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Sammanfattning 

Syfte: Vårt syfte är att med hjälp av professionsintervjuer och dokumentanalyser få fram hur en 

kommun arbetar med krisförberedelser inför en fiktiv elbrist med fokus på Styrel. Vi utgår ifrån 

kommunen som organisation, men har också med viktiga aktörer till kommunen som direkt eller 

indirekt kan bli involverade i en elbrist. 

Teori: De teorier som tas upp handlar om kriskommunikation och krishantering. Vi har lagt 

mest fokus på krisförberedande teorier och riskidentifikation, mycket i teoriavsnittet utgår ifrån 

Timothy W. Coombs. Infallsvinklar från Kathleen Fearn-Banks och Jesper Falkheimer kommer 

att finnas med. Övergripande teorier om krisens olika faser samt förslag till krishanteringsplaner 

kommer även att användas. 

Metod: Undersökningen består av fem individuella kvalitativa professionsintervjuer av 

respondenter som på olika sätt arbetar med krisförberedelser. Intervjurespondenterna arbetar för 

organisationer som är inblandade i krisförebyggande arbete inför en eventuell elbristsituation. För 

att ytterligare förstärka studien utfördes dokumentanalyser på tre av aktörernas 

krishanteringsplaner. 

Resultat: Studiens resultat visar att de yrkesverksamma i många avseenden arbetar med 

kriskommunikation enligt vad forskningsfältet föreslår. Organisationernas förberedelser sträcker 

sig långt men det finns brister i de studerade organisationernas strategier vilket visar sig i form av 

brister i förberedelser vid ett elbortfall, samt kommunikationen mellan organisationerna och dess 

intressenter.  

Nyckelord: Kriskommunikation, Styrel, Elbrist, Krisförberedelser, Krishantering  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Purpose: Our purpose is to, with the help of profession interviews and document analysis, find 

how a municipality works with crisis preparation pending a fictive power outage. Our focus is on 

the municipality as an organization but we also include local operators to the municipality that 

direct or indirect could be involved in a power outage. The operators are a municipality, the 

rescue services, a local industry, an electrical company and the county administrative board. 

Theory: The theories that will be brought up is crisis communication and crisis management. 

We have put most of our focus on theories that includes crisis preparation and risk identification. 

There are a lot of theories from Timothy W. Coombs. Angles from Kathleen Fearn-Banks and 

Jesper Falkheimer will also be presented. Overall theories about the different phases of a crisis 

and suggestions of what a crisis management plan should look like. 

Method: The study consists of five individual qualitative professional interviews of respondents 

that in different ways work with crisis preparations. The interview respondents work for 

organizations that are involved in different crisis preparation work on power outages. To 

reinforce our study even more we also conducted document analysis on three of the operators. 

Findings: The result of the study shows that the professionals in many aspects are working 

with crisis communication in a way that the research areas propose. The organizations 

preparations goes a long way but there are some missing in their strategies which are showing 

itself in forms of lacking preparations at a time of power outages and the communication 

between organizations and their stakeholder. 

Key words: Crisis communication, Power outage, Crisis preparations, Crisis Management 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

När vi bestämde oss för att skriva en uppsats om kriskommunikation tog vi kontakt med olika 

organisationer för att hitta något intressant att skriva om. Till en början kontaktades olika 

myndigheter som gav råd om att istället undersöka kommuner eftersom det är lättare att hitta en 

forskningsfråga till studien. Då dök ämnet elavbrott och förberedelser inför fenomenet Styrel 

upp. Ämnet och det faktum att ingen av oss hade hört talas om Styrel eller dess innebörd gjorde 

att idén utvecklades och arbetet med studien påbörjades kort därefter. Mer om Styrel kommer att 

presenteras senare i uppsatsen, mer information finns även i bilaga 1. Vi är mycket tacksamma till 

inblandade aktörer och respondenter för deras engagemang och att de har ställt upp. Samtliga 

delar i uppsatsen är diskuterade och samskrivna av författarna Andreas Hermansson och Jacob 

Forsman. Arbetet med studien har skett mellan 20 mars och 21 juni 2012. 
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1. Introduktion 
Kriskommunikation är ett ämne som under de senaste åren har blivit allt mer aktuellt. En 

förklaring kan vara det nya teknologiska och informativa samhället vi lever i (Mitroff, 2001). 

Vilket i sin tur ställer högre krav på organisationer och företag att arbeta med 

kriskommunikation. Allvarliga olyckor eller kriser kan hända när som helst, det är oförutsedda 

händelser. En kris kan ha olika dimensioner och det finns olika typer av kriser. Det kan handla 

om naturkatastrofer, ryktesspridning, tekniska fel, arbetsplatsskador eller konkurrens, listan är 

lång. Det är omöjligt för en organisation att förbereda sig för alla sorters kriser. I 

krisförberedelserna blir det då viktigt att prioritera och identifiera olika tänkbara krissituationer 

och påverkningsfaktorer (Coombs, 2007). Nya sätt att kommunicera har gjort det viktigare att 

vara väl medveten om vad som orsakar en krissituation och hur den kan förebyggas, att också 

värna om sina intressenter har blivit en större del. En liten händelse kan snabbt eskalera till en 

större kris då informationsflödet har ökat avsevärt. 

Kriser är något som kan drabba alla typer av funktioner och organisationer i samhället, politiker, 

idrottsföreningar, skolor, varumärken. I dagens organisationer är krismedvetandet högt. Det 

räcker inte att vara krismedveten, organisationer bör vara förberedda samt utforma strategier hur 

de ska hantera en krissituation (Anthonissen, 2008). Ett effektivt arbete med förebyggande 

kriskommunikation kan vara direkt avgörande för en organisations verksamhet. Det finns 

exempel på händelser där organisationers förberedelser varit avgörande. Ett exempel på vikten av 

förberedelser samt hantering av krisen är Bencefield oil som är ett bränslelager i Hemel 

Hempstead, Heartfordshire. En rad explosioner i bränslelägret ledde till omfattande bränder i 

delar av England (Regester och Larkin, 2008). Vad som ledde till den effektiva krishanteringen är 

något som senare kommer att belysas i studiens teorigenomgång. 

Projektet Styrel: Eftersom ämnet i studien är brett, har vi valt att rikta in oss på och koppla 

händelsen till en elbrist, eller användandet av något som kallas för Styrel som kommer förklaras 

vidare nedan. Vi hoppas på det här sättet kunna göra studien mer inriktad och intressant för 

vetenskapen och allmänheten. På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten fått uppgiften 

att leda och utveckla ett nytt systematiskt sätt av frånkoppling av el vid kortvarig elbrist. Den 

metod som har använts i arbetet kallas för Styrel vilket innebär styrning av el till prioriterade 

samhällsfunktioner. I bilaga 1 finns mer information om projektet Styrel, som handlar om att 

identifiera och prioritera viktiga elanvändare. Det kan exempelvis vara sjukhus, skolor, 

räddningstjänst, elektroniska kommunikationer. Grundtanken är att det ska finnas möjlighet att 

styra el till de funktioner i samhället som är i störst behov av elförsörjning under en 
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elbristsituation. Regeringens arbete med planeringen av projektet har skett i samverkan mellan 

Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Energimarknadsinspektionen (EI), Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare information 

finns även under bilaga 1 eller www.energimyndigheten.se/styrel. Planeringsarbetet och 

identifikationen av samhällsviktig verksamhet är framtaget för en situation där elproduktionen 

inte räcker till för att försörja samhället med el. Vid en elbristsituation kan Svenska Kraftnät som 

en sista åtgärd för att minska elförbrukningen i landet beordra frånkoppling av delar av elnätet. 

Denna åtgärd kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Händelseförloppet vid en 

manuell frånkoppling är att Svenska Kraftnät som äger stamnäten i Sverige ser indikationer om 

att de inte hinner producera el i den takt som det förbrukas. Även om energireserver används är 

det inte alltid det räcker till. Regionnätsföretag får då en förvarning på vanligtvis 15 minuter, de 

måste sedan koppla ifrån elen i den regionen där det är brist. Den region som blir nedsläckt är 

framtagen av Länsstyrelsen i samråd med kommunerna i länet, regionnätföretag och 

energimyndigheten för att kunna prioritera viktiga samhällsfunktioner. Elen släcks alltså ned där 

den är minst viktig (SFS 2011:931). 

Kommuner har i samverkan med Landsting och Länsstyrelser i landet tagit fram 

prioriteringsunderlag för vilken typ av verksamheter som bör prioriteras i respektive kommun. 

Processen kring prioriteringsarbetet är i stor utsträckning under sekretess då man befarar att de 

kan påverka till exempel bostadspriser. Mot bakgrund av planeringsarbetet av manuell 

frånkoppling är det intressant studera hur en kommun arbetar för att förbereda sig för en 

eventuell elbristsituation. Mer information om Styrel finns i bilaga 1. 

Det forskningsområde och teoretiska ramverk vi kommer att arbeta med är kriskommunikation. 

Allvarliga olyckor eller kriser kan hända när som helst, det är oförutsedda händelser. Det finns 

också de kriser som går att förutse, vissa kan också förebyggas. Vi kommer att i den här studien 

att fokusera på krisförberedelser. I samarbete med fem aktörer som består av en kommun, ett 

lokalt pappersbruk, ett regionnätsföretag, Länsstyrelsen i länet samt räddningstjänsten kommer vi 

med hjälp av intervjuer och dokumentanalyser sammanställa hur deras kommunikativa arbete ser 

ut för att förebygga kriser och hantera en MFK. Det är intressant ur ett forskningsperspektiv 

eftersom vi kommer kunna studera hur yrkesverksamma människor arbetar i relation till 

forskningens rekommendationer av krisförberedelser.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
Vårt syfte är att med hjälp av professionsintervjuer och dokumentanalyser få fram hur en 

kommun arbetar med krisförberedelser inför en fiktiv elbrist med fokus på Styrel. Vi utgår ifrån 

kommunen som organisation, men har också med viktiga aktörer till kommunen som direkt eller 

indirekt kan bli involverade i en elbrist. Aktörerna är en kommun, räddningstjänsten, ett 

pappersbruk en elleverantör och Länsstyrelsen. 

1.1.2 Frågeställningar 
Vår första frågeställning ska ge oss en bild på hur det krisförberedande arbetet ser ut, medan vår 

andra frågeställning ska få fram de yrkesverksammas perspektiv på förberedelser, men kommer 

även visa mer om hur de arbetar idag. Vår tredje frågeställning är intressant för att kunna jämföra 

aktörernas arbete med aktuell forskning. Med hjälp av kvalitativa individuella 

professionsintervjuer och dokumentanalyser ska vi få svar på följande frågeställningar: 

 Hur ser det krisförberedande arbetet ut lokalt i en kommun? 

 Hur anser de yrkesverksamma bland aktörerna att de informativa krisförberedelserna bör 

se ut inför en fiktiv elbrist? 

 I vilken grad överensstämmer kommunens förberedelser de förslag som relevant 

forskning föreslår om krisförberedelser? 

1.1.3 Definitioner 
För att underlätta läsningen följer en förklaring av centrala begrepp som återkommer i studien. 

Kris 

För att enklare förstå vår studie är det en fördel att förstå vad en kris är för något och vad som 

kännetecknar den. Coombs (2007) förklarar att en kris är perceptuell, det är uppfattningen av de 

inblandade parterna som bestämmer när något är en kris. Det är en oförutsedd händelse och 

resultatet kan bli att förväntningarna på organisationen från intressenterna leder till stora skador 

på organisationens rykte. Till skillnad från lokala olyckor som kan åtgärdas utan större skador så 

är en kris när den dagliga driften i organisationen eller företaget kan bli stillastående och påverka 

hela organisationen och dess intressenter. 
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Intressenter 

Är de grupper, individer och organisationer som på något avseende har ett utbyte av 

organisationen. Organisationer är beroende av intressenter för att bedriva sin verksamhet och 

intressenterna är beroende av organisationen för att tillfredsställa sina behov. Exempel på 

intressenter är leverantörer, kunder, långivare, ägare och anställda. För att förstå samspelet mellan 

olika intressenter till organisationen är det viktigt att förstå på vilket sätt intressenterna bidrar till 

organisationen och vad de vill ha i utbyte (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

Risk 

Det är viktigt att skilja på kris och risk.  Risk är stadiet före en kris och innebär att det finns en 

potentiell fara att något allvarligt ska inträffa. En term som används inom kriskommunikationens 

område i samband med risker är riskkommunikation. Riskkommunikation kallas den 

kommunikation som tillämpas i förberedelsefasen om det finns möjlighet till en sådan 

(Falkheimer, Heide och Larsson, 2009). 

1.1.4 Disposition 
Arbetets upplägg börjar med ett teoriavsnitt där vi utgår ifrån relevant forskning inom 

kriskommunikation. Efter följer en metoddel som beskriver utförandet av fallstudien. Därefter 

följer resultatdelen av studien följt av analyser av de resultat mot de teorier som presenteras. Till 

sist kommer vi att svara på våra frågeställningar under rubriken slutsatser, där finns också förslag 

till vidare forskning och studerade organisationer inom området, följt av källhänvisningar och 

bilagor. 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning om kommuners krishantering vid stora olyckor men relativt lite om 

kommuners hantering i samband med elavbrott. Att det finns brister i kommuners 

kriskommunikation framgår i en studie av Anna Olofsson (2008), där resultatet representerar att 

30 procent av Sveriges kommuner inte har förberedelser att kunna kommunicera med minoriteter 

med en utländsk bakgrund. Någon relevant forskning om Styrel har inte påträffats. Om allvarliga 

elavbrott skrivs det däremot om i en forskningsrapport av Edward Deverell (2004) som skriver 

om två omfattande elavbrott i Kista som skedde 2001 och 2002, med fokus på 2002. Rapporten 

belyser främst mediestrategier och organisatoriska ändringar efter krisen. Just de kommunikativa 

utmaningarna som kan uppkomma vid en elbrist eller hur de arbetade för att få ut just den 

informationen beskrivs inte märkvärdigt, däremot finns det att läsa att radion var det främsta 

redskapet för att få ut information. Eftersom påtrycket från media var så pass stort så spreds 

information från kvällstidningar och andra medier självmant. 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) beskriver att en organisation är medlemmar som socialt 

samordnar sina aktiviteter för att nå personliga och kollektiva mål. Kommunikationen är en 

grundförutsättning för att organisationer ska kunna fungera och existera. Även på en individnivå 

anses den viktig för att det skapar en förståelse och det leder till att medlemmarna i 

organisationen strävar mot samma mål. Det finns flera anledningar till varför kommunikation är 

viktigt för en organisation. Conrad och Poole, (2012) tar upp ett exempel som vi ofta kan stöta på 

i den vardagliga organisationen. När en anställd får frågan ”Hur kunde det här hända?” Svaret 

kan ofta bli ”Fråga inte mig, jag bara arbetar här.” Conrad och Poole, (2012) menar att den 

anställda i många fall vet svaret eller har en lösning på problemet men har för lite auktoritet för 

att utföra några ändringar. Det kan också betyda att den anställda inte har blivit informerad om 

händelsen. Det är kommunikationen som håller de anställda informerade. En studie utförd av 

Marques (2010) påpekar att kommunikationen i en organisation är avgörande för framgångarna 

oavsett om det är vinst eller icke vinstdrivande organisationer, det gäller inte bara den interna 

kommunikationen utan också den utåt mot intressenter, kunder och allmänheten. Ovan förklaras 

vikten av att ha en väl fungerande kommunikation i en organisation såväl externt som internt. 

Kriskommunikationen i en organisation syftar till att upptäcka och behandla problem som 

uppkommer inom en organisation innan de utvecklas till en krissituation. Ur ett 

organisationsperspektiv identifieras ofta en kris som en händelse som på något sätt kan skada 

organisationens rykte eller ha inverkan på deras aktiekurs (Ruff och Khalid, 2004). 
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Enligt Falkheimer m.fl. (2009) är kommunikationen under en kris betydande för hur väl 

organisationen hanterar krisen. I bred bemärkelse handlar kriskommunikation om 

kommunikation mellan organisationer och organisationens intressenter. Grupper som drabbas 

kan vara befolkning som bor i ett område där krisen befinner sig, anhöriga och andra grupper. 

