 
ledningsfunktion där syftet är att skapa och behålla goda relationer mellan en 
organisation och dess olika publiker. I Sverige har forskningen till största del haft ett 
samhällsperspektiv och Tjernobylkatastrofen 1986 brukar ses som startskottet för 
forskningen. 41Det historiska utsprunget av Public relations kommer från både USA och 
Europa. I USA är det en stark koppling till moderna massmediers framväxt med en 
granskning av stora företag, politisk kommunikation och pr. I Europa och Sverige ligger 
kopplingen snarare till den offentliga sektorn och militären där det blev ett sätt att 
informera medborgarna42. Forskning visar att när det uppstår en kris är människor som 
utsätts för krisen i behov av att veta vad som händer och vad ansvarig organisation gör 
för insatser. Men likväl som människor är beroende av information kan bristande eller 
felaktig information vara en krisorsak eftersom det istället kan förvärra en kris43.   Det är 
viktigt att kriskommunikation inte bara sker i akutfasen och återhämtningsfasen utan 
även under förberedelsefasen, om det finns en sådan, liksom under lärofasen. Under 

                                                 
39 Kriskommunikationsplan. Länsstyrelsen, Jönköping s. 3-4  
40 Intervju med beredskapshandläggare och kommunikationschefen vid Kronobergs länsstyrelse  
41 Falkheimer och Heide, 2007, s. 46  
42 Falkheimer och Heide, 2014, s. 87-88  
43 Falkheimer och Heide, 2007, s. 46 
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förberedelsefasen kan kommunikation vara avgörande för hur krisen utvecklas då 
exempelvis boende, i ett för krisen utsatt områden, med hjälp av information kan 
förbereda sig på vad som komma skall.44 
 
I Sverige har kriskommunikationsforskning historiskt sett haft ett samhällsperspektiv och 
det mesta utgörs av fallstudier av inträffade kriser, exempelvis Estoniaolyckan, mordet på 
utrikesminister Anna Lindh och gasolyckan i Kävlinge. Forskningsfinansiärerna har styrt 
forskarna mot utvärderingar av stora kriser vilket lett till att grundforskningen, där nya 
teorier och förklaringsmodeller utvecklats, inte har gynnats. Det saknas forskning som 
kopplar samman samhälls- och organisationsperspektiv.45 Under nittiotalet genomfördes 
flera översiktsprojekt inom kris- och riskkommunikation av den numera nedlagda 
myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar. I den litteraturöversikt som gjordes i 
projektet konstaterade Nohrstedt och Tassews (1993) att kriskommunikation i mitten av 
åttiotalet var ett ”nytt och tämligen åsidosatt forskningsområde, såväl nationellt som 
internationellt, och att den forskning som fanns främst utgjordes av empiriska 
fallstudier46”. Gunilla Jarlbro (1993) fokuserade i projektet på mottagarnas 
(medborgarnas) attityder, behov och beteenden. Hon fann fem olika perioder i sin studie: 
förperioden (riskbedömning), varningsperioden (uppmärksamhet i centrum), 
katastrofperioden, rekylperioden (strax efter katastrofen) och ambivalensperioden (ansvar 
i fokus).47 Bertil Flodin (1993) utgick i studien från ett myndighetsperspektiv i 
kartläggning av forskningen. ”Även Flodin slår fast att forskares fokus legat på det akuta 
krisskeendet, men sedan åttiotalet har intresset för hela processen ökat radikalt” 48. Flodin 
(1999) hänvisar när det gäller forskning om samarbeten mellan organisationer till Patrick 
Lagadec (1993) som menar att det är ”en nödvändighet att före krisen försöka inkludera 
alla de aktörer som kan bli aktuella i ett nätverk. När krisen slagit till finns det inte tid 
och utrymme att skapa ett nätverk som både erbjuder ett förhandlingsutrymme och ett 
utbyte av information. Kontakterna före krisen erbjuder möjligheter att diskutera 
parternas roller, att diskutera gränsdragningar, diskutera skiftande språkbruk och 
terminologi samt de grundläggande värderingar som styr respektive myndighets 
informationsverksamhet t ex graden av öppenhet gentemot omvärlden”49. 
 
När det gäller forskning om organisationers reaktioner på kriser kan man se två olika 
inriktningar: form och innehåll.50 Form innebär vad som ska göras och innehållet har sin 
fokus på vad som ska förmedlas. Tre råd kan ges angående formen enligt författarna 
Falkheimer och Heide: reagera fort, var konsistent och öppen. Att reagera fort innebär att 
en organisation bör vara snabb med att få ut information om vad som har hänt och målet 
är att ”fylla ut det informationsvakuum som skapas när en kris uppstår”51. Om 
organisationen inte är tillräckligt snabb kommer andra fylla igen vakuumet menar de 
vilket kan göra att spekulationer sätts i rullning och organisationen kan förlora kontroll 
över situationen. Det andra rådet är att alla inom organisationen som går ut med 

                                                 
44 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 24  
45 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 26-27  
46 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 27  
47 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s 28 
48 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 30 
49 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 23  
50 Falkheimer och Heide, 2007, s. 105 ff. 
51 Falkheimer och Heide, 2007, s. 106 
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information måste ha ett konsekvent budskap och inte vara motsägelsefulla. Det sista 
rådet är öppenhet. Om man inte är öppen med information kan det sända signaler om att 
organisationen inte har läget under kontroll eller att man försöker dölja något. För att 
kunna bevara en god och långsiktig relation med viktiga intressenter, menar Falkheimer 
och Heide att forskare är eniga kring att full öppenhet är den bästa strategin52. 
 
När det gäller innehållet finns flera utarbetade teorier. De två vanligaste är enligt 
Falkheimer och Heide är företags försvarstal (apologia) och teorin om återställande av 
image. Apologia handlar om självförsvar där försvarstalet är en del av den klassiska 
retoriken. Här ses organisationen som en person. Den sistnämnde beskriver 
organisationers hantering av situationer där organisationer kritiseras för dåligt beteende.53 
Jag kommer inte att ta upp dessa teorier mer ingående då min avsikt med denna uppsats 
inte är att undersöka kriskommunikation i samband med organisationers förtroendekriser. 
Klassisk kriskommunikation och senmodern realtidsregisserad strategisk 
kriskommunikation är istället, två för denna uppsats, mer lämpliga teorier att undersöka 
hur länsstyrelserna förhåller sig till och finns beskrivna i teorikapitlet.  
 
Jessica Dahl och Emelie Törnberg (2012) har i sin C-uppsats i medie- 
kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet Sundsvall, tittat på hur 
Räddningstjänsten Medelpad arbetar med kommunikation och planering i förebyggande 
och förberedande krisarbete. Deras resultat visar att den undersökta organisationen är väl 
medveten om att det är viktigt med kommunikation och planering av kriser och de lägger 
mycket tid på samarbete med andra organisationer i förebyggande och förberedande 
arbete. De arbetar med kommunikation innan en eventuell kris men största fokus ligger 
på att kommunicera då krisen brutit ut. 54 
 
Ulrika Christiansson och Mathias Steger (2009) har i sin C-uppsats ”Redo för kris?55 
En studie av hur Gävleborgs län hanterar kriser”, i medie- kommunikationsvetenskap vid 
Mittuniversitetet Sundsvall tittat på hur Gävleborgs län planerar att gå till väga 
kommunikativt före, under och efter en kris.  Resultatet av deras undersökning 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 information under en kris. Både 
övningar och kriser utvärderas och i utvärderingsarbetet går länet igenom hur de gått till 
väga och det används sedan för att dra lärdomar.  

3 Referensram 

3.1 Krisens fem faser/krisens förlopp  

En kris tar sig igenom ett antal olika faser från att den uppenbarat sig tills den är över.  

                                                 
52 Falkheimer och Heide, 2007. s.106  
53 Falkheimer och Heide, 2007. s. 106-107 
54 Dahl och Törnberg Lugnet före stormen: En studie om hur Räddningstjänsten Medelpad arbetar med kommunikation och planering 
innan en kris. 

55 Christiansson och Steger Redo för kris?: En studie av hur Gävleborgs län hanterar kriser. 
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”Händelseförloppet utgörs i grunden av tre faser – före, under och efter krisen – som 
brukar kallas varningsfasen, akutfasen och följdfasen. En något mer utförlig indelning av 
processen gör gällande att vi har fem faser att genomleva och hantera: 
förebyggandefasen, förberedandefasen, akutfasen, återhämtningsfasen och lärofasen”56.  
Denna modell utgör grunden för referensramen för den här uppsatsen och här är min 
konstruktion utifrån deras syn på processen: 

3.1.1 Förebyggande 

Det innebär att genomföra åtgärder som förhindrar att krishändelser uppstår, eller varje 
fall mildrar effekterna av en kris. Det kan exempelvis innebära att göra säkrare system för 
dammar men om man ser till kommunikatörens uppgift handlar det mer att utbilda 
reservpersonal för upplysningstjänster vid en kommande kris osv. 57 

3.1.2 Förberedande  

I det förberedande kriskommunikationsarbetet är det viktigt för en organisation att göra 
en risk- och sårbarhetsanalys där man undersöker vilka tänkbara krissituationer som 
skulle kunna inträffa samt göra en sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning58.  
I den förberedande fasen utförs aktiviteter ”som utvecklar och förstärker myndigheternas 
kapacitet att agera vid en kris t ex planer för krishantering och kriskommunikation, 
varningssystem, centra för krisledning, överenskommelser om samarbete, övningar och 
träning”59. Krisplanen ska ge riktlinjer och reglera hur man ska agera när en krishändelse 
äger rum. Enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) bör krisplanen förutom mål för 
kriskommunikation innehålla anvisningar om: ”organisatorisk lösning för 
krisinformationen, ansvarsfördelning och bemanning, resurstilldelning för denna 
verksamhet, samspelet med andra krisaktörer och frivilliga, relationen till berörda 
grupper, till exempel drabbade och anhöriga, kontakter och kommunikation med 
intressentgrupper, massmediekontakter och presstjänst, informationskanaler och 
samordning av informationstrafiken”60. Krisplanen bör vara kortfattad så den är enkel att 
tillämpa i ett akut läge. Mediekontakter ska redovisas och man bör också lista 
informationskanaler där man specificerar vilka kanaler som bör användas när. Vissa 
kanske alltid används medan ”andra faller bort när exempelvis elkraften upphör”61.  
Krisplanerna och praktisk krisledning måste också testas genom övningar. En tumregel är 
att genomföra en större övning varje år. Övningarna bör också ha olika karaktärer så det 
ges möjlighet att träna olika typer av scenarier.62 
 
 
 

                                                 
56 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 20 
57 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 131  
58 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 130 
59 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 12 
60 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 131-132 
61 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.132 
62 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.132 
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3.1.3 Akutfasen 

Nästa fas är akutfasen då själva krisen inträffar. Att skaffa information om det inträffade 
och att sammankalla krisledningen är det första åtgärderna i ett akutskede. För att 
krisplanen snabbt ska kunna sättas i verket vid en kris måste den vara välkänd av de 
inblandade aktörerna. I ett krisläge medverkar ofta en informationschef eller motsvarande 
i ledningsgruppen och de behöver enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) 
besluta/förverkliga följande: ”sätta krisplanen i verket och etablera krisstaben, aktualisera 
beslutsordningen, säkerställa behövliga resurser, inrätta kriscentrum och starta 
stödgrupper, utse talesperson(er), söka snar kontakt med tänkbara medverkande 
grupper”63. Organisationens informationsansvariga måste i starten av krisen snabbt kunna 
”formera informationsfunktionen, inrätta presscentrum och presstjänst, säkerställa 
telefonisystem och bemanna upplysningstjänsten, etablera fungerande 
kommunikationskanaler, förbereda medhjälp från andra parter och frivilliga, utse någon 
att föra noggrann loggbok över alla beslut och åtgärder”64. I början av krisen är det enligt 
Falkheimer, Heide och Larsson viktigt att genomföra en rad olika kommunicerande 
aktiviteter: ”Ge snabbt besked om krishändelsen och definiera den. Briefa 
upplysningstjänsten. Kalla till presskonferens. Låta ledare uttala sitt deltagande och sin 
handlingsberedskap. Ange hur krishändelserna ska hanteras”65. 
Kriskommunikationsarbetet måste kunna anpassas till händelsens akuta art och till det 
scenario som kan uppstå samt anpassas till det informationsbehov som uppstår66. 
Falkheimer, Heide och Larsson menar att följande är viktigt: ”Tidig, snabb och 
kontinuerlig information. Fullständig och öppen information – ge hela sanningen. Samma 
information till alla medier. Entydig och ”rak” info – undvik motstående uppgifter och 
byråkratiskt och tekniskt språk”:  

3.1.4 Återhämtningsfasen  

Därefter följer återhämtning vilket innebär att få igång samhällslivet efter krisen. För 
kommunikationsansvariga innebär det exempelvis att se till att medierna kan bevaka 
återställningsarbetet ute på fältet67.  