Viktigt att påpeka är att kriskommunikationen i ett sådant läge inte handlar om kommunikationen 

mellan enskilda individer snarare om kommunikationen inom och mellan de organisationer som 

deltar i krissituationen. Under en kris är det viktigt att de som är drabbade i området samt 

berörda parter blir informerade om krissituationen. Informationen blir av stor vikt för att veta 

vad myndigheter och ansvariga organisationer planerar att göra. Informationen blir även en 

lägesrapport om krisen, åtgärder, samt vad man förväntas bidra med som drabbad eller boende i 

ett krisområde (Falkheimer m.fl. 2009).  

I en krissituation fungerar media som en av de viktigaste kanalerna för att forma människors 

uppfattningar. Av den anledningen blir organisationers förhållningsätt till media en viktig del i 

organisationers kriskommunikation. Att ignorera media kan få förödande konsekvenser för en 

organisation. Enligt Regester och Larkin (2008) är det viktigt att organisationer etablerar en bra 

kontakt med media samt har en öppen dialog när organisationen drabbas av en krissituation. En 

organisation som ignorerar media riskerar att journalister gör egna tolkningar samt vrider på 

sanningen för att framställa organisationen i negativ bemärkelse belyser Regester och Larkin 

(2008). 

Krisens mekanismer och organisationer 

För att få en bättre förståelse samt att effektivt bedriva kriskommunikation är det viktigt att förstå 

vilka mekanismer som inverkar på planeringen, krisen och efter krisen.  En modell som ofta 

används för detta ändamål är ”The onion model”. Modellen delas upp i fem olika lager (1) 

Teknologi (2) Organisationsstruktur (3) Mänskliga faktorer (4) Kultur (5) Ledningspsykologi. 

Dessa lager är nyckeln för att förstå de flesta organisationer. Krishantering och planering av 

kommunikationen behöver ta hänsyn till dessa faktorer och få en förståelse för hur de samverkar. 

(Mitroff, 2001) 

Teknologin är beroende av människor och människor gör misstag, blir trötta, stressade och 

påverkade av miljön. Där av krävs förberedelser i situationer där teknologin har en stor inverkan. 

Ett exempel som Mitroff (2001) tar upp är cockpiten på ett flygplan som är högteknologiskt 

utrustad men kräver starka förberedelser om något skulle hända. Krishantering innebär även en 

förståelse för organisationsstrukturen, vilken policy som finns och hur olika beslut fattas. Det 
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svåraste lagret att komma åt och mest kritiska för krishanteringen är företagskulturen och 

ledningspsykologin. Organisationer fungerar som människor och tenderar till att använda sig av 

försvarsmekanismer. De innebär att de förnekar sina svagheter för att större kriser ska drabba 

organisationen. Mitroff (2001) tar upp sex stycken typer av försvarsmekanismer för en 

organisation: Denial, kriser händer bara andra. Disavowal, kriser förekommer men inverkan på 

organisation är liten. Idealization, kriser händer inte kunniga företag. Grandiosity, vi är så stora och 

har så mycket makt att vi redan är skyddade mot kriser. Projection, om en kris sker så måste de 

bero på att det någon annan är dålig eller att någon är ute efter att sätta dit oss. Intellectualization, vi 

behöver inte oroa oss för kriser eftersom skadorna från en kris inte skulle innebära så mycket. 

Compartmentalization, kriser kan inte drabba hela organisationen eftersom varje del är oberoende av 

den andra. Att förstå sig på organisationens mekanismer, påverkningsfaktorerna och hur de 

integrerar är en viktig förutsättning för att underbygga kristräning och krisförberedande insatser. 

En organisation måste själv ställa sig de svåra frågorna och utvärdera för att vara förberedda på 

en kris (Mitroff, 2001). 

2.2 Krisens faser 
Arbetet kommer att fokusera på krisförberedelser och krisprevention. Men för att få en djupare 

insikt är det bra att förstå hela processen som en kris består av. Först kommer två övergripande 

synsätt om krisens faser. En av de mest kända inom kriskommunikationsforskningen är Timothy 

W. Coombs (2007) som delar upp krishanteringen i tre delar. Den första är fasen före en kris, den 

delas sedan in i tre delar, (1) signal spaning, (2) förebyggande och (3) krisföreberedelser. Den 

andra är krishändelsen som delas upp i två delar, (1) krisens igenkännande och (2) krisens 

inneslutning, att hindra krisen från att sprida sig. Den tredje fasen är efter krisen och den hanterar 

lärdomar för att kunna hantera krisen, försöka behålla ett bra intryck hos intressenter och för att 

kontrollera att krisen faktiskt är över.  

Det finns fler forskare som väljer att dela upp krisen i flera faser. González-Herrero och Smith 

(2008) har gjort en uppdaterad fyr-stegsmodell om hur en kris på bästa sätt ska hanteras i det 

nuvarande digitala samhället. Det första steget är riskhantering, i det här steget är det centralt att 

hantera risker eftersom de kan vara potentiella kriser. Arbetet i det här stadiet bör bestå av att 

söka av, identifiera och påverka riskens riktning. Nya tekniker och medier är till stor nytta i det 

här stadiet. Rykten på internet kan växa och bli farliga, därför är det effektivt att som organisation 

tidigt kunna identifiera det som en risk och börja hantera det som sådant. Ett exempel på 

riskhantering kan vara att starta en företagsblogg. 
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I det andra steget som är planering och förebyggande menar González-Herrero och Smith (2008) 

att det är just det krisföreberedande som står överst på agendan. Åtgärder i det här stadiet kan 

vara genomgångar av krisplaner, se över och förbereda den interna kriskommunikationen och 

eventuellt hyra in externa PR-konsulter. 

När krisen väl inträffar så finns det flera sätt att med hjälp av ny teknik att hantera den. Några 

exempel kan vara att få ut sin information via sin egen hemsida, optimera sökmotorer för att 

hamna på just organisationens sida, arbeta med en eventuell företagsblogg och samköra 

kommunikationen med traditionell media. Även om internet är en självklar källa att använda bör 

organisationen också analysera målgruppen för kriskommunikationen och ställa sig frågor som 

var söker sig våra intressenter för information? Vilken media använder de mest? Detta för att 

rikta kommunikationen för att så många intressenter som möjligt tar del av informationen. Något 

av stor vikt som inte har förändrats trots den nya tekniken är att krisen vanligtvis inte är ett 

faktum förrän krisen publiceras i massmedia (González-Herrero och Smith 2008).  

I det sista steget när krisen väl är över bör organisationen se över och kontinuerligt ha översikt 

för att säkerställa att krisen verkligen är över och inte börjar eskalera igen. Precis som tidigare 

teorier nämnda av Coombs (2007) anser även González-Herrero och Smith (2008) att 

utvärdering är en viktig del för att se vad som kan förbättras till nästa gång. Strategier för att 

försöka återuppbygga organisationens förtroende bör också läggas vikt på. 

2.3 Krisförebyggande 
I det här teoriavsnittet kommer vi djupare gå igenom de teorier som fokuserar på det 

förberedande arbetet med kriskommunikation. Eftersom vårt syfte och undersökning är inriktat 

på förebyggande kommer det här avsnittet vara större och mer omfattande. 

Att förebygga kriser är enligt Fearn-Banks (2011) det bästa sättet att hantera en kris, eftersom den 

inte hinner inträffa. En viktig del i det krisförebyggande arbetet är att ha en god relation med 

media och att ge media det den vill ha. Det är en fin gräns mellan nyheter och underhållning, 

kriser är bra underhållning och ger bra försäljning. Media ger folket vad de vill ha och inte alltid 

vad de behöver. Det är en del i det krisförebyggande arbetet som är viktigt. En tumregel är även 

att kontinuerligt ha en dialog med pressen, eftersom de kan skapa en story om organisationen 

oavsett om locket läggs på eller om man väljer att inte kommentera Fearn-Banks (2011). 

Fearn-Banks (2011) skriver också att den kontinuerliga dialogen med både anställda inom 

organisationen samt intressenter och kunder är minst lika viktig.  
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Även Heath (2006) förklarar fördelen med att vara steget före. Fördelen med att gå ut med 

meddelanden innan krisen faktiskt inträffar kan dels bevara organisationens förtroende och 

förebygga materiella- och personskador. 

De flesta krissituationer är inte förutsägbara och är svåra att förbereda sig för vilket innebär att 

signalspaning är en bra förutsättning för att hitta varningstecken. Klagomål ifrån kunder, minskad 

lönsamhet, samt försämrad arbetsmoral hos anställda är exempel på varningstecken. Inom 

signalspaningen är det viktigt att tänka på hur en händelse skulle kunna påverka en annan 

händelse, det är alltså viktigt att analysera vilka konsekvenser som kan leda till en kris. 

Signalspaning är ett komplicerat område då det är svårt att förutse och hitta varningssignaler. Det 

är först efter en kris då organisationen kan utvärdera vad som utlöste krisen som det tydligt går 

att analysera vilka beslut och konsekvenser som var avgörande (Coombs, 2007). 

Ett noggrant informationssökande är a och o inom signalspaningen. All tänkbar information 

måste skannas av för att se om de innehåller några varningssignaler. Efter att skannat av 

informationen är de viktigt att välja ut den information som måste prioriteras och sedan mer 

grundläggande gå igenom materialet för att på ett bättre sätt förebygga en krissituation. 

Signalspaning kan delas upp i tre steg, i det första steget handlar det om att hitta källan till det 

som har identifierats. Det kan till exempel innebära klagomål från kunder om en produkt de 

konsumerar som kan vara eller leda till en risk. Det andra stadiet handlar om insamling av 

information från den eventuella kriskällan. I det sista och tredje stadiet värderas och analyseras de 

insamlade materialet och där utvärderas även hur stor risk de finns och hur starka 

varningssignalerna är.  Enligt Coombs (2007) finns det tre områden som är centrala och grunden 

till att bedriva effektiv signal spaning, issue threat assessment, risk threat assessment, och 

reputation threat assessment. 

Issue threat management är en bedömning av en händelse, för att se allvaret eller utvärdera 

den om den möjligtvis kan utvecklas till en kris. Det sker genom två bedömningar den första är 

sannolikheten att händelsen kan eskalera eller få en drivkraft som gör att den kan utvecklas 

vidare. Den andra bedömningen som behöver göras är att se på vad för genomslagskraft 

händelsen kan vara och ställa sig frågan om vad konsekvenserna kan utvecklas till att bli. 

(Coombs, 2007) 

Risk threat assesment handlar om att identifiera svagheter och riskfaktorer som kan leda till en 

kris. I en organisation finns det många faktorer och intressenter som innebär en viss riskfaktor. 
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Det kan vara, kunder, regler, lokaler, transporter och konkurrens. Risk assesment fokuserar till 

största delen på de interna riskerna inom en organisation (Coombs, 2007). 

Reputation threat assessment handlar om att identifiera riskerna med hur organisationen 

uppfattas och vilka förväntningar intressenterna har på organisationen. Det är viktigt att de inte 

uppkommer luckor mellan hur organisationen framställs och hur intressenterna uppfattar 

organisationen. Krishanterare måste identifiera dessa luckor genom researcharbete där varje 

intressents förväntningar analyseras. Arbetet med att dela upp intressenter är av stor vikt då olika 

intressenter har olika förväntningar. Anställda har förväntningar på löner och arbetsmiljö, kunder 

har förväntningar på bra kvalité och pris och investerare på att tjäna pengar på företaget 

(Coombs, 2007). 

Att upptäcka varningssignaler är ett första steg för förberedande kriskommunikation och 

efterföljs av att arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika en eventuell kris.  För att 

förebygga krisen behöver organisationer tillämpa ett krisförebyggande program som är anpassat 

för organisationen. Coombs (2007) tar upp de grundläggande principerna för att utforma en 

förberedande plan. 

“The goal of a crisis prevention program is to defuse a crisis by attending to the warning signs 

and risk” (Coombs 2007, s.50). 

Att utforma krisförebyggande program handlar till stor del av att reagera på och eliminera de 

varningssignaler som har upptäckts under signalspaningsstadiet. För att göra denna åtgärd utgår 

man ifrån två grundläggande steg. (1) förändring och (2) övervakning.  Det första steget handlar 

om att göra förändringar för att reducera risken för en eventuell kommande kris fas. Coombs 

(2007) illustrerar som exempel ett företag där det har identifierats problem med personal som inte 

anpassar sig till de säkerhetsföreskrifter som finns. Ett sätt att arbeta med förändring i ett sådant 

fall är att ge ett utbildningstillfälle för att uppdatera de kunskaper personalen har kompletterat 

med striktare restriktioner kring säkerhet. I arbetet med övervakningen fokuseras insatser för att 

säkerställa att förändringar som tillämpats har gett effekt. Har personalen blivit mer intresserade 

av säkerhetstänk och det sker färre olyckor på arbetsplatsen, kan det vara en bra indikation för att 

bedöma åtgärderna. Övervakningens syfte är att säkerställa att de åtgärder och ändringar som 

gjorts för att förebygga varningssignalerna.  
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Studerade fall inom krisförberedelser 

Det finns exempel på fördelar med att vara väl förberedd inför kriser, en av dessa är händelsen 

den 11 december inträffade en serie av explosioner i Bencefield oil som är ett bränslelager i 

Hemel Hempstead, Heartfordshire. Explosionerna blev orsakerna till den brand som eskalerade i 

Heartfordshire den 13 december. Branden var den största existerande branden i Europa sedan 

det andra världskriget och satte 150 brandmän i släckningsarbete (Regester och Larkin, 2008). 

Den stora branden som bröt ut och konsekvenserna av den hanterades väl av oljebolaget 

Heartfordshire oil storage limited (HOSL). HOSL var väl förberedda och insåg vikten av att 

kommunicera med sina intressenter. Bland intressenterna fanns bland annat Heathrow airport, 

Petrolium industry association, health and safety executive och polisen i Heartfordshire. HOSL 

gav även finansiella möjligheter till de som blivit drabbade, bland annat i form av att erbjuda 

reparationer på skador av hus och fastigheter samt att betala för hjälp av psykologer för de som 

var i behov av det. I fallet med HOSL var det snabbheten i responsen samt välplanerade 

strategier som var anledningen till att de hanterade situationen på ett bra sätt. De visste vilka som 

skulle göra vad samt att man hade en bra kommunikation med sina intressenter (Regester och 

Larkin, 2008). 

Det finns även exempel på när organisationer är dåligt förberedda och vad det kan få för 

konsekvenser. Under natten den 6 juli 1988 sprängdes och totalförstördes oljeplattformen Piper 

Alpha. Plattformen arbetade för Occidental Oil i Nordsjön. Katastrofens offer blev 167 arbetare 

varav 109 dog av att de inhalerade den giftiga röken. Lord Cullen, som ledde och även skrev 

rapporten om den stora katastrofen, hänvisade till dåliga förberedelser och brister i övningarna av 

hur personalen agerade. I den efterföljande rapporten ställdes hård kritik till Occidentals ledning. 

I kritiken togs det bland annat upp att Occidental borde vara medvetna om nödvändigheterna av 

ett väl förberett olyckstänkande samt risken för brand på plattformar. Hade Occidental Oil 

ledning varit mindre nonchalanta i sitt risktänkande för stora katastrofer samt tränat personal vi 

sådana händelser kanske skadorna varit mindre. I Occidentals fall fanns det säkerhetspolicys och 

procedurer för en eventuell katastrof däremot hade de misslyckats med att träna sin personal på 

hur utrustning och procedurer skulle tillämpas i praktiken (Regester och Larkin, 2008). 

Krishanteringsplaner 

En viktig del i kriser, förberedelser och hanteringen av kriser är krishanteringsplaner. Även om en 

organisation inte bör förlita sig enbart på en sådan plan så är den ett bra stöd och är tidseffektivt i 

den aspekten att det bör finnas med ansvarsområden, kontaktpersoner och en övergripande 
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översikt vem som ska göra vad. Om krishanteringsplanen ska vara effektiv i en kris gäller det att 

den inte är för lång eller svårarbetad, den bör vara kort och koncis, samt lättnavigerad. Det finns 

15 komponenter som vanligtvis återfinns i en krishanteringsplan, en rekommenderad struktur är: 

1. Att börja med en framsida eller försättsblad där senaste revisionsdatum ska framgå.  

2. Sedan följer en kort introduktion som vanligtvis är skriven av någon ansvarig eller chef 

som kan belysa för anställda eller medlemmar att ta krishanteringsplanen på allvar.  

3. Som tredje steg bör det finnas ett dokument där medlemmar eller anställda kan signera att 

de har läst och förstått krishanteringsplanen för att öka allvaret omkring den.  

4. Under den fjärde kategorin återfinns regler om övningar och datum när det senast 

skedde.  

5. Den femte delen är sidan som beskriver den fösta responsen, hur eller vem som aktiverar 

planen, vilka som ska kontaktas och vad som definieras som en kris. Den här delen startar 

krisprocessen.  

6. Under den sjätte kategorin bör det finnas kontaktinformation. Det ska finnas beskrivet 

vilka som ska kontaktas, deras kunskapsområden och hur man kan kontakta dom, men 

också till externa organisationer.  

7. Som sjunde del i krishanteringsplanen bör det finnas med risk- och krisbedömningar, hur 

stor chans det är att kriser inträffar och vad konsekvenserna kan bli.  

8. På den åttonde sektionen bör det finnas dokumentation om händelsen och vilka åtgärder 

som görs, detta för att underlätta en eventuell utvärdering. 

9. Den nionde delen kan innehålla känslig information om organisationen som bör hållas 

internt och inte spridas vidare. 

10. På plats tio rekommenderas att ha kommunikationsstrategier, eftersom kommunikationen 

är en så stor del så bör det finnas en egen sektion med vilka mål strategierna har, men 

också dokumentera eventuella kommunikationsåtgärder. 

11. Under den elfte kategorin finns sekundär kontaktinformation. Hit tillhör en viss grupp av 

intressenter som behöver kontaktas under en kris, vilken typ av intressent det är. 

12. I den tolfte delen finns hanteringen av intressenternas kontakter. Sektionen bör fungera 

som en guide för vilka som ska besvara samtalen beroende på vad de handlar om, men 

viktigt är att prioritera medier i första hand och därefter anhöriga eller investerare. 

13. I kategori tretton rekommenderas en plan för organisationens fortsatta produktion. Hur 

man kan få igång igen även om skador har skett inom organisationen. Det kan ibland vara 

en separat plan, men i så fall ska den rekommendera när den ska användas. 
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14. Under kategori fjorton bör det finnas beskrivning på vilka lokaler som ska användas vid 

en kris, var dom finns och när man bör vända sig dit. 

15. Den sista kategorin som blir nummer femton i ordningen, handlar om utvärdering och 

vilka åtgärder som gjordes under krisen. 

Dessa femton steg bör inte leda till någon lång krishanteringsplan. Det går också att korta ner 

vissa delar av den som kan fungera som separata dokument så den blir mer lättarbetad (Coombs, 

2007). 

2.4 Krishantering inom fältet kriskommunikation 
Heath (2006) beskriver i en artikel flera nyckelord och förklaringar för att effektivt kunna hantera 

en kris. Dessa består i att hålla en relation med publiken och att lyssna lyhört till vad de har att 

säga samt att visa ett intresse för det. Viktigt för den inblandade organisationen är också att visa 

ärlighet, uppriktighet och öppenhet i sina budskap utåt. Eftersom många kommer uttala sig om 

krisen är det bra att tidigt försöka samordna med pålitliga och trovärdiga källor. Tillgängligheten, 

att kunna svara på frågor och bemöta det behovet som media kommer att ha, är centralt i 

kriskommunikation enligt Heath (2006). Ett bra sätt att hantera kriskommunikationen är med 

hjälp av narrativ. Att försöka berätta om krisen som en historia, det kan leda till en ökad 

trovärdighet. 

Seigenthalers och Buitelaars kapitel refererat i Anthonissen (2008) förtydligar att när en kris väl 

inträffar och negativ publicitet drabbar organisationen är det lätt att ta det personligt och bli 

defensiv, vilket är negativt. Medan ett väl utformat strategiskt uttalande kan minimera skadorna 

på organisationen och hjälpa återhämtningsprocessen. En annan rekommendation som föreslås 

är att gå ut med en respons redan innan första artikeln publiceras eftersom organisationen i vissa 

fall kan veta om att en artikel är på väg (Anthonissen, 2008). 

2.5 Krisutvärdering 
Efter krisen är ett tillfälle att stanna upp och ta lärdom av sina misstag och reflektera över vad 

som har fungerat under krisperioden samt vilka misstag som begåtts. En effektiv organisation där 

arbetet fungerar bra tenderar till att upprepa framgångsrika tillvägagångsätt. De kan leda till att 

organisationen blir känslig för små förändringar både internt och extern, vilket i sin tur kan leda 

till en kris om de inte tas hänsyn till i ett tidigt stadium (Falkheimer m.fl. 2009). Enligt Ulmer, 

Sellnow och Sage (2007) refererad i Falkheimer m.fl. (2009) är det viktigt att utnyttja 

organisationsminnet. För att förstärka detta förklarar Veil (2011) betydelsen av krisutvärdering på 

följande vis; 
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“If the culture of the organization embraces learning throughout the crisis cycle, and particularly 

in the precrisis stage, cultural adjustment would be ongoing. In effect, an organization fluid in 

response to failure will be better equipped to recognize warnings signals of potential failure” (Veil 

2011, s.134). 

Enligt Ulmer, Ellnow och Sage (2007) refererad i Falkheimer m.fl. (2009) är det viktigt att gå 

tillbaka och titta på de misstag som begåtts vid tidigare krishantering. Det kan även vara 

fördelaktigt att studera exempel från andra organisationer och vidta åtgärder för att effektivisera 

krisförberedelserna. Genom att dokumentera och lagra information från tidigare händelser 

främjar organisationen att ha kvar kunskaperna i organisationen. Generellt sett tar Falkheimer 

m.fl. (2009) upp tre typer av lärande då de gäller krishantering. Erfarenhetslärande som bygger på 

egna erfarenheter från krishantering, det förklaringsbaserade lärandet handlar om vetenskapligt 

lärande från forskning och analysarbete och de kompetensbaserade lärandet som handlar om 

yrkesmässigt lärande för att finna nya sätt att hantera kriser.  

Personer som tidigare medverkat och har erfarenhet är de personer som effektivast hanterar 

kriser. I ett tidigt stadie av krisen blir det av extra stor vikt att tillämpa personer med bred 

erfarenhet då de lättare kan strukturera arbetet, veta vilka problem som kan uppstå och i vilket 

skede olika insatser ska sättas in (Falkheimer m.fl. 2009). 

2.6 Summering 
I teorigenomgången har vi tagit upp relevant forskning om kriskommunikation och då främst 

förberedelserna. Kommunikation är viktigt för organisationer. En organisation där 

kommunikationen fungerar har bra förutsättningar för att bedriva kriskommunikation. 

Krishantering och planering av kommunikationen behöver ta hänsyn till bland annat mänskliga 

faktorer, kultur, teknologi och organisationskultur. Forskare inom området kriskommunikation 

delar upp krisen i olika faser. Coombs (2007)delar upp krisen i tre faser och González-Herrero 

och Smith (2008) har en fyrastegsmodell. Gemensamt för forskare är att de utgår från 

förebyggande, krisen, samt efter krisen. Det är viktigt för organisationer att vara uppmärksamma 

på varningssignaler samt att arbeta för att identifiera eventuella hot som kan drabba 

organisationen. En viktig del i krisförberedelserna och hanteringen av krisen är 

krishanteringsplaner. Viktigt är att krishanteringsplanen inte är för lång eller svårarbetad. Då en 

organisation varit med om en kris är det viktigt att dra lärdom av de misstag som begåtts. De är 

viktigt att utvärdera hur organisationen hanterat situationen för att vara bättre rustad inför en ny 

kris. Mot bakgrund av teorierna fortsätter studien i en metoddel om vilket tillvägagångsätt vi 

använt för att svara på studiens frågeställningar. 
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3. Metod 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av intervjuer eftersom det 

ger en djupare förståelse för hur det kommunikativa krisförberedande arbetet ser ut samt hur de 

inblandade anser att arbetet bör se ut. Med den tidsbegränsning som finns i arbetet samt de 

begränsade resurserna så blir intervjuer och dokumentanalyser de val som är bäst för att svara på 

vår frågeställning. Ett metodproblem som kan uppstå med att endast använda intervjuer är att 

dessa svar kanske inte motsvarar precis hur organisationerna faktiskt arbetar utan mer deras 

åsikter och erfarenheter. Med hjälp av dokumentanalyser kan vi också få fram hur 

förberedelserna ser ut. Krishanteringsplaner är de dokument som organisationer använder sig av 

när krisen väl inträffar, att analysera dessa tillsammans med intervjuerna bör ge oss ett bra resultat 

och svar på våra frågeställningar. Några av våra intervjurespondenter önskade ha anonymitet, 

därför har vi valt att anonymisera hela studien eftersom det annars vore tydligt vilka parterna är. 

3.1 Kvalitativ intervju 
I den kvalitativa metoden är intervjuer ett lämpligt tillvägagångsätt då en bredare förståelse eller 

ett mer personligt synsätt ska belysas. Då man ska undersöka relationer mellan två grupper, 

studera nyligen inträffade händelser, strategitänkande i ett företag eller relationen mellan 

medarbetare och ledning är intervjuer att rekommendera. Individuella intervjuer är fördelaktiga 

då man vill ha en personlig uppfattning utan påverkan av andras åsikter och värderingar (Ekström 

och Larsson, 2000). 

De intervjuer vi kommer att använda oss av benämns som professionsintervjuer. 

Professionsintervjuer är intervjuer med yrkesverksamma inom ett område. Det kan till exempel 

vara journalister, organisationsledare, informatörer, snickare. 

3.1.1 Urval och förberedelser 

När vi gjorde vårt urval för intervjurespondenter så valde vi de som arbetar inom området med 

information och krisförberedelser lokalt i kommunen. Trost (2010) kallar det för ett 

bekvämlighetsurval. Tillsammans ger de olika parterna en representativ bild av hur det 

krisförberedande arbetet bör utföras enligt intervjurespondenten. Nedan följer en kort motivering 

av vårt urval. Vi valde att intervjua en säkerhetssamordnare på räddningstjänsten. En 

säkerhetssamordnares roll i krisförberedelser är central, hennes arbetsuppgifter är att samordna 

krisförberedelserna och ha översikt över dessa. Räddningstjänsten samarbetar och täcker 

krisförberedelserna i tre kommuner. Organisationen arbetar med risk och sårbarhetsanalyser, 

krisförberedelser, brandövningar, utbildningar och ansvarar för kommunens säkerhet. Vi har 

också valt en informatör på kommunen. Kommunens arbete inom krisförberedelser är lagstadgat 
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och informatörens roll är viktig när det kommer till informationsinsatserna inför eller under en 

kris. Kommunen har ansvaret för att vara förberedda inför en kris eller extraordinär händelse. 

Anledningen till att vi valde att ta med det lokala pappersbruket i kommunen var för att det är en 

stor aktör i kommunen, det finns många risker med deras verksamhet som kan drabba 

närliggande verksamheter och personer. Pappersbrukets perspektiv på kriser och dess 

förberedelser är viktiga eftersom de är en stor aktör i kommunen. Vi valde även att intervjua en 

anställd på Länsstyrelsen som arbetat med planeringen av Styrel. Den anställda på Länsstyrelsen 

är insatt i Länsstyrelsens ansvarsområden gällande Styrel samt organisationens samarbete med 

kommunen. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen. De är med och har en 

översikt över några av förberedelserna och kan också i svåra kriser komma att ta över 

verksamheten för kommunerna, om order kommer från högre instanser. Elleverantören är ett 

regionnätsbolag och hanterar de regionnät som förser regionen och kommunen med el, de har 

också ett visst informationsansvar emot aktörerna under en elbrist. Utifrån studiens perspektiv på 

Styrel är varje aktör intressant eftersom de drabbas eller blir inblandade på ett eller annat sätt. 

Länsstyrelsen har arbetat med planering och uppstart av Styrel, kommunen och räddningstjänsten 

har ansvaret om det skulle inträffa, det lokala pappersbruket konsumerar lika mycket el som hela 

kommunen och har en egen regionnätslina med el och elleverantören är de som kopplar från elen 

vid en händelse av elbrist eller MFK. 
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För att få en överblick av de personer vi har intervjuat i studien följer en tabell. Tabellen 

illustrerar vilka vi har intervjuat, yrkestitel, organisationstillhörighet samt vilka typer av 

arbetsuppgifter de har. 

Tabell 1 

  

Intervjurespondenter/yrkestitel 
 

Organisation  Arbetsuppgifter 

Säkerhetsansvarig 
 
 

Pappersbruket Ansvarar för den interna 
samt den externa 
säkerheten på 
pappersbruket 
 

Informatör 
 

Kommun Ansvarar för 
informationsinsatser i 
kommunen 
 

Senior adviser operation. 

 

Elleverantör Projektledare (arbetar 
inom avdelningen för 
drift) 
 

Säkerhetssamordnare 
 

Räddningstjänsten Samordnar kommunens 
krisförberedelser  
 

Kommunikationsansvarig Länsstyrelsen Ansvarig för 
kommunikation av 
infrastruktur. Arbetar 
även i Länsstyrelsens 
projektgrupp med 
planeringsarbetet av Styrel 
 

Tabell 1 visar vilka vi har intervjuat, yrkestitel, organisationstillhörighet samt intervjurespondenternas 

arbetsuppgifter. 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att presentationen av hur forskare har gått till väga bör 

beskrivas så ingående som möjligt, att alla steg bör beskrivas så exakt som möjligt, men även ha 

relevans. Nedan följer beskrivningarna från första steget i vår undersökning och hur det hela 

började. När vi bestämde oss för att skriva om kriskommunikation så började vi kontakta olika 

organisationer i vår närhet för att försöka få ett samarbete där båda parter kunde få ut något av 

vår undersökning. Till sist tackade kommunen ja till att inleda ett samarbete. Vi hade först ett 

möte med en informatör och senare tog vi kontakt med en säkerhetssamordnare för att 
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genomföra den första intervjun. Därefter intervjuade vi Länsstyrelsen, det lokala pappersbruket, 

elleverantören som är ett regionnätsföretag och till sist informatören på kommunen.  