3.1.5 Lärofasen 

Lärofasen är den sista fasen och har lagts till av senare forskare. De anser att det är av 
störst betydelse att systematiskt tillvarata de erfarenheter man får vid en kris och tillämpa 
dem vid en framtida kris. 68  En samhällsinriktad kris berör medborgarna och måste 
hanteras av regeringen och andra nationella organ liksom av länsstyrelser, landsting och 
kommuner på lokal nivå. Synen på hur företag, organisationer och myndigheter gör 
krisplaner har förändrats. Tidigare var planerna reglerade och detaljerade riktlinjer. Idag 
ser man istället att de bör vara kortfattade och flexibla eftersom det finns olika typer av 

                                                 
63 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.132 
64 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.134 
65 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.135 
66 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s.136  
67 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 137  
68 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 20 -21  



 18

kriser och konsekvenserna av dem kan variera. En kris måste därmed skötas utifrån den 
aktuella situationen.69  

3.2 Samordning 

För att skapa en gemensam kapacitet av att hantera en kris kan myndigheter före en kris 
utbyta information med varandra om planer och övningar. Under själva akutfasen ska 
denna information leda till handling. Behovet av samordning gäller kommuner emellan 
men också mellan centrala myndigheter, länsstyrelse och kommuner.70 

4 Teori 
 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska modellerna för klassisk kriskommunikation och 
senmodern realtidsregisserad strategisk kriskommunikation vilka jag också kommer att 
använda mig av som analysverktyg för att lyfta fram resultaten och den komparativa 
ansatsen. Teorierna används för att karaktärisera och förstå de tre fallen i syfte att jämföra 
dem. Det finns inom forskningen även andra teoretiska modeller än de jag tar upp i denna 
uppsats. Modellerna som presenteras här är renodlade modeller av kriskommunikation 
vilka bör ses som idealtyper och inget annat. En distinktion av detta slag är en förenklig 
av verkligheten men kan ändå ses som ett pedagogiskt värde71.  

4.1 Klassisk kriskommunikation 

En klassisk roll för kriskommunikatören kan liknas vid rollen som ”commander-in-
chief”72. Den typen av kommunikatör kan ses kämpa med målet att ta kontroll över 
krisens alla informationsflöden liksom att kontrollera massmediernas gatekeepers och 
organisationens interna kommunikation kring det inträffade. Denna skola hävdar att 
kriser bäst hanteras genom att informationen centraliseras att komma till från en och 
samma person. Den genomsyras också av att förutbestämda regler och anvisningar för 
krishanteringen ska följas helt och hållet. Det är viktigt att ringa in vem som har ansvaret 
för en viss fråga vid en kris.73 Ett annat drag är att den egna organisationen och dess 
kommunikatörer ser sig själva som ”kriskommunikationens mittpunkt”. Detta innebär att 
krishanteringsverktyget blir en sändarstyrd kommunikation och en övning inför en 
tänkbar kris. Det ses enligt den klassiska kriskommunikatören, som ett test på att de 
förutbestämda planerna är till fullo inövade. Syftet är att en stressad krishanterare på detta 
sätt ska agera mer reflexmässigt än reflexivt när den verkliga krisen väl inträffar. 74  
 

                                                 
69 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 21-22  
70 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 16  
71 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 31  
72 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 198  
73 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 201 
74 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s.198-199 
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4. 2 Senmodern realtidsregisserad strategisk 
kriskommunikation 

Reflexivitet är däremot ledordet i den senmoderna kriskommunikatörens strategi. Här är 
tanken att kunna agera mer som ”realtidsregissören” och ha en förmåga att kunna 
improvisera i en snabbt och föränderlig medie- och kommunikationsmiljö. Praktiker 
enligt denna skola menar att alltför väl inövade lösningar och reflexmässigt agerande 
snarare kan ses som faror i krishanteringen ”även om agerandet fortfarande måste ske 
utifrån vissa givna men något mer flexibla ramar”75. Istället arbetar man likt en 
improvisationsteater då denne utan regi ibland löser utmanande uppgifter med gott 
resultat76. Kriskommunikatörens och organisationens förmåga att agera vid en kris kan 
övas upp likt en improvisationsteater: ”…allt med avsikt att hitta de lämpligaste 
arbetsformerna utifrån situationen, snarare än utifrån de låsande regler och anvisningar 
som präglar den klassiska kriskommunikationslogiken”77. Denna skola ser inte en 
centralisering av kriskommunikation som möjlig. Istället kretsar kriskommunikation 
kring flera nätverkssamarbetande kommunikatörer. ”Kriskommunikatören tänker inte 
enbart på traditionella massmedier, utan beaktar istället nya medie- och 
kommunikationslandskapet och dess möjligheter till interpersonell kommunikation och 
mikrokommunikation direkt med exempelvis mindre målgrupper”78.  
 
Den realtidsregisserande kriskommunikatören vänder sig också emot föreställningen att 
kunna ha full kontroll över kriskommunikationen. Anledningen till det är att medie- och 
kommunikationslandskapet anses omöjligt att överblicka och styra. Ett annat utmärkande 
drag är att organisationernas krishanteringsträning inte äger rum för att testa de planerade 
åtgärderna utan för att ”vänja organisationen och dess medlemmar vid kaos och 
oöverblickbarhet. Här råder istället ett utökat behov av att våga släppa kontrollerade 
planer och förstå behovet av en krisorganisation och kriskommunikation som utvecklas i 
symbios med den unika krisen”79. De sociala medierna används av realtidsregissören som 
ett verktyg för att kommunicera sina budskap och perspektiv ”med hjälp av så kallade 
nätverksstrategier i händelse av annalkande eller realiserade kriser”80. Det är inte den 
tänkta slutanvändaren som står i fokus utan alla tänkbara förmedlare av information ses 
som lika viktig.    
 
Den krishanterande organisationen i dagens kris- och kommunikationslandskap ”bör 
prioritera uppbyggnad av situationsspecifika handlingskedjor och handlingsnät för att 
försöka samordna och hantera alltmer komplexa och svårhanterliga kriser”81. Jämfört 
med den klassiska skolan är det inte viktigt vem som utför något. Här arbetar man utifrån 
logiken: vad måste göras och ”hur man ska göra det i relation till krisens alldeles 
särskilda natur och särdrag. Enligt handlingsnätsteorin är det den krishändelse som ska 
hanteras som bildar mittpunkt, och inte de ansvarsområden som enligt planerna är 

                                                 
75 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 199 
76 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s 199  
77 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 199-200  
78 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 200 
79 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 200  
80 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 203  
81 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 201 
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anvisade de berörda organisationerna eller avdelningarna med uppgift att hantera krisen. 
Krishantering handlar på så sätt i praktiken snarare om en oavbruten organisering där det 
konstant bildas nya – men instabila – handlingsnät av aktörer specifikt kopplade till den 
unika krisen”82. 
 
För att öka möjligheten att skapa situationsrelaterat samarbete oavsett tid och rum finns 
en rad potentiella hjälpmedel för att. Två av dem är de webbaserade 
krishanteringssystemen WIS och Crisis Commander. ”Myndighetssystemet WIS är ett 
skyddat webbaserat verktyg med syfte att understödja informationsdelningen mellan 
myndighetsaktörer som landsting, kommuner, länsstyrelse och polis, före under och efter 
en kris. Idén är att WIS ska hjälpa organisationerna/aktörerna att dokumentera sina egna 
åtgärder och handlingar med anledning av krisen i en speciell dagboksfunktion på 
webben. Genom dokumentationen på webben kan sedan informationen enkelt delas med 
de andra aktörerna i systemet”83. Sociala medier är ytterligare ett IKT – instrument som 
realtidsregissören kan använda sig av. Dessa är användbara på minst två sätt. De kan 
användas till att upptäcka kommande kriser som kan drabba organisationen (Issues 
management) och på så sätt snabbt kunna sätta in de åtgärder som behövs. Men de kan 
även användas för att kommunicera sina egna bilder och budskap genom så kallade 
nätverksstrategier.84 
 
Figur 1  
Egengjord modell utifrån Falkheimer och Heides jämförelse av Traditionell 
kriskommunikation och Senmodern kriskommunikation: 
 Traditionell 

kriskommunikation 
Senmodern 
kriskommunikation 

Syn på kris Objektiv Socialt konstruerad 
Organisationsform Centraliserad (tätt kopplad till 

system) 
Decentraliserad (löst kopplad 
till system) 

Processfokus Objektiv, akut, teknisk Förkris samt operativstrategisk 
Ledarskap och styrning Rationell planering genom 

regler och anvisningar 
Improvisation inom tränad 
strategisk ram 

Kommunikationsfokus Sändaren i centrum ”spray and 
pray” 

Publikerna i centrum ”relate 
and communicate” 

Kommunikatör En central talesperson Nätverk av kommunikatörer 
Medieval Massmedier Massmedier men också 

minoritets- och mikromedier, 
och fokus på framför allt 
interpersonella möten 

Kommunikationsmål Mottagaren kan upprepa Publiker (gemenskaper) 
förstår, kan agera på egen 
hand 

Syn på mottagaren Rationell Irrationell 
Källa: Typologi över forskning i kriskommunikation, Kriskommunikation  
(Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 35) 

                                                 
82 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 201 
83 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 201-202 
84 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 202 – 203  



 21

5 Metod  

5.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Studien har en komparativ ansats då jag vill undersöka och jämföra länsstyrelsernas 
strategiska arbetssätt, kommunikationskanaler och hur de samverkar med andra aktörer 
före, under och efter en kris. Det är en komparativ textanalys av 
kriskommunikationsplanerna som de tre länsstyrelserna tillämpar och kompletterande 
intervjuer med kommunikatörer, informatör, beredskapshandläggare och en 
kommunikationschef. Kvalitativ textanalys (dokumentanalys) är en metod där man läser 
ett skriftligt material och sedan använder det i analysen och rapporten i den utsträckning 
som man anser att det belyser frågeställningarna.85 Texter ges status som källor eller data 
för själva undersökningen. Många olika typer av texter kan bli aktuella och i en 
organisationsstudie kan det exempelvis handla om sammanträdesprotokoll, interna 
tidningar mm86. I den här undersökningen är det länsstyrelsens styrdokument om 
kriskommunikation som analyseras och jämförs.  
 
Utöver kvalitativ textanalys har jag valt att göra en informantundersökning med 
informatörer, kommunikatörer och beredskapshandläggare på de tre länsstyrelserna. 
Svarspersonerna används som ”vittnen” eller ”sanningssägare” som bidrar med 
information om hur det faktiskt fungerar i en organisation. De olika informanterna kan 
alla bidra med olika information och därför finns det vid denna typ av undersökning inget 
egenvärde att ställa samma frågor till alla informanter. Det kan till och med vara så att 
den första intervjun resulterar i information som leder till nya frågor som kan ställas i 
kommande intervjuer. 87 Det som mina informanter har sagt i intervjuerna har jag sedan 
använt som källor. Jag har intervjuat mina informanter per telefon och gjort anteckningar 
under samtalets gång. Jag har även haft mailkontakt med informanterna och haft 
möjlighet ställa frågor skriftligen. Innan jag utförde intervjuerna hade jag också inledande 
och informella samtal. På så vis kunde jag känna mig för om de informanterna var 
tänkbara intervjupersoner och dessutom kunde jag ställa mer relevanta frågor vid själva 
intervjutillfället.88  
 
Jag har valt att kombinera de två metoderna dokumentanalys och informantundersökning 
därför att en kombination av olika metoderna ger bredare dataunderlag och en säkrare 
grund för tolkning.89 Länsstyrelsernas dokument tillsammans med den transkriberade 
texten från de utförda intervjuerna är arbetsmaterialet i undersökningen. En fördel med 
metoderna är att forskningens problemformuleringen kan ske under tiden som 
datainsamlingen och samtidigt som analysen börjar. En kvalitativ metod är lämplig till 
den här typen av undersökning då den är flexibel. Den möjliggör att kunna ändra 
frågeställningar under datainsamlingen som påverkar upplägget för nästkommande 
intervjuer. Det kan därför bli aktuellt att komma tillbaka till den man intervjuar för en 

                                                 
85 Repstad, 2007, s. 115 
86 Repstad, 2007, s. 115 
87 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud s. 228 
88 Repstad, 2007, s. 88  
89 Repstad, 2007, s. 28 
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tilläggsintervju.90 Det finns också flexibilitet inom varje intervju. Även om alla intervjuer 
bär samma tema kan de bli mycket olika eftersom möjligheten att ställa följdfrågor finns. 
”Detta beror inte minst på en annan egenskap hos kvalitativa metoder, nämligen att de är 
inriktade på att i all sin nyansrikedom och så autentiskt och riktigt som möjligt fånga upp 
the actor´s point of view, aktörens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt i all 
sin nyansrikedom och så autentiskt och lojalt som möjligt för forskarens del”91.  
Med denna undersökning vill jag inte generalisera utan snarare gå in på djupet. För att 
bäst kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att göra en temabaserad analys av 
mina transkriberade texter från de utförda intervjuerna och av länsstyrelsernas dokument.  
Min analys går ut på att utifrån uppsatsens frågeställningar som teman besvara uppsatsens 
syfte. ”Man värderar sina källor och ”lägger pussel”, gärna både med samtalsintervjuer 
och annat material som grund”92. Genom detta arbetssätt har jag funnit det enkelt att få en 
struktur av mitt insamlade material och kunna återanknyta till uppsatsens teori och 
därmed kunna dra en slutsats.   
 
Jag har gjort en idealtypsanalys av mitt material för att karaktärisera och förstå de tre 
fallen i syfte att jämföra dem. Jag har ställt de teoretiska modellerna, klassisk 
kriskommunikation och senmodern realtidsregisserad strategisk kriskommunikation, mot 
varandra som två polära idealtyper. ”Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomen 
som intresserar oss med en renodlad idealtyp kan kännetecknande drag hos det verkliga 
samhällsfenomenet fångas in – i vilken utsträckning liknar den observerade verkligheten 
den typiserade abstraktionen?”93. Som analysverktyg i jämförande syfte har jag valt att 
använda uppsatsens teorier för att kunna karaktärisera och förstå de tre fallen. 

5.2 Intervjustudie 

Jag har gjort en intervjuguide som är tematiskt indelad utifrån mina frågeställningar och 
teori. Meningen med dessa frågor är att intervjupersonerna får möjlighet att berätta om 
det som han eller hon anser vara de viktiga byggstenarna i undersökningens centrala 
delar. Frågorna är i stort sätt öppet formulerade och följs av uppföljningsfrågor som 
anknyter till de tematiska frågorna för att få ett så innehållsrikt svar som möjligt.94 Jag 
har då det efterfrågats skickat mina frågor indelade i teman i förväg till informanterna så 
att de har kunnat förbereda sig. Dessa teman ligger också till grund för min analys. Varje 
telefonintervju har inletts med ett antal ”uppvärmningsfrågor” där syftet varit att ”skapa 
kontakt och upprätta god stämning”95. 
 
Jag är medveten om problematiken med att utföra intervjuer per telefon och inte spela in 
dem. Det skulle kunna ha inneburit att jag inte kunnat koncentrera mig till fullo och 
eventuellt därmed glömt följdfrågor på grund av att jag samtidigt utförde anteckningar. Å 
andra sidan kan inspelade samtal för vissa personer vara hämmande. Jag har inte funnit 
något problem med metoden under mina intervjuer och eftersom jag varit medveten om 

                                                 
90 Repstad, 2007, s. 16 
91 Repstad, 2007, s.17 
92 Repstad, 2007, s. 269 
93 Repstad, 2007, s. 141 
94 Esaiasson, Gilljan, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 265  
95 Esaiasson, Gilljan, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 265   
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baksidan med telefonintervjuer har jag bett att få återkomma om någonting skulle vara 
oklart. För att öka reliabilitet har jag under intervjuerna också valt att ställa ”tolkande 
frågor” 96 för att stämma av så att jag uppfattat svaret så som personen menar. Jag har 
även skrivit ner citat och under samtalets gång kontrollerat om jag uppfattat informanten 
korrekt. Efter transkriberingen och sammanställningen av intervjusvaren har jag skickat 
texten till informanterna så att de fått läsa sina svar så att jag inte missuppfattat dem. 
Några frågor har besvarats skriftligen. ”Intervjumetoden har kritiserats för att vara alltför 
idealisk och individualiserad, det vill säga att den fokuserar i alltför hög grad på enskilda 
personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor. Det i sig 
är ingen invändning mot intervjuer utan en påminnelse då man ska analysera och tolka 
sitt material”97.   
 
Huvudkriteriet för att komma med i urvalet av informanter är att denne kan tillföra 
relevant information98. För att få så hög validitet som möjligt i min undersökning har mitt 
förstahandsval av informanter varit de personer som arbetar med 
kriskommunikationsfrågor på respektive länsstyrelse. Jag har också tillämpat 
”snöbollsprincipen”, det vill att valet av informanter rekommenderar andra informanter.99 
Så var fallet vid Kronobergs länsstyrelse där jag har intervjuat flera personer. Detta på 
grund av att den person som är ansvarig för kriskommunikation och samverkansfrågor i 
länet och som skulle ställa upp för en intervju inte besvarade frågorna på grund av 
semester. Den personen besvarade vissa organisatoriska frågor i inledande samtal och gav 
mig underlag till dokumentanalysen. Vi har haft tät mailkontakt men det blev vikarien, en 
beredskapshandläggare som var den som genomförde telefonintervjun i stället. Då den 
personen inte har haft all kunskap inom hela området har jag hänvisats vidare till 
informationschefen på Kronobergs länsstyrelse som har kompletterat svaren via e-post. 
Vid Hallands länsstyrelse intervjuade jag kriskommunikatören och i Jönköping 
kommunikatören som arbetar med kriskommunikationsfrågor.  Jag har haft tät 
mailkontakt med både Halland och Jönköping för utveckling och förtydligande av svar 
m.m. Jag har förklarat undersökningens syfte för alla deltagare och vad min avsikt var när 
det gällde att redovisa deras svar. Alla deltagare har gett sitt medgivande till att deras 
namn publiceras men jag har valt att inte nämna deras namn i texten.  
 
Tabell 1 
Tabell 1 ger en överblick över antalet mail- och telefonintervjuer, samt redogörelse för 
mailkontakter, som ligger som underlag för intervjustudien.  
Länsstyrelse   Antal 

intervju 
personer 

Yrkestitel  Typ av intervju Mail 
kontakt 

Inledande 
samtal 

Halland 1 kriskommunikatör telefonintervju  13 ja 
Jönköping 1 kommunikatör telefonintervju 8 ja 
Kronoberg 3 (a,b,c) beredskapshandläggare (a) 

kommunikationschef (b) 
informatör (c) 

a: telefonintervju  
b: mailfrågor 
c: korta sporadiska 
mailfrågor  

a: 2 
b: 2 
c: 10 

a: ja 
b: ja 
c: ja 

 
                                                 
96 Esaiasson, Gilljan, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 265 
97 Repstad, 2007, s. 83 
98 Repstad, 2007, s.88 
99 Repstad, 2007, s. 61 
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5.3 Dokumentanalys 

Det som jag tagit fasta på i mitt tillvägagångssätt för dokumentanalysen var uppsatsens 
tematiskt indelade intervjuguide utifrån mina frågeställningar och teori. Arbetet inleddes 
med att jag skrev ut alla dokument jag fått från de tre länsstyrelserna. Jag läste genom 
alla dokumenten först en gång utan att läsa dem på ett speciellt sätt. Mitt nästa steg var 
att, utifrån uppsatsens intervjuguides teman, försöka finna svaren i de olika dokumenten. 
I vissa frågor under intervjuerna har informanterna direkt hänvisat till deras dokument 
och jag har enkelt kunna finna svaren på mina frågor. Jag har sett dokumenten som 
komplement till mina intervjuer. Jag har alltså först sammanställt intervjusvaren och 
sedan fyllt på med information utifrån dokumenten och haft uppsatsens frågeställningar, 
eller teman, som utgångspunkt i mitt sökande av information. Det råder inte symmetri 
mellan materialet från respektive region men i de fall jag inte funnit svaret har jag 
kontaktat min intervjuperson igen som gett mig ett kompletterande svar.  
 
Varje länsstyrelse har olika material och omfång. Som tabell 2 visar, består en tredjedel 
av materialet jag fick tillgång till från Länsstyrelsen i Halland av dokument som visar hur 
Länsstyrelsen i Hallands län bör arbeta kriskommunikation. Den största mängden av det 
totala materialet berör samverkan med andra organisationer vid kriser. Länsstyrelsens 
allmänna kommunikationspolicy utgör resterande mängd. Materialet från Jönköpings 
länsstyrelse, tabell 3, domineras av deras generella kommunikationspolicy. Endast ett 
fåtal sidor berör samverkan med andra aktörer och kriskommunikationen utgör en knapp 
tredjedel av informationen. Dokumenten jag tagit del av från Kronobergs länsstyrelse, 
som återspeglas i tabell 4, är till stor del information om hur Krissamverkan Kronoberg 
arbetar med kriskommunikation. Detta innebär att från Kronobergs län fanns en mindre 
mängd dokument med fokus på hur själva Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar med 
kriskommunikation liksom det i Jönköping fanns en mindre mängd med fokus på hur 
länsstyrelsen samverkar med andra aktörer.   
   
Tabell 2 Länsstyrelsen i Hallands dokument  
Titel på dokument omfattning beskrivning 
Kriskommunikations- 
plan 0.2 

12 hur Länsstyrelsen i Hallands län bör arbeta med 
kommunikation vid samhällstörningar, t.ex. olycka med 
nukleära ämnen. Innehåller ledord, kanaler, målgrupp, 
omvärldsbevakning, personaluppsättning, beskrivning av press 
och mediekontakter m.m.  

Strategi för 
samverkan vid stora olyckor 
och kriser i Hallands län 

16 redovisar de gemensamma fundamenten för hur samverkan 
och samordning ska ske före, under och efter en kris i Halland. 

Länsstyrelsens 
kommunikationspolicy 

8 anger ramarna för hur Länsstyrelsen i Hallands län ska arbeta 
med information och kommunikation och hur den önskade 
bilden av Länsstyrelsen ska se ut. Innehåller ledord, mål, 
grundregler, ansvarsområden, kommunikationskanaler och 
processer, lagstiftning m.m. 
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Tabell 3 Länsstyrelsen i Jönköpings dokument 
Titel på dokument omfattning beskrivning 
Kommunikationspolicy 9 Ledord, avsvarsområden, interna och externa informationsmål, 

lagstiftning m.m. 
Kriskommunikationsplan 8 Samverkansledning, övergripande mål, målgrupper, 

organisering av kriskommunikationsarbetet på Länsstyrelsen, 
ansvarsindelning, utvärderingsplan m.m.  

Kommunikationshandboken 
 

3 Länsstyrelsens informationsansvar vid kris, 
informationskanaler, riktlinjer för den första informationen.  
 

Överenskommelse mellan 
myndigheter och 
organisationer i 
krishanteringssystemet i 
Jönköpings län, F-samverkan 

3 Mål och principer för samverkan, F-samverkans organisation. 

Länsstyrelsens kanalstrategi  
– kommunikationskanaler  

17 Kanalval, personalansvarsfördelning, uppföljningsåtgärder och 
mål. 

 
Tabell 4 Länsstyrelsen i Kronobergs dokument 
Titel på dokument omfattning beskrivning 
Gemensamma principer för 
informationsinsats vid kris och 
extraordinär händelse 
(Samverkan Kronoberg) 

3 Mål med kommunikationsarbetet, informationssamordning, 
kanalval, förhållningssätt i sociala medier, riktlinjer för 
kommunikatörens internutbildning, Checklista för upstart: när, 
var, hur, vad, vem och varför. Ledord.  

 Kriskommunikation  3 Grundläggande, gemensamma principer för informationsinsats 
vid kris och extraordinär händelse. Förhållningssätt, 
värdegrund, förslag till checklista  
informationsinsats och samverkan i hemmastab.  

Gemensamma principer för 
kriskommunikation i 
Krissamverkan Kronoberg 

10 Kommunikationsmål (Snabbt, öppet och begripligt. Äga 
initiativet), förhållningssätt och värdegrund, direktiv för 
samordningen av information, riktlinjer för extern 
kommunikation, riktlinjer för social medier, verktyg för 
kommunikation, riktlinjer för kriskommunikationens gång. 
Grundprinciper för kriskommunikationen.  

6 Empiri  
 
Jag har organiserat materialet (dokumenten och mina nerskrivna utförda intervjuer) 
utifrån de framträdande teman som jag uppfattat 100 och sorterat in det i referensramen för 
uppsatsen: förebyggandefasen, förberedandefasen, akutfasen, återhämtningsfasen och 
lärofasen. Jag har sökt efter teman i de skrivna dokumenten och sammanställt dem 
tillsammans med svaren jag fann för samma tema i mina intervjuer. Dessa teman som jag 
tittat efter i både intervjuer och dokument är min grund för att slutligen kunna 
sammanställa mitt resultat som jag fått fram genom min metod i denna studie. Svaren 
från mina informanter och från min innehållsanalys sammanställs och redovisas, för att så 
tydligt som möjligt kunna tas del av, utifrån uppsatsens frågeställningar. Jag använder 
också citat från informanterna för att belysa med exempel. Jag har använt informanternas 
svar och i den mån de hänvisat till dokumenten eller om jag uppfattat deras svar som ej 
tillräckliga har jag hämtat information från dokumenten.  
 