3.1.2 Intervjumanualer och operationalisering 

Vi förberedde oss inför intervjuerna med att skapa intervjumanualer, de intervjufrågor vi valt ut 

är konstruerade för att få svar på våra två första frågeställningar. Frågorna arbetades fram med att 

hela tiden kunna koppla frågorna mot vårt syfte och frågeställningar, men också mot de teorier 

som arbetet bygger på. Som Trost (2010) skriver så bör det istället för frågeformulär vara en lista 

med frågeområden. De två första frågorna är densamma för samtliga intervjumanualer och 

intervjurespondenter, frågorna är utformade så att respondenterna får berätta vilka de är, vad de 

har för befattning samt vad den innebär. Intervjuguiden med säkerhetssamordnaren valde vi 

frågan om hur kommunen arbetar med krisförberedande arbete. Som senare följdes av vad 

hennes roll i det arbetet är. Dessa frågor hade vi med för att de direkt kan kopplas till vår första 

frågeställning och syfte som handlar om hur det krisförberedande arbetet ser ut lokalt i en 

kommun. Nästa fråga ställdes för att få respondentens åsikt om hur man på bästa sätt ska 

förbereda invånarna inför en eventuell elbrist, till följd av frågan om vilket som är det bästa 

kommunikativa sättet att göra det här på. Dessa frågor kan kopplas till fråga två i vår 

frågeställning som handlar om hur de yrkesverksamma bland aktörerna anser att de informativa 

krisförberedelserna bör se ut inför en fiktiv elbrist. Dit hör också vår fråga om hon ansåg det 

viktigt med ett krisförberedande arbete inför en eventuell elbrist. Eftersom utvärderingar och 

lärdomar är en viktig del i kriskommunikation så finns frågan om det finns händelser eller 

scenarior att ta lärdom ifrån, följt av hur dom arbetar med dokumentation och uppföljning. 

Dessa frågor ställdes också mot vår första frågeställning. 

För att få lite djupare insikt i hur Länsstyrelsen arbetar ställer vi frågan om de har något 

inflytande över krisförberedelserna lokalt i en kommun, då kan vi också koppla frågan till vår 

första problemställning. Därefter har vi med en fråga om hur han anser att man på bästa sätt kan 

förbereda invånarna i kommunen inför en eventuell elbrist, frågan följs upp av hur man 

informerar dom på bästa sätt. Frågorna är konstruerade utifrån vår andra problemställning. I 

intervjumanualen till det lokala pappersbruket gjorde vi frågan, mot vår första frågeställning, om 

hur pappersbruket arbetar med kriskommunikation. Sedan utifrån från vår andra frågeställning så 

hade vi också en fråga om vad han anser är viktigt vid krisförebyggande arbete, utifrån det 

skapade vi också frågan om hur man på bästa sätt kan förbereda invånarna i kommunen inför en 

eventuell elbrist och det bästa kommunikativa sättet att göra det på. Även en fråga om deras 

lärdomar från tidigare händelser finns med. Inför vår intervju med elleverantören så bestod 
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intervjumanualen av frågor som att redogöra för händelseförloppet vid en elbrist, hur och vilka 

kunder som informeras. Dessa frågor används övergripande till vårt syfte och för att få 

bakgrundsinformation om elbrist, vi har också frågan om det finns kriskommunikationsplaner 

färdigt för händelsen av elbrist. Till vår andra frågeställning har vi frågorna om vad 

intervjurespondenten anser vara viktigt i ett krisförebyggande arbete inför en elbrist och frågan 

om vilka informationskanaler som används. Vid vår intervju med informatören på kommunen 

blev frågan om vad hennes roll är i det krisförberedande arbetet, de två första frågorna och denna 

fråga ställdes för att få lite bakgrund och fastslå att intervjurespondenten är relevant till vår 

undersökning. För att få svar på vår andra frågeställning använder vi oss av frågorna vad hon 

anser är viktigt i ett krisförberedande arbete, vilken typ av kommunikation hon anser är bäst att 

använda för att nå ut till kommunens invånare och vilka de bästa informationskanalerna är för att 

nå ut. Till vår första problemställning använde vi frågorna om hur hon arbetar med 

krisförberedande arbete och om det finns speciella strategier för kommunen då de drabbas av ett 

elavbrott, även frågor om hur kommunen arbetar med att nå ut till utsatta samhällsgrupper. 

3.1.3 Validitet och Reliabilitet 

Trost (2010) motiverar att reliabiliteten är mest användbar vid kvantitativa studier, där man mäter 

enheter och använder sig av variabler. I motsats så har den kvalitativa intervjun en låg grad av 

standardisering och man vill istället få olika svar på frågorna. Även validiteten som menas att man 

mäter det som har avsetts att mäta, är problematiskt. Det understryks genom ett citat av Trost 

(2010, s.133) ”Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och 

således också kvalitativa intervjuer”. För att få en ökad trovärdighet i undersökningen så kan man 

ange hur frågorna och följdfrågorna är ställda, då kan läsaren avgöra hur trovärdigt materialet är. 

Därför har vi med våra intervjumanualer i studien som bilaga 2. En öppenhet och att inte ha med 

för mycket citat är också viktigt. Trost (2010) beskriver också svårigheten med objektivitet, 

nästan alla är subjektiva, men i en intervju så ska inte våra åsikter spela någon roll, på så sätt ökar 

trovärdigheten. Den här studien kan anses ha en hög validitet och reliabilitet genom att 

metodkapitlet och den detaljerade beskrivningen om hur studien genomfördes är transparent 

samt att empirin är relevant för syftet och frågeställningarna. 

3.1.4 Genomförande 

De intervjuer vi har utfört har skett på intervjurespondenternas arbetsplatser i enskilda rum, det 

eftersom Trost (2010) skriver att intervjurespondenten ska känna sig trygg samt att miljön runt 

omkring förblir ostörd. Det är viktigt hålla störande objekt på en så låg nivå som möjligt bedömer 

vi. Intervjuerna med den säkerhetsansvariga på det lokala pappersbruket och 
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säkerhetssamordnaren på räddningstjänsten samt informatören utfördes av Jacob Forsman, 

intervjun med kommunikationsansvariga på Länsstyrelsen och senior advicer på elleverantören 

utfördes av Andreas Hermansson. Även om vi båda var med på samtliga intervjuer så var det en 

av oss som agerade intervjuare. Den andra fick då en roll att notera och sköta inspelningen, men 

även att ibland flika in eller ställa följdfrågor. Vi började med att intervjua säkerhetssamordnaren 

på räddningstjänsten den 23 april 2012, intervjun blev 32 minuter lång. Därefter intervjuade vi 

kommunikationsansvariga på Länsstyrelsen den 2 maj 2012, intervjun blev 23 minuter lång. Den 

3 maj 2012 intervjuade vi säkerhetsansvariga på det lokala pappersbruket, intervjun blev 30 

minuter lång. Därefter intervjuade vi senior advicer på regionnätsföretaget den 4 maj 2012, 

intervjun blev 25 minuter lång. Den sista intervjun med informatören på kommunen blev den 9 

maj 2012 och varade i 29 minuter. 

3.1.5 Etik 

Vi har informerat våra respondenter att konfidentialitet råder och att materialet endast kommer 

att användas i vår undersökning, samt att deras namn inte kommer att återges. Trost (2010) anser 

att informerat samtycke innebär att intervjurespondenten upplyses om vad intervjun kommer att 

handla om, det meddelade i vid första kontakt med våra intervjurespondenter. Kvale (2009) 

förklarar att man måste göra en utvärdering och väga för och nackdelar mot varandra när man 

bestämmer om konfidentialitet. Fördelar är för att skydda deltagarna så inte de kan drabbas av 

resultaten och deras rätt till privatliv, nackdelar kan vara att studien blir vetenskapligt lidande 

eftersom den inte blir lika lätt att granska. Vår bedömning är att våra resultat inte påverkas av att 

ha konfidentialitet eller inte. Studiens trovärdighet bör inte heller påverkas av detta. 

3.1.6 Insamling och bearbetning 

Vi följer Trost (2010) förslag på hur man bör analysera och tolka materialet, detta genom tre steg 

som består av insamling av material, analys och tolkning. I första steget har vi vid intervjutillfället 

spelat in hela samtalet för att kunna gå tillbaka och få med all information vi samlat in. Därefter 

transkriberat samtliga intervjuer för att samla in informationen och för att öka tillförlitligheten, 

vår undersökning blir på det här sättet mer transparent och öppen för granskning. Vi har i andra 

steget läst igenom transkriberingarna två gånger för att inte missa någon information. I det tredje 

steget har vi tolkat materialet utifrån de teorier vi har till vårt förfogande. Mer information om 

resultat återfinns i resultat- och analysavsnittet. 
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3.2 Dokumentanalys 
För att ytterligare stärka vår undersökning och öka giltigheten har vi också valt att utföra 

dokumentanalyser. Medieforskaren Trine Syvertsen refererat av Östbye (2004, sid.53) definierar 

dokument som följande ”dokument är i detta sammanhang en beteckning på skrivna eller 

audiovisuella berättelser som inte skapats av forskaren själv. En dokumentanalys kan enligt 

Östbye (2004) fylla två viktiga funktioner för en forskare: 

 Det kan vara forskningsobjekt till en filmanalys eller text och innehållsanalys 

 De kan vara källor eller verka som resurser för ett ämne som forskaren undersöker 

 

I vår studie uppfylls i första hand punkt nummer två då vi är ute efter att få en bättre inblick i hur 

de olika organisationerna arbetar inför en eventuell elbrist. Genom att analysera relevanta 

dokument till undersökningens syfte blir dessa dokument resurser för att styrka undersökningen. 

Viktigt att veta också anser Östbye m.fl. (2004) är att dokumenten som ska analyseras bör 

genomgå en viss källkritik. Då ska man ta reda på varför dokumentet skapades, dess syfte, vem 

som har haft inflytande över det och om det är offentligt eller inte. 

3.2.1 Urval 

Eftersom dokumentanalysen fungerar som en förstärkning till våra intervjuer har vi gjort ett urval 

av dokument som kan styrka undersökningen. Dokumentanalysen används främst till vår första 

frågeställning men också till den tredje. Enligt Östbye m.fl. (2004)  är det viktigt att kunna 

förklara hur dokumenten skapades, av vilka och varför. Styrel är ett relativt nytt projekt det 

infördes nyligen och det kan bedömas som överflödigt att ha separata dokument för just i 

händelse av en MFK. Eftersom det inte finns några dokument tillgängliga för oss bland aktörerna 

om just krishantering och Styrel så har vi gjort urvalet så nära en krishanteringsplan som möjligt 

bland våra aktörer. Elleverantören hade inte möjlighet att ge oss tillgång till sina interna 

krishanteringsplaner om Styrel. Det första dokumentet är en grundplan till en kommun som 

framtagits av räddningstjänsten för att vara till hjälp vid en extraordinär händelse eller kris. Både 

kommunen och räddningstjänsten som aktörer i studien analyseras via grundplanen eftersom de 

använder sig av samma krishanteringsplan. Vi fick inte tillgång till någon krishanteringsplan från 

pappersbruket utan endast informationsmaterial till kunder, men det innehöll ingen relevant 

information för vår studie. Länsstyrelsens dokument som vi ska analysera är deras 

krishanteringsplan. Elleverantörens dokument som vi ska analysera är till för externa parter, det 

fungerar som informationsmaterial, vi bedömde det vara relevant eftersom det är så pass 

detaljerat och för att vi inte fick tillgång till deras interna krishanteringsplaner. För att få en bättre 
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överblick över de dokument vi analyserat i vår studie följer en tabell. Tabellen illustrerar vilken 

organisation dokumentet kommer ifrån, dokumentets syfte, användandet av dokumentet, vem 

som har tillgång till det och hur omfattande dokumentet är. 

Tabell 2 

Organisation Dokument Användning Tillgång Omfång 

Kommun och 

Räddningstjänst 

Grundplan krishantering i 

kommunen och 

räddningstjänst 

Grundplan för 

krishantering i 

kommunen 

Intern 14 sidor 

Länsstyrelsen Kriskommunikationsplan Arbetsrutiner vid 

krishantering 

Intern 27 sidor 

Elleverantör Storstörningsplan Informationsmaterial 

för hur organisationen 

arbetar med el kriser 

Officiell 30 sidor 

Tabell 2 visar var dokumenten kommer ifrån, vad den används till, vem som har tillgång och dess omfattning. 

3.2.2 Insamling och bearbetning 

Genom att analysera dokumenten kommer vi kunna får fram ytterligare information om 

krisförberedelserna i kommunen och dess aktörer, tillsammans med intervjuerna stärker det vår 

kommande slutsats. För att få tag i relevanta dokument använde vi oss av 

intervjurespondenterna. Utifrån vad de hade möjlighet att dela med sig av verksamhetens 

dokument om krishantering. Vi började med att läsa in oss på de teorier som presenteras i 

teorikapitlet, därefter har vi var för sig läst dokumenten. Första gången läste vi de utan att göra 

några anteckningar för att skaffa oss en översikt av dokumenten. Efter det valde vi ut ett antal 

kriterier som vi bedömde relevanta att titta på utifrån det syfte som vi har med frågeställningen. 

Då vi valde kriterier utgick vi från de teorier vi tagit upp i teoridelen. Följande kriterier valdes; 

 Krisförberedelser 

 Krisdefinition 

 Krisutvärdering och uppföljning 

 Krishantering 

 Informationskanaler och informationsinsatser 

 

Med kriterierna som hjälpmedel läste vi texten igen även denna gång var för sig och tog ut delar 

ur texten som var relevanta för valda kriterier. Citat och text som vi bedömde relevant placerades 
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under varje kriterium. Efter att vi kategoriserat och relevant text plockats ut jämförde vi våra 

resultat för att sedan använda oss av den text som vi tillsammans bedömde vara relevant att 

analysera. 

3.2.3 Genomförande 

Som tidigare har nämnts kan dokumentanalys användas som källa eller verka som resurs för ett 

ämne som forskaren undersöker. (Östbye m.fl. 2004) Vi bedömde därför kommunens grundplan 

att vara en bra resurs för att få en inblick i hur kommunen arbetar med krishantering. Enligt 

(Scott 1990) refererat i (Östbye m.fl. 2004) är det viktigt att bedöma om dokumentet belyser vårt 

egentliga ämne. Utifrån det har vi valt kriterier för att plocka ut information till undersökningen. 

Samma kriterier gäller för samtliga dokument för att få en gemensam struktur och eftersom 

kommunens dokument är det centrala, utgick vi ifrån det då vi valde kriterier. Den första punkten 

vi valt att utgå ifrån är krisförberedelser. Med teorierna i baktanke och utifrån frågeställningen, 

Hur ser det krisförberedande arbetet ut lokalt i en kommun? bedömde vi det vara ett relevant kriterium. 

Vidare valde vi att välja krisdefinition som en kategori då vi bedömer att de är viktigt att titta på 

hur man definierar en kris i kommunens grundplan. Krisutvärdering och uppföljning valdes då 

det är viktigt som tidigare nämnts i teoridelen för att förbereda sig för kommande kriser. 

Krishantering valdes i avseende för att få en inblick i hur kommunen arbetar under en kris och 

vilka parter som är inblandade i arbetet. Den sista punkten informationskanaler och 

informationsinsatser ska verka för att få svar på hur aktörerna arbetar med informationsarbete i 

samband med krissituationer, såväl före, under och efter en kris. 
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4. Resultat 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera resultat av de intervjuer vi utfört. Därefter 

följer dokumentanalysen. Till vår första frågeställning Hur ser det krisförberedande arbetet ut lokalt i en 

kommun? så kan vi använda oss av både intervjuer och dokumentanalys medan vår andra 

frågeställning Hur anser de yrkesverksamma bland aktörerna att de informativa krisförberedelserna bör se ut 

inför en fiktiv elbrist? endast kan besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi kommer att dela 

upp intervjuerna mellan de fem respondenter i varsin rubrik för att förenkla för läsaren. Under 

dessa rubriker kommer resultatet att presenteras. Den tredje frågeställningen Liknar kommunens 

förberedelser de förslag som relevant forskning föreslår om krisförberedelser? kommer att finnas med under 

vår analysdel senare i arbetet. 

4.1 Resultat av intervjuer 
Första intervjurespondenten som vi tar upp är en säkerhetsansvarig på det lokala pappersbruket i 

kommunen. Sedan en informatör på kommunen. Den tredje intervjurespondenten är senior 

advicer till driftchefen på regionnätsföretaget som sedan följs av en säkerhetssamordnare på 

räddningstjänsten och sen avslutas resultatdelen med intervjun av den biträdande 

kommunikationsdirektören på Länsstyrelsen. 

Resultat av intervjun med säkerhetsansvariga på det lokala pappersbruket. 