                                                 
100 Ekström/Larsson, 2010, s. 70-71 
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Jag redovisar förebyggande- och förberedandefasen tillsammans under benämningen 
”före krisen”. Under krisen redovisas separat och de två sista faserna, återhämtnings- och 
lärofasen, redovisas tillsammans under benämningen ”efter en kris”.  

6.1 Jönköping 

6.1.1 Före en kris (förebyggande- och förberedandefas) 

I Jönköping har de ett sektorsansvar ”F-samverkan” där alla aktörer som arbetar med 
krisarbete i länet ingår. Där finns ett nätverk för ”TIB - funktionen” i länet och en 
nätverksgrupp för kriskommunikation. I den sistnämnda finns ett samarbete kring hur de 
hanterar kriskommunikation, t.ex. färdigt material för årliga händelser som 
eldningsförbud och kommunikatören anser att det är svårt att ha planer och checklistor 
inom kriskommunikation. ”Det är snarare så att man låser in sig än att det förenklar 
arbetet. Det är svårt att fokusera på en lista när händelsen springer åt ett annat håll. Vi 
behöver vara duktiga på att se situationen och agera där utefter. Men det kan vara svårt 
att förklara och få förtroende för det tankesättet av exempelvis räddningstjänsten. De är 
hårt styrda av checklistor och ramlistor m.m. Det är en utmaning att få en förståelse för 
detta hos dem. Det är en påbörjad resa som inte är i hamn ännu.” Intervjupersonen är 
projektledare för ett projekt finansierat av MSB och han anser att de genom det kommit 
en god väg att se kommunikation som en del av kriskommunikationsarbetet. Han ser att 
kommunikation är en del av lösningen av krisen. Länsstyrelsen deltar i övningar 
tillsammans med MSB, andra länsstyrelser och inom samverkansgruppen. I det sista 
beskrivs ett fritt arbete och flexibelt tänkande utifrån den rådande krisen.  

 
”Exempel på det kan vara överbelastning av telefoni. Det är svårt att göra ramverk och 
checklistor för hur det skulle kunna lösas. Varje situation är unik och löses utifrån den 
situation som råder. Klart jag kan ha en pärm med checklistor som ska följas om det blir 
ett strömavbrott och vi inte har tillgång till datorer men det är svårt att ha färdiga 
ramverk och checklistor som passar för varje situation.” 
 
När en kris är på väg, exempelvis när man vet att det kommer en storm som Simone 
2013, så arbetar de proaktivt med information utifrån inställningen: ”vad behöver vi 
göra”. De omvärldsbevakar i sociala medier i syfte att se vad de som är aktiva där vill ha 
svar på och de använder också sociala medier för att sprida information men i dagsläget 
fungerar det snarare som en informationskanal än en plattform för kommunikation anser 
kommunikatören. I exemplet stormen Simone gick de ut med information, ”en storm är 
på väg, allmänheten uppmanas hålla sig inne”.  
 
En gång i veckan har de samverkansmöte i Jönköping. Där går de igenom läget t.ex. 
väder, störningar osv. TIB tar in länsstyrelsens rapporter in i F-samverkan. Vid 
exempelvis Simone fick de en indikation på att något kommer att hända vädermässigt. Då 
diskuterar de ”Vad bör vi göra? Vad är det som kommer att hända, vad ska vi göra? 
”Detta är mycket prestigelöst och vi ser i varje enskilt fall till ”Var finns kompetensen 
bäst? Vilken organisation är bäst på att ansvara för detta?” 
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6.1.2 Under en kris 

Kommunikatören i Jönköping beskriver att det på vissa håll inom samverkan är det svårt 
att se kriskommunikationen som en helhet då fokus ofta ligger på räddningsarbete. 
Kriskommunikationen ses som en information i stället för lösning av krisen och det är 
först när behovet av kriskommunikation upptäcks som det efterfrågas exempelvis ett 
pressmeddelande istället för att se kriskommunikation som något integrerat. 
Kommunikatören: ”Det gäller att få upp ögonen för kriskommunikation. Det ställs nya 
förväntningar på oss i dagens samhälle. Organisationerna har inte alltid hängt med i 
medielandskapet. Vi är aldrig först med informationen längre. Vi är alltid tvåa med 
budskapet pga. någon alltid är snabbare. Vi måste lära om, vilken roll har vi? Vi behöver 
tänka mer ”vad har hänt”, vad ska vi göra, osv. Vi måste vara mer snabbrörliga. Vi 
måste lära om men har man inte känslan av att lära sig nytt är det svårt att lära sig 
arbeta strategiskt. I projektet jag arbetar med kommer vi att identifiera vilka som kan 
arbeta med strategiska kommunikationsfrågor på länsstyrelsen. När det väl händer något 
måste vi ha en person som fyller upp den kostymen. Vi måste tänka innan istället för att 
göra som historiskt, släcka bränder - framför allt inom F-samverkan.”   
 
Enligt Jönköpings Kommunikationshandbok kan Länsstyrelsen och samverkande 
myndigheter bidra till att lindra följderna av kriser genom att ge snabb, entydig och 
trovärdig information. Om det inträffar en allvarlig händelse kommer Länsstyrelsen 
enligt Kommunikationshandboken att informera: 
 
 ”den egna personalen, både den som är direkt inblandad i insatsen och övriga 

medarbetare, via e-post, Insidan och WIS (Webbaserat InformationsSystem) 

 allmänheten via vår webbplats 

 media via pressmeddelande och presskonferens om det finns skäl för det 

 om fara hotar och allmänheten behöver informeras eller varnas snabbt kan Länsstyrelsen 
hos Sveriges Radios sändningsledare begära viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 

 samverkande myndigheter, organisationer och företag via telefon, WIS med mera101” 

 
Länsstyrelsen ska satsa på e-vägen som huvudkanal och prioriterad kanal inom e-vägen är 
deras externa webbplats. ”E-vägen kompletteras med kvalificerad personlig kontakt genom 
fysiskt möte eller telefon. 1. Elektroniska kanaler (e-vägen): Webbplatsen, Projektwebbar , 
Sociala media och E-tjänster (P4). 2. Personlig kontakt och mötesplatser: Besök, Telefon, 
Brev och Kompetensdelning. 3. Trycksaker: Blanketter, Beslut, Broschyrer/faktablad och 
Tidningar/tidskrifter102”.  
 
Sociala medier används enligt kommunikatören för att titta på vilka frågor som kommer 
upp i en händelse och vilka frågor som människor vill ha svar på. Han menar att de kan 
minska trycket på deras vanliga kanaler genom att informera på sociala medier: ”Vi är till 
för medborgarna och ska vara där medborgarna är. Vi slutar ej med traditionella medier 

                                                 
101 Kommunikationshandboken s. 4, Länsstyrelsen Jönköping  

 
102 Länsstyrelsens kanalstrategi: kommunikationskanaler. Version 0.3. Länsstyrelsen Jönköping s. 4  
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som exempelvis Sveriges Radio P4 bara för att vi finns på sociala medier men vi behöver 
vara breda och bättre med bred mix. Vi bjuder in till dialog, men har det inte ännu. Det 
är mest information idag.”  
 
Twitter är det sociala media som främst används av Jönköping. Facebook används inte 
idag då det saknas gehör från ledningen i den frågan. Frågan är inte heller driven så hårt 
av kommunikatörerna, menar han. Ansvarsfördelningen mellan de fem beskrivna rollerna 
inom kriskommunikationsarbetet vid en kris finns beskrivna i 
kriskommunikationsplanen. Enligt kommunikatören finns det när krisen väl inträffat en 
flexibilitet att kunna gå utanför de förutbestämda rollerna som är beskrivna i 
kriskommunikationsplanen från 2006. Personer utanför krisledningsstaben kan få uppgift 
att skriva pressmeddelande osv. Han förklarar att informationsavdelningen är lite mer 
flexibla och försöker tänka mer utanför boxen och inom F-samverkan är det helt ok att 
delegera taktpinnen till annan aktör. ”Vid Simone började länsstyrelsen att ha ansvar för 
kriskommunikationen men sedan tog kommunen över. Vi är prestigelösa och tänker ur F-
samverkans synpunkt. Varje aktör är alltid ansvarig avsändare, aldrig f-samverkan. I f-
samverkan ska den person som har frågan uttala sig. Vem som uttalar sig för 
länsstyrelsens sak är den som har sakkunskapen. Kommunikationsavdelningen ger stöd 
till experten som ska uttala sig. Vid samordning inhämtar länsstyrelsen information från 
aktörerna i olika former. T.ex. ”här är läget just nu…” Informationen kommuniceras ut 
via WIS, mail eller telefon.” Det finns kommunikationspolicys, med färdiga mallar och 
checklistor för kriskommunikation men majoriteten av händelser är oförutsedda, menar 
han: “Vissa händelser är återkommande och vi kan ha en grundstruktur men det går ej 
ha checklistor som funkar för alla situationer. Vi får ej låsa oss fast för checklistor”.  
 
Enligt Kriskommunikationsplanen på Jönköpings länsstyrelse är det viktigt att den 
information som Länsstyrelsen går ut med i ett första skede ska vara snabb och korrekt 
även om den är ofullständig, då det är bättre än ingen information. ”Snabb information 
motverkar oro, felaktigheter, desinformation och ryktesspridning”103. Informationen om 
den inträffade händelsen ska ge svar på: Vad har hänt? Var hände det? När hände det? 
Vilka är berörda och på vilket sätt? Hur gick det till? Varför hände det? (om detta är känt) 
En grundförutsättning för att informationen ska kännas trovärdig, uppfattas och förstås av 
så många som möjligt är att den: utgår från människornas behov, är öppen och sann, 
lämnas snabbt och upprepas ofta, är enkel och lättillgänglig, är entydig, vilket underlättas 
av att den så långt möjligt samordnas mellan olika myndigheter och andra samverkande 
organisationer104”.  
 
Kommunikatören i Jönköping ser ingen risk med att gå ut med felaktig information pga. 
att man vill gå ut med så tidig information som möjligt. Han menar att det som de går ut 
med är korrekt information för stunden och menar att det handlar om att vara tydligt och 
berätta vad man vet nu och berättar det senare om det ändrat sig. ”Myndigheter är lite 
rädda för att göra fel. Sitter vi tysta sjunker trovärdigheten också. Ofta skyddar man sig 
med att vänta med information för att vi väntar på information. Det handlar om hur man 
förmedlar budskapet. Det är en resa att få de som inte är kommunikatörer att förstå att vi 

                                                 
103 Kriskommunikationsplan. Länsstyrelsen Jönköping s. 3 
104 Kriskommunikationsplan. Länsstyrelsen Jönköping s. 3 
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måste gå ut med information och inte utefter våra ramverk. Nya mediesamhället hänger 
inte ihop med hur det fungerar idag. Bättre att ge information än att vara tyst. Vi måste 
kännas öppna och vara transparanta. Har man inget svar – be att få återkomma. Visa 
mänsklighet även i krisens hätta. Inte gömma sig bakom myndighetens fasad. Visa 
omtanke. Det är viktigt att beredskapsfrågor är rätt”. Kommunikatören förklarar att om 
fler än ett län är inblandat under en kris kallar MSB till samverkanskonferenser. Vid 
stormen Simone 2013 exempelvis hölls telefonkonferens med kraftbolagen så alla 
länsstyrelser fick ställa frågor samtidigt till företagen. Länsstyrelsen vidarebefordrar i 
WIS så andra aktörer kan ta del av informationen.  

6.1.3 Efter en kris (återhämtning och lärandefas) 

Enligt Jönköpings kriskommunikationsplan ska informationsinsatserna alltid följas upp, 
analyseras och utvärderas efter en kris.105 Enligt kommunikatören finns det idag ingen 
strukturerad utvärdering av kriskommunikationen. Det ska ske inom f-samverkan men 
finns inget utarbetat system för hur detta görs. Han kan inte beskriva någon händelse som 
lett till någon lärdom inom kriskommunikation.  Generellt sätt anser kommunikatören att 
de behöver bli mer öppna och transparanta och snabbare i sin process – vad har hänt – 
vad ska vi göra. ”Man behöver tillvara duktiga kommunikatörer så det blir tydliga 
budskap. Nätverkandet kan förbättras men vi har återstartat nätverket för 
kriskommunikatörer i länet”. 
 
Mellan länsstyrelserna har de nationella samarbeten. Med grannlänen i Sydsverige har de 
nätverk inom kommunikation och beredskap. De försöker jobba förebyggande enligt bra 
arbetssätt rutiner osv. De har övningar endast med MSB och under stormen Simone hade 
de avstämning länen emellan. Länsstyrelsen i Jönköping tar del MSB:s forskning. 
Projektet som kommunikatören arbetar med får medel från MSB och syftar till att 
utveckla samverkan i kriskommunikation för att förbättra kriskommunikationen till 
invånaren i Jönköping län vid händelse och kris. 

6.2 Kronoberg 

6.2.1 Före en kris (förebyggande- och förberedandefas) 

Kronoberg strävar efter att ha övningar varje år med olika teman där alla aktörer i 
nätverket för regionens krisaktörer, Krissamverkan Kronoberg, bjuds in för att delta. 
Beredskapshandläggaren: ”När vi skapar lägesbilder går vi igenom ett scenario. 
Kriskommunikation är alltid en del av övningarna. Vi deltar också i MSB:s 
samverkansövningar”. Hon beskriver att det inte finns någon direkt strategi att 
omvärldsbevaka innan kris och att alla sociala medier är i gång konstant, finns inga 
kanaler som används endast vid en kris. Det är endast WMA, radio och, tv som enbart 
används vid kris. Hon menar att om de skulle vara helt tysta i sociala medier så skulle det 
uppmärksammas då det är många som hittar information där. ”Syftet är att nå ut till 

                                                 
105 Kriskommunikationsplanen s. 8 Länsstyrelsen Jönköping 
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ytterligare fler människor. Svårast är att nå unga människor. Speciellt i förebyggande 
syfte. Närvaro på sociala medier kanske kan minska glappet.”  

Kronoberg arbetar förebyggande på en rad olika sätt enligt kommunikationschefen som 
berättar om ”Hesa Fredrik”, ”ett projekt som innebär att sprida information och kunskap 
om hur man som privatperson kan förbereda sig och agera i kris.  

Kronobergs Länsstyrelse utarbetar årligen risk- och sårbarhetsanalyser med olika 
tänkbara scenarier.  De har samverkan ”Krissamverkan Kronoberg” med olika typer av 
övningar. Beredskapshandläggaren i Kronoberg: ”Vi försöker ha övningar varje år med 
olika teman där alla aktörer i Krissamverkan Kronoberg (ett nätverk för regionens 
krisaktörer) bjuds in för att delta. Förra året var det fokus på kriskommunikation. I år 
ska vi ha en övning med fokus på att skapa gemensamma lägesbilder. När vi skapar 
lägesbilder går vi igenom ett scenario. Nästa år kommer vi ha en stor övning med 
aktörerna i Krissamverkan Kronoberg ”Origo”. Inför den övningen har vi haft flera små 
övningar. Kriskommunikation är alltid en del av övningarna. Vi deltar också i MSB:s 
samverkansövningar”.  

6.2.2 Under en kris 

Beredskapshandläggaren i Kronobergs länsstyrelse beskriver deras arbetssätt vid en kris: 
”När det kommer in ett larm är TIB ansvarig för att sätta ihop en stab. TIB får larm och 
då finns ett dokument där ”tibbarna” har checklistor de använder sig av. Utifrån larmet 
tar de ställning om det är en rutin där man bjuder in till G-sam. De tittar alltid på hur 
händelsen ser ut. Vad är läget, vad ska vi göra osv.  TIB kan kalla in experter som 
behövs, t.ex. en kommunikatör. När TIB får larm kan de agera utifrån tre sätt: Avvakta, 
skapa en stab internt på länsstyrelsen eller kalla till G-sam möte, och där besluta om 
man går upp i samverkansstad. Detta är det enda som finns bestämt, annars är vi flexibla 
hur vi arbetar utifrån situation. Går vi upp stab, finns det specificerat, oavsett händelse, 
vad personerna ska göra”. 
 
Enligt beredskapshandläggaren i Kronoberg är det händelsen som är avgörande vem som 
uttalar sig. Alla måste kunna uttala sig menar hon och det måste kunna finnas flexibilitet. 
De som har TIB-funktion har utbildning inom kriskommunikation. Hon menar vidare att 
det inte går att ha en helhetsbild vid en kris: ”Vi går ut med det som vi vet just i det läget, 
men den informationen kan komma att ändras. Det finns alltid en risk att den som uttalar 
sig är i pressad och går ut med felaktig bild men då får vi rätta till det i efter hand. 
Största risken är att den information som vi först gått ut med kommer att ändras. Går 
man pga. misstag ut med felaktiga uppgifter är det viktigt att berätta det i efterhand.” 
Hon anser att det är viktigt att de svarar på vad det är som händer och vad de vet för att 
de ska vara trovärdiga men att allt är beroende av vilken kris det är. Det är viktigt att 
svara på varför det har hänt och att de ger svar på hur allmänheten påverkas och vad man 
som enskild ska göra. Syftet med närvaro i sociala medier är enligt 
kommunikationschefen att deras information ska få så bra spridning som möjligt och att 
de ska finnas där människor finns. Hon lyfter fram att olika målgrupper använder olika 
media för informationsinhämtning. Hon menar också att det kompletterar varandra att 
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synas i flera olika kanaler dvs. traditionell media, deras egen webb och sociala medier 
kompletterar. Det ökar spridningen av viktig information vid en kris menar hon. I första 
hand fungerar sociala medier som en kanal att nå ut med information och hon upplever 
det inte som att deras följare söker dem den vägen i särskilt stor utsträckning idag. 

6.2.3 Efter en kris (återhämtning och lärandefas) 

I Kronoberg finns ingen direkt utvärderingsprocess enligt beredskapshandläggaren. Men 
hon menar att när krisen väl lugnar sig är det viktigt att man besvarar vad länsstyrelsen 
har gjort. Hon menar att de har mycket att lära av stormarna 2013 som utvärderades av 
TIB, kommunikation, skydd och beredskap, länsledningen. I Krissamverkan Kronoberg 
finns en modell för utvärderingsarbete. Det är ett levande dokument, menar hon. De 
använder WIS inom Krissamverkan Kronoberg: “Men det bygger på att alla kan hantera 
det. Det kan de flesta med vissa undantag. Några behöver utbilda sig inom vissa 
organisationer. Det är upp till varje aktör att utbilda sig men länsstyrelsen har tagit på 
sig att utbilda inom det några gånger. Vi på Länsstyrelsen ser att vårt samverkansansvar 
ska träda in när krisen uppstår, och att varje enskild aktör får lära sig själva de verktyg 
de behöver kunna för att kunna kommunicera. Om detta finns det olika åsikter. Men 
länsstyrelsen har en del utbildningar för i WIS för aktörerna i Krissamverkan 
Kronoberg.”  
 
Kommunikationschefen på Kronobergs länsstyrelse beskriver ett nationellt nätverk för 
kommunikationschefer med en styrgrupp där man kan lyfta frågor, en årlig träff för 
kommunikatörer på de 21 länsstyrelserna. ”Men enklast och vanligast är att man lyfter 
luren eller skickar ett mail kollegor emellan och ber den dela med sig av sina dokument, 
erfarenheter eller tips. Vi använder oss av varandra vid föreläsningar och liknande, dvs. 
om man vet att någon är extra bra i ett område så bjuder man in dem att berätta.” 

6.3 Halland 

6.3.1  Före en kris (förebyggande- och förberedandefas) 

Halland omvärldsbevakar delvis genom sociala medier i förebyggande syfte men 
kommunikatören menar att de kriser de hanterar är svåra att förutspå den vägen jämfört 
med en förtroendekris som lättare upptäcks. 
 
Halland arbetar till viss del proaktivt enligt kommunikatören. Under Simone följde de 
väderutvecklingen. SMHI kontaktade TIB och de gick till samverkanskonferens per 
telefon med bland andra angränsande län. SMHI informerade om läget, att det t.ex. skulle 
blir en väderklass 2. ”Vid klass 3 varning kommuniceras ut ett myndighetsmeddelande. 
Då är vi proaktiva inför en kris och nästan endast då”.  

De har inte haft så många övningar men kommer att ha det framöver för länsstyrelsen i 
Halland och andra aktörer i länet. Kommunikatören: ”Men det finns ännu ingen renodlad 
kriskommunikationsövning för samverkansorganen. Jag är ansvarig för att forma 
utbildningar och övningar och jobbar regelbundet med det. Idag hänvisas aktörerna i 
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samverkansorganet till MSB:s kurser i kriskommunikation. Mål att genomföra ”Gripen” 
under 2015, en övning inför en kärnkraftsolycka. Historiskt sätt har Halland en 
beredskapsplan som hanterar kärnkraft med mycket styrt arbete men efter tsunamin i 
Thailand 2004, stormen Gudrun 2005 och kärnkraftsolyckan i Japan 2011 har vi gått 
över till en beredskapsplan som fungerar utifrån olika nivåer”.  

6.3.2 Under en kris 

Synlig, saklig och snabb är ledorden för Hallands kriskommunikationsplan.  
Omvärldsbevakning är lika viktigt under hela krisens faser och det bör finnas väl 
fungerande rutiner i vardagen som möjliggör en snabb start av omvärldsbevakningen.  
De kanaler som Länsstyrelsen i Hallands län idag arbetar med är mediabevakning, sociala 
medier och i viss mån WIS 106. Enligt kommunikatören är målsättning med sociala 
medier vid en kris är att föra en dialog. ”Vi informerar om vad medborgarna bör göra 
men syftet är också att förstå vilket behov som finns och för att kunna sammanställa en 
”FAQ”. Den måste vara dynamisk vid en händelse och den måste kunna byggas ut.  Vi 
för inga aktiva dialoger via sociala medier i normalläget och vår strävan är heller inte 
att öka antalet följare etc. Detta beror mest på arbetsrutiner och resurser samt en allmän 
målsättning med vårt kommunikationsarbete. Vi får sällan en dialog. I bästa fall 
vidarebefordrar deltagarna på de olika sociala medierna informationen vi går ut med.” 
 
Twitter är den viktigaste kanalen av sociala medier för Hallands Länsstyrelse i 
normalläge. De använder Facebook men de har inte den kapacitet det krävs för att 
använda Facebook i samma utsträckning som Twitter. Man anser det vara onödigt 
resurskrävande och istället använder de kanalen för att lyssna av. De är inte så aktiva där 
och försöker inte få till en diskussion. Istället använder de Twitter och då mest som en 
kanal för att sprida exempelvis nyheter från sin egen webb. Enligt 
Kriskommunikationsplanen är sociala medier i en händelse utmärkta verktyg för att se 
hur allmänheten, olika intressegrupper och andra gate keepers beskriver deras verksamhet 
och den pågående händelsen. 107  
 
Hallands främsta kanal för att hantera händelser i är enligt kommunikatören TIB.  
Kriskommunikationsplanen är skriven för behovsanpassning enligt kommunikatören och 
ska ses som ett levande dokument. Men han menar att organisationen är präglad av 
checklistor pga. att organisationen måste kunna hantera en eventuell kärnkraftsolycka. 
Han menar att de som normalt inte arbetar med kriskommunikation eller sitter med i 
krisledningen måste kunna förstå vad de ska göra. I Hallands länsstyrelses 
kommunikationspolicy definieras tre roller: kommunikatör, redaktör och 
informationsassistent. De två senare har inget krav på sig att till vardags arbeta med 
kommunikation och informationsansvarig vid en kris är alltid kommunikatören, enligt 
kommunikatören. De arbetar med att utbilda personalen så att alla kan uttala sig och 

                                                 
106

 kriskommunikationsplanen Hallands Länsstyrelse s. 4 
107 kriskommunikationsplanen Hallands Länsstyrelse s. 4 
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lämna information. Han menar att alla ska känna att de kan uttala sig och att det inte 
måste vara exempelvis en informationschef som lämnar uppgifter:  
”Beroende av händelsens karaktär bestäms vem som är talesperson, det kan vara 
representant från räddningstjänst, ingenjörer på Ringhals osv. Vi arbetar efter principen 
Ett budskap, flera budbärare. Vår samverkan strävar efter att alla ska ha samma bild av 
en händelse och på så vis även samma budskap.” När det gäller risken att gå ut med 
felaktig information i en händelse svarar han: “Ett proaktivt ansvar finns. Tiden är viktig 
aspekt för att få bra tid i en händelse och att det de kommunicerar är rätt. Det viktigt är 
att ha bra system för att kunna ge rätt information. Det viktiga är att 
kriskommunikationen är dynamisk och kan vara rätt nu utifrån denna information men 
annan information kan tillkomma som gör att denna information inte är korrekt.” För att 
informationen ska vara trovärdig menar han att den bygger på rätt källor och att den 
kommuniceras på ett lättförståeligt sätt.  