Säkerhetsansvarige på det lokala pappersbruket har arbetat där i 38 års tid och är väl insatt i 

pappersbrukets rutiner och arbete, både internt och mot kommunen. Han arbetar som 

säkerhetsansvarig för den interna säkerheten på pappersbruket. Hans roll blir då central i det 

krisförberedande arbetet och fungerar också som en länk till kommunen när det gäller 

samarbeten och informationsutbyten. 

En del av pappersbrukets krisförberedelser består av en räddningsplan som de använder sig av. 

Vi har en räddningsplan som vi jobbar efter och den är upprättad på det sättet att vi har länkat ihop de riskerna 

som vi har utåt, med allt som berör brandsäkerhet och gas. 

Det finns också en räddningsplan som går ut till närliggande verksamheter som anses viktiga, det 

kan vara skolor och restauranger i närheten. Det finns en kontaktperson vid varje verksamhet 

som pappersbruket kan kontakta vid en eventuell händelse. 

Något som den säkerhetsansvariga anser vara viktigt vid ett krisförberedande arbete är att ha 

övningar, så att alla vet sina roller och ansvarsområden. 
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Ibland gör vi övningar teoretiskt där vi sätter oss ned och provar så att vi vet vad vi har för roller och hur de 

fungerar, likadant när vi gör om organisationen 

Vår intervjurespondent bedömer det viktigt att utbilda personalen och inte vara rädd för att ta in 

personer utifrån som kan utbilda det som de inte klarar internt. När en kris väl inträffar bedömer 

han det viktigt att avsluta krisen på rätt sätt och att man senare kan utvärdera det som har hänt 

för att ta lärdomar ifrån det. Den säkerhetsansvariga berättar att bruken emellan ofta brukar ta 

lärdomar av varandra, att händelser och olyckor utreds och senare kan förebyggas så liknande 

händelser inte sker på fler ställen.  

Vår respondent är inte insatt i styrelplaneringen och då vi frågar om hur fabriken skulle hantera 

en elbristsituation, anser vår respondent att fabriken kan hantera en sådan situation, vi får ingen 

vidare information om hur det skulle gå till. 

Det tror jag att vi kan hantera i en sådan situation där vi har begränsat tillgång till energi, så måste vi sätta de 

ihop det med vad vi ska prioritera 

I en situation med elavbrott är det en prioriteringsfråga om vilka beställningar som behöver bli 

färdiga enligt respondenten. Vidare anser respondenten att information till kommunens invånare 

under en elbrist bör vara tydlig och rak. Han understryker vikten av att informera medborgare 

om varför det är viktigt att spara på el och de positiva konsekvenserna av varje enskild 

medborgares bidrag.  

De finns ju en lokal hemsida som man kan använda som jag tror är ganska bra eftersom många använder datorer 

i dag 

Enligt respondenten är kommunens hemsida en bra informationsplattform för att nå 

medborgare. 

Resultat av intervjun med informatören på kommunen. 

Respondenten som vi intervjuar arbetar som informatör i kommunen. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna är att ansvara för informationsarbetet i kommunen. Informatörens roll i ett 

krisförberedande arbete består av att medverka i de krisledningsråd i kommunen som träffas en 

gång per halvår. Då en kris uppstår blir rollen att se till att kommunikationen flyter på med 

omvärlden, och med det menar hon, medborgare, press och invånare i kommunen. Den interna 

kommunikationen sköter hon till en viss del. Vid händelse av en omfattande krissituation blir 
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kommunchefen inkopplad för att administrera det interna arbetet det vill säga vem som ska göra 

vad. 

Enligt vår respondent beror det på krisen vilken typ av informationskanaler som bör användas. 

Vid en mer långvarig kris anser hon att lokaltidningen är en kanal som når relativt många 

invånare. Samtidigt understryker hon att en kombination av lokaltidning, informationstavlor, 

Facebook, webb och lokalradio är att föredra.  Kommunen använder sig av Facebook och vår 

respondent ser inga problem med att föra kriskommunikation på sociala medier så länge källan är 

tydlig. Hon anser dock att de finns en problematik med att förlita sig på de digitala 

informationskanaler som finns att tillgå.  

De är väl en sex sjuhundra som har laddat ned appen nu, men risken är att de är de samma som har laddat hem 

appen som är på facebook och läser på webben. De är ganska så stor risk att det är den samma gruppen så de blir 

ju en analys i krisen. Vilka behöver vi nå med den här informationen och var hittar vi dom 

Enligt respondenten är det viktigt att kommunikationen stämmer mellan olika intressenter i 

kommunen. Vid en situation med elbrist påpekar hon att kommunikationen mellan elleverantör, 

räddningstjänstledare och informationsavdelning är av största vikt. Hon menar att de är viktigt att 

elleverantörerna tar kontakt med räddningstjänstledare då elresurser börjar sina. Det är även 

viktigt att räddningstjänstledare i sin tur informerar henne så att informationsinsatser kan dras i 

gång omgående. Färdigtryckt material i form av mallar samt färdigtryckta informationsblad för 

utskick till allmänheten anser respondent inte vara någon bra lösning. 

Det är klart att vi kan ha en massa lappar om elavbrott, men då kanske vi skulle ha en massa lappar om en 

bombexplosion och det skulle bara bli en massa lappar som stod och dammade nere i källaren och när det väl 

hände så skulle folk inte komma ihåg att vi hade de lapparna 

I ett läge då kommunen kan drabbas av ett elbortfall anser respondenten att det är viktigt hålla 

medborgare informerade. Vid ett större elbortfall tror hon att kyla och neddragning av 

produktion på fabriker kan fungera som ett varningstecken för en kommande elbrist. I det läget 

anser hon att man bör upplysa allmänheten om att fabriker drar ned på produktionen.  Genom 

att invånare får den informationen kan i sin tur bidra till att invånare uppmärksammas på att 

spara el. Information på kommunens hemsida om vilken typ av åtgärder som kan vidtas samt vart 

samlingsplatser där man som exempel kan hämta ved och vatten bör också finnas. Även om man 

inte vet hur enskilda personer kommer bli drabbade ska information ges. Detta för att minska 

missnöje hos invånare i kommunen.   
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Enligt vår respondent är det viktigt att ställa upp och svara på frågor om varför det hände, vad 

som hände och hur man arbetar för att de inte ska hända igen. Hon bedömer också att de är 

viktigt att gå ut och informera om att nu är krisen över och vi kan återgå till de normala. 

Respondenten påpekar även att de är viktigt att återkoppla till medborgarna och ge dom en klapp 

på ryggen för deras insats i krisen. Informatören bedömer det viktigt att behålla ett bra 

förtroende hos invånarna. 

Vi lever ändå i Sverige i ett samhälle där människor har klocketro på vad myndigheterna kan få till. Och då, om 

vi vill ha nöjda medborgare som blir stolta över sin kommun så måste vi också leva upp och överträffa dessa 

förväntningar, och det är inte säkert att det är så himla svårt 

Resultat av intervjun med elleverantören 

Vår intervjurespondent arbetar inom avdelningen drift och har arbetat där i ca 30 år. Han har 

varit driftchef i 19 år men sedan två år tillbaka togs ett beslut om att samlokalisera och då tog han 

på sig rollen som projektledare för samlokaliseringen. Nu arbetar han i en stab för 

samlokaliseringen till nuvarande driftchef. Han brukar lite skämtsamt kalla sig för Senior adviser 

operation. 

Vår respondent är väl insatt i händelseförloppet vid en situation då man är nära en elbrist och 

förklarar kortfattat händelseförloppet och vilka aktörer som är inblandade. Det är Svenska 

Kraftnät som är systemansvariga samt stamnätsägare. Vid en elbristsituation är det Svenska 

Kraftnät som skickar den första varningen. Finns det möjlighet så varnas regionnätsbolagen då 

man ser att de finns en möjlighet för en elbristsituation. Blir läget kritiskt går även en varning ut 

till allmänheten. När elleverantören får den typen av varning sätter man i gång sin 

störningsorganisation. Enligt respondenten har organisationen välorganiserade planer för en 

sådan situation. Vår respondent anser att de är viktigt att ha utarbetade planer samt uppdaterade 

kommunikationskanaler i en krissituation. 

För elleverantörens del måste vi ha planer uppgjorda och precis, exakt vad vi ska göra och att alla 

informationskanalerna upparbetade. Normalt sett har vi då några stycken som jobbar med kommunikation mot 

media osv. Vid en storstörning i ett sånt här läge så är det ju flera som måste hjälpa till. Årligen har vi 

genomgång av det här så att det är uppdaterat 

Respondenten berättar att organisationen har en helt fristående störningsorganisation som kallas 

in under en kris. Då man aktiverar störningsorganisationen tar den rollen över den normala 

linjeorganisationen. De personer som finns i störningsorganisationen är till stor del samma 
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personer som deltar i det dagliga arbetet. Vår respondent anser att det i vissa fall kan vara svårt 

att bedöma om störningsorganisationen ska aktiveras. För att ha möjlighet att bedöma hur stora 

delar av störningsorganisationen som ska aktiveras använder de sig av en tregradig skala. 

Respondenten anser att de är viktigt att personal vet hur de ska agera vid en krissituation. 

”Internt har vi väll ett par gånger haft lite övningar, men annars är det varje höst egentligen som vi går igenom 

planen och informerar alla så att de får repetera vad deras roll är när det här inträffar. Sen kör vi ju en hel del 

övningar oftast en övning varje år tillsammans med Svenska Kraftnät och de sex regionbolagen i landet” 

För att säkerställa sig om att organisationen är förberedd på en krissituation samt att de som 

arbetar i organisationen har koll på varandras roller under en kris genomförs interna övningar 

samt övningar tillsammans med andra elaktörer. Enligt vår respondent är det viktigt att arbeta 

med utvärdering av en kris en organisation kan gå igenom. 

”Efter varje större störning när den här organisationen har varit aktiverad så gör vi en enkät, utvärdering om vad 

som fungerat bra och det som fungerat mindre bra, och sen försöker vi rätta till de felaktigheterna vi hittar” 

Han anser att utvärdering är en viktig punkt för att bli bättre rustad för kommande kriser samt att 

titta på vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Då vi frågar hur 

kommunikationen fungerar mellan kunder och i det här fallet kommuner, svarar vår respondent 

att de har ett ansvar att informera Länsstyrelser och kommuner med lägessituationen då 

eltillgången är begränsad.  De har då en särskild grupp som arbetar mot myndigheter och 

kommuner. 

Resultat av intervjun med säkerhetssamordnaren på räddningstjänsten. 

Den säkerhetssamordnare vi intervjuat är nyanställd på sin post och har arbetat där i ca ett och 

ett halvt år. Hon har bakgrund inom risk och säkerhet sedan tidigare. Titeln är 

säkerhetssamordnare och basen i arbetet är krisberedskap. Tjänsten är ett lagkrav som kom efter 

tsunamikatastrofen 2004. 

En effektiv förberedelse enligt vår säkerhetssamordnare är att ha en bra bas för informationen, 

men att den bör delas upp i en trappstegsmodell där informationen kan anpassas beroende på 

den akuta grad krisen befinner sig i. Enligt respondenten ska varje kommun ha en 

krisberedskapsplan och det är ofta kommunens ledning och politiska ledning som ska enas om 

strategin för krisberedskapsplanen. Det är sedan upp till varje verksamhet och förvaltning att ha 

en handlingsplan som går ihop med kommunens krisberedskapsplan. Vår respondent har 

tillsammans med en kollega i uppgift att ta fram och sammanställa material till 
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krisberedskapsplanen. Uppgifterna i materialet som tas fram är det kommunen och nämnden 

som har i uppgift att själva se till att forma. Då det uppkommer en kris i kommunen 

sammankallas kommunens ledning, stommen i kommunens krisledningsgrupp består av 

kommunens ledningsgrupp. Då det inträffar en extraordinärhändelse samlas ledningsgruppen, för 

att diskutera om det behövs en viss krisledningsstab för händelsen. 

”Oftast så är det ju inte så allvarligt att det blir en särskild stab utan det blir en förstärkt ledningsgrupp, man 

träffas lite oftare och stämmer av. Men det är fortfarande verksamheten som måste ta hand om det. En kommun 

har ju inte som inom försvaret, där man kallar in o höjer beredskapen utan en kommun har ju samma resurser i 

kris” 

Enligt vår respondent finns de vissa problem och oklarheter i vilket skede kommunen bör gå in 

och agera vid en situation där eltillgångarna sinar.  Vår respondent anser att frågan rörande en 

eventuell elbrist är komplicerad då de inte finns någon riktig styrning vare sig lagmässigt eller 

kommunöverenskommelser. Då vi ställer frågor om förberedande arbete inför en elbrist anser 

respondenten att man bör göra informationsinsatser så gemene man ser problemet.  

”Det blir viktigt att göra en informationsinsats så att gemene man ser problemet. Blir det elavbrott så händer det 

här, du kanske max kan räkna med att kommunen har värmestugor och toaletter sen ligger ansvaret på ditt hem 

hos dig själv och hos elleverantören” 

Respondenten anser att man bör informera om vad kommunen kan bidra med i en sådan 

situation samt att informera om det egna ansvaret hos enskild medborgare. Enligt respondenten 

är det viktigt att ha information på hemsidan med handfasta tips och saker som är bra att ha 

hemma då elen försvinner. Där ska även finnas information om vad som händer då det finns 

dåligt med eltillgångar. Hon anser även att de är viktigt att arbeta och informera medborgarna om 

vikten av att hjälpa till att spara på, till exempel släcka lysen, datorer, och andra elkällor. 

Respondenten anser även att det är viktigt att tala om för medborgare att kommunen har en 

lösning vid en situation där en manuell frånkoppling blir en åtgärd för att spara på tillgångar. Den 

informationen bör innehålla konsekvenserna av manuell frånkoppling samt att man gör åtgärden 

för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. 

Intervjurespondenten har ett tätt samarbete med kommunen då de handlar om risk- och 

säkerhetsfrågor. Hon berättar vidare att kommunen arbetar med riskanalyser för att förebygga 

olyckor i kommunen. 
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”I kommunen har vi en riskgrupp med representanter från alla förvaltningar som träffas fyra gånger om året, där 

vi arbetar kontinuerligt med scenariodiskussioner”  

Riskerna värderas sedan i en riskdatabas där olika grupper finns som exempel miljö, egendom, 

brand och människor. Basen används sedan för att tillta nödvändiga åtgärder. Enligt 

respondenten är det viktigt att arbeta med utvärdering och lärdom av tidigare händelser. 

Respondenten tar upp ett exempel från den egna organisationen där man har hanterat 

översvämningar i kommunen. 

Resultat av intervjun med kommunikationsansvarig på Länsstyrelsen 

Intervjurespondenten har en bakgrund som kulturgeograf, men arbetar nu med infrastruktur och 

den fysiska kommunikationen i form av till exempel vägar och elnät. Erfarenheten från 

Länsstyrelsen är lång och hans arbetsuppgifter har varierat över tid.  

Länsstyrelsen har ingen framträdande roll i el- och energifrågor i länet. Länsstyrelsen fungerar 

enbart som ett beslutsorgan i frågor då nya ledningar ska dras. Då kan de bli aktuella att begära 

tillstånd hos Länsstyrelsen.  På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen lett och initierat 

planeringsarbetet för projektet Styrel. Uppdraget består bland annat av att samla en projektgrupp 

som innehåller representanter från kommuner, nätföretag och landsting.  

”Vi jämför ju då hur olika kommuner har gjort prioriteringar, ser vi att det är väldigt snett, att man har väldigt 

många skolor eller många daghem prioriterade mot andra kommuner så kanske man kan ändra på den 

prioriteringen.” 