6.3.3 Efter en kris (återhämtning och lärandefas) 

I Halland har man ingen utarbetad plan för utvärderingsarbete i 
kriskommunikationspolicyn. Men i själva efterarbetet av händelsen har de det enligt 
kommunikatören. I hela händelsen gör de utvärderingar exempelvis medieanalyser, hur 
hemsidan har besökts, spridning via social media osv. Vid höststormarna 2013 samlade 
de inslag, mätte kvalitativt och kvantitativt, på exempelvis vad de hade för effekt på 
sociala media. När det gäller lärandefasen berättar kommunikatören att de har 
erfarenhetsutbyten inom de sydliga länen i Sverige. De ingår i flera nätverk exempelvis 
radionukleärt nätverk som MSB sammankallar och där de tre kränkraftslänen i Sverige 
ingår.  Han menar att länsstyrelsen i Halland arbetar främst proaktivt och har övningar i 
mötesform. Vid stormen Simone drabbades alla aktörer i samverkansgruppen och då 
passade man på att låta alla lämna synpunkter. ”En konkret sak som vi kan förbättra är 
arbetet i WIS. Vi kommer därför att fortsätta öva och utbilda inom WIS. Vid Simone blev 
den samlade lägesbilden oklar och arbetet blev omständligt. Vi fick exempelvis skicka 
mail och sprida information till andra aktörer på annat sätt pga. att vissa aktörer inte 
kunde WIS. Det är upp till varje egen aktör att utbilda sig inom WIS men länsstyrelsen 
stödjer dem och kommer under 2014 utbilda dem”.  

Angående forskning inom kriskommunikation vill Länsstyrelsen i Halland vara 
tillgänglig för de studier som görs, exempelvis genom att delta i denna studie och 
samarbetar med Högskolan i Halmstad.  

7 Analys 
 
I det här kapitlet analyserar jag resultatet av min studie. Jag för även en diskussion kring 
analysresultatet i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Utifrån min 
sammanställning av empiri, gjord utifrån uppsatsens ramverk, har jag också i jämförande 
syfte letat efter teman som kan härleda om de tre länsstyrelsernas kriskommunikation 
lutar sig åt någon av de två idealtyper jag har redogjort uppsats teoridel (kapitel 4).    
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7.1 Kriskommunikation före en kris  

Enligt Falkheimer, Heide och Larsson är det i det förberedande 
kriskommunikationsarbetet viktigt att organisationen gör risk- och sårbarhetsanalyser där 
man undersöker olika tänkbara krissituationer som kan uppstå.108 I denna fas utförs 
aktiviteter som förstärker myndighetens kapacitet att agera vid en kris.109 Krisplanerna 
ska enligt Falkheimer, Heide och Larsson ge riktlinjer för hur en organisation ska agera 
vid en kris. I planen bör det finnas uppgifter om kontakt och kommunikation med 
intressegrupper, massmediekontakter, presstjänst och informationskanaler mm. 
Informationskanaler bör också vara specificerade så det framgår när man ska använda 
vilken kanal. Krisplanerna bör också testas genom övningar med olika typer av 
scenarier.110 I Jönköping träffar Länsstyrelsen ”F-samverkan” regelbundet och utbyter 
information och omvärldsbevakningar vilket är förenligt med Falkheimer, Heide och 
Larssons synsätt. Man har haft egna regionala övningar utifrån tänkbara scenarier och 
även övningar som MSB hållit i. Kommunikatören anser att det är svårt att arbeta utifrån 
ett traditionellt kriskommunikationssätt: “Klart jag kan ha en pärm med checklistor som 
ska följas om det blir ett strömavbrott och vi inte har tillgång till datorer men det är svårt 
att ha färdiga ramverk och checklistor som passar för varje situation.” 
Falkheimer, Heide och Larsson (2009) belyser vikten av att kriskommunikation finns 
även i det förberedande skedet då exempelvis boende i ett drabbat område är beroende av 
hur de kan förbereda sig. I Jönköping finns ett tydligt exempel på när länsstyrelsen och 
samverkansgruppen arbetat utifrån det synsättet. Vid stormen Simone fick de en 
indikation på att något skulle hända vädermässigt och man diskuterade då i F-samverkan 
vad de borde göra utifrån situationen. Länsstyrelsen i Jönköping omvärldsbevakar i 
sociala medier i syfte att se vad de som är aktiva där vill ha svar på osv. De använder det 
också i syfte att sprida information men i dagsläget fungerar det snarare som en 
informationskanal än en plattform för kommunikation anser kommunikatören. I exemplet 
stormen Simone gick de ut med information, ”en storm är på väg, allmänheten uppmanas 
hålla sig inne”. Kronobergs Länsstyrelse utarbetar årligen risk- och sårbarhetsanalyser 
med olika tänkbara scenarier.  De har samverkan ”Krissamverkan Kronoberg” med olika 
typer av övningar. Beredskapshandläggaren i Kronoberg: ”Vi försöker ha övningar varje 
år med olika teman där alla aktörer i Krissamverkan Kronoberg (ett nätverk för 
regionens krisaktörer) bjuds in för att delta. Förra året var det fokus på 
kriskommunikation. I år ska vi ha en övning med fokus på att skapa gemensamma 
lägesbilder. När vi skapar lägesbilder går vi igenom ett scenario. Nästa år kommer vi ha 
en stor övning med aktörerna i Krissamverkan Kronoberg ”Origo”.  
 
Halland satsar på övningar framöver som innefattar kriskommunikation och alla tre länen 
deltar i MSB:s samverkansövningar. Reflexivitet är ett nyckelord för alla tre 
länsstyrelsers kriskommunikation.  Som beskrivet i teorikapitlet är reflexivitet ett av 
ledorden i senmoderna kriskommunikatörens strategi 111 och tanken är att kunna agera 
mer som ”realtidsregissören” samt ha en förmåga att kunna improvisera i en snabbt och 

                                                 
108 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 130 
109 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s.12 
110 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s 132 
111 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011 s. 199 
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föränderlig medie- och kommunikationsmiljö ”även om agerandet fortfarande måste ske 
utifrån vissa givna men något mer flexibla ramar”112.  
 
Det finns ingen direkt strategi att använda sociala medier till att omvärldsbevaka innan 
kris i Kronoberg men de arbetar förebyggande på en rad olika sätt enligt 
kommunikationschefen: ”Vi har bland annat Hesa Fredrik, ett projekt som handlar om 
att, både i vardag och kris, sprida information och kunskap om hur man som 
privatperson kan förbereda sig och agera i kris. Vi har träffar och samarbete med 
kommunikatörer och informatörer i länet (kommuner, polisen, landstinget m.fl.) inom 
kriskommunikation. Det kan handla om allt ifrån hur vi hittar effektiva och gemensamma 
rutiner för spridning av information till att dela erfarenheter och kunskap. Vi har även 
interna utbildningar och övningar i kriskommunikation på Länsstyrelsen. 
Liksom Jönköping och Halland arbetade de proaktivt inför stormen Simone och följde 
väderutvecklingen. SMHI kontaktade personen med TIB-funktion och de hade 
samverkanskonferens per telefon tillsammans med flera andra län som kunde komma att 
drabbas av ovädret. Det är också i en sådan situation som länsstyrelserna går ut med ett 
myndighetsmeddelande om en kommande händelse. Då arbetar de proaktivt inför en kris.  
 
De har alla tre någon form av utbildning och övning inför en kris precis som Flodin 
menar att länsstyrelsen måste ha med samarbetsaktörer för att optimera arbetet under 
själva akutfasen.113 Halland har även som mål genomföra en övning inför en 
kärnkraftsolycka: ”I vår policy definierar vi tre roller. Kommunikatör, redaktör och 
informationsassistent. De två senare har inget krav på sig att till vardags arbeta med 
kommunikation. Vi arbetar med att utbilda personalen så att alla kan uttala sig och 
lämna information. Alla ska känna att de kan uttala sig och att det inte måste var 
exempelvis en informationschef som lämnar uppgifter. Informationsansvarig vid en kris 
är alltid kommunikatör.” 

7.2 Kriskommunikation under akutfasen 

I ett krisläge medverkar ofta en informationschef eller motsvarande i ledningsgruppen 
och de behöver enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) besluta/förverkliga följande: 
”sätta krisplanen i verket och etablera krisstaben, aktualisera beslutsordningen, 
säkerställa behövliga resurser, inrätta kriscentrum och starta stödgrupper, utse 
talesperson(er), söka snar kontakt med tänkbara medverkande grupper” 114 Det är inte 
viktigt vem som utför något, som i den klassiska skolan, utan vad som ska göras är det 
viktiga liksom hur det ska göras. Vad säger då studiens tre länsstyrelserna angående 
detta?  
 
Jönköpings Kriskommunikationsplan ger tydligt angivet att det är situationsbundet vilka 
aktörer som ingår i en eventuell samverkningsledning vid en kris. Dock anser 
kommunikatören att det är svårt ha planer och checklistor inom kriskommunikation: ”Det 
är snarare så att man låser in sig än att det förenklar arbetet.” Synsättet går i linje med 

                                                 
112 Falkheimer, Jesper, red., Heide, Mats, red. 2011, s. 199 
113 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 16 
114 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 132 
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realtidsregisserad strategisk kriskommunikation och kommunikatören efterfrågar att fler 
organisationer arbetar enligt den teorin. Han belyser problematiken att man på vissa håll 
inom samverkan i länet har svårt att se kriskommunikation som en helhet: ”Fokus ligger 
ofta på räddningsarbete och kriskommunikationen ses som en information i stället för 
lösning av krisen. Först när man upptäcker behovet av kriskommunikation efterfrågas det 
exempelvis ett pressmeddelande istället för att se kriskommunikation som något 
integrerat. Det gäller att få upp ögonen för kriskommunikation. Det ställs nya 
förväntningar på oss i dagens samhälle. Organisationerna har inte alltid hängt med i 
medielandskapet. Vi är aldrig först med informationen längre. Vi är alltid tvåa med 
budskapet pga. någon alltid är snabbare. Vi måste lära om, vilken roll har vi? Vi behöver 
tänka mer ”vad har hänt”, vad ska vi göra, osv. Vi måste vara mer snabbrörliga. Vi 
måste lära om men har man inte känslan av att lära sig nytt är det svårt att lära sig 
arbeta strategiskt.” Detta är ett arbetssätt som mångt och mycket innefattar senmodern 
kriskommunikation och i Kronoberg är resonemanget snarlikt. För Krissamverkan i 
Kronoberg finns ett förslag till checklista att arbeta utifrån. Dokumenten innehåller 
tydliga roller med vem som gör vad vid en kris. Beredskapshandläggaren: ”När det 
kommer in ett larm är TIB ansvarig för att sätta ihop en stab. TIB får larm och då finns 
ett dokument där ”tibbarna” har checklistor de använder sig av. Utifrån larmet tar de 
ställning om det är en rutin där man bjuder in till G-sam. De tittar alltid på hur 
händelsen ser ut. Vad är läget, vad ska vi göra osv.  TIB kan kalla in experter som 
behövs, t.ex. en kommunikatör. “Detta kan ses som inslag av både traditionell 
kriskommunikation och realtidsregisserad strategisk kriskommunikation. Man använder 
checklistor, färdiga rutiner osv. men det ges också utrymme att se varje händelse som 
unik och utifrån den ta ställning i hur de ska agera.  
 
Halland har enligt kommunikatören historiskt sätt en beredskapsplan som hanterar 
kärnkraft och därmed ett mycket styrt beredskapsarbete inklusive kriskommunikation. 
”Men efter tsunamin i Thailand 2004, stormen Gudrun 2005 och kärnkraftsolyckan i 
Japan 2011 har vi gått över till en beredskapsplan som fungerar utifrån olika nivåer. Vi 
arbetar med ”klassade händelser”: grön händelse (exempelvis väderhändelse), gul: 
räddningstjänstolyckor som drabbar flera kommuner, röd: kärnteckningsolycka som är 
allomfattande där alla i staben innefattas, omkring 50 stycken.” Halland har en 
kriskommunikationsplan som tydligt beskriver hur Länsstyrelsen i Halland bör arbeta 
med kriskommunikation vid samhällsstörningar. I kriskommunikationspolicyn finns 
beskrivet dess funktion, val av kanaler, målgrupper, media och pressaktiviteter, hur en 
bemanningsstyrka kan se ut och vad de olika tjänstebefattningarna har för arbetsuppgifter 
med kommunikation. Hallands medverkan i sociala medier syftar till att bilda sig en 
uppfattning och förståelse för händelsen hur den artar sig och hur den skrivs eller kan 
komma att beskrivas i media. Omvärldsbevakning är lika viktigt under hela 
händelseförloppet och det bör finnas väl fungerande rutiner i vardagen som möjliggör en 
snabb start av omvärldsbevakningen. De kanaler som Länsstyrelsen i Hallands län idag 
arbetar med är mediebevakning, sociala medier och i viss mån WIS. 115 Deras främsta 
kanal för att hantera händelser i är ”TIB”, enligt kommunikatören. Som beskrivet i 
teorikapitlet är WIS och sociala medier är ett instrument som realtidsregissören kan 
använda sig av. Sociala medier är användbara på minst två sätt. De kan användas till att 
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upptäcka kommande kriser som kan drabba organisationen och på så sätt snabbt kunna 
sätta in de åtgärder som behövs. Men de kan även användas för att kommunicera sina 
egna bilder och budskap. Hallands målsättning med sociala medier vid en kris är att föra 
en dialog, enligt kommunikatören: ”Vi informerar om vad medborgarna bör göra men 
syftet är också att förstå vilket behov som finns och för att kunna sammanställa en 
”FAQ”. Den måste vara dynamisk vid en händelse och den måste kunna byggas ut. 
Twitter är den viktigaste kanalen i sociala medier i normalläget. Facebook används men 
vi har inte den kapacitet det krävs för att använda Facebook i samma utsträckning som 
Twitter. Det är onödigt resurskrävande. På Facebook lyssnar vi mer av och är inte så 
aktiva och försöker inte få till en diskussion. Istället använder vi Twitter och då mest som 
en kanal för att sprida nyheter från vår webb och liknande.”  I en händelse är sociala 
medier ”utmärkta verktyg för att se hur allmänhet, intressegrupper och andra gate keepers 
beskriver länsstyrelsen i Hallands verksamhet och den pågående händelsen.”116 Hallands 
kriskommunikationsplan är enligt kommunikatören skriven för behovsanpassning och är 
ett levande dokument: ”Men organisationen är präglad av checklistor pga. att 
organisationen måste hantera exempelvis kärnkraftsolyckor. Människor som normalt inte 
arbetar med kriskommunikation eller sitter med i krisledningen måste kunna förstå vad 
de ska göra. Informationsansvarig vid en kris är alltid kommunikatör. Beroende av 
händelsens art bestäms vem som är talesperson, det kan vara representant från 
räddningstjänst, ingenjörer på Ringhals osv. Det utses utifrån fall till fall vem som är 
mest lämplig. Vi arbetar efter principen ”Ett budskap, flera budbärare”. D.v.s. vår 
samverkan strävar efter att alla ska ha samma bild av en händelse och på så vis även 
samma budskap. Vi arbetar med att utbilda personalen så att alla kan uttala sig och 
lämna information. Alla ska känna att de kan uttala sig och att det inte måste var 
exempelvis en informationschef som lämnar uppgifter.” 
 