Respondenten förklarar att Länsstyrelsen gör en sammanställning av de prioriterade objekt som 

kommuner valt att prioritera vid ett elbortfall. Efter att kommunerna skickat in sina prioriteringar 

görs en sammanställning av alla kommuner i länet för att se om de finns några felaktiga 

prioriteringar. Vad som sker med prioriteringslistan av samhällsviktigverksamhet är mycket 

sekretessbelagt och endast Svenska Kraftnät som vet. Enligt vår respondent skulle sådan 

information i praktiken kunna leda till påverkan av bostadspriser. 

Då vi kommer in på frågor angående ett eventuellt strömbortfall och en MFK-situation menar 

vår respondent att Svenska Kraftnät (stamnätsägare) gör allt för att de inte ska uppstå en sådan 

situation.  

”Det här har aldrig inträffat, att man har kommit till den här situationen, så det är en osannolik händelse som 

man har gjort den här planeringen för” 
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Enligt respondenten är dock konsekvenserna av en sådan händelse mycket omfattande och han 

understryker att elavbrott oftast beror på träd som faller över elledningar. Då vi kommer in på 

frågor om hur Länsstyrelsen arbetar med kriskommunikation i form av krisplaner och 

krisförebyggande kan respondenten enbart uppge en kort översikt inom området. Då 

Länsstyrelsen får indikationer om att en kris närmar sig sammankallas olika funktioner i 

ledningscentralen på Länsstyrelsen. Dessa funktioner består bland annat av polis, myndigheter 

och landsting. Enligt respondenten finns de regler hur Länsstyrelsen bör agera i en krissituation. 

På frågan om hur man bör förbereda invånare i en kommun vid en eventuell situation med elbrist 

anser han det vara svårt.  

”Där måste man ju informera om att folk förbereder sig att de skaffar ljus och batterier och lyssnar på radion och 

allt det här som man gör vid ett krisläge” 

Enligt respondenten finns det ingen anledning att informera invånare i kommunen om att de 

finns möjlighet att styra elen till samhällsviktiga verksamheter. Vilket kan innebära att en granne 

har el medan en annan inte har det beroende på om hushållet ligger på en elkabel med 

samhällsviktig verksamhet.  Respondenten anser att det inte alltid är en bra idé att informera 

invånare innan en kris inträffar. 

4.2 Resultat från dokumentanalyserna 
Nedan följer resultatet av våra dokumentanalyser av de aktörerna som ingår i studien. Resultaten 

är indelade i de kriterier vi använde i analysen för att översikten ska bli bättre. Först ut i 

resultatdelen är dokumentanalysen som gjordes på kommunen som efterföljs av elleverantören 

och Länsstyrelsen. Eftersom vår studie har kommunen som utgångspunkt har extra mycket vikt 

fästs vid just den dokumentanalysen och resultatet är mer omfattande. 

Resultat från kommunens dokumentanalys 

Det framgår tydligt i planen att det är lagstadgat för kommuner att ha krisplaner och vara 

förberedda inför extraordinära händelser eller allvarliga olyckor. 

Krisförberedelser 

Vad som också framgår tydligt i dokumentet är vikten av att ha övningar och utbildning för att 

medlemmarna i organisationen ska vara förberedda samt veta sina roller och kunna hantera dom. 

Det finns också en del information om praktiska förberedelser i form av lokaler. Men också 

information om vilka resurser som finns att kalla till utifrån som till exempel närliggande 

kommuner eller försvarsmakten. Kommunens plan bygger på risk- och sårbarhetsanalyser som 
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omfattar vilka händelser som skulle kunna inträffa och hur stor risken är att något sker. Det är 

viktigt att ansvariga är medvetna om planen och dess funktion. 

Krisidentifikationer 

Om det sker en händelse är det den som berörs av den händelsen, som kan komma bli av 

omfattande art, som har ansvaret att informera en så kallad startgrupp. Den gruppen anpassas till 

det behov som krävs, om händelsen däremot är av den art att den klassas som extraordinär så 

kallas krisledningsgruppen in. En kris är enligt grundplanen ”Kriser eller katastrofer kan här 

definieras som plötsliga och omfattande olyckshändelser, vilka i fredstid drabbar en eller flera 

kommundelar eller hela kommunen, många människor och som innebär betydande person- eller 

materiella skador.” För att en händelse ska klassas som extraordinär så är kriterierna att ”kräver 

skyndsamma insatser, överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, 

innebär en allvarlig störning, en sådan händelse som avviker från det normala.” 

 

Krishantering 

När en kris väl inträffar så beskrivs det i dokumentet om hur de beslutande organen ska fungera: 

”Den krisledningsorganisation som skall kunna aktiveras vid en extraordinär händelse i fredstid 

skall vara flexibel och kunna anpassas till aktuell händelse. Den skall bestå av en 

krisledningsnämnd (förtroendevalda) och en berednings- grupp (tjänstemän med nyckelpersoner). 

Högst insatsberedskap har framförallt räddningstjänsten, polis och sjukvård. Vid en extraordinär 

händelse är krisnämndens ansvariga. Deras uppgift är att snabbt vara tillgänglig och se helheten 

på kommunens område samt fatta viktiga beslut”. ”Informationsenheten i kommunen informeras 

av krisledningen. Krisledningens informationsenhet är det instrument som ska delge samtliga 

berörda parter med information. Varje förvaltning har ett eget ansvar för informationen, men blir 

trycket för information för stort så bör informationen samlas och då bör strategier som 

pressmeddelanden eller annan typ av masskommunikation användas.” 

Informationskanaler och informationsinsatser 

Informationsarbetet är en stor del i kommunens krishanteringsplan och visas genom 

beskrivningen: ”Krisledningens informationsenhet är kommunledningens instrument för 

information till/från allmänheten, massmedia, myndigheter/organisationer och egen personal” 

Informationsenheten ska arbeta med att ge intressenter information om hur dom själva ska agera 

för att hantera krisen. Informationsansvaret under en kris beskrivs som att: ”Det ingår i 

krisledningsnämndens uppgifter att ansvara för informationsinsatserna, medan 
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beredningsgruppen ska ordna underlag för den interna och externa informationen. Den 

informationsansvariga har ansvar för att informationsenheten upprättas.” Den som är ansvarig 

för informationsverksamheten ingår i kommunens krisledning. En informationsinsats eller 

funktion som används i en kris kallas för upplysningsfunktionen som har tre viktiga uppgifter, 

dels att svara på allmänhetens frågor, dels att informera om kommunens bedömningar, beslut 

och åtgärder och dels att återkoppla olika inkommande uppgifter som behövs föras vidare till 

krisledningen. Som informationskanal finns till exempel VMA (Viktigt Meddelande till 

Almänheten) tillgänglig. Genom avtal mellan staten och Sveriges Radios olika programbolag kan 

pågående sändning avbrytas för varningsmeddelanden vid större nödlägen. Kommunen har rätt 

att via jourhavande brandbefäl använda systemet vid särskilda händelser. 

Krisutvärdering och uppföljning 

Krisledningsnämnden fattar ett beslut om avveckling när faran är över. Det utvärderande arbetet 

börjar nästan direkt efteråt. Under en extraordinär händelse ska kommunen ge fortlöpande 

information till Länsstyrelsen samt vid slutförandet ska en rapport göras som sedan ska skickas 

till Länsstyrelsen. 

Resultat av det lokala pappersbrukets dokumentanalys 

Eftersom det lokala pappersbruket är ett privatägt företag så kan interna dokument innehålla 

känslig information. Vi fick inte tillgång till någon krishanteringsplan utan istället ett utskick som 

tidigare har gått ut via post till privatpersoner i kommuns tätort. Vi har analyserat det men det har 

inte gett något underlag som vi kan använda i vår studie. 

Resultat av elnätföretagets dokumentanalys 

Dokumentet som vi har analyserat fungerar som ett presentationsmaterial till externa kunder. 

Deras interna krishanteringsplaner har vi inte kunnat få tillgång till. Dokumentet vi har analyserat 

täcker in stora delar av deras krisförberedelser och hantering av elstörningar vilket gör 

dokumentet relevant för vår studie. 

Krisförberedelser 

För att förebygga elavbrott samt att verka för ett robustare elnät görs förebyggande åtgärder i 

form av; 

 Isolering av luftledningar 

 Isolering av kablar i mark, sjö och luft 
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 Automatisering av elnät (fler fjärrkontrollerade objekt)  

 Tätare röjningsintervaller 

 

Elleverantören har även personal i beredskap 24 timmar om dygnet, en störningsorganisation 

samt att man höjer beredskapen inom organisationen för att hantera störningar och elavbrott. 

Bemanningen hos organisationen höjs utifrån fyra steg (1) grundberedskap i ordinarie verksamhet 

(2) grundberedskap utanför ordinarie arbetstid (3) förhöjd beredskap samt (4) storstörning. 

Krisidentifikation 

Elleverantören använder sig av nivåskalor för att identifiera vilken typ av åtgärder som ska 

tillämpas under en störningssituation. Störningshantering vid normal verksamhet delas upp i två 

olika delar av mindre störningar. Vid större störningar används en modell som kallas 

storstörningstrappan. Modellen delas upp i tre nivåer för att ha möjlighet att avgöra hur stora delar 

av störningsorganisationen som ska aktiveras samt hur beslut och uppgifter ska skötas. 

Krishantering 

Om en större störning på elnätet inträffar, aktiveras storstörningsfunktionen i organisationen. 

Storstörningsorganisationen är bolagets organisation för hantering av större störningar i form 

elbrist och elavbrott. Elleverantören använder sig av en störningsplan som bland annat ska 

säkerställa följande; 

• Rutiner finns för uppstart av storstörningsorganisationen. Ansvar och befogenheter är 

reglerade 

• Personella resurser finns säkerställda för felavhjälpning, kundhantering, information och 

övriga stödfunktioner 

• Snabb, korrekt och relevant information lämnas till kunder och myndigheter via olika slag 

av informationsbärare 

• Medarbetare har tilldelats och fått utbildning i roller 

Informationskanaler och informationsinsatser   

Enligt den plan vi studerat använder sig organisationen av en rad kommunikationskanaler.  

Genom telefoni använder man talsvarstjänster för specifik kundinformation, sms för information 

som är direkt kopplad till förvalda anläggningar, samt en applikation till mobiltelefoner där man 

kan få avbrottsinformation. Organisationen har även en webbplats som är indelad efter län, 

kommuner och postnummer samt e-post där information skickas till adresser som är kopplade till 
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organisationen. Organisationen använder sig även av Sveriges radios trafikinformation (OJJE) för 

att gå ut med meddelanden om strömavbrott då mer än 50 anläggningar är berörda. 

Krisutvärdering och uppföljning 

Det som finns i den studerade planen angående uppföljning och utvärdering tar endast upp hur 

organisationen kommunicerar med kommuner. I ett störningsläge ska elleverantören bland annat 

meddela drabbade kommuner om reparationstider, konsekvenser, vad eller varför, antal 

strömlösa samt reparationsresurser. 

Resultat av Länsstyrelsens dokumentanalys 

Dokumentet är en intern krishanteringsplan som tillämpas av hela organisationen. 

Krisförberedelser 

Ett utdrag beskriver dokumentet som att: ”Dokumentet följer befattningar i 

krishanteringsorganisationen och är tänkt att fungera som en praktisk hjälp i arbetet. 

Styrdokument för Länsstyrelsens krishanteringsorganisation är arbetsrutiner för krishantering 

med beskrivning av Länsstyrelsens roll, ansvar, organisation, funktion samt uthållighet” Under 

punkten utbildning framkommer det att en grundutbildning ska ges till personal som ingår i 

organisationen.  

Krisidentifikation 

I planen finns en punkt som benämns uppstart. Under rubriken uppstart finns rutiner som ska 

tillämpas vid en uppstart av krishanteringen. Följande punkter är ett utdrag från den listan; 

 Kontakta din chef i krisledningsorganisationen 

 Kontrollera sambandsmedlen (telefon, fax, PC). Vid problem, kontakta Stabschef eller 

Stödgrupp. 

 Kontakta externa samverkande aktörer (vid inblandning). Samverka direkt. 

 Informera dig om läget och delge läget. Du har alltid ett eget informationsansvar. 

 Dokumentera händelser. Viktigt för den gemensamma bilden och sammanställning av 

den gemensamma dagboken. 

Krishantering 

I planen beskrivs rutiner som gäller för hur larmrapportering bör ske. Larmkedjan börjar med att 

tjänsteman i beredskap får information och kedjan avslutas med respektive chef kallar in personal 
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efter behov. Arbetsrutinerna i listan ska kunna tillämpas vid olika typer av händelser, 

interna/externa, olyckor, katastrofer, extraordinära händelser eller höjd beredskap.  

”Då händelser och kriser kan variera i omfattning och genomslagskraft är 

Länsstyrelsens krishanteringsarbete händelsestyrt. Genom TiB 

(Tjänsteman i Beredskap) och länsledningen (Landshövding och länsråd) 

samt en ständig grundberedskap byggs krishanteringsorganisationen upp 

beroende på händelsernas krav”. 

”Krisorganisationen ska ha möjlighet att arbeta dygnet runt i minst sju 

dagar, utgår från den ordinarie verksamheten. Beslutsnivåerna är så långt 

som möjligt de samma även vid en kris. Beslut om att upprätta 

krisledningsgrupp och vilka som ska ingå tas av Landshövding eller 

Länsråd”. 

I planen finns checklistor för hur de olika funktionerna ska handla under 

en kris samt vad de har för ansvarsuppgifter.  Vidare delas ansvar i 

planen upp följande; information och upplysning, analysgrupp, läge och dagboksgrupp och 

stödgrupp. Checklistor finns för samtliga grupper.  

Informationskanaler och informationsinsatser 

Den grupp som hanterar informationsfrågor är 

informationsgruppen. Gruppens uppgift är att stödja 

ledningsgruppen med den information som behövs. De ska 

sammanställa och analysera mediebilden, sköta den interna 

kommunikationen, ge information till allmänheten och media. I 

informationsarbetet finns även en grupp som benämns 

upplysningsgruppen. 

Deras uppgifter består bland annat av att ta emot telefonförfrågningar från allmänheten och 

hänvisa förfrågningar från media till informationsgruppen. I planen finns en punkt som benämns 

samverkan. Där beskrivs vilka kommunikationsmedel som finns till förfogande under en 

krissituation. I listan finns, fax, telefon, datorer, mobiltelefoner samt olika system som är kopplad 

till polis och även teleförbindelser som kan kopplas till försvarets telenät om inte de vanliga 

fungerar. 

 

Krisledningsgrupp 

Landshövding 

Länsråd 

Informationschef 

Personalchef 

Chefsjurist 

Stabschef 

Tjänsteman i 

beredskap (TiB) 

Informationsgrupp 

(leds av Informationschef) 

press- och information, 

intranät och extern webb 

Figur 2 

Figur 3 

Figur 2 visar vilka 

som ingår i 

krisledningsgruppen 

Figur 3 visar vilka som 

ingår i informationsgruppen 
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Krisutvärdering och uppföljning 

Då organisationen ska avveckla och återgå till normal verksamhet ska detta beslut fattas av 

länsledningen. Samtliga grupper är ansvariga för att lämna information i form av dokumentation, 

bilder, händelseförlopp och åtgärder lämnas till analysgruppen. 
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5. Analys 
I följande kapitel ska undersökningens teoretiska ramverk kopplas samman med den empiriska 

studien. I detta avsnitt kommer respondenternas svar samt de dokument vi granskat analyseras i 

med stöd av teorin. På det sättet får vi fram aktörernas syn på förberedande kriskommunikation 

samt hur de faktiskt arbetar. Utifrån de teorier vi tidigare gått igenom i studien, styrks aktörernas 

resonemang samtidigt som det ger en möjlighet att bedöma deras arbete utifrån forskningen. 

Analysdelen delas upp i två huvuddelar. En analys av intervjuerna och en vidare analys av 

dokumenten. 

5.1 Analys av intervjuerna 
Analys av intervjun med säkerhetssamordnaren på räddningstjänsten 

En effektiv förberedelse enligt vår säkerhetssamordnare är att ha en bas för informationen, men 

att den bör delas upp i en trappstegsmodell där informationen kan anpassas beroende på den 

akuta grad krisen befinner sig i just då. Här ser vi användningen av att dela upp en kris i flera 

olika faser precis som flertalet kriskommunikationsforskare föreslår i vårt teoriavsnitt (Coombs, 

2007; Fearn-Banks, 2011; González-Herrero och Smith, 2008). Att arbeta med krisplaner är en 

självklarhet och en viktig del i det krisförebyggande arbetet, vår intervjurespondent har mycket att 

berätta om krisplanerna och dess användning. Dessutom är det en stor del av hennes 

arbetsuppgifter. Vi kan koppla det till teoriavsnittet där Coombs (2007) bland annat behandlar ett 

antal viktiga punkter som bör finnas i en krishanteringsplan. En del i arbetet som vår 

säkerhetssamordnare anser är viktig och som de dessutom arbetar aktivt med är utvärdering och 

uppföljning av kriser som beskrivs av Coombs (2007). Säkerhetssamordnaren tar exempel från 

tidigare händelser som de råkat ut för och analyserar den för att hitta brister, men också åtgärder 

som har fungerat bra. Förberedelser som riskanalyser dyker också upp under intervjun, mycket 

arbete läggs ned på risk och sårbarhetsanalyser och anses som ett viktigt arbete av 

intervjurespondenten. Resultatet visar tydligt att säkerhetssamordnarens organisation arbetar med 

risk threat assesment som handlar om att identifiera risker och svagheter som kan leda till en kris 

Coombs (2007). Intervjurespondenten talar om vikten av att arbeta mot medborgarna under en 

elkris. Information på den egna hemsidan samt vad man som enskild medborgare har för ansvar 

under en elkris återkommer i resonemanget. Enligt (González-Herrero och Smith 2008) är det 

viktigt att arbeta med målgruppsanalyser för att effektivt bedriva kriskommunikationen. Utifrån 

resultatet av vår respondent är det viktigt att arbeta aktivt för att uppdatera medborgare om 

krissituationen. Mot bakgrund av Coombs (2007)  teori reputation threat assessment blir vår 

bedömning att respondenten anser det vara viktigt att vara mån över invånarna i kommunen. 
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Utifrån resultatet kan vi se att det inte finns några metoder för analysarbete av organisationens 

intressenter samt vilka förväntningar intressenter har på organisationen. Enligt (Coombs 2007) är 

det viktigt att arbeta med intressenters förväntningar på organisationen i det krisförberedande 

arbetet. I ett läge där kommunen skulle bli drabbad av en elbrist blir det viktigt att veta vilka 

förväntningar som finns för att effektivare ha möjlighet att bedriva ett bra arbete. 

Analys av intervjun med kommunikationsansvariga på Länsstyrelsen 

Vår analys av Länsstyrelsen visar att de inte har en aktiv löpande roll i Styrel, deras ansvar fanns 

när projektet Styrel infördes och planerades. När det arbetet senare var klart så var deras roll i 

styrelprojektet slutfört. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar över det län som kommunen vi 

undersöker ligger i. Vid allvarliga händelser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret om order kommer 

från högre instanser. Länsstyrelsen är en offentlig organisation och har också regler för hur de ska 

uppträda under en kris. Vår intervjurespondent är insatt i projektet Styrel, men har inget ansvar i 

krishantering. En intressant åsikt som vår intervjurespondent på Länsstyrelsen framförde var att 

det inte alltid är en bra idé att informera invånarna innan en kris inträffar. Vår tolkning är att det 

givetvis varierar beroende på situationen, men när det gäller elbrist eller användandet av Styrel så 

anser kommunikationsansvariga på det sättet. Heath (2006) anser att man bör förvarna, men vi 

bedömer att projektet Styrel inte kan räknas som en kommande kris utan mer som ett 

förebyggande i sig, vilket gör att man inte måste meddela gemene man om Styrel innan. Det bästa 

sättet att informera invånarna kan vara allmänt om elavbrott istället, så att de kan förbereda sig 

praktiskt. Elavbrott känns lättarenigen av invånarna och det gör att deras oro inte blir lika stor. 

Det ska också tilläggas att pressmeddelanden har skickats ut till media, den biträdande 

kommunikationsdirektören förklarade att intresset var litet, förmodligen eftersom det i nuläget 

inte drabbar någon. Som tidigare tagits upp nämner Heat (2006) fördelarna med att förvarna samt 

att gå ut med meddelanden innan krisen har skett. Utifrån resultatet har pressmeddelanden 

skickats till media. Vad som stått i pressmeddelanden framkommer inte samt om organisationen 

har arbetet på något annat sätt för att meddela om projektet samt vilka positiva effekter 

planeringsarbetet har vid en elbristsituation i landet. Mot bakgrund av Coombs (2007) teori om 

Issue threat managment är händelsen av en MFK och sannolikheten att en sådan situation kan 

uppkomma liten, dock är konsekvenserna stora. Vid en sådan händelse uppkommer inte bara 

problematik med elen utan en rad andra kriser. Som tidigare tagits upp bedömer respondenten att 

de inte alltid är bra att informera medborgare innan en kris inträffar då det kan skapa mer eller 

onödig oro. Vår bedömning är att respondenten ser en arbetsbörda samt att svara på de 

frågeställningar som kan uppkomma från intressenter i en sådan situation.  
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Analys av intervjun med säkerhetsansvariga på pappersbruket 

Analysen bygger på den intervjun vi gjort av säkerhetssamordnare på det lokala pappersbruket. 

Coombs (2007) som tar upp en rad viktiga punkter som bör vara inkluderade i en krisplan, ett 

exempel är att ha en kategori med kontaktuppgifter till intressenter och närliggande 

organisationer. Respondenten behandlar några av dessa punkter. Bland annat trycker vår 

respondent på vikten av att inkludera närliggande verksamheter i kriskommunikationen samt att 

ha kontaktuppgifter till en ansvarig för varje verksamhet. I resultatet framgår att organisationens 

räddningsplan är upprättad efter en utvärdering av de risker som kan förekomma. Enligt de 

teorier om krisförebyggande som tidigare har tagits upp i studien finns det tydliga utsagor från 

respondenten som stärks av teorierna. Enligt Coombs (2007) finns tre viktiga steg för att bedriva 

effektiv signalspaning som innebär identifikation av risker. (1) Risk assesment (2) Reputation 

threat assessment (3) Issue management. Bland annat visar resultatet att respondentens 

organisation använder sig av riskanalyser för att identifiera eventuella hot och risker som kan 

drabba organisationen. Organisationens riskanalyser kan kopplas till Coombs (2007) risk assesment 

som handlar om att identifiera svagheter och riskfaktorer som kan leda till en kris. Det framgår 

inte av resultatet att organisationen fokuserar på reputation assesment som innebär att identifiera 

hur organisationen uppfattas samt vilka förväntningar intressenter har på organisationen. Enligt 

vår bedömning kan en anledning vara att organisationen har etablerade kunder eller en 

kommunikationsavdelning som är mer insatt i dessa frågor än vår respondent. 

Enligt Ulmer, Sellnow och Seeger (2007) som citeras i Falkheimer m.fl. (2009) är det viktigt att 

utnyttja organisationsminnet samt att ta lärdom från andra organisationer. Mot bakgrund av det 

visar resultatet att respondenten bedömer att de är viktigt att ta lärdom av egna misstag för att 

förebygga en kris samt att omvärldsspana och ta lärdom av andra organisationers erfarenheter. I 

resultatet från intervjun med vår respondent finns inget som tyder på att organisationen har några 

förberedelser inför ett eventuellt elbortfall. Vi bedömer att det beror på att respondenten tydligt 

avvek från ämnet då vi frågat hur man skulle förbereda sig för en eventuell elbristsituation. Svaret 

blev kort och han sa att det fanns resurser för en sådan situation och att de löser ett problem av 

den typen. I Mitroffs (2009)  om försvarsmekanismer kan respondentens utsagor kopplas till den 

försvarsmekanism som benämns Disavowal- som innebär kriser förekommer men inverkan på 

organisationen är liten. Utifrån resultatet bedömer vi att respondenten bortser från allvarliga 

konsekvenser som en sådan händelse kan innebära för organisationen. Respondenten presenterar 

ingen lösning för elavbrottssituationer och även om han påstår att produktionen ska prioriteras 
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och att en åtgärd blir i form av att dra ned på produktionen finns inget resonemang om hur 

organisationen hanterar åtgärdens konsekvenser.  

Analys av intervjun med senior advicer hos elleverantören 

Utifrån intervjurespondentens resultat kopplat till Coombs (2007) teori om vikten av att ha en 

krishanteringsplan anser respondenten att krishanteringsplaner är en central del i 

krisförberedelserna. Enligt González-Herrero och Smith (2008) fyrastegsmodell där det andra 

steget understryker att de är just de krisförberedande som bör stå överst på agendan kan tydliga 

kopplingar till respondentens resultat göras.  Genom att ha genomgångar av organisationens 

krisplan, interna övningar samt övningar med andra elleverantören säkerställer sig organisationen 

om att anställda vet vad de ska göra under en krissituation.  Den organisation respondenten 

arbetar i är stor och vikten av kommunikation mellan olika intressenter är påtaglig. Mot bakgrund 

av Coombs (2007) teori om varningssignaler kan resultatet tolkas i form av att Svenska Kraftnät (de 

som äger stamnäten i Sverige) kontaktar elleverantören och meddelar att tillgångarna på el börjar 

ta slut. Vid en sådan händelse aktiveras störningsorganisationen och elleverantören utgår då ifrån 

den plan de har för en sådan händelse. Utifrån de resultat vi fått och kopplat till Heide m.fl. 

(2005) och Conrad och Poole (2012) bedömer vi att kommunikationen är av yttersta vikt för att 

elleverantören ska kunna hantera en krissituation.  

I en tillbakablick på resultatet förs resonemang om hur organisationen arbetar med krisplaner, 

uppföljning och kriskommunikation. Utifrån vår bedömning går det att urskilja brister i hur 

organisationen kommunicerar för att alla inblandade parter ska ha möjlighet att veta sina roller i 

krishanteringen. De finns inga utsagor om hur organisationen kommunicerar. I linje med 

resonemang av Falkheimer m.fl. (2009) om krisutvärdering visar resultatet av respondenten att 

organisationen lägger resurser och tid på att utvärdera krisen. Respondenten tar här upp att 

organisationen arbetar med enkäter då störningsorganisationen i organisationen varit aktiverad. 

Resultatet visar inte hur återkopplingen sker eller om alla missnöjen tas hänsyn till. Enligt 

respondenten är syftet att använda svaren för att förbättra organisationens krishantering. I 

resultatet framgår det att organisationen har ett informationsansvar gentemot kunder och 

kommuner, att informera och ge lägesrapporter under ett eventuellt elavbrott. Något som 

genomsyras i resultatet är att respondenten i de flesta fall hänvisar till den egna organisationen 

samt redogör för hur organisationen arbetar med krisförberedande åtgärder. Organisationen är en 

aktör som redan har en väl utarbetad strategi och är medveten om hur en situation vid en elbrist 

förefaller. Utifrån resultatet blir vår bedömning att elleverantören är väl förberedda för en elkris 
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och den enda brist vi kan hitta är avsaknaden av svar på hur de ska kommunicera med parter om 

vad för roller de ska ha i en kris. 

Analys av intervjun med informatören på kommunen 

Enligt vår respondent är det viktigt att kommunikationen mellan olika intressenter under en 

elbrist fungerar. Hon understryker det första ledet i kommunikationskedjan där 

kommunikationen mellan elleverantör och säkerhetssamordnare för kommunen som ytters 

väsentligt. Mot bakgrund av resonemang från Falkheimer m.fl. (2009) som bygger på att 

kriskommunikation i bred bemärkelse handlar kommunikation mellan organisationer och 

organisationers intressenter visar resultatet att respondenten tar det i beaktning. Då vår 

respondent arbetar som informatör leds samtalet ständigt in på kommunikationsinsatser under en 

kris. Lokala medier i forma av radio, tv och tidningar samt informationstavlor och sociala medier 

utgör de informationskanaler som informatören anser vara effektiva. I ett utvärderingsarbete är 

det inte viktigt bara för kommunen utan också för invånarna. Informatören menar att kommunen 

fortsätter svara på frågor om varför det hände och hur arbetet ser ut för att se till att det inte 

händer igen. Att det är ett viktigt arbete anser också forskare som González-Herrero och Smith 

(2008). Informatören förklarar vikten av att försöka överträffa invånarnas förväntningar och att 

det kanske inte alltid är så svårt. När det väl blir ett elavbrott tror informatören att fotarbete är 

underskattat, eftersom det gäller en mindre kommun finns det möjlighet att sätta upp lappar i 

drabbade områden, finnas på plats och svara på frågor samt att lösa problem som invånarna har. 

Detta för att invånarna ska bli så nöjda med kommunens hantering av krisen som möjligt. 

Coombs (2007) tar upp det viktiga med att behålla ett bra intryck hos intressenterna. Vi bedömer 

att synen på krisutvärdering och uppföljning fungerar bra i kommunen.  

Något som vi bedömer saknas i intervjun är den interna kommunikationen inom organisationen 

när en kris inträffar. Det kan ses som en brist eftersom dels Marques (2010) beskriver vikten av 

intern kommunikation och Falkheimer m.fl. (2009) förklarar att kommunikationen är en 

betydande del i hur väl krisen hanteras.  

5.2 Vidare analys av dokumentanalyserna 
Tillsammans med intervjuerna har vi även analyserat relevanta dokument från tre av de fem 

aktörerna som ingår i studien. Dokumenten som ingår är grundplanen från kommunen, 

dokument från elnätföretaget samt Länsstyrelsens krishanteringsplan. För att analysen och det vi 

har kommit fram till ska gå att förstå kommer vi att använda oss av en liknande struktur som i 

resultatavsnittet med sex olika delar. Till den här analysen har vi utgått mycket ifrån teoriavsnittet 

om krishanteringsplaner från Coombs (2007). 
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Krisförberedelser 

Bara att det finns en krisplan i sig är en viktig förberedelse, den kan fungera som en karta eller 

riktlinjer för de inblandade om hur de ska agera sig under en kris. I grundplanen för kommunen 

hittar vi förberedelser i form av lokaler, det finns specifika lokaler dit man bör vända sig vid 

extraordinära händelser och kriser, med finns också uppmaningar och riktlinjer för övningar och 

utbildning så att berörda parter ska kunna använda planen. Länsstyrelsen tar också upp att 

utbildning ska ges till personalen, även specifika krislokaler finns specificerat. Vår studies resultat 

visar att Länsstyrelsen samt kommunen utför övningar vilket är i linje med Coombs (2007) teori 

om krishanteringsplaner. Däremot bör tydliga datum vara utsatta för övningstillfällen anser 

Coombs (2007) och de är något som samtliga organisationer har missat.  Noterbart är att det 

finns en bilaga i kommunens plan för punkten övningar där de eventuellt finns tydligare riktlinjer. 

Risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för kommunens krishanteringsplan och är en stor 

bilaga som tar upp eventuella kriser som skulle kunna ske. Här kan vi se en koppling mot 

elleverantören som också har förberett i form av åtgärder på till exempel elledningar för att 

förebygga olyckor eller långvariga elavbrott. Att identifiera risker är en viktig del i det 

krisförebyggande arbetet enligt Gonzáles-Herrero och Smith (2008). I Länsstyrelsens 

kriskommunikationsplan framkommer inte vilka risker som finns för organisationen samt hur 

organisationen kan bli drabbad.  