Principen ”Ett budskap, flera budbärare” tillämpas också av Länsstyrelsen i Kronoberg 
tillsammans med Krissamverkan Kronoberg. Enligt Ansvarsprincipen som beskrivs i 
uppsatsens första kapitel är det Länsstyrelsen som är ansvarig för 
informationssamordningen om flera kommuner är inblandade av en kris. Men 
myndigheten kan aldrig ta över andra aktörers informationsansvar. Kommunikatören i 
Halland förklarar att om det sker en olycka på Ringhals och om statlig räddningstjänst 
används har länsstyrelsen ansvar att informera allmänheten men de tre ansvarsprinciperna 
gäller.  

7.3 Kriskommunikation efter krisen  

Under återhämningsfasen är kommunikationsansvariges uppgift att se till att medierna 
kan bevaka återställningsarbetet ute på fältet. 117 Lärofasen är den sista fasen och har 
lagts till av senare forskare som anser att det är av störst betydelse att systematiskt 
tillvarata de erfarenheter man får vid en kris och tillämpar dem vid en framtida kris. 118 
 
Så hur arbetar de tre länsstyrelserna under dessa två faser av krisen?  

                                                 
116 Kriskommunikationsplan 0.2 (Hallands länsstyrelse) s. 4   
117 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 137 
118 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 20 -21 
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Enligt Jönköpings kriskommunikationsplan ska informationsinsatserna alltid följas upp, 
analyseras och utvärderas efter en kris 119 men enligt kommunikatören fanns det inte, när 
undersökningen utfördes, något strukturerat utvärderingsarbete av just 
kriskommunikationen. Det ska ske inom f-samverkan men det finns inget utarbetat 
system för hur detta görs. På länsstyrelsen i Kronoberg finns inte heller någon direkt 
utvärderingsprocess även om utvärderingsarbete utförs. I Krissamverkan Kronoberg finns 
en modell för utvärderingsarbete, exempelvis utvärderades arbetet under höststormarna 
2013 och man fann att de hade mycket att lära. På Länsstyrelsens hemsida la man ut en 
artikel ”Länsstyrelsen drar lärdomar från höstens stormar” där man berättade att 
Länsstyrelsen tittat närmare på hur de agerat och hur de kan dra lärdomar och utvecklas 
vidare i sitt krisrelaterade arbete. 120 Länsstyrelsen i Hallands beskriver att de gör 
utvärderingar t.ex. medieanalyser, eller hur hemsidan har besökts under en händelse och 
spridning via social media osv. Utvärderingsarbetet utförs även med Hallands 
samverkansgrupp. När det gäller forskning tar de del av MSB:s forsning och deltar i 
deras projekt liksom i universitets och högskolors studier, så som denna uppsats. 
Hallands länsstyrelse har även samarbete med Högskolan i Halmstad. Jönköping har fått 
extra medel från MSB till ett projekt som syftar till att utveckla samverkan i 
kriskommunkation för att förbättra kriskommunikationen till invånaren i Jönköping län. 
Kronobergs kommunikationschef beskriver ett nätverk av kommunikatörer inom 
länsstyrelsen och i samverkansgrupper som hon ringer eller mailar för erfarenheter eller 
tips. Hallands kommunikatör beskriver att de gör utvärderingar t.ex. medieanalyser, eller 
hur hemsidan har besökts under en händelse och spridning via social media osv. Vid 
stormarna Simone och Sven 2013 samlade de inslag och mätte både kvalitativt och 
kvantitativt exempelvis vad de har för effekt på sociala media osv. De använde 
webbanalysverktygen Google analytics för att se varifrån trafiken kommer osv.   
 
WIS är som tidigare beskrivet ett skyddat webbbaserat verktyg som den senmoderna 
kriskommunikatören kan använda sig av för att dokumentera sina handlingar på webben. 
Vid stormen Simone drabbades aktörer i Hallands samverkan och alla fick komma med 
synpunkter i efterarbetet av stormarna. De kom fram till förbättringsarbeten i WIS genom 
utvärderingen eftersom alla aktörer inte haft tillräcklig kunskap i hanteringen 
programmet. De arbetar mest proaktivt och har övningar i mötesform.  

7.4 Diskussion 

En tillbakablick på frågeställningarna som låg till grund för denna studie visar att de tre 
undersökta länsstyrelserna arbetar förebyggande och förberedande angående 
kriskommunikation på ett i förhållandevis sätt lika. De har alla utbildningar och jobbar 
utifrån scenarier som skulle kunna tänkas hända, gjorda utifrån risk- och 
sårbarhetsanalyser. Alla länen ingår i samverkansgrupper med andra aktörer i länet och 
de träffas regelbundet och har gemensamma övningar i mer eller mindre olika 
utsträckning.     
 

                                                 
119 Kriskommunikationsplanen, Länsstyrelsen Jönköping s. 8 
120 http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/nyheter/arkiv-2013/Pages/lansstyrelsen-drar-lardomar-fran-hostens-stormar.aspx 
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Alla tre länsstyrelserna tenderar att arbeta utifrån ett senmodernt realtidsregisserat synsätt 
gällande strategisk kriskommunikation men det finns inslag av att arbeta enligt båda 
idealtyper i akutfasen. Man använder checklistor, färdiga rutiner osv. men det finns också 
utrymme att se varje händelse som unik och utifrån den ta ställning i hur de ska agera och 
improvisera. Allt mer frångår de tre länsstyrelserna det klassiska 
kriskommunikationssynsättet då det, uppfattas som att det är svårt att ha planer och 
checklistor inom kriskommunikation. Det är snarare så att man låser in sig än att det 
förenklar arbetet. Det kan sägas att de i mångt och mycket delar anhängarna av den 
realtidsregisserande kriskommunikationsskolans uppfattning att väl inövade lösningar 
och reflexmässigt agerande snarare kan ses som faror i krishanteringen. Halland skiljer 
sig något i den uppfattningen med den egna förklaringen att de är ett ”kärnkraftslän” och 
har därför en lång historia där beredskapsarbetet genomsyrar organisationen. Därmed är 
också uppfattningen att checklistor används mer frekvent även inom 
kriskommunikationen. Man är av uppfattningen att det måste finnas tydliga instruktioner 
i kriskommunikationsplanen, som är skriven för behovsanpassning, så att de som normalt 
inte arbetar med kriskommunikation eller sitter med i krisledningen också kan förstå vad 
de ska göra. Alla tre länen arbetar med någon form av checklista men har ett synsätt att 
varje situation är unik och bör lösas utifrån vad situationen kräver. Inom 
samverkansgrupperna uppfattas det speciellt tydligt i Jönköping som att det är svårt att få 
gehör för att arbeta utifrån ett sådant perspektiv eftersom andra aktörer inom samverkan, 
t.ex. Räddningstjänsten, tillämpar ett mer styrt arbetssätt. Kriskommunikationen ses inte 
alltid som en integrerad del av händelsen.  En efterfråga att arbeta ännu mer enligt den 
senmoderna skolan efterfrågas och önskan om att arbeta mer utifrån”vad har hänt -, vad 
ska vi göra” efterfrågas, Jönköpings kommunikatör: “Vi måste lära om men har man inte 
känslan av att lära sig nytt är det svårt att lära sig arbeta strategiskt.”  
Som beskrivet i uppsatsens problemformulering anser Flodin121 att det finns en paradox 
inom myndigheters krishantering. De måste vara väl förberedda och ha goda planer inför 
en kris men när krisen väl kommer inser myndigheter ofta att planerna inte stämmer med 
den rådande situationen i den akuta fasen. Här krävs istället förmåga till såväl flexibilitet 
och kreativitet som improvisation, ett arbetssätt som efterfrågas av alla tre länsstyrelser.  
 
Alla tre länsstyrelser använder sig av IKT-verktyg som pekar mot ett senmodernt 
kriskommunikationssynssätt. De kommunicerar genom WIS med andra aktörer, genom 
sina hemsidor, på social medier (främst Twitter) men också genom traditionell media så 
som Sveriges Radio, pressmeddelanden osv. Sociala medier används främst som en kanal 
att nå ut med information och inte så mycket för att få en dialog. En förhoppning är att 
läsaren vidarebefordrar informationen de tar del av i de sociala medierna informationen. 
Denna kommunikationsfokus kan ses falla in under senmodern kriskommunikation då 
den klassiska ser kommunikationen mer som ”sändare i centrum”. Sociala medier 
används också för att läsa av och omvärldsbevaka vilka frågor som önskas svar på, i flera 
av faserna av en kris men mest i akutfasen.   
 
Det finns utifrån min undersökning inte någon av länsstyrelserna som arbetar utifrån att 
det endast är en talesman som är kommunikatör vilket är kännetecken för Falkheimer, 
Heide, Larssons bild av klassisk kriskommunikation. Alla tre länsstyrelser arbetar istället 
                                                 
121

 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation, s. 17 
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utifrån principen att den personen som är mest lämpad bör uttala sig i aktuell fråga. Alla 
ska känna att de vågar uttala sig och att det inte behöver vara en kommunikationschef 
som ger ett yttrande. Detta gäller även för samarbetet inom samverkansgrupperna och 
man arbetar utifrån principen ”Ett budskap, flera budbärare”.  Detta är förenligt med 
tidigare forskning som jag tagit upp i denna uppsats utifrån Falkheimer och Heides 
tidigare studier (2007). Det är även fallet för deras gemensamma uppfattning att det är 
bättre gå ut med information än att inte tala. Ingen har uppgett att det är en fara att gå ut 
med fel information utan är snarare av uppfattningen att kriskommunikationen är levande 
och kan vara korrekt i denna stund men utifrån senare inkommen information kan den 
vara felaktig.  
 