Krisidentifikation 

Kommunen har något som kallas för en startgrupp när en händelse inträffar, där utvärderas 

händelsen och om den utvecklas vidare till en extraordinär händelse så tillkallas 

krisledningsnämnden. Krisdefinitionen kan beskrivas som en allvarlig händelse som drabbar delar 

eller hela kommunen och som är oförutsägbar samt kräver omedelbara insatser. Det är i linje med 

Coombs (2007) definition av en kris. Elleverantören har istället olika nivåer som är anpassade till 

hur allvarlig händelsen är. Det medföljer också att deras åtgärder är anpassade till vilken nivå 

krisen hamnar på. Länsstyrelsen saknar helt i sitt dokument vad en kris är, eller vad som klassas 

som en kris, det som finns med är rutiner om vad som bör göras när krisen väll ha startat, vilket 

vi kommer in på under nästa rubrik. Att en krisdefinition saknas kan ses som en brist bedömer vi, 

eftersom forskare som Coombs (2007) anser det vara en viktig del i en krishanteringsplan. 
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Krishantering 

I kommunen består krisledningsnämnden av förtroendevalda och är det högst beslutande 

organet, tillsammans arbetar beredningsgruppen som ska stå för underlaget. 

Krisledningsnämndens ansvar är att vara tillgängliga och se helheten och fatta viktiga beslut. 

Informationsenheten har ansvaret för att informera alla berörda samt sköta kontakten till media. 

Mot bakgrund av Heath (2006) är relationen till media en viktig del i kriskommunikationen. 

Utifrån Länsstyrelsens och elleverantörens dokument bedömer vi att de saknas tydlig 

förhållningsätt till media, vem/ vilka bör uttala sig, vilken typ av information kan delges, 

medieträning, samt frekvensen av rapportering till media. I Kommunens grunddokument finns 

däremot en punkt som benämns informationspolicy som behandlar hur informationen bör vara. 

Elleverantören använder sig av en organisationstyp de kallar för storstörningsfunktionen som 

aktiveras vid större störningar eller allvarliga el bortfall. Det vi kan få ut av vår analys är att 

hanteringen består av färdiga rutiner för ansvar och roller, snabb information till berörda parter 

och färdiga resurser för felavhjälpning. I kriskommunikationsforskning finns det många förslag 

och tips till organisationer om hur kriser ska hanteras, men eftersom en kris inte är lik den andra 

så bedömer vi att det är svårt att teorier kan ge handfasta tips. Länsstyrelsens krishanteringsplan 

innehåller många sidor, fördelen är att den är lättnavigerad då den är uppdelad per 

ansvarsområde, det finns specifika kapitel till de roller som har blivit angett. Där finns tydlig 

information om vad som bör göras. Planen överlag utgår ifrån att länsledning och den tjänsteman 

som är i beredskap alltid ska kallas in, sedan beroende på krisen omfattning så byggs 

krisorganisationen upp efter behov. Heath (2006) tar upp olika förslag på hur informationen bör 

utformas i ett krisläge. González-Herrero och Smith (2008) tar också upp förslag om 

informationsinsatser som vi också kommer in på mer i nästa kategori. 

Informationskanaler och informationsinsatser 

En av kommunens kommunikationsstrategier under en kris är indelade i tre uppgifter som består 

av att informera om kommunens bedömningar, ta emot information och vidarebefordra den till 

krisledningen samt att svara på allmänhetens frågor. Undantag sker vid extrema påtryckningar 

från media då informationen utåt sker via presskonferenser och massmedia. Exempel på 

informationskanaler som används är Sveriges Radio och VMA (Viktigt Meddelande till 

Allmänheten). Elleverantören har däremot ett stort antal informationskanaler. Som exempel 

finns, telefonapplikationer, webbsidor, telefontjänster via sms och talsvar. Vid större elavbrott 

kan trafikinformation via Sveriges radio användas. Även Länsstyrelsen har ett stort antal 

informationskanaler de kan använda sig av. Vid elavbrott eller större störningar har de tillgång till 
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försvarets telenät. Användning av ny teknik är effektivt enligt González-Herrero och Smith 

(2008). Länsstyrelsen har också en liknande struktur som kommunen när det gäller 

informationsinsamling från media och allmänheten. Något som vi bedömer saknas, hos samtliga 

aktörer, är vilka alternativ som finns att kommunicera med, till de som inte har tillgång till el. Vid 

allvarliga händelser där elen är påverkad så kommer eventuellt inte radio, tv eller telefon att 

fungera. 

Krisutvärdering och uppföljning 

Kommunens uppföljningsarbete påbörjas så snart krisen är över, kontinuerlig rapportering sker 

till länsstyrelsen, men också en slutrapport och summering av händelsen. Av elleverantörens 

analys fanns bara information om kommunikationen med kommuner, det bedömer vi beror på 

att dokumentet som analyserades inte används internt. Någon direkt utvärdering eller uppföljning 

kunde inte hittas. Hos Länsstyrelsen ska varje grupp lämna dokumentation om åtgärder och 

händelser, men det framkommer inte att något faktiskt ska utvärderas, men däremot att en 

rapportering ska ske till de delar av organisationen som ledningen bestämmer. Att föra 

dokumentation anser Falkheimer (2009) kunna hålla information om krisen kvar i organisationen 

för att utnyttja senare och ta lärdom från den så misstag inte upprepas. Något som både 

kommunen och Länsstyrelsen lyckas med. På elleverantören har vi inte haft möjlighet att 

analysera den aspekten. 
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6. Slutsatser 
Nedan kommer vi att svara på de frågeställningar som har presenterats i början av studien. Vidare 

presenteras framtida forskning, metodkritik samt förslag till studerade organisationer.  

Vår första frågeställning lyder: Hur ser det krisförberedande arbetet ut lokalt i en kommun? 

Svaret är varken kort eller enkelt att förklara. Eftersom vi har fokus på kommunen i studien och 

på elbrist så blir de andra aktörerna på ett sätt aktuella här. Eftersom krisförberedelser i 

kommuner idag är lagstadgade så finns det framtagna krishanteringsplaner som räddningstjänsten 

och kommunen använder sig av. Det är det dokumentet som fungerar som en riktlinje eller karta 

för hur krishanteringen ska gå till. För att mer grundligt studera hur alla parter arbetar skulle det 

behövas en mycket större studie. Länsstyrelsen har en övergripande tillsyn medan elleverantören 

inte direkt är involverade. Det lokala pappersbruket är en ganska stor aktör i kommunen och 

deras samarbete fungerar bra. Även i kriser där både kommunen och pappersbruket är 

involverade finns det samarbete förberett. Ett mer kortfattat svar är att deras kriser förbereds 

genom övningar, uppdateringar av krisplanen och utvärderingar av tidigare händelser så som 

översvämningar eller vattenbrister. 

Vår andra frågeställning lyder: Hur anser de yrkesverksamma bland aktörerna att de informativa 

krisförberedelserna bör se ut inför en fiktiv elbrist? 

Ett samband vi kan se mellan kommunen, räddningstjänsten och Länsstyrelsen är att 

informationen om elbrist istället bör utformas som allmän information om elavbrott. Invånare 

bör alltså förberedas genom upplysning om hur hushåll kan förbereda sig eller hantera ett vanligt 

elavbrott. Framförallt Länsstyrelsen ansåg att onödig oro kan skapas om man informerar om 

Styrel i en period då ingen fara föreligger. Samtliga aktörer inklusive det lokala pappersbruket och 

elleverantören anser att informationsförberedelser bör anges i krisplaner men även i form av 

övningar och utvärderingar. 

Vår tredje frågeställning lyder: Liknar kommunens förberedelser de förslag som relevant forskning föreslår om 

krisförberedelser? 

Utifrån de teorier vi tidigare tagit upp i studien ställs empirin mot teorin. Utgångspunkten blir 

kommunens förberedelser. Kommunens förberedelser liknar i många fall de förslag som 

forskningen föreslår. Kommunen har en krisplan som är upprättad tillsammans med 

räddningstjänsten, vilket är en viktig del i krigsförberedelserna enligt Coombs (2007).  

Kommunen arbetar för att identifiera risker och sårbarheter i kommunen. Arbetet handlar om att 
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hitta potentiella risker samt att ta till åtgärder där kommunen bedömer att en risk kan leda till en 

kris. Något som kan kopplas till Coombs (2007) risk threat assesment. Kommunen utför övningar 

för att säkerställa att anställda är medvetna om sina roller samt vilka rutiner som bör följas under 

en kris. Enligt forskare som Coombs (2007) och Gonzáles-Herrero och Smith (2008) är övningar 

och genomgångar av krisplaner viktigt för det krisförberedande arbetet. Efter en kris arbetar 

kommunen med att utvärdera krisen.  Enligt Falkheimer (2009) är utvärdering en viktig och ett 

tillfälle att stanna upp och titta på misstag som gjorts samt åtgärder för att vara bättre rustad till 

nästa gång. I studiens teoretiska ramverk föreslår forskningen även följande; organisationer bör 

arbeta med att identifiera hur organisationen uppfattas och hur intressenter uppfattar 

organisationen samt säkerställa åtgärder som gjorts av eventuella risker (Coombs, 2007). Det 

finns inga tydliga indikationer på att organisationen följer upp de åtgärder som tillämpats vid 

riskinventering. Förändringar bör säkerställas för att se om de gett någon effekt och 

organisationen saknar även intressentanalyser som är en viktig komponent i det krisförberedande 

arbetet (Coombs, 2007). Den krishanteringsplan kommunen använder sig av innehåller vissa 

brister i jämförelse med vad forskningen rekommenderar. Bland annat saknas tydliga checklistor 

för vem som göra vad och när de ska göras. Kommunens krishanteringsplan är omfattande och 

svårnavigerad. Enligt (Coombs, 2007) bör en krishanteringsplan vara lättnavigerad, innehålla 

tydliga checklistor, samt tydliga kommunikationsstrategier. 

6.1 Framtida forskning 
Vi har tidigare i arbetet fått se att en stor kommunikativ utmaning är att få ut informationen 

under ett elavbrott, intressant och samhällsnödvändigt vore att göra en studie på hur en 

organisation på bästa sätt sprider informationen till invånarna när digitala medier inte går att 

använda, när elavbrotten är ett faktum. Studier på tidigare händelser vore kanske mest givande. 

Vår bedömning efter att ha studerat forskning inom området kriskommunikation är att 

forskningen till stora delar är inriktad på större organisationer och i stor utsträckning privatägda 

organisationer.  En del teorier och riktlinjer för kriskommunikation går att applicera även på 

mindre organisationer, utifrån det vore det intressant om forskningen även tog en bredare 

inriktning och studerade icke vinstdrivande organisationer samt offentliga organisationer.   

6.2 Metodkritik 
Då studien utgår från en händelse som inte har inträffat medför det att aktörerna gärna kommer 

in på den generella kriskommunikationen i organisationen. En del av intervjurespondenterna är 

mindre upplysta om planeringen av Styrel och innebörden av en manuell frånkoppling av el. Ett 

alternativ hade varit att tydligare rikta in sig på elbortfall och inte koppla frågorna till Styrel. 
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Samtidigt hade de blivit problematiskt då vi bedömer att organisationerna inte hade tagit lika 

allvarligt på ett vanligt strömbortfall. För att styrka studien har vi tagit del av tre 

krishanteringsdokument, Kommunens, Länsstyrelsens samt Elleverantörens. Högst troligt är att 

ett tydligare resultat framkommit av studien om vi hade haft tillgång till samtliga aktörers interna 

krishanteringsplaner. Vi har tidigare i metodkapitlet redogjort för att konfidentialitet råder i 

studien. Vi är medvetna om att vissa studier kan bli vetenskapligt lidande och att det kan försvåra 

granskningen. Då några av intervjurespondenterna önskade anonymitet samt att de dokument vi 

granskat är interna och har vissa restriktioner för användning valde vi att anonymisera samtliga 

aktörer. Ett alternativ hade varit att enbart anonymisera de aktörerna som önskade de, men vår 

bedömning är att konfidentialiteten inte har någon negativ påverkan på studiens resultat. Urvalet 

av intervjurespondenter kan diskuteras då ett alternativ hade varit att intervjua personer med 

liknande yrkestitel. Ett alternativ hade varit att intervjua enbart informatörer hos samtliga aktörer. 

Vår bedömning är att de urval vi gjort av intervjurespondenter har bidragit till en bredare insyn i 

det område vi har studerat. 

6.3 Förslag till studerade organisationer 
Avslutningsvis kommer vi utifrån studien samt forskning belysa några punkter som kan vara 

användbara för studerade organisationers krisförberedelser. 

 Kriskommunikationsplaner bör vara lättnavigerade i den mån de går, checklistor för hur 

olika funktioner i verksamheten ska agera samt ansvarsområden bör tydligt framgå. 

 I arbetet med att förebygga en kris är det fördelaktigt att arbeta med identifikation av 

intressent. I fallet av en kris innebär detta vad de olika intressenterna har för 

förväntningar på organisationen. 

 Då organisationerna strävar om att nå alla med sin information, bör det också finnas 

tydliga kommunikationsstrategier. Vilket även innebär att arbeta med grupper som inte 

kan ta till sig information pga. av språk eller funktionshinder. 

 Då traditionella kommunikationsmedel inte fungerar bör kriskommunikationsplanen även 

föreslå strategier för en sådan situation. 

 Information om Styrel till medborgare bör fokusera på positiva aspekter av införandet. 

Ett alternativ är att informera om att organisationen har varit med och planerat ett system 

som gör det möjligt att prioritera samhällsviktigverksamhet vid ett elbortfall. 

 Scenarioövningar är att föredra då organisationer ska säkerställa sig om att krisplanen är 

väl utarbetad och att samtliga inblandade vet sina roller.  
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 Ett alternativ är att organisationer har en eller flera separata bilagor för 

kriskommunikation vid händelser som är svåra att applicera på den övergripande 

krisplanen. 

 Kommunikationen mellan organisationer och berörda parter vid ett elbortfall bör 

implementeras. Organisationer bör säkerställa att rätt person får indikationer av 

elleverantörer då ett elbortfall är på gång. 

 Uppmärksamhet av varningssignaler bör beaktas och tas på allvar. Inför ett elbortfall kan 

det uttrycka sig i långvarig kyla samt höjda elpriser.   

Ovan nämnda punkter är förslag utifrån studiens resultat samt vår bedömning av de delar som är 

viktiga att se över vid planeringen av kriskommunikation och då specifikt i fall av en elbrist. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Information om Styrel 

Bilaga 2: Exempel på intervjumanual 

Berätta vem du är?  

Vad har du för befattning och vad innebär den? 

Hur arbetar Ni med krisförberedande arbete? (Strategier, krisplaner, krisledningsgrupp) 

Vad har du för roll i det krisförberedande arbetet? 

Inför en eventuell elbrist, hur anser du att man på bästa sätt ska förbereda invånarna? 

Vilket anser du är det bästa sättet kommunikativt för att göra det här? (informationskanaler, 

samarbeten, åtgärder) 

Kan du beskriva hur de olika stegen ser ut för kommunen när en kris inträffar? 

Vilka informationskanaler anser du är viktiga att använda? 

Finns det någon riskanalys angående elbrister? 

Anser du att det är viktigt med ett förberedande arbete inför en elbrist? Finns det behov för det 

och varför? 

Finns det liknande scenarion eller händelser att ta lärdom ifrån? (Vad fungerade, vad fungerade 

inte?) 

Hur arbetar ni med dokumentation och lärdom från tidigare erfarenheter? 

Specifika frågor om Styrel samt övriga specifika frågor till intervjurespondenterna 

När börjar ni informera kunder om att elen börjar ta slut? Hur sker den prioriteringen? 

Vilka informeras om detta? 

Hur informeras dom?  

Varför tar elen slut? Vad är orsaken när det är kallt? 

Finns det några kommunikationsplaner eller handlingsplaner när det inträffar? 
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-strategier? 

-övningar? 

-krisgrupper? 

Vilka kommunikationskanaler använder ni er av vid en eventull elbrist? 

Vad anser du är viktigt i ett krisförebyggande arbete inför en eventuell elbrist? 