Tidigare forskning som jag tagit upp i denna uppsats visar på att den mesta 
kriskommunikationen sker i ett akut läge.122 Även min studie visar att fokus på 
kriskommunikationen ligger i det akuta skedet. Tidigare forskning som också tagits upp i 
denna uppsats angående samarbeten mellan organisationer visar på att det är av största 
vikt att i ett normalläge ha ett nätverk med alla aktörer som kan bli drabbade vid en kris 
för att optimera arbetet i en kris.123 Min studie visar att länsstyrelserna har regelbundna 
möten och övningar i ett normalläge tillsammans med sina samverkansaktörer.    
Som resultat kan ses att de tre länsstyrelserna lägger mycket vikt vid att samarbeta med 
andra aktörer i länen i ett normalläge och att de arbetar med kommunikation mest under 
en kris. Detta är förenligt med resultatet av vad Dahl och Törnberg (2012) kom fram till i 
sin C-uppsats i medie- kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet Sundsvall som jag 
tagit upp i uppsatsens kapitel om tidigare studier och forskning. De har tittat på hur 
Räddningstjänsten Medelpad arbetar med kommunikation och planering i förebyggande 
och förberedande krisarbete. Deras resultat visade att den undersökta organisationen är 
väl medveten om att det är viktigt med kommunikation och planering av kriser och de 
lägger mycket tid på samarbete med andra organisationer i förebyggande och 
förberedande arbete. De arbetar med kommunikation innan en eventuell kris men största 
fokus ligger på att kommunicera då krisen brutit ut.  Det är också av intresse att jämföra 
denna uppsats resultat speciellt med Christiansson och Steger (2009) C-uppsats, ”Redo 
för kris?” i medie- kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet Sundsvall där de 
tittade på hur Gävleborgs län hanterar kriser. De undersökte hur Gävleborgs län planerar 
att gå till väga kommunikativt före, under och efter en kris.  Resultatet av deras 
undersökning 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 information 
under en kris. Både övningar och kriser utvärderas och i utvärderingsarbetet går länet 
igenom hur de gått till väga och det används sedan för att dra lärdomar. De tre 
länsstyrelserna i min uppsats använder samma kanaler som man gjorde i Gävleborg, 
webben och radion, som främsta kanalval. I min studie framgår också att man använder 
sociala medier och främst Twitter men dock mest som ett komplement till den egna 
hemsidan för att föra ut nyheter. Lärofasen av en kris är av största betydelse för att 
systematiskt tillvarata de erfarenheter man får under en kris. 124 För utvärderingsarbetet 
av kriskommunikationen på Jönköpings länsstyrelse och inom samverkan finns enligt 

                                                 
122 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009, s. 30 
123 Flodin, 1999, Planlagd kriskommunikation s. 23 
124 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 20-21 
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kommunikatören inget fungerande arbetssätt. Beredskapshandläggaren i Kronoberg 
menar att de inte direkt heller har någon utvärderingsprocess även om det utförs ett 
efterarbete av vad länsstyrelsen gjort. I Halland har man inte någon utstakad 
utvärderingsprocess i kriskommunikationspolicyn men kommunikatören beskriver ett 
utförligt utvärderingsarbete efter en händelse. 

8 Slutsats 
 
Eftersom det i vidare bemärkelse saknas empiriska jämförande studier med beskrivningar 
om hur länsstyrelserna arbetar med kriskommunikationsstrategier har idén till denna 
studie kommit till. Genom att välja tre olika länsstyrelser har jag haft som förhoppning att 
kunna se ett resultat som visar hur länsstyrelserna samverkar med andra aktörer. Syftet 
med denna studie har varit att undersöka och få en djupare förståelse för hur länsstyrelsen 
i Halland, Jönköping och Kronobergs län strategiskt arbetar med kriskommunikation 
före, under och efter en kris. Eftersom de frågeställningar som ställts får anses vara 
besvarade har också studiens syfte uppfyllts. Resultaten bidrar med en djupare förståelse 
för hur länsstyrelsen i Halland, Jönköping och Kronobergs län strategiskt arbetar med 
kriskommunikation före, under och efter en kris.   
 
Resultaten visar att alla tre arbetar på liknade sätt innan, under och efter en kris. De har 
alla utbildningar och samverkansmöten med aktörer i länen i ett normalläge för att 
förbereda inför en kris. Under en kris har de checklistor och styrdokument med kanalval 
osv. som de arbetar utifrån men varje situation är unik och det är det som får styra hur 
situationen ska behandlas. Hallands länsstyrelse är än mer styrt av checklistor och 
styrdokument vilket kan ses som ett resultat av att de har de har ett kärnkraftverk i länet 
och därmed måste vara beredda på en kärnkraftsolycka. Efter en kris varierar 
utvärderingsarbetet men alla tre regioner har någon form för utvärdering inom 
samverkan. För utvärderingsarbetet av kriskommunikationen på Jönköpings länsstyrelse 
och inom samverkan finns enligt kommunikatören inget fungerande arbetssätt. 
Beredskapshandläggaren i Kronoberg menar att de inte direkt heller har någon 
utvärderingsprocess även om det utförs ett efterarbete av vad länsstyrelsen gjort. I 
Halland har man inte någon utstakad utvärderingsprocess i kriskommunikationspolicyn 
men kommunikatören beskriver ett utförligt utvärderingsarbete efter en händelse. Sociala 
medier används på ett ungefär lika sätt, främst att sprida information. Jämförelsen av de 
tre länsstyrelserna visar att fokus på kriskommunikationen ligger i det akuta skedet vilket 
är förenligt med den tidigare forskning som tagits upp i uppsatsen. De arbetar utifrån 
båda teorier som använts i studien för att karaktärisera och förstå de tre fallen. Det finns 
en önskan om att kunna vara mer flexibel och kunna tänka mer utifrån ett postmodernt 
arbetssätt enligt principen: ”vad har hänt, vad är det som ska lösas och hur gör vi det?” 
Detta är tydligast framträdande i Jönköping där det önskas en ökad förståelse för dagens 
kriskommunikation och dess betydelse inom samverkansgruppen i regionen.  
 
Jag hoppas att min studie kan vara en start på en fortsatt undersökning för andra. 
Intressant vore att fortsätta studera användningen av sociala medier i samband med en 
kris. I undersökningen gjord 2009 av Christiansson och Steger var webben och radion de 
främsta kanalvalen för kriskommunikation medan man i min undersökning även uppger 
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sociala medier som en kanal. Det vore av intresse att i takt med de sociala mediernas 
frammars forska om dess användning och resultat i detta sammanhang. En idé för vidare 
forskning skulle kunna vara om sociala medier, beroende på krisens karaktär, kan 
påverka dess förlopp.  
 
I min undersökning framkommer att det finns en saknad förståelse bland vissa 
samverkansaktörer inom länen för kriskommunikationens betydelse. Många gånger ses 
den inte som en integrerad del av en händelse och fokus ligger ofta på räddningsarbete. 
Kriskommunikationen ses då som en information i stället för lösning av krisen. Det 
uppfattas som att det är först när man upptäcker behovet av kriskommunikation som det 
exempelvis efterfrågas ett pressmeddelande istället för att se kriskommunikation som 
något integrerat. Det har i min undersökning efterfrågats en djupare och bredare 
förståelse för kriskommunikation inom samverkansgruppen då det ställs nya 
förväntningar på oss i dagens samhälle. Organisationerna har inte alltid hängt med i 
medielandskapet. En idé för framtida forskning skulle, utifrån detta, kunna vara att 
undersöka hur olika aktörer inom samverkansgrupperna i länen ser på vikten av 
kriskommunikation.   
 

9 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att jämföra hur länsstyrelsen i Halland, Jönköping och 
Kronobergs län strategiskt arbetar med kriskommunikation före, under och efter en kris. 
Jag har haft som mål att jämföra de tre länsstyrelsernas kommunikationsstrategier, val av 
kommunikationskanaler och hur de samverkar med andra aktörer. Jag har försökt besvara 
syftet utifrån att söka svar på två frågeställningar: Hur arbetar de tre länsstyrelserna med 
kriskommunikation med avseende på förberedelser, under akut fas och uppföljning?  
På vilket sätt samverkar de tre länsstyrelserna med kriskommunikation med andra 
länsstyrelser, organisationer och kommuner med avseende på förberedelser, under akut 
fas och uppföljning?  
 
Som ramverk för uppsatsen ligger Falkheimers, Heides och Larssons syn av en kris fem 
faser. De teoretiska modellerna jag har använt i analysen är klassisk kriskommunikation 
och senmodern realtidsregisserad strategisk kriskommunikation. Det finns inom 
forskningen även andra teoretiska modeller än de jag tar upp i denna uppsats. Modellerna 
är renodlade modeller av kriskommunikation vilka bör ses som idealtyper och inget 
annat. En distinktion av detta slag är en förenkling av verkligheten men kan ändå ses som 
ett pedagogiskt värde. 125 
 
En kvalitativ undersökning utfördes liksom en textanalys. Jag intervjuade personer som 
arbetar med kriskommunikation på myndigheterna och jämförde deras svar, letade efter 
svar i deras kriskommunikationsplaner/policys för att slutligen jämföra arbetssätten och 
innehållet med varandra.   
 

                                                 
125 Falkheimer, Heide och Larsson, 2009 s. 31 
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Resultatet visar att alla tre arbetar på liknade sätt innan, under och efter en kris. De har 
alla utbildningar och samverkansmöten med aktörer i länen i ett normalläge för att 
förbereda inför en kris. Under en kris har de checklistor och styrdokument med kanalval 
osv. som de arbetar utifrån men varje situation är unik och det är det som får styra hur 
situationen ska behandlas. Hallands länsstyrelse är än mer styrt av checklistor och 
styrdokument eftersom de har ett kärnkraftverk i länet och därmed måste vara beredda på 
en kärnkraftsolycka. Efter en kris varierar utvärderingsarbetet men alla tre har någon 
form för utvärdering inom samverkan. För utvärderingsarbetet av kriskommunikationen 
på Jönköpings länsstyrelse och inom samverkan finns enligt kommunikatören inget 
fungerande arbetssätt. Beredskapshandläggaren i Kronoberg menar att de inte direkt 
heller har någon utvärderingsprocess även om det utförs ett efterarbete av vad 
länsstyrelsen gjort. I Hallands har man inte någon utstakad utvärderingsprocess i 
kriskommunikationspolicyn men kommunikatören beskriver ett utförligt 
utvärderingsarbete efter en händelse. 
 
Även om de tre länsstyrelserna allt mer arbetar enligt ett senmodernt synsätt inom 
kriskommunikation finns fortfarande ett klassiskt synsätt kvar, speciellt inom 
samverkansgrupperna. En efterfråga att arbeta mer utifrån principen ”vad har hänt? Vad 
ska vi göra?” efterfrågas. Sociala medier används på ett ungefär lika sätt, främst att sprida 
information. Jämförelsen av de tre länsstyrelserna visar att de jobbar utifrån båda teorier 
som använts i studien för att karaktärisera och förstå de tre fallen. Ett resultat pekar också 
mot att fokus på kriskommunikationen ligger i det akuta skedet vilket är förenligt med 
den tidigare forskning som tagits upp.  
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11 Bilaga 

11.1 Intervjuguide 

Vad har ni för övergripande kommunikationsstrategi? Syfte och mål?  

Ledord? Hur gör ni för att följa era ledord?  

Prokativt arbete:  

Hur förbereder sig länsstyrelsen för att arbeta med kriskommunikation vid en kommande 
kris/extra ordinär händelse?   

Vad har ni för typ av övningar inför en kris gällande kriskommunikation? Exemplifiera.   

Hur arbetar ni?   

Har ni tydligt inövade planer med förutbestämda handlingsstrategier att följa för era 
interna och interorganisatoriska kontakter där ni frågar vem som har ansvar för vad när 
krisen väl ska hanteras? 

Eller arbetar ni mer utifrån logiken: vad måste vi göra och hur ska det lösas i relation till 
krisens karaktär? 

Kriskommunikationsplanen:   

Hur ser grundprinciperna ut för extern kriskommunikation?  

Hur ser grundprinciperna ut för intern kriskommunikation?  

Vilka informationskanaler ska länsstyrelsen enligt kriskommunikationsplanen använda 
vid kris/extra ordinär händelse? Prioriteringslista? Målgrupper?  

Hur ska sociala medier användas enligt er kriskommunikationsplan?  

Hur ser er samverkan ut med övriga aktörer i länet? Vilka ingår i den?   

Finns det en utarbetad kriskommunikationsplan för samverkansorganet i länet? Hur den 
ut i jämförelse med den för länsstyrelsen? Vem har yttersta ansvarar för 
kriskommunikationen vid samverkan?  
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Hantering   

Hur arbetar länsstyrelsen med kriskommunikation utifrån perspektiven identifiering av 
kris, värdering och åtgärder? (vad har hänt, vad gör vi, och hur?)  

Finns det helt färdiga kommunikationspolicys, mallar och checklistor mm för er 
kriskommunikation eller beslutas det utifrån fall till fall? Har ni fastställt vad den första 
informationen vid en kris ska innehålla? Vad ska den innehålla? Vad anser du att 
information bör innehålla för att verka trovärdig?  

Återhämtning  

Förtroende - Bristande kommunikation kan förvärra kriser och minska medborgarnas 
förtroende för myndigheter. Beskriv erat utvärderingsarbete efter en kris.  Hur mäter ni 
om alla grupper i samhället nåtts av er kriskommunikation?  

Lärandefas  

Erfarenhet – Kan du ge något exempel på en kris där ni kunnat lära er något kring 
kriskommunikation utifrån den händelsen?   

Kan du ge exempel på en händelse där kriskommunikationen inte fungerat i den 
utsträckning ni önskat? Varför? Och när den fungerat?  

Hur samarbetar ni med andra länsstyrelser för att tillvara ta erfarenheter inom 
kriskommunikation?  

På vilket sätt får ni stöd av MSB?  

Vad kan utvecklas till det bättre inom kriskommunikation för länsstyrelsen och 
samverkansgruppen i länet?  

Forskning – På vilket sätt följer ni den forskning som finns tillgänglig om 
kriskommunikation?  

  

 
 
 

 
  


